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RESUMO 

 

 Este estudo traz como objeto a formação do técnico em enfermagem em uma Escola 

Municipal e sua relação com o contexto sócio, político econômico do Sistema de Saúde. 

Dados do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) indicam que mais de 2/3 dos 

profissionais de enfermagem em atividade são técnicos ou auxiliares de enfermagem. 

Porém o que se percebe é a inexistência de uma diretriz curricular específica ao técnico de 

enfermagem, que possibilite reafirmar uma formação profissional voltada para o SUS e o 

pouco interesse conferido à escola técnica ao perceber que a mesma carecia de um maior 

reconhecimento pelas autoridades municipais. Objetiva Analisar a formação do técnico em 

enfermagem junto ao corpo docente e pedagógico de uma escola técnica municipal do 

interior de Minas Gerais; Destacar as implicações dos docentes na formação do técnico em 

enfermagem; Identificar o perfil de formação predominante se voltado ao SUS ou ao 

mercado privado de trabalho; Investigar o tipo de abordagem pedagógica utilizada na 

prática docente e; Elaborar um produto a partir dos debates, que venha trazer contribuições 

a demandas apontada pelo coletivo. Trata-se de uma pesquisa intervenção com abordagem 

qualitativa, trazendo como referencial teórico metodológico a Análise Institucional em seu 

desenho socioclinico institucional. O cenário do estudo é uma Escola Técnica Municipal de 

Enfermagem do interior de Minas Gerais. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética sob o parecer nº 2.295.081. Participaram do estudo 15 profissionais que atuam ou 

atuaram na escola, direta ou indiretamente, no período de 2012 à 2018. Os dados foram 

coletados utilizando-se três dispositivos da Análise Institucional: o diário do pesquisador, 

as intervenções nos moldes da socioclínica institucional e o staff analítico. Os resultados 

foram apresentados e discutidos a partir de um analisador e dois eixos de análise. O eixo - 

Análise das implicações dos participantes revelou as dificuldades do pesquisador na 

realização da pesquisa pelo fato de atuar como profissional no cenário pesquisado e forma 

afetuosa e implicada dos participantes em defesa do movimento instituinte desta escola. O 

analisador - Uma pedra no caminho, o analisador (i)legalidade – evidenciou os reflexos na 

gestão e planejamento da escola devido a peculiaridade desta modalidade na esfera 

municipal e sua consequente ausência de políticas de financiamento pelas esferas estadual 

e federal.   No eixo – Reflexões sobre o planejamento, o projeto político pedagógico e as 

práticas pedagógicas - foi possível constatar que a prática pedagógica, pouco discutida, é 

predominantemente tradicional, com nuances das abordagens humanista e sociocultural e a 

inexistência de um perfil de ingressantes para subsidiar o planejamento. Considera-se que 

o estudo realizado apontou para diversos problemas relacionados a formação em uma 

Escola Técnica Municipal que, apesar de não se poder generalizar, revelam possíveis 

similaridades com outras escolas técnicas, especialmente as relacionadas ao financiamento 

das poucas escolas técnicas municipais existentes no Brasil.  Destaca-se a relevância da 

metodologia utilizada, o que possibilitou a criação e aplicação de um instrumento para se 

conhecer o perfil dos ingressantes, se constituindo no produto deste estudo.  

 

Descritores: Educação Técnica em Enfermagem; Formação Profissional em Saúde; Educação 

Profissionalizante; Ensino; Sistema Único de Saúde 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Das Implicações1 ao Objeto do Estudo 

 

Sou egresso da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) turma de 

2004 e meu interesse pela temática vem da minha prática profissional docente iniciada em 2007, 

após ter sido aprovado em um concurso público para o provimento de vagas para professor de 

ensino técnico em uma escola técnica municipal no interior do estado de Minas Gerais.  

No ano seguinte, ingressei na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para atuar 

como Especialista em Políticas e Gestão da Saúde na Unidade Regional de Saúde de 

Leopoldina-MG. Nesta unidade, trabalho no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ambiental 

e Saúde do Trabalhador e, atualmente, sou referência técnica em zoonoses. 

Nos primeiros anos de formado, trabalhei em três diferentes municípios mineiros na 

Estratégia Saúde da Família, dentre eles o município de Manhuaçu-MG. Neste, pude 

experimentar, à época, uma atenção básica resolutiva e articulada com os demais níveis de 

atenção à saúde, talvez por ter um controle social bem estruturado, descentralizado e 

diversificado. Meu pouco tempo de atuação profissional na assistência também incluiu os 

setores de clínica geral e emergência de um hospital público no município de Niterói-RJ.  

 Neste período trabalhei com técnicos e auxiliares de enfermagem formados em 

diferentes instituições e sempre questionei a formação técnica a partir dos seus relatos. Através 

desses relatos e da vivência com os demais profissionais enfermeiros pude perceber que a 

formação do técnico parecia ser voltada a produzir mão de obra, em quantidade, para o mercado 

privado da saúde e que muitos dos docentes que os formaram eram acadêmicos de enfermagem 

ou enfermeiros que utilizavam à docência em cursos técnicos como complemento salarial. 

 Apesar de ser licenciado em enfermagem eu não considerava a possibilidade da 

docência em minha carreira profissional. Sempre critiquei, equivocadamente, o dispendioso 

“tempo gasto” nas disciplinas da Faculdade de Educação e as demais relacionadas à docência, 

do campus Gragoatá. Meus interesses neste campus eram o grande espaço físico, local em que 

eu verdadeiramente me sentia um universitário e as aulas no Instituto de Ciências Humanas e 

                                                           
1Implicação, segundo Monceau (2015, p. 198) “é o conjunto das relações que o sujeito estabelece com a profissão 

(pensada como instituição com sua dinâmica própria) à qual ele pertence, e com as outras instituições nas quais, 

ou em ligação às quais, ele exerce sua profissão... A prática profissional é, mais amplamente, toda prática social, 

incluindo maneiras de se relacionar com os outros membros da profissão (e, ou, com outras instituições envolvidas 

na profissão), de pensar essas relações e de lhes atribuir sentidos e valores”.  
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Filosofia. As lembranças positivas que tenho das disciplinas da licenciatura foram as aulas de 

Organização da Educação no Brasil, tendo em vista o seu caráter histórico e as dinâmicas das 

aulas de campo no centro histórico do Rio de Janeiro. 

  Meu pouco interesse pela licenciatura na graduação refletiu negativamente em meus 

primeiros anos como docente. Tentava “depositar” o conhecimento no aluno, reproduzia 

discursos prontos e exercia o poder da figura do professor para, autoritariamente, resolver 

conflitos, próprios da pedagogia da transmissão. Felizmente na escola em questão havia uma 

pedagoga atuante e atenta às particularidades dos professores e, aos poucos, nos fazia 

compreender a importância do resgate de outras metodologias de ensino, tais como a 

problematizadora, ajudando a melhorar a prática pedagógica daqueles professores tecnicistas 

da saúde. Apenas para contextualizar de onde estamos nos reportando, o conceito de pedagogia 

de transmissão vem de OLIVEIRA, LEITE (2011, p.8;) ao referir que: 

 “O modelo tradicional, embora sem fundamentação teórica empiricamente validada e 

consolidada, predomina no contexto educacional brasileiro desde o Império, tendo 

sido inspirado pelo modelo francês-napoleônico da época, e influencia fortemente, até 

hoje, o ensino superior. Nesta tendência pedagógica, as ações de ensino estão 

centradas na exposição dos conhecimentos pelo professor. A função primordial da 

escola, nesse modelo, é transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral 

do aluno, formação esta que o levará, ao inserir-se futuramente na sociedade, a optar 

por uma profissão valorizada”. 

 

A pedagogia de problematização ou sociocultural tem no Brasil, Paulo Freire como o 

representante mais significativo. Nesta perspectiva, o ser humano deve ser sempre 

contextualizado, entendido como sujeito de sua própria formação e de seu lugar no mundo. 

Busca dotar os sujeitos de uma consciência crítica para o processo de construção individual de 

conhecimento ao longo de toda a vida, na relação teoria e prática (OLIVEIRA, LEITE, 2011, 

p.11). 

 O meu aprendizado e percurso como docente pelas diferentes práticas pedagógicas me 

tornou um entusiasta da prática docente, especialmente a do ensino técnico, e por isso tenho 

grande interesse em contribuir, efetivamente, para a construção de um ensino técnico em 

enfermagem de qualidade e voltado às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nestes mais de nove anos de docência sempre lecionei, dentre outras, a disciplina de 

Enfermagem em Saúde Pública. No ano de 2009, com o objetivo de aprofundar as discussões e 

reafirmar a necessidade da instituição em formar profissionais críticos para atuarem nas 

diversas áreas do SUS, o colegiado de ensino da referida escola aceitou a proposta de 

desmembramento do conteúdo de Políticas de Saúde da disciplina Enfermagem em Saúde 
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Pública. Criamos assim a disciplina de Políticas Públicas de Saúde que passou a fazer parte da 

grade de disciplinas do 1º período do curso Técnico em Enfermagem da unidade. 

Ao longo dos anos pude perceber que esta disciplina despertava nos alunos reações 

extremas, desde uma “natural” rejeição devido à palavra Políticas a um grande entusiasmo 

quando se percebiam conhecedores de muitos dos conceitos do SUS, em provas de seleções de 

concursos públicos ou em eventos onde os conceitos básicos do SUS são explorados. 

Como consequência da prática docência, e reafirmando a ideia da consciência do 

inacabamento (FREIRE, 2016), a inquietação produzida pela rejeição do aluno à disciplina, me 

estimulava a buscar novas formas de apresentação do conteúdo. 

Diferentemente de disciplinas de conteúdo das ciências biológicas como a Anatomia e 

Fisiologia ou de disciplinas teórico-práticas como Saúde da Mulher, o ensino de Políticas 

Públicas é “carregado” de conhecimentos essencialmente teóricos como leis, portarias, modelos 

assistenciais, dentre outros. Neste sentido a busca por metodologias que tornem o ensino de 

Políticas Públicas de Saúde mais atraente é fundamental para que o docente consiga construir, 

juntamente com o aluno, a compreensão do SUS como um direito social e a sua relação com a 

práxis do técnico em enfermagem. 

Apesar de ter implementado em minha prática docente diferentes metodologias 

conhecidas como problematizadoras percebia que minha prática ainda era excessivamente 

tradicional principalmente nas atividades avaliativas, fato que também era motivo de 

preocupação para a pedagoga da escola técnica cenário deste estudo, com relação as práticas 

pedagógicas de outros docentes.   

Refletindo com outros professores sobre as questões acima abordadas, e sobre outras 

que me inquietavam e que são parte das minhas implicações, comecei a pensar não mais no 

micro espaço da disciplina, mas na formação do técnico em enfermagem como um todo e sua 

relação com o SUS. Nesse sentido questionava se a formação nesta escola vinha atender mais 

as exigências ou expectativas do mercado do que as do SUS, tendo em vista a inexistência de 

uma diretriz curricular própria ao técnico em enfermagem. 

Outro aspecto que me inquietava dizia respeito as interferências políticas na Escola 

Técnica ao perceber que a mesma carecia de um maior reconhecimento pelas autoridades 

municipais percebidas na falta de investimento financeiro em infraestrutura e materiais 

pedagógicos. Além deste fato, era constante as indagações dos profissionais do ensino 

fundamental quanto a legalidade da Escola Técnica no que tange à competência desta 
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modalidade na esfera municipal. Isto produzia nos docentes da escola o receio de que a mesma 

poderia ser fechada. 

Diante destes fatos, que permeavam minha prática docente, minha participação política 

junto à Secretaria da Educação lutando pelos direitos legais e financeiros da Escola e também 

pensando na formação dos técnicos de enfermagem de uma maneira mais ampla, foi que 

ingressei em 2016, no Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Escola de Enfermagem 

Aurora Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), na linha de 

pesquisa: Formação Docente Interdisciplinar para o SUS, trazendo como objeto de estudo a 

formação do técnico em enfermagem no contexto sócio, político e econômico do SUS. 

 

 

1.2 Problematização do Estudo 

 

Para discutir a formação dos profissionais técnicos em enfermagem no contexto do SUS, 

é preciso compreender a construção do processo de formação dos recursos humanos para 

atuarem neste ainda jovem modelo de atenção à saúde. 

Neste sentido, Pinto et al (2013) afirmam que a temática “trabalho e educação na saúde” 

ganhou destaque no período de 1990 a 2010 e as publicações nacionais tiveram aumento 

significativo e progressivo. Tal relação é coincidente com o período de implementação do SUS 

e destaca que essa evidência pode ainda ser uma consequência natural dos debates nacionais, 

iniciados a partir da I Conferência Nacional de Recursos Humanos em Saúde, em 1986, sobre 

a inadequação da formação profissional para o SUS. 

Em acordo com as discussões desta conferência, a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 200, definiu que compete ao SUS, dentre outras atribuições, a ordenação e formação de 

recursos humanos na área de saúde (BRASIL, 1988). 

Em consonância com essa atribuição, a Lei nº 8.080 de 1990 definiu que a política de 

recursos humanos na área da saúde seria formalizada e executada, articuladamente, pelas 

diferentes esferas de governo, em cumprimento aos seus objetivos de organização de um 

sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-

graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, e de 

valorização da dedicação exclusiva aos serviços do sistema único de saúde (BRASIL, 1990). 

Dando sequência às proposições da 10ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

1996, o Conselho Nacional de Saúde elaborou a primeira versão do documento “Princípios e 

Diretrizes a NOB/RH-SUS – Normas Operacionais Básicas de Recursos Humanos para o SUS. 



14 
 

 
 

Atualmente o documento está em sua terceira edição (2005) denominada “Princípios e 

Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS (NOB/RH–SUS)” (BRASIL, 2005). 

A 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2000, ampliou a discussão sobre a 

formação e capacitação de recursos humanos para o SUS onde destacamos: 

O Ministério da Educação precisa adequar o currículo das escolas de 

profissionais de saúde, incluindo como prioridade as ações de atenção básica. 

Os profissionais são, hoje, formados para uso intensivo de tecnologia médica 

e para a especialização, o que não é um perfil adequado para o SUS. Essa lógica 

estimula o abuso do diagnóstico armado, em detrimento da avaliação clínica 

do paciente, dando origem a um número enorme de exames subsidiários, 

agravando a busca e a espera da clientela, dificultando o acesso. Não há, 

também, uma política adequada de formação de profissionais de nível médio 

(CNS, 2001, p. 42). 

  

A preocupação com a formação acadêmica para o SUS, nos cursos de graduação, foi 

destacada no ano seguinte com a publicação das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Saúde 

(ROSSANI e LAMPERT, 2004). 

Ainda que as diretrizes contemplem apenas os cursos de graduação, consideramos 

conhecê-las uma vez que a enfermagem é constituída, como classe social, por profissionais de 

diferentes níveis de formação, do (ainda) ensino fundamental ao superior e desenvolvem 

importante trabalho, em equipe, nos diferentes serviços do SUS. 

As orientações do parecer Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação 

Básica (CNE/CEB Nº 16 de 05 de outubro de 1999, corroboram o destaque anterior afirmando 

que: 

Os cursos de educação profissional de nível técnico, quaisquer que sejam, em 

sua organização, deverão ter como referência básica no planejamento 

curricular o perfil do profissional que se deseja formar, considerando-se o 

contexto da estrutura ocupacional da área ou áreas profissionais, a observância 

destas diretrizes curriculares nacionais e os referenciais curriculares por área 

profissional, produzidos e difundidos pelo Ministério da Educação (BRASIL, 

1999, p.34). 

 

Com relação ao Curso de Graduação em Enfermagem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais destacam que “a formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da 

saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e 

a qualidade e humanização do atendimento” (BRASIL, 2001, p. 03). 

 Apesar de ainda inexistir, pelo (CNE), uma diretriz curricular que oriente a formação, 

especificamente, do técnico de enfermagem é importante destacar o que diz o documento 

“Referenciais Curriculares Nacionais - Área Profissional Saúde – Educação Profissional de 

Nível Técnico” no que tange ao técnico de enfermagem:  
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A atividade de enfermagem ainda é, preponderantemente, realizada no espaço 

hospitalar, público ou privado, sob a determinação do modelo médico-

assistencial hegemônico do país. Entretanto, frente à complexidade das 

políticas de saúde e à diversidade nos avanços e recuos do SUS, a Enfermagem 

em seus mais diferentes níveis de inserção cotidiana no sistema, vive uma 

situação contraditória. De um lado, uma parcela de profissionais contribuindo 

para a manutenção das atuais estruturas, cooperando algumas vezes 

acriticamente, com o modelo vigente e com os programas verticais, e do outro, 

a outra parcela que vem conquistando espaços de poder na gestão do sistema, 

buscando construir o SUS e transformar os programas compensatórios. Esse 

grupo fomenta um amplo processo nacional de discussão/reflexão/produção de 

conhecimentos para ajudar a Enfermagem a traçar um caminho próprio 

ancorado em postulados das ciências humanas e sociais (BRASIL, 1999, p. 50-

51). 

 

 Coerente com a citação acima percebia que esta dualidade permeava as práticas de todos 

os docentes da escola técnica e que esta contradição vinha da dificuldade de compreender o que 

é formar para SUS, fato que era pouco abordado nas reflexões entre os docentes, pois cada um 

procurava levar aos futuros profissionais as competências e habilidades exigidas em sua 

disciplina, entendendo que o preparo deste profissional seria para atuar em diferentes espaços, 

públicos ou privados, enfim como referiam “preparar para a vida”.   

 Outro aspecto que é necessário problematizar diz respeito à diretriz curricular do curso 

técnico. Diferentemente dos cursos de graduação em saúde o ensino técnico profissionalizante 

possui uma diretriz curricular única a todos os cursos. A diretriz curricular de nível técnico 

vigente é a Resolução 06 de 20 de setembro de 2012 e destacamos a perspectiva integral de 

formação no que diz:  

A atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, ultrapassando os limites do campo 

estritamente educacional, considera o papel da Educação Profissional e 

Tecnológica no desenvolvimento do mundo do trabalho, na perspectiva da 

formação integral do cidadão trabalhador. Portanto, deverá conduzir à 

superação da clássica divisão historicamente consagrada pela divisão social do 

trabalho entre os trabalhadores comprometidos com a ação de executar e 

aqueles comprometidos com a ação de pensar e dirigir ou planejar e controlar 

a qualidade dos produtos e serviços oferecidos à sociedade (BRASIL, 2012, 

p.08). 

 

Por se tratar de uma diretriz comum a todos os cursos profissionalizantes do país, o texto 

não traz, explicitamente, as necessidades de formação do profissional técnico de nível médio 

respeitando as necessidades sociais do SUS, daí não ficar claro para os docentes da escola 

técnica o que é formar para o SUS. 

Além da preocupação com a falta de legislação que reafirme uma formação voltada ao 

SUS, como destacada acima, outras questões faziam pensar qual importância é conferida, pela 

sociedade, ao técnico de enfermagem e a sua formação.  Isto porque, dados disponíveis no sítio 

eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) indicam que mais de 2/3 dos 
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profissionais de enfermagem em atividade são representados por categorias de nível médio. 

Porém, quando se avalia a produção cientifica sobre a educação profissionalizante a 

proporcionalidade se inverte de maneira assustadora. Apesar do Seminário Nacional de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADEN) ser “um espaço para a definição de 

políticas de educação, para todos os níveis da enfermagem” (MOURA et al, 2006) é importante 

destacar as conclusões de Vieira et. al. (2014) sobre o desinteresse das produções científicas no 

ensino profissionalizante - dos 637 resumos publicados nos anais do evento nos anos de 2010 

e 2012, apenas 23 se referiam à formação profissional de nível técnico. 

De acordo com Wermelinger, Machado e Amâncio Filho (2007, p.208): 

 
Historicamente, apesar dos esforços empreendidos para estabelecer políticas 

educacionais afirmativas dessa modalidade de ensino, a educação profissional 

de nível médio foi e continua sendo discriminada por uma significativa parcela 

da sociedade, que a tem como um meio de fazer ingressar no mercado de 

trabalho pessoas consideradas como possuidoras de capacidade intelectual, 

econômica e social insuficientes para prosseguirem nos estudos. A baixa 

definição dos objetivos, finalidades e proposições dessa modalidade de ensino, 

certamente podem ser tomadas como fatores contributivos para esse 

entendimento. 

 

Podemos perceber que a formação de nível técnico é diferenciada da formação de nível 

superior, seja social e economicamente ou para atender as necessidades do mercado de trabalho. 

A citação abaixo que descreve a missão da escola técnica deste estudo, é coerente com o que 

referem Wermelinger, Machado e Amâncio Filho (2007), sobre a pouca definição de objetivos, 

finalidades e poposições da formação do técnico em enfermagem, que consiga valorizar a 

formação deste profissional para o SUS ao referir que deve-se:  

Qualificar profissionais em saúde para atender as necessidades da comunidade 

cataguasense e região. Promover um aprendizado efetivo, pois a escola entende que para 

atender às atuais exigências e preparar-se para o futuro, o profissional precisa ser capaz 

de identificar novas situações, de tomar decisões, de trabalhar em equipe e de resolver 

os problemas que se modificam a todo momento. 

 

Pode-se perceber no texto acima retirado do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Técnica, que o preparo do profissional técnico não faz menção a formação para o SUS, mas 

deixa claro que o egresso deve ser um profissional habilitado para desenvolver seu 

conhecimento em situações variadas em uma sociedade em constante mudanças. 

A minha inquietação neste sentido, vinha do entendimento em consonância com o que 

refere Oliveira (2012) que a educação profissional, bem como as práticas de qualificação 

profissional, influência, dentre outras, as práticas profissionais nos locais de trabalho, nela a 

alienação capitalista. A condição para que a formação profissional não fortaleça a alienação do 
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trabalhador é o resgate na formação da indissociabilidade entre o pensar e fazer garantindo a 

materialização do seu potencial criativo.   

As minhas implicações iniciais e a problematização abordada acima remetem à 

questionamentos gerais e locais relacionados à formação que são: 

✓ De que maneira a inexistência de uma diretriz curricular específica ao técnico de 

enfermagem, impacta uma formação profissional pouco crítica e reflexiva no contexto 

do SUS?; 

✓ As abordagens pedagógicas dos docentes desta escola propiciam uma formação crítica,  

emancipatória e alinhada as proposições de recursos humanos para o SUS? 

✓ De que maneira as interferências políticas interferem na formação da Escola Técnica  e 

no seu reconhecimento social na comunidade na qual está inserida?. 

 Acreditando não ser possível no tempo desta dissertação, encontrar resposta aos 

diferentes problemas levantados com relação à formação do técnico de enfermagem da Escola 

Técnica deste estudo, traçamos os seguintes objetivos: 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a formação do técnico em enfermagem junto ao corpo docente e pedagógico 

de uma escola técnica municipal do interior de Minas Gerais. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Destacar as implicações dos participantes na formação do técnico em enfermagem da 

referida escola; 

• Identificar o perfil de formação se voltada ao SUS ou ao mercado privado de trabalho; 

• Investigar o tipo de abordagem pedagógica utilizada na prática educativa do docente;  

• Elaborar um produto a partir dos debates coletivos, que venha atender a uma demanda 

relacionada a escola técnica. 

 

A implicação do pesquisador com as diferentes instituições que atravessam este estudo, 

como a instituição saúde, a instituição educação, a instituição política dentre outras, indicam a 

proposta metodológica escolhida para este estudo. Ao trazer como referencial teórico 

metodológico a Análise Institucional em seu desenho socioclínico institucional, este estudo se 
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propõe a colocar em debates coletivos as instituições que nos atravessam e os problemas aqui 

apontados com relação a formação dos técnicos de enfermagem em um contexto mais local, 

sem desconsiderar o contexto geral que envolve a formação do técnico em enfermagem.  

 

1.4 Justificativa e relevância 

 

As diretrizes curriculares em saúde, que preveem uma formação que atenda às 

necessidades sociais de saúde com ênfase no SUS, não devem ser entendidas como 

exclusividade dos cursos de graduação. Com este entendimento, trazer para estudos a formação 

do técnico em enfermagem se justifica, pois, visa promover uma reflexão sobre a prática 

docente dos sujeitos da pesquisa no que diz respeito ao SUS. Essa discussão promoverá uma 

reflexão não somente da prática docente, mas também, da prática assistencial dos sujeitos.  

Em pesquisa realizada por Ribeiro, Pires e Scherer (2016) destacou-se a importância 

deste segmento da enfermagem considerando os resultados divulgados pelos Conselhos 

Regionais de Enfermagem de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul em 2016. Destacam que 

o quantitativo destes profissionais tem crescido de modo significativo, passando de 6.6% em 

1983 para 40% em 2012. Em 2016 esta categoria representava 62,1% da força de trabalho da 

enfermagem no estado de Santa Catarina e 66,2% no estado do Rio Grande do Sul, o que 

demonstra a importância destes profissionais para a profissão de enfermagem e para o Sistema 

único de Saúde. 

Considerando que a formação docente é um processo contínuo, este trabalho irá 

contribuir para a reflexão autocrítica de todo o processo de planejamento pedagógico que 

envolve o ensino profissionalizante em saúde. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) prevê que a produção 

das políticas deve ser compartilhada entre os três entes federativos e, dentre as 

responsabilidades da esfera municipal, estão a promoção e articulação junto às Escolas Técnicas 

de uma nova orientação para a formação de profissionais técnicos para o SUS (BRASIL, 2009). 

Neste contexto, as reflexões produzidas poderão facilitar a articulação entre a escola (cenário 

da pesquisa) e as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, principalmente no que diz 

respeito às necessidades locais de saúde e as possibilidades de integração ensino-serviço. 

Justifica-se ainda por estar em consonância com as proposições do 15º SENADEN, que 

discutiu a necessidade de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Enfermagem e ressaltou a urgência de se criar Diretrizes Curriculares Nacionais 



19 
 

 
 

para os Cursos Técnicos de Enfermagem, inserindo este tema em todos os eventos de discussões 

pertinentes ao ensino técnico-profissionalizante (ABEN, 2016). 

Acreditamos ainda ser relevante realizar este estudo com um referencial teórico 

metodológico ainda pouco conhecido na enfermagem, a Análise Institucional em seu desenho 

socioclínico institucional como veremos adiante.  

A abordagem socioclínica institucional segundo Monceau (2013) são intervenções que 

envolvem atividades de análise de grupo, acompanhamento das práticas profissionais e 

atividades de pesquisa. Estes estudos iniciados, sobretudo, no campo da educação e 

posteriormente estendido para a esfera da assistência social e da saúde, levam em conta a 

dinâmica institucional em análises localizadas. 

 

1.5 Organização da Dissertação 

 

Esperando facilitar a compreensão dos leitores esta dissertação foi dividida em capítulos 

a saber: 

O Capítulo 1, traz a introdução do estudo, onde procurou-se situar o leitor na temática a 

ser estudada com relação as implicações iniciais do autor com a sua prática docência e a 

problematização do estudo relacionado à formação do técnico de enfermagem. Traz também os 

objetivos e a relevância e justificativa para a realização desta pesquisa. 

O Capítulo 2 realiza uma aproximação da temática do estudo, realizando primeiramente 

uma aproximação com os conceitos de educação e formação e uma exposição resumida das 

principais abordagens pedagógicas utilizadas na educação. Faz também um breve relato 

histórico sobre as leis, decretos e portarias que regulamentam o ensino da enfermagem e 

especificamente do técnico de enfermagem no Brasil e finaliza abordando a formação dos 

profissionais de saúde no contexto do SUS, fazendo menção ao Projeto Político Pedagógico da 

escola cenário deste estudo. 

No Capítulo 3 consideramos importante situar o leitor sobre o referencial teórico 

metodológico que foi utilizado no estudo a Análise Institucional, abordando conceitos de 

instituição, instituído, instituinte, implicação, analisador, além de colocar alguns pressupostos 

da socioclínica institucional utilizada como referencial metodológico deste estudo na coleta, e 

análise dos resultados. 

O Capítulo 4 traz a metodologia, destacando o tipo de pesquisa, o referencial teórico 

metodológico que será utilizado, o cenário do estudo, os participantes, os aspectos éticos da 
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pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos para a análise dos dados. Busca 

apresentar ao leitor a maneira como o estudo foi desenvolvido de maneira a facilitar a 

compreensão da utilização deste referencial teórico metodológico e sua relevância nas 

pesquisas qualitativas.  

O capítulo 5 apresenta os resultados e o como foi desenvolvida a pesquisa nos moldes 

da socioclínica institucional. A apresentação dos resultados, a análise e a discussão foram 

elaboradas de maneira conjunta procurando facilitar a exposição dos achados e a necessária 

teorização dos mesmos utilizando-se os autores da análise institucional e que discutem a 

temática da educação e do ensino técnico em enfermagem. Esta apresentação foi realizada a 

partir de dois eixos de análise e de um analisador construído durante a análise dos dados, e que 

permitiram trazer para debates e reflexões alguns aspectos considerados relevantes para o 

ensino técnico naquele município e em outras escolas técnicas. 

O capítulo 6 apresenta como o desenvolver do estudo permitiu que fosse pensado e 

elaborado um produto que viesse atender as necessidades dos docentes participantes do estudo. 

O Capítulo 7 vai encerrar o estudo trazendo as considerações finais onde será 

apresentado o alcance dos objetivos, os limites do estudo, além de se realizar as observações e 

contribuições da pesquisa para o ensino técnico e sobre a utilização do referencial teórico 

metodológico escolhido.  
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2 REVISÃO TEMÁTICA 

 

2.1 Alguns Conceitos que Fundamentam este Estudo e as abordagens pedagógicas 

 

Na introdução deste estudo foram abordados os conceitos de educação, prática 

pedagógica, formação profissional e abordagens pedagógicas. Para melhor esclarecer o leitor 

sobre como entendemos cada um destes conceitos, segue abaixo os referenciais teóricos que 

fundamentam esta pesquisa. 

Para Vianna (2006, p. 130) “A Educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que 

pode ser feito para desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o 

desenvolvimento de competências e habilidades”. 

O conceito de prática pedagógica vem de Franco (2015) ao referir que se trata de uma 

prática social, capaz de produzir saberes pedagógicos relacionados aos valores de um 

determinado contexto histórico-social. Complementa Franco (2015 apud Carr, 1996, p.101): 

(...) as práticas pedagógicas são aquelas práticas que se organizam para 

concretizar determinadas expectativas educacionais. São práticas carregadas 

de intencionalidade e isso ocorre porque o próprio sentido de práxis configura-

se através do estabelecimento de uma intencionalidade, que dirige e dá sentido 

à ação, solicitando uma intervenção planejada e científica sobre o objeto, com 

vistas à transformação da realidade social. Tais práticas, por mais planejadas 

que sejam, são imprevisíveis porque nelas “nem a teoria, nem a prática tem 

anterioridade, cada uma modifica e revisa continuamente a outra. 
 

O conceito de formação utilizado neste estudo refere-se à formação profissional em 

saúde que, no Glossário Temático Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (BRASIL, 2013, 

p.22), é entendida como:  

Processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos requeridos para o 

exercício de uma profissão ou ocupação regulamentada que se dirige à 

educação técnica ou superior. Tem por objetivo propiciar ao estudante ou ao 

trabalhador, no exercício de sua profissão, o desenvolvimento de competências 

técnicas, éticas e humanísticas, capacidade crítica e postura solidária perante 

os usuários a fim de qualificar a resposta do setor da saúde às necessidades da 

população do sistema de saúde. 
 

Pode-se dizer que as abordagens pedagógicas, referem-se à forma predominante pela 

qual se efetua o processo educativo e, muitas vezes em um mesmo cenário educativo pode-se 

utilizar abordagens pedagógicas diferentes e, portanto, haver uma mescla de tendências. 

Mitzukami (1985) nos diz que para entendermos o fenômeno educativo, faz-se 

necessário refletir sobre seus diferentes aspectos como os humanos, os históricos e 

multidimensionais. Nele estão presentes as dimensões, humana, técnica, cognitiva, emocional, 
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sociopolítica e o cultural. Daí ser necessário, entender o fenômeno educativo, como um objeto 

em permanente construção e com diferentes causas e efeitos de acordo com a dimensão 

enfocada. Refere que as concepções teóricas da educação podem ser classificadas em 

Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural.  

Fazendo uma leitura das abordagens pedagógicas destacadas por Machado e Wanderley 

(2009), Vasconcelos, Grillo e Soares (2009); Oliveira e Leite (2011), Tavares (2011) realizamos 

um breve resumo destacando os aspectos que as caracterizam. 

A pedagogia da transmissão segundo os autores, ainda predomina no contexto 

educacional brasileiro. Nesta tendência pedagógica, as ações de ensino estão centradas na 

exposição dos conhecimentos pelo professor, sem preocupação com a realidade social e com as 

crenças e valores daquele que aprende. A expectativa é de que o outro mude seu comportamento 

em função do que lhe foi ensinado, tendo como objetivo o conhecimento. O aluno é percebido 

como o depositário desse conhecimento e, por esse motivo, esta abordagem pedagógica também 

é conhecida como educação bancária e/ou de reprodução. Os conteúdos são passados aos alunos 

a partir de aulas expositivas, seguindo uma sequência predeterminada independentemente do 

contexto escolar. Na relação professor-aluno prevalece a hierarquia e a autoridade do professor, 

exigindo uma atitude receptiva dos alunos e impedindo a comunicação entre eles. 

Para Bordenave (1999) as repercussões dessa corrente pedagógica em nível individual 

levam ao hábito de tomar notas e memorizar; à maior passividade do aluno e à falta de atitude 

crítica; distanciamento entre teoria e prática e à falta de “Problematização” da realidade. Em 

nível social percebe-se uma inadaptação cultural e falta de conhecimento da própria realidade 

com consequente imitação de padrões intelectuais, artísticos e institucionais estrangeiros; 

submissão à dominação e manutenção da divisão de classes sociais. Para o autor, esta 

abordagem não permite um desenvolvimento baseado na transformação das estruturas, no 

crescimento pleno das pessoas e na sua participação ativa no processo de mudança. 

A pedagogia comportamentalista segundo os autores, também é chamada de 

Behaviorismo. Tem como um de seus representantes Pavlov. De modo bastante simplificado, 

situa-se como ramo objetivo e experimental da Psicologia voltado ao estudo do comportamento 

humano. Esta pedagogia busca moldar os comportamentos sociais e com este pensamento, a 

sociedade pode manipular o homem, que é considerado como produto do meio. Nos anos 1960, 

sob a influência dessa concepção de educação, popularizaram-se os estudos dirigidos, 

precursores do que se conhecem hoje como tutoriais interativos para aprendizado à distância, 

que preveem um detalhado roteiro de estudos, com exercícios de resposta automática, que o 
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estudante trilha sozinho, sem o apoio de um professor. Destaca a importância de desenvolver 

nos alunos o desenvolvimento de habilidades e competências e desta maneira, espera que os 

comportamentos desejados em determinada sociedade sejam incorporados e mantidos nos 

alunos. 

Bornedave (1999) reforça que a consequência desta pedagogia em nível individual leva 

o aluno a ter alta eficiência da aprendizagem, porém esta aprendizagem acontece de maneira 

acrítica, pois o aluno não questiona nem os objetivos nem os métodos do processo ensino-

aprendizagem. Como as respostas são pré-estabelecidas corre-se o risco de tirar à originalidade 

e à criatividade individual dos alunos. Em nível social, a pedagogia comportamentalista tem a 

tendência de robotizar os indivíduos dando mais ênfase a produtividade e a eficiência do que a 

criatividade. Na maioria das vezes cria-se uma tendência ao individualismo com poucas 

oportunidades de coparticipação, o que leva a dificuldades no trabalho em equipe. 

A pedagogia humanista segundo os autores privilegia os aspectos da personalidade do 

sujeito que aprende com um ensino mais centrado no aluno. A educação assume um caráter 

mais amplo e organiza-se no sentido da formação total do homem e não apenas do estudante. 

Tem como ponto positivo a valorização das relações interpessoais, valorizando a expressão 

subjetiva como parte da proposta pedagógica e as impressões da trajetória pessoal no processo 

de aprendizagem. Sua finalidade é criar condições que facilitem a aprendizagem tendo como 

objetivo, a busca da autonomia, da autodescoberta, da capacidade de autoaprendizagem para o 

desenvolvimento intelectual e emocional. Para esta abordagem pedagógica o homem se 

apresenta como um processo inacabado em constante processo de atualização sem regras a 

seguir, mas em um processo de vir a ser.  

A abordagem cognitivista investiga os caminhos percorridos pela inteligência 

(cognição) no processo de construção do conhecimento. Um dos representantes mais 

significativos dessa concepção foi o suíço Jean Piaget, que a partir dos anos 1920 mapeou o 

desenvolvimento cognitivo de crianças. Entendia que o conhecimento não pode ser concebido 

como algo predeterminado desde o nascimento e tampouco como mero resultado de percepções 

e informações, mas como fruto das ações e interações do sujeito com seu ambiente. Nesta 

abordagem entende-se que o indivíduo constrói o conhecimento desde o nascimento até a morte, 

e a finalidade da intervenção pedagógica é contribuir para que o indivíduo desenvolva a 

capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo. As teorias cognitivistas 

entendem o ser humano como um sistema aberto, ou seja, consideram sua capacidade de 

processar novas informações, integrando-as a seu repertório individual, reconstruindo-as de 
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forma única e subjetiva continuamente ao longo da vida, em direção à constante 

autossuperação, incorporando estruturas mentais cada vez mais complexas. Nesta pedagogia os 

conteúdos são baseados no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação e na solução de 

problemas, facilitando o aprender a pensar. Ao professor cabe problematizar os conteúdos de 

ensino, criando condições favoráveis à aprendizagem, e desafiando os alunos para que cheguem 

às soluções por meio de um processo investigativo. Neste contexto o papel do aluno é de um 

sujeito ativo capaz de observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, levantar 

hipóteses, argumentar. 

Finalmente os autores colocam as características da abordagem pedagógica 

sociocultural, desenvolvida por Vygotsky (1897-1934) e seus discípulos, com apoio no 

materialismo dialético do filósofo Karl Max. Difere das anteriores, por colocar no centro do 

processo de ensino-aprendizagem os contextos político, econômico, social e cultural nos quais 

ocorre a ação educativa. Para os autores adeptos dessa concepção, toda atividade educacional 

deve ser pautada por essa visão de mundo e sociedade. A educação deve ser sempre 

problematizadora (grifos nossos) e proporcionar ao aluno uma compreensão ampla dos 

contextos nos quais o problema se insere, mobilizando-o para perceber-se como parte integrante 

desse conjunto complexo que é a sociedade, desenvolvendo o pensamento crítico-reflexivo. 

No Brasil, Paulo Freire é o representante mais significativo da abordagem Sociocultural. 

Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto; ele é o sujeito 

de sua própria formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no 

mundo, sobre sua realidade. Essa conscientização é pré-requisito para o processo de construção 

individual de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática. Visa à 

consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos dados do mundo 

concreto e imediato, para o nível de percepção subjetiva da realidade, como um processo de 

relações complexas e flexíveis ao longo da história. Sob esta perspectiva e tendo em comum a 

preocupação de contextualizar os conteúdos de ensino no ambiente real da prática profissional, 

podem ser descritos diversos tipos de procedimentos de ensino tais como: projetos 

colaborativos, estudos de caso, problematização, aprendizagem baseada em problemas (PBL), 

entre outros. O processo ensino aprendizado é baseado no diálogo, no trabalho de grupos de 

discussão sempre buscando a superação da dicotomia entre sujeito e objeto. A relação entre 

professor e aluno deve ser horizontal, ambos se posicionando como sujeitos no ato de 

conhecimento que deve proporcionar o crescimento mútuo do professor e do aluno. O professor 
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deverá valorizar o conhecimento, a linguagem e a cultura do aluno, criando condições para que 

juntos analisem o problema. 

Bordenave (1999) aponta as seguintes repercussões da pedagogia da problematização 

em nível individual e em nível social. Em nível individual espera-se um aluno constantemente 

ativo, observando, formulando perguntas, expressando percepções e opiniões; desenvolvendo 

habilidades intelectuais de observação, análise, avaliação, compreensão, e, sobretudo, 

realizando a cooperação com os demais membros do grupo. Em nível social espera-se ter uma 

população conhecedora de sua própria realidade, redução da necessidade de um líder, pois são 

capazes de resolver conflitos em busca do bem comum. Espera-se com esta abordagem 

metodológica favorecer o desenvolvimento intelectual da população, graças a utilização de uma 

tecnologia viável e culturalmente compatível com a realidade dos indivíduos capaz de ampliar 

a capacidade de resistir às pressões das classes dominantes. 

Percebe-se que a preocupação com a necessidade de mudanças na prática pedagógica 

dos professores e dos profissionais, já era o pensamento do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES) que através do parecer n. 1.133 de 2001, 

veio propor mudanças na formação, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para o curso de graduação na área da saúde, dando ênfase ao preparo pedagógico do docente 

e a formação para o SUS, com ênfase na abordagem pedagógica da problematização 

(grifos nossos) (BRASIL, 2001). 

 

2.2 O ensino profissionalizante do técnico de enfermagem no Brasil: breve 

contextualização 

 

Pode-se dizer que a educação profissional no Brasil começou a se organizar no início 

do século XX quando o então presidente Nilo Peçanha criou a Escola de Aprendizes Artífices. 

Originalmente criada para a preparação de operários para o exercício profissional, eram 

destinadas a menores abandonados e órfãos. Na ocasião, foram instaladas 19 destas escolas em 

diferentes unidades da federação (BRASIL, 2007). 

A década de 1940 representou grande avanço na educação profissional com a 

promulgação de diversos Decretos-leis que normatizavam a educação nacional. Esse 

movimento foi consequência do processo de industrialização e modernização da produção nos 

anos anteriores.  Dentre os Decretos-leis destaca-se o de nº. 12 4.048/1942 que cria o Serviço 
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Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que deu origem ao que hoje se conhece como 

Sistema “S” (BRASIL, 2007). 

No campo da enfermagem, na mesma década, a Lei 775/49 dispôs que o ensino de 

enfermagem compreenderia dois cursos, o curso de enfermagem (com duração de 36 meses e 

como exigência para o ingresso a conclusão do curso secundário) e o curso de auxiliares de 

enfermagem (com duração de 18 meses e apenas o curso primário como requisito para o 

ingresso). Este último passa a ser amparado por lei após ter sido criado em 1941 (CAVERNI, 

2005). 

Para a formação de auxiliares de enfermagem, foi ampliada através da Lei nº 2367/54, 

a qual dispunha sobre o ensino de enfermagem, em cursos volantes. “Tais cursos poderiam ser 

realizados em localidades onde não existissem escolas de enfermagem, mas que dispusessem 

de hospitais com possibilidades reais para a formação de auxiliares” (DANTAS e AGUILAR, 

1999, p.27). Esta lei também demonstrava a insuficiência de escolas logo em seu artigo 1º:  

As Escolas de Enfermagem, oficiais ou reconhecidas, e os governos estaduais, 

através de seus departamentos educacionais ou sanitários, poderão, a título 

precário e durante o período de 10 (dez) anos, organizar cursos volantes para 

preparação de auxiliares de enfermagem. 

 

Esta Lei vinha atender as necessidades do mercado de trabalho que na década de 50 teve 

uma grande ampliação do parque industrial no país. Este aumento de indústrias provocou um 

crescimento populacional nos grandes centros, aumentando consequentemente o número de 

pessoas que necessitavam de atendimento a saúde, com o objetivo de manter o corpo do 

trabalhador apto para atuar na esfera produtiva. Com este pensamento fortaleceu-se no Brasil a 

atenção médica individualizada e hospitalocêntrica, aumentando o número de hospitais e 

consequentemente a necessidade de pessoal de enfermagem com preparo específico na área 

hospitalar (DANTAS e AGUILAR, 1999). 

Apesar da publicação de legislação específica, no que tange a formação em enfermagem, 

as categorias de auxiliar e enfermeiro coexistiram com várias outras categorias que não 

possuíam formação, demonstrando as dificuldades de inserção de profissionais formados para 

o exercício da enfermagem. 

Em 1955 o exercício profissional da enfermagem foi regulamentado no Brasil pela Lei 

2.604/55. Esta lei descrevia as atribuições dos profissionais da enfermagem, categorizando-a 

em seis diferentes tipos de profissionais à época: Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem, 

Obstetriz, Parteira, Parteira Prática, Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem. Para as 

categorias de enfermeiros práticos e parteiras práticas, a lei fixou o prazo de um ano, a contar a 

partir da publicação da mesma, para a sua descontinuidade, revogando assim, os Decretos 
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22.257/32 e 23.774/34, que as amparavam legalmente e que reconheciam os portadores desses 

certificados até a data da publicação da Lei 2.604/55 (KLETEMBERG et al, 2010). 

A descontinuidade destas duas últimas categorias justificava-se devido à publicação do 

Decreto Lei 8778/46 que regulava o exame de habilitação dos mesmos às categorias de “prático 

de enfermagem” e “parteira prática”. Este decreto foi revigorado em 1959 com a publicação do 

Decreto Lei 3640 fixando em cinco anos, a contar de sua publicação, a habilitação dos mesmos. 

A histórica insuficiência de profissionais de enfermagem com formação, à época, 

novamente foi expressa no Decreto-Lei nº 50.387/61 (Regulamenta o exercício da enfermagem 

e suas funções auxiliares no território nacional) que considerava para o exercício da 

enfermagem, além do enfermeiro e auxiliar de enfermagem, as seguintes categorias: obstetriz, 

parteira, enfermeiro prático, prático de enfermagem e parteira pratica. 

A grande distância entre a escolaridade mínima exigida para ingresso nos cursos de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem, sinalizava a possibilidade da criação de uma nova 

categoria, uma que se enquadraria em um nível intermediário que segundo Resende (1961 apud 

CAVERNI, 2005) seria um curso de grau médio ou técnico.  

Referem Wermelinger, Machado e Amâncio Filho (2010) que ainda que a qualificação 

de trabalhadores de nível médio fosse entendida como necessária e como fundamental para o 

desenvolvimento e para o momento histórico, político e econômico pelo qual o país vinha 

passando, o ensino técnico ainda era organizado com base nas Leis Orgânicas do Ensino, para 

a formação de profissionais voltados a atender a indústria, o comércio, a agricultura e o 

magistério Destacam que no setor saúde a formação do nível técnico, foi sistematizada e 

regularizada apenas a partir da promulgação da Lei 4.024/61 uma vez que, apesar de referir-se 

apenas a indústria comércio e agricultura, o parágrafo único do artigo 47 dizia que: “Os cursos 

técnicos de nível médio não especificados nesta lei serão regulamentados nos diferentes 

sistemas de ensino”. 

Complementam Gottens, Alves e Sena (2007) que a promulgação da LDB 4.024/ 61, 

veio definir, em nível nacional, a educação nos níveis primário, médio e secundário e desta 

maneira, foi possível ampliar o número de escolas de formação de técnicos de enfermagem, 

com a equivalência ao ensino médio. Em 1963 destaca-se a importante atuação da Comissão de 

Legislação da ABEn que encaminhou às autoridades competentes extrato de trabalho 

denominado “Observações sobre o ensino da enfermagem auxiliar no país” onde encontramos 

como proposições da ABEn para o ensino da enfermagem deveria haver: 

(...) três níveis de curso, manutenção dos atuais, o nível superior e o de auxiliar 

de enfermagem; e a criação de curso intermediário, possivelmente de três anos 
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letivos, para formar, possivelmente em dois anos, o técnico para a enfermagem 

hospitalar e em um terceiro ano adicional, o da enfermagem obstétrica e de 

saúde pública. Tanto à duração quanto ao currículo desejava-se que fossem 

aprovados por órgão nacional, garantindo-se a validade do título de técnico de 

enfermagem em todo o país. O curso seria válido como colégio. GOTTENS, 

ALVES, SENA (2007, p.3). 

 

Destacam os autores que a ABEN apesar de procurar garantir a qualidade da formação 

dos técnicos de enfermagem, e o reconhecimento social dos profissionais de enfermagem, as 

bases curriculares para a formação do técnico teve pouca participação das lideranças da 

categoria, sendo conduzida pelos representantes públicos que elaboraram e definiram as Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Nesse contexto, Kobayashi e Leite (2004) acrescentam que o primeiro curso de 

enfermagem de nível intermediário foi criado em 1966, na Escola Ana Nery (Parecer 171/66), 

porém esta categoria (Técnico em Enfermagem) somente foi reconhecida com a promulgação, 

em 1986, da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986).  

No que tange ao parecer 171/66 da Escola Ana Nery, vale ressaltar: 

Esse parecer contém a mesma lacuna deixada pela legislação de enfermagem 

em anos anteriores, ou seja, a indefinição das atribuições desempenhadas por 

essa nova categoria, na equipe de enfermagem. O que se percebe, na análise 

desses documentos, é a criação de uma nova categoria, a fim de aumentar o 

número de profissionais no mercado a baixo custo, entretanto, sem delimitação 

de funções. Acrescentava-se a isso a existência de mais uma categoria, 

atendente de enfermagem, que era composta por pessoas sem formação 

especializada, cuja aprendizagem das práticas do cuidado dava-se no serviço 

de forma empírica. Ela não era considerada categoria legalizada, porém, 

correspondia à maioria da força de trabalho na enfermagem, até sua extinção, 

prevista na lei do exercício profissional de 1986 (KLETEMBERG et al, 2010, 

p. 30) 

 

 

A Lei Nº 5.692 de 1971, de acordo com Wermelinger, Machado e Amâncio Filho 

(2010), foi promulgada como uma tentativa de ampliar a objetividade do ensino técnico. Com 

esta lei garantiu-se que os currículos tivessem em nível nacional, um núcleo comum obrigatório, 

respeitando-se as diversidades e especificidades regionais e às diferenças individuais dos 

alunos. Desta forma os currículos foram construídos com uma parte comum e outra de acordo 

com a habilitação profissional que se desejava fornecer ao futuro técnico. Destacam os autores 

que a lei 5.692/71 tinha como pressuposto preparar o futuro profissional para o mercado de 

trabalho, onde poderiam desenvolver suas potencialidades na área escolhida. Porém esta lei 

apresentou dificuldades na implantação do modelo educativo proposto. Destaca-se a falta de 

preparo dos professores para ministrarem disciplinas novas, o pouco conhecimento dos mesmos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
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com relação a práticas educativas, a pouca clareza com relação aos objetivos a serem 

alcançados. Estes problemas levaram a um comprometimento com relação às proposições desta 

lei, inclusive por parte da sociedade, que continuava entendendo o curso técnico como uma 

preparação para a entrada na universidade, inviabilizando a concretização de suas propostas. 

Em 1978, com a necessidade urgente de formar profissionais aptos a atender as 

exigências do desenvolvimento industrial acelerado do país em diferentes áreas de atuação, o 

governo deu início à política de transformação de algumas escolas técnicas surgindo os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). 

Destacam Wermelinger, Machado e Amâncio Filho (2010, p.216) que os CEFETs 

tinham como objetivos: 

a) ministrar ensino de graduação e pós-graduação, com vistas à formação de 

professores e especialistas para o ensino de segundo grau e de formação de 

tecnólogos; b) ministrar ensino de segundo grau, com vistas à formação de 

auxiliares e técnicos industriais; c) promover cursos de extensão, 

aperfeiçoamento e especialização, objetivando a atualização profissional na 

área industrial; d) realizar pesquisas na área técnica industrial, estimulando 

atividades criadoras e estendendo seus benefícios à comunidade, mediante 

cursos e serviços. 

 

Complementam Gottens, Alves e Sena (2007, p.4) que em 1996: 

(...) a LDB 9394/96 introduziu mudanças na educação profissional, que passou 

a ser entendida como articulada às diferentes formas de educação, ao trabalho, 

à ciência e à tecnologia e esta, juntamente com o ensino médio foi inicialmente 

regulamentada pelo Decreto-Lei 2.208/97 e atualmente pelo Decreto 5.154/04. 

 

Gottens, Alves e Sena (2007, p. 4) referem que: 

(...) a criação de escolas para a formação dos profissionais de nível técnico 

segue como preocupação no movimento da educação dos profissionais da 

enfermagem, porque esbarra na questão da qualidade da infraestrutura 

educacional das escolas, na distribuição geográfica e na relação entre os setores 

público e privado. Atualmente, a rede de escolas de formação técnica no País 

caracteriza-se principalmente pela forte concentração no setor privado em 

todas as Regiões do país, com maior evidência na Região Sudeste. O setor 

público, embora com menor participação, tem na esfera estadual os maiores 

investimentos, com muito pouca participação da esfera municipal. A subárea 

de enfermagem detém o maior número de cursos no país e em todas as Regiões 

brasileira. 

 

Constata-se que avanços podem ser percebidos com relação a estruturação dos cursos 

para técnicos de enfermagem, mas percebe-se ainda indefinições quanto ao seu papel no 

Sistema Único de Saúde e mesmo de uma diretriz curricular que oriente a formação destes 

profissionais a nível nacional e o preparo de docentes para atuar neste segmento da 

enfermagem. 
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2.3 A formação dos profissionais de saúde no contexto do SUS e o Projeto Político 

Pedagógico da Escola Técnica 

 

 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 com a nova Constituição Federal 

(CF) sendo definido como a integração de ações, atividades e serviços de saúde prestados por 

instituições públicas das três esferas de governo e, de forma complementar, as entidades da 

iniciativa privada (CESMG, 2012). 

É importante destacar, sempre, que o texto referente ao SUS na Constituição Federal 

contempla, quase na sua totalidade, os anseios de um movimento social organizado, que teve 

seu auge na 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986. Este movimento propôs e 

“fez garantir” o direito da sociedade no controle do SUS através das instâncias participativas 

do Controle Social.   

A Constituição Federal foi edificada em um momento de grande vontade de participação 

pela sociedade, tendo em vista o fim da ditadura militar. Apesar de ter sido festejado e 

aperfeiçoado em sua descentralização, a sociedade desconhece o SUS e não sabe exercer seu 

controle (ROCHA, 2008).  

Neste sentido, Delamuta et. al. (2015) demonstrou em recente estudo que os atores 

envolvidos diretamente no controle do SUS, conselheiros de saúde, não conseguem articular de 

forma clara os conhecimentos sobre o SUS e a Política de Atenção Primária. O mesmo estudo 

buscou ainda reconhecer o conhecimento em representantes do poder legislativo, vereadores, 

sem obter sucesso. Na verdade, o entendimento destes sobre a saúde valoriza o modelo oposto 

ao SUS, hospitalocêntrico e centrado na figura do médico. Por fim, ao analisar as falas de 

profissionais de saúde da atenção primária, foi evidenciado um grau satisfatório de 

conhecimento sobre o SUS e Atenção Básica, porém, desconhecem o documento sobre a 

Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) e demonstram descrença quanto à aplicabilidade 

de teorias como a PNAB. Resultados como este demonstram que é necessário um processo 

contínuo de construção de saberes sobre o SUS, tanto para os profissionais de saúde, quanto 

para os diferentes atores sociais.  

As discussões em relação à eficiência e resolubilidade do SUS não se limitam à 

academia, pelo contrário, todos os dias, nos diferentes meios de comunicação, nos deparamos 

com matérias que, em sua maioria, minimizam o SUS. 

Neste contexto, Alexandre (2015) ressalta que as reflexões a respeito do SUS obrigam-

nos a compreender o histórico social, político e econômico ao menos das últimas duas décadas. 
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Destaca que muitos conhecimentos foram produzidos ao longo do tempo, principalmente pelos 

atores sociais, que em constante debate, elaboram saídas e soluções aos problemas que surgiram 

ao logo da história do SUS. Atenta ainda, em relação aos desafios a serem superados, que o 

SUS não é um problema sem solução, mas uma solução com problemas. 

As diferentes reflexões acerca do SUS trazem ao docente a responsabilidade social de 

mediar conflitos no universo do ensino em saúde. Para a mediação destes conflitos é importante 

considerar os ensinamentos de Freire (2016) onde descreve as exigências da Prática Docente 

onde o ensinar exige pesquisa, criticidade, rigorosidade metódica, respeito aos saberes dos 

educandos, estética e ética, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, comprometimento, reflexão crítica sobre a prática em si mesma, independente 

da opção política do educador. Entende-se não ser tão simples realizar esta prática educativa e 

que seja necessário uma mudança na postura daqueles que vão ser os educadores.  

Bove, Kretly e Gelain (2002) sugerem que para preparar um profissional do cuidado é 

preciso começar a construir o educador que nunca estará definitivamente completo e pronto 

uma vez que sua preparação envolve o amadurecimento do dia-a-dia e da avaliação prática. 

“Destaca que é no ambiente da sala de aula, observando o aluno e participando dos seus 

movimentos, que o educador começa a pensar o que deve ser feito. Ouvindo mais do que 

falando, o professor, além de reciclado no conteúdo, pode aprender a ensinar”. 

Coerente com o que foi destacado acima, a respeito do SUS e da construção histórica 

da profissionalização do técnico de enfermagem, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Curso 

Técnico em Enfermagem da Escola, cenário deste estudo, também destaca o crescimento de 

profissionais da área de saúde em virtude da crescente procura por qualidade de vida.  

Desta forma, é necessária a qualificação para atender as demandas tanto do município 

de Cataguases quanto dos municípios circunvizinhos.  

Em consonância com as diretrizes curriculares nacionais da área de saúde a escola 

entende que para atender às atuais exigências e preparar-se para o futuro, o profissional precisa 

ser capaz de identificar novas situações, de tomar decisões, de trabalhar em equipe e de resolver 

os problemas que se modificam a todo o momento. Neste sentido, é relevante destacar que o 

PPP desta escola está em fase de reestruturação.  

A proposta da escola é oferecer cursos de qualidade proporcionando aos alunos uma 

maior amplitude na competitividade do mercado de trabalho e tem como missão: Qualificar 

profissionais em saúde para atender as necessidades da comunidade cataguasense e região, além 

de assegurar a acessibilidade e permanência do educando na Instituição e promover a formação 
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inicial e/ou continuada dos educandos, por meio de cursos presenciais que promovam um 

aprendizado efetivo e em conformidade com as necessidades e demandas atuais.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO:  a Análise Institucional, seus 

conceitos e a Socioclínica Institucional 

 

A Análise Institucional surgiu no Brasil nos anos 70, quando o país ainda vivia sob o 

regime da ditadura militar. Introduziu-se junto a alguns departamentos e grupos de pesquisa de 

universidades brasileiras e de outras organizações, congregando os mais diferentes tipos de 

profissionais. Inicialmente, os interessados na Análise Institucional mantiveram grande contato 

com os fundadores do movimento institucionalista e com outros autores dos centros acadêmicos 

e institucionais franceses (L’ABATTE, 2013). 

Para L’Abatte (2013), compreender o sentido mais geral da Análise Institucional 

significa entrar em contato com diversos autores e conceitos originados da sociologia, da 

filosofia, do direito, da antropologia, da ciência política, da pedagogia, da psicologia e da 

psicanálise, bem como de experiências concretas, nas quais tais disciplinas e conceitos se 

articulavam, como é o caso da psicoterapia institucional, da pedagogia institucional e da 

psicossociologia. Essa articulação entre teoria e prática marca profundamente a trajetória da 

Análise Institucional, e é uma condição fundamental para o diálogo com a formação em Saúde. 

Para Savoye (2007, p. 185): 

A Análise Institucional tem por objetivo compreender uma determinada 

realidade social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. 

A Análise Institucional opera mediante três modalidades: 1) pesquisas teóricas 

e históricas (trabalhos epistemológicos e conceituais e também sócio-

históricos); 2) pesquisas empíricas com a utilização de observações de campo, 

entrevistas etc, e 3) socioanálise, ou seja, a análise em situação, quando um 

socioanalista realiza uma intervenção, atendendo a uma encomenda de um 

grupo ou organização. 

 

Com relação aos conceitos utilizados na Análise Institucional, um dos mais importantes 

é o de instituição. Neste caso, é importante ter em mente que instituição não é um conceito 

descritivo, não designa coisas passíveis de serem vistas, sólidas e concretas, mas constitui-se 

em uma “(...) dinâmica contraditória construindo-se na (e em) história ou tempo" (LOURAU, 

1993, p.11). 

Complementa Lourau (2004, p.76) que: 

Hoje em dia já não é possível conceber as instituições como um estrato, uma 

instância ou um nível de uma formação social determinada. Pelo contrário, é 

necessário definir a instituição como um “cruzamento de instâncias” 

(econômicas, políticas e ideológicas e desejantes) e afirmar, além do mais, 

empregando a linguagem da análise institucional: se é certo que toda 

instituição é atravessada por todos os “níveis” de uma formação social, a 

instituição deve ser definida necessariamente pela transversalidade. 
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Destaca o autor que as instituições não podem ser pensadas como instâncias separadas, 

sendo necessário entender que a sociedade é atravessada por um conjunto de instituições em 

todos os níveis de uma formação social. 

 Baremblit (2012 pp.29-30) acrescenta que: 

O Movimento Institucionalista concebe a sociedade como uma rede de 

instituições que se interpenetram e se articulam entre si para regular a produção 

e a reprodução da vida humana sobre a terra e a relação entre os homens” As 

instituições, por sua vez, são composições lógicas, um conjunto de leis e 

princípios que prescrevem ou proscrevem comportamentos e valores, ou seja, 

dizem o que deve ser, o que não deve e o que é indiferente. As instituições são 

entidades abstratas. Já as organizações são a materialização das instituições sob 

a forma de um organismo, uma entidade, assumindo uma configuração mais 

complexa ou mais simples.  São grandes ou pequenos conjuntos de formas 

materiais que põem em efetividade, que concretizam as opções que as 

instituições distribuem, que as instituições enunciam. Isto é, as instituições não 

teriam vida, não teriam realidade social se não fosse através das organizações. 

Mas as organizações não teriam sentido, não teriam objetivos, não teriam 

direção se não estivessem informadas como estão, pelas instituições. Os 

estabelecimentos, por sua vez, são as estruturas propriamente físicas que 

conjuntamente integram a organização. São as escolas, conventos, quartéis, 

etc. 

 

 Nas instituições, podem ser observadas duas forças transformados que são bastante 

discutidas por institucionalistas como Lourau (1993) e Baremblit (2012). São elas o instituído 

e o instituinte.  Referem os autores que em alguns momentos históricos, pode-se assistir a 

movimentos de revolução de uma instituição, operando, nela, profundas transformações. A 

essas forças que tendem a criá-las e ou recriá-las denominam-se forças instituintes. Apesar de 

o instituído apresentar uma tendência para o conformismo, resistência a mudanças, é necessário 

entender o instituído como sujeitos abertos a uma política instituinte, caso contrário esta não se 

realizaria. Daí ser importante entender a vida social como um processo em permanente 

transformação, em busca de maior realização e criatividade, onde a relação complementar e 

contraditória entre o instituinte e o instituído, se mantém, permanentemente, permeável, fluída 

e elástica. 

Para Lourau (1993), toda instituição deve ser pensada e analisada sempre considerando 

seus três momentos: o instituído que compreende o momento da universalidade, ou seja, a 

ideologia, os sistemas de normas, os valores transcendentes. O momento da particularidade, 

o instituinte, que refere-se ao conjunto de determinações materiais e sociais que negam o 

primeiro momento. O terceiro momento o da singularidade ou da institucionalização, que 

compreende as formas organizacionais, jurídicas ou não, que negam (conservando) o segundo 

momento. Trata-se do terceiro momento, chamado de institucionalização. 
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Para Mourão (2007) a institucionalização se dá quando o trabalho de decodificação, de 

colocação em crise do instituído pelo instituinte, acaba. O instituinte, então, se torna um 

instituído, num movimento dialético: por um lado ele muda o instituído velho, transformando 

as relações de poder; de outro lado, ele perde sua força transformadora, gerando relações de 

poder mais naturalizadas, singularizando a instituição. 

Neste estudo consideramos a formação em saúde como uma instituição, apoiando-

nos em Berger e Berger (1978, p.193-199) quando falam sobre as características fundamentais 

de uma instituição, como mostrado a seguir: 

• A instituição exerce um padrão de controle que indica uma ação social imposta aos 

indivíduos, denominada coercitividade (grifos nossos). A formação ainda se apoia muito 

em leis, normas e regras e que normalmente são aplicadas no processo de ensinar e 

aprender. Este controle é bastante visível nas escolas, universidades, faculdades; 

• A instituição permite objetivar a realidade (objetividade) (grifos nossos) -não existe 

nada mais objetivo do que a formação com suas aulas teóricas e práticas no âmbito da 

saúde e em outros espaços; 

• A instituição permite interpretar e justificar a realidade (grifos nossos). No caso deste 

estudo, a formação vem justificar as profissões dos docentes, dos diferentes profissionais 

de saúde, que com suas práticas sociais justificam uma determinada realidade histórica 

e social;  

• As instituições são experimentadas como algo dotado de realidade exterior a cada  um 

de nós (grifos nossos), é algo situado, por assim dizer fora de nós, característica esta 

denominada exterioridade.  A formação como instituição acontece independente de nós 

como pessoas.  

• As instituições exercem uma autoridade moral sobre os indivíduos (grifos nossos). A 

partir de suas normas, regras e leis a instituição formação confere aos professores e 

profissionais de saúde ao desenvolver sua prática social uma autoridade moral com 

relação às pessoas para quem as ações são desenvolvidas;  

• As instituições têm uma Historicidade (grifos nossos). Podemos dizer que a instituição 

formação tem uma história iniciada desde o surgimento das primeiras universidades. 

 

De posse do entendimento do que é uma instituição, exemplificada aqui com a 

instituição formação, podemos nos aproximar de outros conceitos bastante utilizados na Análise 

institucional como o de implicação e de analisador. 
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Com a introdução do conceito de implicação na análise institucional, os 

institucionalistas negam a neutralidade científica nas suas intervenções colocando 

coletivamente em análise os seus pertencimentos, engajamentos e recusas diante das situações 

de crise. O analista deve implicar-se, falar dos seus problemas, dos seus desejos, ultrapassando 

as ilusões positivistas e elucidando a relação do investigador com a sua produção, com o seu 

objeto de investigação, a sua relação com o saber, o ter e o poder (LAPASSADE, 1977). 

 Barbier (1985, p. 108) estabelece três dimensões de abordagem do conceito de 

implicação: o nível psicoafetivo, o histórico-existencial e o estrutural-profissional. Para esse 

autor, implicação se define como:  

O engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis 

científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições 

passadas e atuais nas relações de produção e de classe, e de seu projeto sócio-

político em ato, de tal modo que o investimento que resulte inevitavelmente de 

tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda atividade de conhecimento 

(BARBIER, 1985, p. 108).  

 

Lourau (1996) distingue cinco áreas onde se manifesta a implicação do pesquisador: em 

relação a seu objeto de pesquisa/intervenção; à instituição de pesquisa, começando pela equipe 

de pesquisa/intervenção; à encomenda e nas demandas sociais; à epistemologia de seu campo 

disciplinar e, enfim, na escrita ou outro meio que sirva para a exposição da pesquisa. 

Outro conceito fundamental da análise institucional é o de analisador que segundo 

Lourau (1996) é o instrumento por meio do qual emerge a análise. Ou seja, analisador é um 

dispositivo que, uma vez vislumbrado, possibilita uma análise, um pensar sobre a instituição da 

qual ele surge. Acrescenta Monceau (2013, p.98) “É analisador tudo aquilo que apoia a análise 

das dinâmicas institucionais, independente da modalidade de trabalho socioclínico”.  

O conceito de analisador mencionado inicialmente por Guatari é um dos mais 

fundamentais para a AI, pois traz à luz a verdade institucional que se encontra obscurecida e 

naturalizada no dia a dia das organizações. Trata-se de um conceito polissêmico que é utilizado 

em várias disciplinas, desde a química até a psicanálise, e é “aquilo que permite revelar a 

estrutura da organização, provocá-la, forçá-la a falar” (LOURAU, 1993). 

Baremblit (2012, p.12) esclarece que: 

O analisador funciona no institucionalismo de forma similar ao sintoma na 

análise individual, ou seja, são “pistas” para que se construa uma interpretação 

sobre a forma como as diversas dimensões envolvidas no processo se 

articulam. Os analisadores podem ser encontrados em qualquer lugar na 

organização ou instituição e são dotados de sentidos que permitem 

compreender a forma como seus agentes compreendem a instituição e as 

relações dentro dela. 
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Mourão (2006, p. 71) refere que “Os analisadores são categorias, situações, 

acontecimentos que levam a instituição a se desnudar, a mostrar, indiretamente, os seus não-

ditos, algo que revela as dimensões das relações institucionais”. 

Destaca Hess (2004,) que a Análise institucional começou a ser aplicada nas pesquisas, 

a partir de intervenções realizadas com grupos e coletivos e teve sua origem em 1970 na França. 

Refere René Lourau foi que propôs e descreveu, no interior da abordagem da Análise 

Institucional, a socioanálise, “método de intervenção em situação que consiste em analisar as 

relações que as múltiplas partes no jogo social mantêm com o sistema manifesto e oculto das 

instituições” (HESS, 2004, p. 23). A socioanálise foi se firmando nas organizações e 

instituições francesas por ter como diferencial colocar a instituição em análise. 

A partir de 1966, as intervenções surgem em outros moldes, passam a ser de mais longa 

duração, e “as práticas socioanalíticas, assumem outras formas, tais como a supervisão, a 

avaliação e a assessoria (L’ABBATE, 2013, p.50)”. Destaca a autora que, no final da década 

de 1980 e nos anos 90, as modalidades de intervenção foram se diversificando na corrente da 

Análise Institucional de acordo com as encomendas e demandas e esfera de intervenção.   

Surge então a socioclínica institucional com as reflexões de Gilles Monceau que desde 

1998, vinha utilizando os conceitos da AI no campo da educação (L´ABBATE, 2013). 

Ao longo dos anos 2000, Gilles Monceau analisou a diversificação das práticas de 

análise institucional e os demais estudos socioclínicos, sobretudo na educação e na saúde, e 

fundou um arcabouço teórico-metodológico para suas pesquisas, sob o nome de “socioclínica 

institucional” (MONCEAU, 2013).  

L’Abatte destaca que a socioclínica institucional proposta por Monceau considera: 

(...) a dinâmica institucional em análises localizadas, nas quais nem sempre as 

“regras” da socioanálise podem ser praticadas inteiramente. Nessas 

intervenções utilizam-se como dispositivos, dentre outros, o acompanhamento 

das práticas profissionais, levando em conta sua relação com a instituição 

Educação e com o próprio Estado, com destaque para a análise das implicações 

primárias e secundárias; exposições teóricas; trabalho pessoal de escrita; 

visando, em última análise, associar atividades de pesquisa às atividades de 

formação dos professores (L´ABBATE, 2013, p. 50,51). 
 

Ao trabalhar com a análise socioclínica institucional nos debruçamos então sobre as oito 

características do método por onde esta pesquisa será delineada e alicerçada. São elas: A análise 

da encomenda e da demanda; A participação dos sujeitos na abordagem; A análise das 

transformações que se produzem à medida que o trabalho avança; A aplicação das modalidades 

de restituição que devolvem os resultados provisórios do trabalho aos participantes; A análise 

das implicações primárias e das implicações secundárias do pesquisador e dos outros 
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participantes; Intenção de produto de conhecimento; A atenção aos contextos e às interferências 

institucionais nas quais estão implicados os pesquisadores e os outros participantes; o trabalho 

dos analisadores (MONCEAU, 2013). 

Monceau (2008) ao relatar diversas experiências da utilização da socioclínica 

institucional, refere que a duração das mesmas variou de quase (01) um ano até (05) cinco anos 

de trabalho. Esclarece que nas intervenções socioclínicas institucionais de longa duração, o 

“staff”, ou seja, aqueles que coordenam a intervenção mudam em sua composição. Mas nas 

intervenções de curta duração a equipe de intervenção foi fixa. Este é o caso deste estudo, onde 

os coordenadores da intervenção serão sempre os mesmos- o pesquisador, o orientador e co-

orientador. 

Destaca Monceau (2008) que realizou uma intervenção breve em um estabelecimento 

de ensino iniciada com dois encontros. No primeiro participaram os pesquisadores, os 

representantes da direção e outros profissionais da área da educação. A partir destes dois 

encontros, foram organizadas duas jornadas em 2001, com todos os participantes do 

estabelecimento. A cada encontro, resgatava-se o que havia sido debatido na reunião anterior, 

restituindo-se aos participantes os resultados dos debates. 

 Monceau (2008) revela desta intervenção breve, os seguintes aspectos: as atividades 

realizadas permitiram desenvolver em um curto espaço de tempo, material cuja análise 

secundária permitiu publicações e um repensar sobre a prática; favoreceu que fosse ativada a 

dinâmica do estabelecimento a partir dos debates coletivos sobre os problemas identificados e 

possibilitou a percepção e o posicionamento de diversos participantes sobre os desdobramentos 

da intervenção no trabalho. Aponta como aspecto negativo a pouca adesão da direção as 

recomendações contidas nos resultados dos debates, o que pode predispor a não continuidade 

das mudanças, por deixar intactas as relações de poder e de dominação entre a direção e os 

profissionais. 

 Trazendo as questões apontadas por Monceau para as pesquisas desenvolvidas no curso 

de mestrado profissional, entende-se ser possível a aplicação da intervenção breve, cujos 

resultados podem ser semelhantes aos relatados por Monceau, ou pode-se obter outros 

resultados como maior continuidade dos debates e das mudanças, considerando que o 

pesquisador faz parte do cenário onde vai ser aplicada a intervenção. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa intervenção com abordagem qualitativa, trazendo como 

referencial teórico metodológico a Análise Institucional em seu desenho socioclínico 

institucional.  

A investigação qualitativa, caminho escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa, 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 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 (MINAYO, 2000). Baseia-se no fato de 

que o agir humano tem um valor que não pode ser captado por relações simples de causa e 

efeito ou um instrumento estatístico (LEOPARDI, 2001). 

Lourau (1993, pp.29-30) entende a intervenção quando é circunscrito á realidade dos 

grupos. Referindo-se ao método, explica que “nosso método de intervenção consiste em criar 

um dispositivo de análise social coletiva”. Destaca que a intervenção pode funcionar como um 

dispositivo por permitir “se analisar coletivamente uma situação coletiva” 

Complementa Monceau (2008) que nas intervenções, além da análise de grupo, 

utilizam-se como dispositivos, a observação e acompanhamento das práticas profissionais, a 

utilização do diário do pesquisador e muitas vezes de um diário para os participantes, que vai 

oferecer material necessário para a análise das implicações do analista e dos participantes. 

Complementa o autor que se deve lembrar que um dos objetivos da intervenção é produzir um 

processo de autoanálise de todos os participantes 

A socioclínica institucional consiste em intervenções que envolvem atividades de 

análise de grupo, acompanhamento das práticas profissionais e atividades de pesquisa. Suas 

oito características serão abordadas mais à frente (MONCEAU, 2013). 

 

4.2 Cenário da Pesquisa 

 

Esta pesquisa teve como cenário uma escola técnica municipal de enfermagem situada 

na cidade de Cataguases-MG. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

de Cataguases possui uma população estimada (2016) de 74.609 habitantes. Apesar da crescente 
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participação do comércio e serviços na economia da cidade, a cidade é reconhecida como polo 

industrial. Apesar da diversidade industrial, há um predomínio da indústria têxtil. 

O município é conhecido nacionalmente pelas grandes contribuições na arte 

cinematográfica brasileira no período dos Ciclos Regionais, nas décadas de 20 e 30, através das 

obras de Humberto Mauro, primeiro cineasta de destaque nacional.  

Possui ainda destaque como importante espaço das artes do movimento modernista 

brasileiro. Nomes como Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Burle Marx, Joaquim Tenreiro, 

Djanira, José Pedrosa e Jan Zach, deixaram seus traços na cidade. 

Segundo dados do Relatório Anual de Gestão do ano de 2014, o município em questão 

conta com 55 estabelecimentos que prestam serviços ao SUS, destes, 12 pertencem à esfera 

privada e 43 compõem rede municipal de saúde. A única unidade hospitalar do município, 

Hospital de Cataguases Santa Casa de Misericórdia, é do tipo privada-filantrópica e possui 174 

leitos. É referência regional para o SUS e é o principal hospital da rede de Urgência e 

Emergência da microrregião sendo classificado como de nível II e possui parceira histórica com 

a escola que será o cenário da pesquisa. O município de Cataguases compõe, juntamente com 

o município de Leopoldina, a microrregião de saúde (bipolar) Leopoldina/Cataguases como 

representado na Figura 1. 

 
Figura 1: Representação cartográfica da região de saúde a qual pertence o município e escola cenário da 

pesquisa. 

 

Fonte: Plano Diretor de Regionalização – MG, adaptado de: Malachias; Leles & Pinto (2010). 
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A escola em questão foi inaugurada em 1963, e foi mantida pelo Hospital de Cataguases 

Santa Casa de Misericórdia por 26 anos. Neste período formou 315 profissionais de 

enfermagem, em nível auxiliar, atendendo estudantes oriundos de 50 municípios da região. Por 

motivos financeiros, o hospital encerrou as atividades da escola no ano de 1989.  

Percebendo a necessidade de formação de profissionais de enfermagem, a importância 

histórica e a relevância social da escola não só para o município, mas também para toda a região, 

a prefeitura do município reabriu a instituição que passou a fazer parte do sistema municipal de 

ensino. A partir de 2002 a formação auxiliar foi extinta e iniciou-se a formação técnica de nível 

médio. Atualmente, a instituição forma aproximadamente 25 alunos por semestre onde muitos 

são prontamente absorvidos pelo mercado de trabalho da região. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Critérios de inclusão: Foram incluídos na pesquisa os profissionais do “Magistério 

Público Municipal2” que atuam ou atuaram, no campo pedagógico da escola, do ano de 2012 

até o início da coleta de dados. A saber: docentes e pedagogos (orientadores e supervisores 

educacionais). 

Optamos por este corte temporal para ampliarmos a participação, principalmente, dos 

pedagogos que atuaram durante longos períodos junto à referida escola e que, tendo em vista a 

característica da profissão, contribuíram efetivamente no campo das abordagens pedagógicas.  

Critérios de exclusão: Profissionais que não demonstraram interesse e os que não 

possuíam atuação direta no campo pedagógico, tais como: secretários e técnicos escolares, 

auxiliares administrativos e auxiliares de serviços gerais e os técnicos de enfermagem 

remanescentes da época em que a escola ministrava apenas o curso de auxiliar de enfermagem. 

Em conformidade com os critérios acima descritos participaram do primeiro encontro, 

realizado na manhã do dia 09 de dezembro na própria escola, 10 profissionais do magistério, a 

saber 5 professores da escola (incluindo o pesquisador) e 5 profissionais do campo pedagógico 

(2 pedagogas que atuaram na escola e 3 coordenadores pedagógicos da secretaria municipal de 

educação) e, ainda, 5 pesquisadores do núcleo de pesquisa “Análise Institucional e Formação 

em Saúde” que chamamos de socioanalistas.  

                                                           
2 Segundo a Lei Complementar nº 3.800 de 17 de novembro de 2009 (Cataguases, 2009), em seu artigo 2º, inciso 

III, são profissionais do “Magistério Público Municipal o conjunto de trabalhadores em educação, titulares dos 

cargos que envolvam a exigência de formação na área educacional, a saber: Professores, Orientadores, 

Supervisores”. 

 



42 
 

 
 

Consideramos como segundo encontro, também realizado no dia 09 de dezembro de 

2017, o dispositivo chamado de “staff analítico”, nele participaram os cinco socioanalistas e o 

pesquisador. Neste dispositivo os socioanalistas fazem uma análise da intervenção onde o 

pesquisador também é objeto de análise. 

No terceiro encontro (restituição) realizado no dia 25 de maio de 2018, estiveram 

presentes 7 participantes do primeiro encontro e 5 novos participantes, a saber: dois 

profissionais do magistério, ambos docentes da escola e três outros profissionais da escola (1 

auxiliar de secretaria, 1 auxiliar de serviços gerais e 1 técnica de enfermagem) que, apesar de 

não fazerem parte dos critérios de inclusão, são profissionais do quadro de apoio do 

estabelecimento de ensino.  

Portanto, participaram da pesquisa nestes três encontros, 15 profissionais ligados direta 

ou indiretamente à escola (incluindo o pesquisador) e 5 socioanalistas externos, totalizando 20 

participantes (Ver quadro IV). 

 

4.4 Aspectos ético-legais da pesquisa 

 

O Projeto foi apresentado à Secretaria Municipal de Educação e à Coordenação da 

referida escola, com o objetivo de formalizar a solicitação e o aceite para a condução da 

pesquisa. Na ocasião, os respectivos responsáveis foram informados que o andamento da 

pesquisa estaria condicionado à aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da UFF. 

O projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e avaliado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFF, respeitando-se as Diretrizes e Normas regulamentadoras das Resoluções do 

Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012 e nº 510/2016, tendo sido aprovado sob o parecer nº 

2.295.081. O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foi elaborado em duas vias, 

sendo uma para o pesquisador e outra para os participantes (Apêndice1). 

No TCLE foram descritos os objetivos do estudo e os possíveis riscos e benefícios para 

os participantes. O TCLE também explicitou que a participação na pesquisa não iria gerar 

nenhum custo financeiro ao participante e que os mesmos poderiam se retirar em qualquer fase 

da pesquisa. 

Riscos: os possíveis riscos identificados nesta pesquisa estão relacionados a 

constrangimentos ou algum outro incômodo psíquico, fato que será observado e discutido, para 

que os encontros socioclínicos institucionais aconteçam de maneira a evitar ao máximo a 

exposição e o desconforto do participante.  
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Benefícios: a pesquisa traz como benefício, a oportunidade dos participantes realizarem 

debates e reflexões sobre a prática docente que espera-se impactar, positivamente, nas 

atividades pedagógicas da escola em questão e no perfil de profissional que a escola deseja 

formar. 

 

4.5 Dispositivos de coleta de dados 

 

Segundo Lourau (2004) para que o método de intervenção aconteça deve se criar alguns 

dispositivos, de maneira a permitir analisar coletivamente uma situação coletiva. Cabe ao 

pesquisador pensar em um dispositivo que seja o mais eficaz para poder fazer as diferentes 

instituições ali presentes falarem sobre a questão problema.  

Para Baremblit (2012) os dispositivos devem ser orientados por princípios que não 

permitam ao institucionalista induzir respostas. Deve-se lembrar sempre que o objetivo é 

produzir um processo de autoanálise. O dispositivo deve ser um “agitador”, deve provocar a 

organização a falar e assim produzir os analisadores. Complementa Monceau (2008) que nas 

intervenções, utilizam-se como dispositivos, a observação e acompanhamento das práticas 

profissionais, o diário do pesquisador e as vezes dos participantes para análise de suas 

implicações. Deve-se lembrar que um dos objetivos da intervenção é produzir um processo de 

autoanálise de todos os participantes.  

Como dispositivos para a coleta de dados foram utilizados o diário do pesquisador e 

os três encontros realizados. As falas dos participantes foram gravadas em áudio para posterior 

transcrição. Os arquivos digitais dos áudios serão armazenados durante cinco anos e, 

posteriormente, serão apagados. Somados, os três encontros produziram 6 horas e 38 minutos 

de gravação.  

O diário do pesquisador permite a análise das implicações do mesmo com seu objeto da 

pesquisa. Através do diário, o escritor não apenas anota, mas expressa por meio da escrita as 

diversas dimensões que entram em contato com ele (JESUS, PEZZATO, ABRAHÂO 2013). 

O diário de pesquisa, para Lourau (2004, p.51), seria a escrita do pesquisador em seu 

contexto histórico-social, um pesquisador implicado e que reflete sobre o tema. Trata-se de uma 

técnica capaz de restituir, na linguagem escrita, o trabalho de campo, possibilitando “produzir 

um conhecimento sobre a temporalidade da pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade 

do que foi possível produzir num dado contexto, evitando interpretações “ilusórias”, 

“fantasiosas” da produção científica. 
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Para o primeiro encontro foram utilizadas 5 questões para auxiliar o pesquisador nos 

debates coletivos (Apêndice II). Há que se destacar que estas questões utilizadas no dispositivo 

encontro socioclínico institucional,  funcionam como um “start” e, apesar de considerar atender 

aos objetivos da pesquisa, não se obriga atendê-los e tão pouco se restringe a eles. A condução 

do processo de intervenção atende às demandas postas pelo próprio grupo, e por vezes nem 

todas as questões são abordadas em um único encontro. 

O segundo encontro, “staff analítico”, foi um momento em que os socioanalistas 

apresentaram suas considerações sobre a intervenção, analisando o dispositivo utilizado no 

processo de intervenção no primeiro encontro e as implicações do pesquisador e de outros 

participantes do staff. 

No terceiro encontro, denominado “restituição”, o pesquisador devolveu ao grupo ao 

grupo a análise feita pelo pesquisador. Neste momento a própria análise está sob análise do 

grupo. Desta maneira, permite-se que os participantes possam tomar ciência de suas falas, 

fazendo correções ou mesmo ampliando-as com novas colocações. Além disto, o pesquisador 

apresentou o resultado do perfil do ingressante da escola. Este perfil foi elaborado a partir de 

uma demanda do grupo durante a intervenção. 

4.6 Abordagem dos participantes utilizando a socioclínica institucional 

 

Refere Monceau (2015) que a intervenção na socioclínica institucional busca entender 

as dinâmicas sociais, levando as situações o mais próximo possível das situações vividas pelos 

participantes, colocando em análise as implicações com as instituições que os atravessam. 

Destaca Monceau (2008) que antes de iniciar os encontros da socioclínica institucional 

com toda a equipe de pesquisadores é necessário a realização de reuniões com os responsáveis 

pelos serviços. Estas reuniões podem ser apenas com as chefias, e no caso deste estudo, com os 

representantes da Secretaria Municipal de Educação e com o responsável pelo cenário do 

estudo. Neste momento, o pesquisador coloca sua demanda no sentido da realização do estudo, 

apontando o objeto de estudo – A formação profissional em uma escola técnica municipal de 

enfermagem – e apresenta os objetivos e a metodologia proposta para a pesquisa. 

Os pesquisadores, juntamente com a direção da escola, definiram o local da realização 

dos encontros socioclínicos institucionais bem como sua quantidade e duração. Foi definido 

que os encontros iriam acontecer em horários diferentes das atividades regulares da unidade e 

definiu-se como local um espaço no interior da escola. Porém, a restituição foi realizada em 

uma sexta-feira, em horário de aula, tendo em vista que neste dia o espaço seria utilizado pela 
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outra escola de ensino fundamental que funciona durante o dia e compartilha o mesmo espaço 

físico com a escola técnica.  

Devido ao período da realização do mestrado, foi possível a realização de apenas três 

encontros. Ainda que seja preconizado na socioclínica institucional um maior número de 

encontros, nos apoiamos em Monceau (2015) ao referir que finalizou um trabalho quando os 

encontros socioclínicos institucionais não ofereciam mais surpresas em situação socioclínica. 

No caso deste estudo, os encontros foram encerrados quando foi possível uma aproximação 

com os objetivos do estudo. É importante destacar que estes encontros poderão ser mantidos a 

critério do grupo para continuarem os debates e reflexões que fogem do âmbito desta pesquisa. 

Nos encontros os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo, os 

aspectos éticos e legais da pesquisa e como o processo de intervenção seria desenvolvido. 

Nestes momentos, também foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido. Os 

profissionais foram informados sobre a necessidade de novos encontros, até esgotar-se, nos 

debates, os dados que permitam as reflexões sobre a temática.  

Sobre a utilização da socioclínica institucional para a coleta de dados é importante estar 

atento ao que explica Monceau (2013, p. 101) ao referir que: 

“A socioclínica institucional, apesar da formalização metodológica que tento 

realizar, é, primeiramente, uma maneira de me aproximar das questões sociais (e, 

portanto, profissionais) que não é redutível a uma lista de princípios ou regras a 

serem seguidas. Esta abordagem não é prisioneira de protocolos rígidos, mas baseia-

se em características que determinam sua relação com os sujeitos e objetos”. 

 

Para Monceau (2013), as oito características propostas por esta metodologia, não são 

percebidas como obstáculos, tomadas em sequência ou como condição inicial do trabalho, mas 

como material necessário para se apresentar os desafios colocados pelas situações, facilitando 

a investigação. 

A figura 2 tenta uma aproximação do pensamento de Monceau ao representar como 

estas oito características acontecem durante a intervenção socioclínica institucional. 
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Figura 2- As características da socioclínica institucional Monceau (2013) 

 

Fonte: Rodrigues, Mourão,  Almeida, (2015) 

 

Observando-se a figura acima, percebe-se que o processo de intervenção ocorre como um 

sistema em constante movimento e transformação, onde cada característica não acontece 

isoladamente, ou em uma sequência deliberada, mas em movimentos de ir e vir onde as diversas 

etapas influenciam e sofrem a influência umas das outras.  

Durante a coleta de dados várias características podem ocorrer simultaneamente, e por 

conta disto, as gravações são muito importantes para a análise dos dados. Geralmente a pesquisa 

se inicia com a característica análise da encomenda e das demandas. A encomenda no caso 

deste estudo, veio do pesquisador, no momento em que fez contato com os representantes da 

Secretaria de Educação e da Escola Técnica. As demandas vieram durante o processo de 

intervenção colocadas pelos participantes e pelo pesquisador.  

Para Monceau (2013, p.96):  

“as demandas não são apenas constitutivas das condições iniciais do trabalho, elas são 

também material necessário para informar diretamente os desafios colocados pelas 

situações. É a análise das encomendas e das demandas que sustenta a problematização”. 

 

Como se pode observar na figura 1, a demanda e a encomenda perpassam todos os 

campos da intervenção porque estão presentes na situação, no problema e na busca de soluções. 

A análise das transformações que ocorrem à medida que o trabalho avança, geralmente 

se inicia com a encomenda e com as demandas. Isto porque, ao expor a eles o tema e os objetivos 

da pesquisa, inicia-se um processo de reflexão sobre a problemática, o que poderá favorecer 

novas maneiras de pensar sobre a formação dos técnicos de enfermagem. Esclarece Monceau 

(2013) que estas mudanças nem sempre são percebidas pelos atores, mas à medida que a 

intervenção avança, reposicionamentos acontecem sucessivamente nas situações e nas 
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dinâmicas institucionais.  Daí ser importante entender esta característica como presente durante 

todo processo de intervenção da socioclínica institucional. 

Na “Análise dos contextos e das interferências institucionais”, o pesquisador vai se 

aprofundar no conhecimento do contexto onde está sendo realizada a intervenção, estando 

atento às interferências institucionais, que sempre estiveram presentes, mas talvez nunca 

tivessem sido pensadas como importantes para a análise de uma determinada situação. No caso 

deste estudo, o fato de realizar reflexões sobre a formação dos técnicos de enfermagem, tanto 

o pesquisador quanto os participantes poderão refletir sobre as diferentes instituições que 

atravessam suas práticas como as instituições família, saúde, educação serviços, formação. A 

este respeito, Monceau (2013, p.101) nos explica que os contextos são atravessados por 

diferentes instituições, que produzem várias interferências na conduta dos participantes, e que 

se forem devidamente analisadas em suas implicações poderão contribuir para produzir “efeitos 

transformadores e efeitos de conhecimentos”. 

A participação dos sujeitos no dispositivo de intervenção, como o nome já indica, é o 

momento em que os participantes se reúnem para debater coletivamente uma situação. É 

esperado que todos participem, porém, a não participação também é levada em consideração e 

deve ser analisada. Como já falado anteriormente, a participação no processo de intervenção 

vai depender das estratégias utilizadas pelo pesquisador para que os profissionais queiram 

participar voluntariamente e até mesmo contar com a ajuda da direção para liberação dos 

profissionais.  

A análise das implicações primárias e secundárias é considerada pelos pesquisadores e 

analistas institucionais como uma das mais importantes etapas no processo da intervenção 

socioclínica institucional. Esta se inicia com a encomenda, está presente nas demandas, passa 

pelas implicações pessoais e profissionais dos atores envolvidos no processo de intervenção, 

está presente na implicação pessoal do pesquisador com o objeto de estudo, com suas atividades 

profissionais, políticas, familiares, dentre outras implicações. 

O trabalho dos analisadores pode ser encontrado nas diversas fases da aplicação do 

processo de intervenção socioclínica institucional.  

Para L`Abbate (2013, p.432): 

“De forma geral, o efeito do analisador é sempre de revelar algo que está escondido, 

de desorganizar o que estava de certa forma organizada de dar um sentido diferente a 

fatos já conhecidos. Isto vale tanto para as análises de fenômenos sociais mais amplos 

como para análises construídas a partir de processos de intervenção com grupos mais 

restritos”. 
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Entendemos, portanto, que o pesquisador durante a intervenção deve ampliar a escuta e 

a capacidade de observação e também analisar cuidadosamente outros materiais produzidos na 

coleta de dados, como o diário do pesquisador ou outras situações que ocorrem no contexto do 

cenário do estudo que podem trazer contribuições para a análise dos dados. Isto exige que o 

pesquisador tenha disciplina, avalie suas implicações e mesmo suas sobreimplicações, de 

maneira a que o analisador seja procedente do coletivo e não de pressupostos pessoais, 

profissionais, familiares, sobre a questão problema da pesquisa. Caso estes sejam percebidos 

deverão sofrer um processo de análise por parte do pesquisador e dos orientadores. 

Na aplicação da modalidade de restituição o pesquisador coloca para o coletivo o que 

foi discutido na reunião anterior e pode-se abrir espaços debates e reflexões de fatos antes 

silenciados e discutidos apenas nos espaços mais informais. Refere Monceau (2015, p.212) que 

a restituição, não deve ocorrer apenas ao final da pesquisa, como uma prestação de contas do 

pesquisador para os participantes. A restituição é, sobretudo, “um elemento metodológico a se 

considerar em toda duração do trabalho socioclínico”.   Neste estudo, na restituição foi possível 

dar continuidade aos debates iniciados no primeiro encontro, os participantes avaliaram seus 

depoimentos e puderam esclarecer aspectos que necessitavam de maiores reflexões. 

Exemplificando como esta parte foi elaborado ver APÊNDICE IV.  

A intenção de produzir conhecimentos ocorre desde o início do estudo quando o 

pesquisador inicia a construção do seu projeto e se aprofunda no conhecimento da temática. 

Neste momento, começa a criar um novo conhecimento para si mesmo. Este conhecimento vai 

ser compartilhado com os participantes durante os encontros da socioclínica institucional, 

podendo ser ampliado e modificado nos debates coletivos, e compartilhado durante a 

apresentação do estudo em eventos científicos ou na publicação de artigos com os resultados 

obtidos. 

Desta maneira, sem colocar passos, ou uma ordem definida, realiza-se 

metodologicamente a intervenção proposta pela socioclínica institucional. 

 

4. 7 Tratamento e Análise dos Dados utilizando a Socioclínica institucional  

 

Os dados coletados, inclusive os dados do diário do pesquisador, foram transcritos e sua 

análise foi realizada a partir da leitura e releitura do material coletado. Estas leituras permitiram 

identificar à qual (ais) característica (s) da socioclínica institucional pertencem as falas. 

Exemplificando: uma mesma fala pode pertencer a mais de uma característica, pois ela pode 
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revelar uma implicação ou um aspecto que já indique a transformação da realidade, ou mesmo 

um novo conhecimento (APÊNDICE III). Os dados do diário também passaram por diversas 

leituras do pesquisador e orientadores e dele foram retirados fragmentos para se analisar as 

implicações e sobreimplicações do pesquisador. Partes deste diário estão descritas no 

(APÊNDICE V).  

As leituras dos depoimentos permitiram que as falas ou trechos das mesmas fossem 

cuidadosamente distribuídos nas oito características da socioclínica institucional. Este exercício 

permitiu revelar que determinadas características podem ter maior número de falas do que 

outras, isto pela possibilidade de poderem pertencer a mais de uma característica. Este exercício 

permite uma aproximação dos aspectos mais debatidos pelos participantes e que podem se 

constituir em eixos de análise. Novas leituras das falas selecionadas permitem que sejam 

construídos os analisadores a partir dos quais puderam ser analisadas as implicações dos 

participantes, a formação na escola técnica, as abordagens pedagógicas utilizadas pelos 

docentes e o perfil do ingressante da Escola Técnica 

Monceau (2015) refere que não é necessário abordar as oito características num único 

estudo.  

Realizando a análise das falas, utilizando-se os critérios do referencial teórico 

metodológico da socioclínica institucional, alguns aspectos que gostaríamos de colocar em 

análise como as abordagens pedagógicas utilizadas na prática dos docentes por exemplo, não 

apareceram de maneira clara nos depoimentos. Objetivando buscar as evidências das mesmas, 

foi que pensamos em utilizar uma aproximação também com a metodologia da análise de 

conteúdo de Bardin (2009). 

Passamos então a realizar novas leituras dos depoimentos agora com um olhar mais 

direcionado a metodologia proposta por Bardin. Nesta fase após diversas leituras identificamos 

algumas palavras chave que eram bastante comuns nas falas dos participantes e que também 

faziam parte dos objetivos do estudo. Estas palavras chaves foram buscadas nos depoimentos e 

desta maneira, foi possível contextualizar e conhecer o número de ocorrências nas falas, o que 

possibilitou uma aproximação com o que seriam as unidades de registro propostas por Bardin. 

Após releituras outras palavras foram sendo acrescentadas e algumas retiradas, sendo possível 

a construção do quadro a seguir: 
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Quadro 1-  Palavras chave, frequência e unidades de registo. 

Palavras chave Frequência Unidades de registro(Bardin, 2010) 

 

Pedagogia  15 achados Pedagogia tradicional. 

Educação e 

Secretaria 

68 achados educação básica; educação infantil; educação municipal; 

educação como processo; Secretaria da Educação; Ministério 

da Educação; educação de professores; política na educação. 

Saúde e Secretaria  51 achados Secretaria da Saúde, pessoal da saúde; instituições de saúde, 

profissionais de saúde. 

Formação 41 achados Formação para a vida, formação técnica, formação 

pedagógica, formação para o SUS-formação inicial e 

continuada, formação do ACS; formação de excelência, 

formação na graduação, formação para o mercado de trabalho, 

formação humanizada. 

Técnico de 

enfermagem 

52 achados Técnico de e enfermagem, enfermagem. 

Escola 242 achados Escola municipal, escola de enfermagem; escola técnica; 

escola gratuita; escola pública; importância da escola ; 

visibilidade da escola.   

Professor 72 achados Professor comprometido, professor do fundamental; professor 

de ensino médio, professor que trabalha no hospital, professor 

da escola técnica; professores da educação, professor da SMS; 

professor da graduação, professor tradicional; professor 

médico. 

Aluno 125 achados Formação de aluno; perfil de aluno; avaliação do aluno; 

fracasso do aluno; recursos tecnológicos para o aluno; atitude 

do aluno, expectativa do docente com relação ao aluno; visão 

didática do aluno; visão humanizada do aluno; diminuir a 

distância entre professor e aluno; dificuldades dos alunos; 

reprovar o aluno; realidade do aluno; medos do aluno; auto 

estima baixa do aluno. 

Perfil 18 achados Não temos o perfil formal dos alunos; não temos também o 

perfil de ingressante e o perfil profissional do egresso. 

Teoria e Prática     39 resultados  

 

Articulação teoria e prática, prova prática; aplicação prática, 

simulação prática; prática pedagógica, prática humanizada, 

prática tradicional. 

Município 24 resultados 

 

Competência do município, obrigatoriedade do município, 

política do município; responsabilidade do município; 

inserção social do município. 

Estado 5 achados Competência do estado, governo do estado. 

Dinheiro e 

recursos 

34 achados Receber dinheiro, depositar dinheiro, dinheiro para a inscrição 

dinheiro como taxa simbólica, não ter dinheiro para...; não ter 

investimento, exigir um investimento, investimento futuro, 

investimento financeiro; Problemas financeiros na escola, 

agregar recursos para a escola; falta de recursos didáticos; 

falta de recursos tecnológicos. 

Hospital 66 achados Hospital de Cataguases, hospital absorve mão de obra; 

hospital público, hospital filantrópico, contratação do hospital 

; hospital particular. 
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Política 16 achados Instituição política, área política, preferência política, questões 

políticas; política pública, interferência política, figura 

política, participação política. 

Responsabilidade; 

compromisso. 

Seriedade, 

legalidade 

28 achados Responsabilidade municipal, responsabilidade financeira; 

responsabilidade com a formação; compromisso dos 

professores; compromisso financeiro; compromisso com a 

formação; seriedade no processo seletivo. Seriedade na 

formação; legalidade relacionada a diversos fatores que 

envolvem a escola. 

SUS 14 achados Escolas para o SUS; o SUS versus o mercado de trabalho 

privado; pacientes do SUS; O técnico de enfermagem dentro 

do SUS; o entendimento do SUS por alguns professores;  o 

RETSUS 

Inserção da escola 

e visibilidade 

social da escola 

13 achados Inserção da escola no SUS, inserção social da Escola; inserção 

dos alunos no mercado de trabalho, tamanho da importância 

social da Escola; Importância da escola; desejo que a escola 

ganhe visibilidade. 

Mercado de 

trabalho  

04 achados Mercado de trabalho seletivo; mercado de trabalho público; 

mercado de trabalho privado. 

 Fonte: Bardin (2009); Depoimentos participantes Escola Técnica (2017) 

 

No próximo quadro realizamos a leitura das unidades de registro repetidas vezes, de 

maneira a se chegar as unidades de contexto e ou de sentido propostas por Bardin (2009), sendo 

possível realizar novo agrupamento das frases ou palavras agora ligadas por um sentido, ou 

seja palavras que podem ter o mesmo significado, o que possibilitou conhecer qual era a 

compreensão dos docentes sobre a maneira como entendiam a educação, o professor, o aluno , 

o ensino a formação e uma aproximação das abordagens pedagógicas que estavam mais 

presentes em sua prática. Ampliou também o conhecimento sobre como percebiam as 

interferências políticas na escola técnica e as questões relacionadas ao financiamento da mesma. 

 

Quadro 2- Unidades de registro e unidades de contexto ou de sentido. 

Unidades de registro Unidades de contexto e ou de sentido 

Pedagogia tradicional.  

 

Educação entendida como um processo, mediada pelas 

interferências políticas das Secretarias de Educação e de 

Saúde com utilização predominante da metodologia 

tradicional 

Educação básica; educação infantil; educação 

municipal; educação como processo; educação de 

professores; política na educação. 

Ministério da educação; Secretaria da educação; 

Secretaria da saúde. Secretaria da escola, pessoal da 

saúde; instituições de saúde, profissionais de saúde. 

Formação para a vida, formação técnica, formação 

pedagógica, formação para o SUS-formação inicial 

e continuada, formação do ACS; formação de 

excelência, formação na graduação, formação para 

o mercado de trabalho, formação humanizada. 

Formação humanizada que traz uma visão de excelência 

no preparo do técnico de enfermagem para atuar nos 

serviços públicos e privados com uma visão de formação 

continuada  
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Professor comprometido, professor do fundamental; 

professor de ensino médio, professor que trabalha 

no hospital, professor da escola técnica; professores 

da educação, professor da SMS; professor da 

graduação, professor tradicional; professor médico. 

Processo ensino aprendizado- com o entendimento de 

que neste processo, o aluno é um indivíduo com 

necessidades emocionais, sociais, culturais e econômicas 

que necessita de um professor com experiências 

diversificadas nos campos da educação e da saúde e que 

possibilite por meio de abordagens metodológicas 

predominantemente problematizadoras, favorecer a 

formação de competências e habilidades dos alunos de 

maneira a desenvolverem um cuidado humanizado a 

nível hospitalar e ou na rede básica de saúde articulando 

teoria e prática 

Aluno; formação de aluno; perfil de aluno; 

avaliação do aluno; fracasso do aluno;  recursos 

tecnológicos para o aluno; atitude do aluno, 

expectativa do  docente com relação ao aluno; visão 

didática do aluno; visão humanizada do aluno; 

diminuir a distância entre professor e aluno; 

dificuldades dos alunos. reprovar o aluno; realidade 

do aluno; medo do aluno; auto estima baixa do 

aluno. 

Não temos o perfil formal; perfil de ingressantes, 

perfil profissional; perfil do egresso. 

Articulação teoria e prática, prova prática; aplicação 

prática, simulação prática; prática pedagógica, 

prática humanizada, prática tradicional. 

Teoria e prática; teoria pedagógica; teoria e 

simulação 

Escola municipal, escola de enfermagem, escola 

pública, importância da escola, escola gratuita; 

visibilidade da escola; escola técnica 

Escola trazendo o entendimento de que deve ser pública, 

gratuita, de responsabilidade financeira do município 

para sua manutenção; e com co- responsabilidade dos 

professores na formação e na a ampliação da visibilidade 

social 

Competência do município, obrigatoriedade do 

município, política do município; responsabilidade 

do município; inserção social do município 

Competência do estado, governo do estado 

Responsabilidade financeira; responsabilidade com 

a formação; compromisso dos professores, 

compromisso com a formação, seriedade no 

processo seletivo. seriedade na formação; 

legalidade relacionada a diversos fatores que 

envolvem a escola 

Receber dinheiro, depositar dinheiro, dinheiro para 

a inscrição; dinheiro como taxa simbólica, não ter 

dinheiro; não ter investimento, exigir um 

investimento. investimento futuro; Problemas 

financeiros na escola, agregar recursos para a 

escola; falta de recursos didáticos; falta de recursos 

tecnológicos; compromisso financeiro 

 

Recursos financeiros entendidos como a escassez de 

dinheiro para manutenção, e investimento da escola 

técnica, de maneira a possibilitar melhores condições 

para o processo ensino aprendizado  

Instituição política, área política, preferência 

política, questões políticas; política pública, 

interferência política, figura política, participação 

política. 

 

 

 

Instituição política que interfere direta e indiretamente 

no funcionamento das organizações de ensino e de 

serviços, com reflexos nas práticas dos professores. 

Hospital de Cataguases, hospital absorve mão de 

obra; hospital público, hospital filantrópico, 

contratação pelo hospital; hospital particular. 

Fonte: Bardin (2009); Depoimentos participantes Escola Técnica (2009) 
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O próximo passo buscou aproximar os resultados encontrados nas unidades de contexto 

e ou sentido utilizando-se a metodologia da análise de conteúdo de Bardin (2009), com as 

evidências das características da socioclínica institucional de Monceau (2013) obtidas nos 

depoimentos dos participantes e exemplificadas no Apêndice III.  Desta maneira ampliou-se a 

confiabilidade nos resultados e foi possível se chegar aos analisadores e eixo de análise deste 

estudo. 

 

Quadro 3- As unidades de contexto ou de sentido e as evidências das Características da 

socioclínica institucional. 
Unidades de contexto e ou de sentido 

 

Evidências das características da socioclínica institucional  

Educação entendida como um processo, 

mediada pelas interferências políticas das 

Secretarias de Educação e de Saúde com 

utilização predominante da metodologia 

tradicional. 

Interferências políticas na educação e na saúde 

Análise das Implicações dos participantes com a formação 

Análise do contexto 

 

Formação humanizada que traz uma visão 

de excelência no preparo do técnico de 

enfermagem para atuar nos serviços 

públicos e privados com uma visão de 

formação continuada. 

Análise das Implicações dos participantes com a formação 

Analisador planejamento relacionado a formação e a prática 

social dos egressos 

Demandas relacionadas a prática educativa  

Análise do contexto 

 

Processo ensino aprendizado- com o 

entendimento de que neste processo, o 

aluno é um indivíduo com necessidades 

emocionais, sociais, culturais e econômicas 

que necessita de um professor com 

experiências diversificadas nos campos da 

educação e da saúde e que possibilite por 

meio de abordagens metodológicas 

predominantemente problematizadoras, 

favorecer a formação de competências e 

habilidades dos alunos de maneira a 

desenvolverem um cuidado humanizado a 

nível hospitalar e ou na rede básica de saúde 

articulando teoria e prática 

 

 

Análise das Implicações dos participantes com a formação 

Demandas relacionadas a prática educativa  

Análise do contexto 

Analisador planejamento relacionado a formação e ao perfil do 

egresso 

 

 

Escola trazendo o entendimento de que 

deve ser pública, gratuita, de 

responsabilidade financeira do município 

para sua manutenção; e com co- 

responsabilidade dos professores na 

formação e na ampliação da visibilidade 

social da Escola. 

Análise das Implicações dos participantes com a formação 

Analisador planejamento relacionado a formação  

Analisador dinheiro 

Demandas financeiras aos poderes públicos  

Demandas educacionais aos professore 

Análise do contexto e as interferências institucionais 

 

 

Recursos financeiros entendidos como a a 

escassez de dinheiro para manutenção, e 

investimento da escola técnica, de maneira 

Análise das Implicações dos participantes com Escola Técnica 

Analisador dinheiro 

Demandas financeiras aos poderes públicos 

Análise do contexto e as interferências institucionais 



54 
 

 
 

a possibilitar melhores condições para o 

processo ensino aprendizado.  

 

Instituição política que interfere direta e 

indiretamente no funcionamento das 

organizações de ensino e de serviços, com 

reflexos nas práticas dos professores. 

Análise das Implicações dos participantes com Escola Técnica 

Análise do contexto e as interferências políticas na educação e 

na saúde 

Analisador planejamento 

Analisador dinheiro 

Fonte: Bardin (2009); Monceau (2013); Depoimentos participantes Escola Técnica (2017) 

 

Destaca-se que durante a análise e discussão dos resultados as demais características da 

socioclínica institucional também se fizeram presentes. Os autores que irão embasar a discussão 

serão os da análise institucional, leis, portarias e decretos relacionados a Escola Técnica e a 

enfermagem e autores que abordam a temática e o objeto do estudo. 

As leituras e releituras permitiram chegar a dois eixos de análise e um analisador a saber:  

Eixo 1- A análise das implicações dos participantes: Este eixo se abriu para os seguintes 

sub eixos: O pesquisador sobreimplicado; a encomenda do pesquisador e sua relação 

implicada nos dispositivos do estudo; as implicações dos participantes: a defesa da Escola 

Técnica. 

Analisador 1:  Uma pedra no Caminho: o analisador (i)legalidade. Este analisador se 

abriu para dois sub eixos: As interferências institucionais tendo por base a ilegalidade e 

Considerações sobre a evasão escolar. 

Eixo 2- Reflexões sobre o planejamento o projeto político pedagógico e as práticas 

pedagógicas 
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados aqui apresentados, são parte da coleta de dados obtidas a partir do diário 

do pesquisador e dos três encontros nos moldes da socioclínica institucional. Como já 

destacado, o primeiro encontro chamamos de “intervenção” e aconteceu em dezembro de 2017. 

O segundo encontro, também em dezembro de 2017, chamamos de “staff analítico”. O terceiro 

encontro aconteceu em maio de 2018 e é conhecido como restituição. 

O conteúdo do diário passou por um processo de análise e dele foram extraídos 

fragmentos que destacam as implicações do pesquisador durante a elaboração da pesquisa. As 

falas dos participantes obtidas dos encontros socioclínico foram transcritas e submetidas a 

várias leituras. Estas falas tiveram uma dupla análise. Na primeira procurou-se evidenciar nas 

falas as características da socioclínica institucional, como já exemplificado na metodologia. 

Para a segunda análise realizou-se uma aproximação da análise de Bardin, de maneira a 

diminuir as subjetividades decorrentes dos “pré” conceitos do pesquisador e orientadores com 

o objeto de estudo, em especial as implicações. 

os resultados deste estudo, serão apresentados da seguinte maneira:  

5.1 Os participantes do estudo 

5.2 A análise das implicações dos participantes 

5.2.1 O pesquisador sobreimplicado 

5.2.2 A encomenda do pesquisador e sua relação implicada nos dispositivos do estudo  

5.2.3 As implicações dos participantes: a defesa da Escola Técnica 

5.3 Uma pedra no Caminho: o analisador (i)legalidade  

5.3.1 As interferências institucionais tendo por base a (i)legalidade 

5.3.2 Considerações sobre a evasão escolar. 

5.4 Reflexões sobre o planejamento, o projeto político pedagógico e as práticas 

pedagógicas 

Antes de darmos início a análise e discussão dos resultados se faz necessário conhecer 

quem são os participantes da pesquisa. 

 

5.1 Caracterização dos participantes: 

 

Para melhor caracterização dos participantes desta pesquisa, alguns dados referentes à 

formação profissional foram colhidos através do roteiro (Apêndice II) e organizados no quadro 
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abaixo. Em atenção aos preceitos éticos legais da pesquisa, os participantes serão assim 

descritos: docentes da escola serão identificados com a letra D, profissionais que atuam ou 

atuaram no campo pedagógico serão identificados com a letra P, profissionais do quadro de 

apoio da escola com a letra A e os participantes que fazem parte da equipe de intervenção 

(socioanalistas) serão identificados como EI, conforme disposto no quadro abaixo.  

 

Quadro 4: Caracterização dos participantes segundo: grupo participante, idade, sexo, formação 

profissional, ano de formação, tipo de ensino, anos de atividade docente, nº de pós-graduações e tipo de 

formação em docência. 

Participante*   

(n)** 
Idade Sexo 

Formação 

profissional 

Ano de 

Formação 

Tipo 

de 

Ensino 

Anos de 

atividade na 

educação 

Pós-

Graduações 

Concluídas 

Formação e/ou 

habilitação 

docente 

D1 (1) 38 F Enfermagem 2004 Privado 15 2 
Docência do 

Ensino Superior 

D2 (2) 35 F Enfermagem 2006 Público 10 0 
Licenciatura em 

Enfermagem 

D3 (1) 45 M Enfermagem 1998 Público 20 0 - 

D4 (3) 

Pesquisador 
38 M Enfermagem 2004 Público 10 3 

Licenciatura em 

Enfermagem 

D5 (2) 47 F Enfermagem 2004 Privado 10 4 
Docência do 

Ensino Superior 

D6 (1) 46 F Enfermagem 2009 Privado 8 2 
Licenciatura em 

C. Biológicas 

D7 (1) 51 F Letras 1990 Privado 28 1 
Licenciatura em 

Letras 

P1 (2) 45 F 
Ciências 

Biológicas 
1996 Público 20 1 

Licenciatura em 

C. Biológicas 

P2 (2) 57 F Pedagogia 1985 Privado 23 1 Pedagogia 

P3 (1) 53 F Letras 1997 Privado 20 3 
Licenciatura em 

Letras 

P4 (2) 53 F Pedagogia 1989 Privado 27 3 Pedagogia 

P5 (1) 53 F Pedagogia 1990 Privado 24 2 Pedagogia 

A1 (1) 67 F - - - 22 - - 

A2 (1)  59 M - - - 10 - - 

A3 (1)  65 F - - - 25 - - 

EI1 (2) 69 F Enfermagem 1969 Pública 18 4 
Doutorado em 

Enfermagem 

EI2 (3) 56 F Enfermagem 1985 Pública 31 6 
Doutorado em 

Saúde Coletiva 

EI3 (2) 50 F Enfermagem 2003 Privada 10 3 - 

EI4 (2) 30 M Enfermagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2010 Privada - 2 
Mestrado em 

Enfermagem 

EI5 (2) 61 F Medicina 1992 Pública 12 3 - 

EI6 (2)  42 F Medicina 2001 Privada 12 3 - 

* D – Docentes da escola; P – Profissionais do campo pedagógico; A – Quadro de Apoio da escola; EI – equipe de intervenção. 

(n)** Vezes em que participou dos encontros. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dos participantes, 7 são docentes da escola e 5 são profissionais que exercem/exerceram 

funções pedagógicas e por vezes administrativa, diretamente na escola ou indiretamente pela 

Secretaria Municipal de Educação do município. No grupo dos docentes 6 são enfermeiros e 1 

é licenciada em Letras, sendo dois homens e 5 mulheres. No grupo composto de profissionais 

do campo pedagógico, três são pedagogas, uma licenciada em Letras e uma licenciada em 

Ciências Biológicas, todas do sexo feminino. Conforme destacado, participaram ainda 3 

profissionais que exercem atividades de apoio na escola, sendo 1 Auxiliar de Secretaria, 1 

Técnica de Enfermagem e 1 Auxiliar de Serviços Escolares.  

O grupo de interventores foi composto por uma professora pós doutora, uma professora 

doutora, um mestre e três mestrandas, sendo cinco mulheres e um homem. Tendo em vista o 

objeto deste estudo os dados que se seguem referem-se apenas aos grupos D e P.  

A idade dos participantes variou de 35 a 57 anos, mediana 46,5 anos. A maioria dos 

participantes (6) se formaram em instituições privadas. O tempo de atividade profissional na 

educação variou de 8 a 28 anos, mediana de 20 anos. 

A formação dos participantes variou entre os anos de 1985 e 2009, tendo como mediana 

o ano de 1997. Considerando apenas os professores enfermeiros, a mediana foi o ano de 2004.  

Vale destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em 

Enfermagem surgiram em 2001. Tendo em vista que as mudanças nos currículos de graduação 

em enfermagem, para atender as diretrizes, foram posteriores a 2001, é provável que a maioria 

dos enfermeiros da escola tenham sido formados sob currículos anteriores à DCN vigente. 

Quanto ao aperfeiçoamento profissional, os participantes somavam 22 cursos de pós-

graduação latu senso. Perfazendo uma média de 1,8 pós-graduações por participante. No grupo 

D esta média foi de 1,7 cursos por docente.  

No que tange a formação e/ou habilitação docente, 11 dos 12 participantes dos grupos 

D e P são habilitados (por formação) para o desenvolvimento de atividades docentes. Neste 

ponto destacamos que, a habilitação docente para atuação na educação profissional técnica de 

enfermagem não se restringe apenas à habilitação conferida pelos cursos de licenciatura 

(COREN-SP, 2017).  

 

5.2 Eixo 1 – A análise das implicações dos participantes 

 

A análise das implicações é uma das características da socioclínica institucional e 

assume relevância na Análise Institucional visto o caráter oposto que esta assume em relação 
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aos regramentos da instituição pesquisa.  Coimbra e Nascimento (2008) destacam que analisar 

nossas implicações é uma maneira de se aproximar como em nosso cotidiano vem acontecendo 

as diferentes intervenções que fazemos em nosso ambiente de trabalho, na família, ou 

participando de algum movimento político ou ideológico.  E não se trata de um trabalho fácil, 

pois além do pesquisador ter que romper com a lógica predominante nas pesquisas da 

neutralidade do pesquisador, ainda deve se debruçar sobre suas práticas, as quais tem-se a 

tendência de considerá-las, “absolutas , universais e eternas” para colocar em seu lugar, uma 

nova maneira de pensá-las a partir de percepções, ações, acontecimentos até então considerados 

negativos, estranhos nas diferentes intervenções . Enfatizam as autoras (2008, p. 144) que: 

“Opondo-se ao intelectual neutro-positivista, a Análise Institucional vai nos falar do 

intelectual implicado, definido como aquele que analisa as implicações de suas 

pertenças e referências institucionais, analisando também o lugar que ocupa na divisão 

social do trabalho na sociedade capitalista, da qual é um legitimador por suas práticas. 

Portanto, analisa-se o lugar que se ocupa nas relações sociais em geral e não apenas 

no âmbito da intervenção que está sendo realizada; os diferentes lugares que se ocupa 

no cotidiano e em outros locais da vida profissional; em suma, na história “. 

 

Entendendo que na análise institucional, tanto o pesquisador quanto os participantes 

devem analisar suas implicações, a primeira análise será feita a partir de relatos do pesquisador 

em um diário, de maneira a colocar em análise suas implicações e sobreimplicações, movimento 

este necessário, para minimizar possíveis pré-conceitos na análise das falas dos participantes. 

A segunda análise foi realizada após os encontros socioclínico onde foi possível evidenciar 

diferentes implicações dos demais participantes.  

 

5.2.1 O pesquisador sobreimplicado. 

 

Após a leitura e releitura do mesmo, foi possível destacar fragmentos onde a implicação 

e até uma sobreimplicação do pesquisador com a escola Técnica e com a pesquisa ficou bastante 

evidenciada. 

As minhas implicações têm início com a elaboração de um diário, quando o mesmo 

relata um pouco de sua história na Escola técnica o que também faz parte da participação dos 

sujeitos no processo de intervenção, na pesquisa socioclínica institucional: 

“Entrei para a escola após um concurso público para professor desta unidade. Em 

processo de designação, assumi as aulas nesta escola, em fevereiro de 2007... Pouco 

tempo se passou e comecei a questionar o formato enquadrado da formação da 

escola” (pesquisador) 

 

“Estes alunos são, em sua maioria, oriundos de escolas públicas, muitos deles em 

situação de vulnerabilidade social e reconhecem a escola como um importante 

dispositivo de acesso ao mercado de trabalho. Isto me faz acreditar que a Escola 
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Técnica Municipal Joana D’Arc é a maior política de inclusão social de nosso 

município” (pesquisador) 

 

“Percebo a necessidade de resgate da história desta escola, que acumula mais de 50 

anos e em concordância com as falas da comunidade, dos funcionários da escola, dos 

colegas da saúde, em especial da região de saúde de Cataguases e secretários 

municipais de saúde, esta escola contribuiu e continua contribuindo com a 

enfermagem como referência regional na formação de profissionais de enfermagem 

de nível médio” (pesquisador) 

 

“A escola precisa ser entendida que é pública, portanto deve se portar como tal, 

inserida em uma realidade onde a assistência é predominantemente SUS, como deve 

ser.  Como formar alunos sem que se discuta o SUS e sua dimensão como Política de 

Estado?” (pesquisador) 

 

É importante destacar que, ao iniciar a pesquisa, a análise das minhas implicações havia 

sido pouco valorizada, possivelmente pela pouca compreensão de sua importância, no contexto 

da Análise Institucional, ou ainda pela influência do positivismo científico “imposto” à 

“pesquisa tradicional” que atravessava a minha prática profissional. Estes pressupostos 

limitavam a análise das implicações relatadas no diário e nos relatos das falas dos participantes. 

A sobreimplicação traz outros aspectos que devem ser valorizados, quando nos propomos a 

analisar nossas implicações. Refere que:   

A sobreimplicação, outro polo da implicação, diz respeito ao movimento intencional 

pelo qual nos engajamos em uma instituição. A sobreimplicação impede que a 

implicação seja analisada, anestesiando os efeitos dinâmicos e processuais de nossas 

pertenças ideológicas, libidinais e institucionais nas situações das quais participamos. 

Ou seja, burlando a própria implicação (ROMAGNOLI, 2004, p.48) 

 

Talvez a minha maior dificuldade de colocar em análise as implicações, reconhecendo 

ou não o estado de sobreimplicação, tenha se dado devido aos meus pertencimentos 

institucionais (saúde/educação) enquanto profissional no cenário pesquisado. 

Monceau (2005, p.478), destaca de uma maneira bastante clara os atravessamentos da 

implicação profissional, ao exemplificar que pesquisas desenvolvidas por profissionais a 

respeito “de sua própria atividade, de seu próprio ambiente profissional” e dentro de um 

ambiente acadêmico instituído, são difíceis de serem realizadas, pela impossibilidade de separar 

as duas funções. Denomina de “pesquisador- reflexivo”, as pessoas que desenvolvem esta 

pesquisa, e destaca que deve-se sempre considerar a complexidade que envolve sua postura, 

pela necessidade constante de analisar suas implicações. 

Com relação a escrita do diário, destaca Hess (1988, pp.2-9) que é uma forma de analisar 

a articulação de diferentes dimensões representadas pelo “individual, o interindividual, o 

grupal, o organizacional, o institucional”. As leituras e releituras segundo o autor, permitem um 

recuo necessário, pois no calor do momento em que o diário é escrito, corre-se o risco daquilo 
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que se escreve se constituir em um instrumento de um “acerto de contas”, o que se pretende 

evitar. Trata-se sobretudo de permitir que o pesquisador e também os leitores consigam se 

aproximar “do interior e do funcionamento de um estabelecimento” ou de uma instituição. 

A citação abaixo traz um aspecto das implicações pessoais, profissionais e ideológicas 

do pesquisador com relação as interferências institucionais: 

“Ontem tivemos uma reunião na escola que, dentre outros assuntos, foi apresentada 

a revisão dos objetivos e metas do Plano Decenal Municipal de Educação. 

Frequentemente tenho utilizado a expressão – a escola precisa entrar na agenda – e, 

ainda que eu acreditasse que a escola não estivesse na agenda do município, 

constatar isto, no documento apresentado na reunião, me fez questionar qual o 

sentido de toda esta pesquisa? Porque esta escola não foi considerada pelo 

município, em especial nas metas que tratam da formação profissional no contexto 

da educação básica?”  (pesquisador)  

 

Monceau (2015) destaca que conhecer nossas sobreimplicações entendida como a 

impossibilidade de analisar a implicação, permite uma melhor compreensão e análise dos fatos 

que levaram a elas revelando as contradições institucionais presentes naquele contexto e nas 

instituições que atravessam o pesquisador. 

Este atravessamento se revelou tanto em minhas práticas como profissional da Escola 

Técnica e como pesquisador do curso de mestrado, levando a um grande sofrimento no trabalho 

e com a sensação de inutilidade de minha pesquisa. Destaca-se que a cobrança pelos prazos no 

mestrado profissional de certa maneira, agravaram a situação, o que fez com que 

temporariamente a escrita e o trabalho intelectual ficassem comprometidos. 

Dando continuidade ao relato acima a respeito dos conflitos por mim vivenciados a 

respeito de posicionamentos com relação a Escola Técnica naquele contexto político, pode-se 

constatar que a situação descrita, além de trazer a ideia da minha sobreimplicação, também faz 

pensar se esta atitude, não seria a de fazer emergir naquele espaço, novas maneiras de se pensar 

a Escola em um movimento instituinte naquele espaço instituído.  

Para Baremblit (2012) em alguns momentos históricos, pode-se assistir a movimentos 

de revolução de uma instituição, operando, nela, profundas transformações. A essas forças que 

tendem a criá-las e ou recriá-las denominam-se forças instituintes. Apesar do instituído 

apresentar uma tendência para o conformismo, resistência a mudanças, é necessário entender o 

instituído como sujeitos abertos a uma política instituinte, caso contrário esta não se realizaria. 

Não se deve entender o instituído como “mau” e o instituinte como “bom”, daí ser importante 

entender a vida social como um processo em permanente transformação, em busca de maior 

realização e criatividade, onde a relação complementar e contraditória entre o instituinte e o 

instituído, se mantém, permanentemente, permeável, fluída e elástica. 
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Com um posicionamento que reflete um movimento instituinte e também 

sobreimplicado, destaco no diário: 

“Ao debatermos sobre o tema tentei exemplificar como a escola poderia ter sido 

inserida e em dado momento houveram manifestações no sentido de que eu estava 

equivocado, que tratava-se de um plano geral na esfera municipal e, portanto, não 

necessariamente deveriam existir estratégias como a que exemplifiquei: buscar meios 

de inserir a escola nas políticas de fomento à educação profissional. Ao retornar para 

casa neste dia fiz pesquisas sobre o Plano Decenal de Educação e, dentre vários 

documentos governamentais encontrei o plano decenal do município na internet. 

Para cada meta decenal o plano possuía um diagnóstico local, número de escolas e 

sua tipologia, cursos ofertantes e as respectivas estratégias da gestão para o alcance 

das metas. Foi angustiante conhecer o diagnóstico elaborado da educação 

profissional no município, que listava os estabelecimentos ofertantes, públicos e 

privados, bem como seus cursos, e constatar que a escola em questão sequer foi 

listada neste diagnóstico e, portanto, estava fora do plano educacional do município. 

Tem sido doloroso refletir ainda sobre o posicionamento, ou ausência de, dos que 

participaram do processo de elaboração (2016) e recente revisão (2018) que também 

se constituíam participantes da pesquisa.” (pesquisador) 

 

Borges et al (2018, p.4) explicam que:   

“a prática profissional vai se constituindo por meio do conjunto das implicações 

profissionais, incluindo maneiras de se relacionar com os colegas de trabalho, com 

outras instituições, de pensar nas relações e lhes atribuir algum sentido e valor. Por 

meio deste contato cotidiano, e de maneira reflexiva - como em um espelho - o 

profissional vai se reconhecendo ao olhar e estando com o outro, ao mesmo tempo em 

que também vai se constituindo a partir do outro” 

 

 Ainda sobre meu posicionamento durante o processo de intervenção e desenvolvimento 

da pesquisa, pode-se dizer que a sobreimplicação me impediu que considerasse as 

especificidades e contradições que ocorrem no campo de intervenção.   

Borges et al (2018) destacam a importância de que os pesquisadores, ao entrarem em 

um campo para debater temáticas relativas ao objeto de estudo, devem levar em conta que todo 

grupo tem um funcionamento próprio, com regras e valores muitas vezes instituídos e próprios 

de cada grupo, além dos atravessamentos de diversas instituições.  Assim, faz-se necessário ter 

uma atitude ponderada acerca da melhor maneira de se inserir nos espaços que envolvem a 

pesquisa. O relato abaixo revela, a situação relatada pelos autores acima: 

 
“Na mesma reunião de julho de 2018, ao questionar sobre a substituição do membro 

da escola no conselho de educação do município, definida em reunião anterior que 

eu seria o representante, fomos informados que os membros anteriores haviam sido 

reconduzidos ao cargo por interesses que pareceram não terem ficado claros. Na 

certeza que a escola não estava sendo devidamente representada, pelos fatos que já 

expus anteriormente, questionei a legalidade do ato, visto que a escola havia decidido 

a substituição em reunião anterior. Para evitar o desgaste interpessoal, minha 

presença no conselho foi garantida na qualidade de suplente que, ainda que não 

tenham respeitado o devido processo, garantiria o espaço de defesa da escola no 

conselho. Outra atribuição que assumi foi a de representar os professores da escola 

técnica na revisão do plano de carreira dos profissionais da educação do município. 

Me implico nesta comissão esclarecendo que nós, professores da escola, somos os 
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únicos profissionais do magistério público municipal a não percebermos vantagens 

na carreira referente à pós-graduação.” (pesquisador) 

 

 A respeito do relato acima, Lourau (2004) nos fala sobre a importância de cada 

pesquisador encontrar um método de análise das implicações e que, em cada situação particular, 

possamos nos situar nas relações em geral, nas redes de poder, em vez de nos fixarmos 

cristalizados numa posição pseudo-científica.  

Monceau (2005,p.478) destaca um outro aspecto a respeito dos conflitos relatados 

acima, ao referir que os efeitos frequentemente gerados durante a pesquisa a respeito das 

relações do profissional tornado pesquisador em seu contexto, pode ser identificado por seus 

pares como um sujeito que não mais pertence aquele grupo, por trazer saberes exógenos ao 

meio profissional, que necessariamente não pertencem a cultura daquele grupo. 

No fragmento abaixo retirado do diário, mais uma vez pode-se notar como se sobrepõem 

em meu comportamento os diferentes papéis: o de profissional da Escola Técnica, o de cidadão 

e o de pesquisador:  

“..... voltei a refletir sobre o reconhecimento que esta escola tinha no sistema 

municipal de ensino. As intervenções realizadas e as colocações do grupo e das 

orientadoras produziram em mim a sensação que eu hipervalorizava o discurso da 

ausência de interesse do sistema pela escola. O que talvez tenha produzido 

interpretações equivocadas especialmente em relação aos analisadores da pesquisa. 

Porém, constatei que a escola realmente não fazia parte do planejamento do 

município, não estava na agenda” (pesquisador) 

 

Borges et al (2018) referem que na pesquisa intervenção onde o pesquisador é, ao 

mesmo tempo, técnico e praticante, buscando transformações naquele espaço por meio de 

questionamentos e de um posicionamento mais instituinte, tentando romper com o que existe 

de cristalizado nas instituições, é um processo complexo. Complementam que na perspectiva 

da intervenção socioclínica institucional, o pesquisador deve estar sempre imerso num processo 

constante de autoanálise de suas implicações.  

Nos relatos extraídos do diário com relação aos conflitos por mim vivenciados com as 

instituições saúde, educação e política pode-se perceber as dificuldades que encontrei para me 

entender como um “pesquisador reflexivo” que, sobreimplicado propôs colocar em análise suas 

implicações.  

5.2.2 A encomenda do pesquisador e sua relação implicada nos dispositivos do estudo 

 

Para Monceau (2013, p.97), a participação dos sujeitos na pesquisa é condição 

imprescindível para o desenvolvimento da intervenção socioclínica institucional, já que “esta 
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participação pode assumir diferentes formas dependendo da modalidade da pesquisa: 

contribuição para a coleta de informações, aceitação de ser observado ou ainda investimento 

em sessões de grupo com objetivo analítico”. Segundo Lourau (2004), mesmo a não 

participação é um elemento importante para a Análise Institucional. Ela enuncia questões 

institucionais que tocam indivíduos e grupo ao mesmo tempo. 

Rossi e Passos (2014), tomando como referência o que diz Lourau a respeito da 

encomenda e das demandas destacam que a encomenda é um dos primeiros passos na 

intervenção, pois normalmente traz o pedido de análise feito por alguma organização. No caso 

desta pesquisa, a encomenda veio do pesquisador, ao levar para conhecimento dos participantes 

do estudo a sua pesquisa, sendo a sua encomenda a realização de encontros de intervenção.  

Para melhor se compreender onde se localizam na pesquisa a encomenda e a demanda, 

retomamos a Rossi e Passos (2014) ao trazerem para conhecimento o que é o campo de 

intervenção e o campo de análise nas pesquisas que trazem como referencial teórico 

metodológico a análise institucional. Os autores (2014, p.164) complementam, com base em 

Lourau (1975) que: 

O campo de intervenção constitui-se na prática da própria intervenção, ou seja, na ida 

ao campo, acessível a partir da encomenda e sua problematização, quando pode a 

intervenção transformar encomenda em demanda de trabalho. O campo de análise não 

pode ser entendido como separado – apesar de ser, por vezes, feito em reuniões e 

supervisões do grupo interventor – nem como a parte teórica que será aplicada na 

prática. De qualquer forma os dois campos são práticas (ROSSI e PASSOS, 2014, 

p.164). 

 

Complementam que ao se fazer a encomenda, acontece uma alteração do campo de 

intervenção a partir dos debates e reflexões no campo de análise. Neste caso, existe um 

entrelaçamento entre o trabalho teórico e trabalho técnico, entre campo da intervenção e campo 

de análise. “Estes domínios se distinguem sem se separar de modo que a intervenção altera as 

formas de fazer e as formas de pensar a realidade da instituição” (ROSSI, PASSOS, 2014, p.9). 

A fala do pesquisador no início da intervenção destaca a encomenda do pesquisador ainda antes 

de entrar no campo de intervenção: 

Iniciamos a participação dos sujeitos na intervenção trazendo a encomenda para a 

realização da pesquisa quando da apresentação da proposta tanto para a Secretaria Municipal 

de Educação quanto para a direção da escola em questão. 

“Apresentei hoje a proposta da pesquisa à Secretaria Municipal de Educação com 

objetivo de conseguir a anuência da Secretaria para o desenvolvimento da pesquisa. 

Participaram deste encontro, previamente agendado, o Secretário Municipal de 

Saúde e a Coordenadora Pedagógica que responde pela escola em questão, na 

secretaria municipal de educação. Neste momento acreditei que a recepção e 

aprovação para seguir com a pesquisa seria aprovada, mas dentro apenas da 

perspectiva da formalidade. Porém, a recepção superou minhas expectativas tanto no 
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campo da receptividade quanto pelo interesse na pesquisa ficando explícitas as falas 

de que todo momento de reflexão sobre a prática pedagógica é oportuna e enriquece 

a educação como um todo. Imediatamente após esta apresentação do projeto, a 

Secretaria Municipal de Educação formalizou sua anuência e se colocou aberta à 

participação nos encontros socioclínicos e mantiveram o interesse em receber o 

retorno de toda a pesquisa. No mesmo dia, à noite, me reuni com a coordenadora da 

escola (interprete-se como diretora) para apresentar a proposta. A proposta também 

foi bem recebida pela diretora e ampliamos a discussão sobre os participantes nestes 

encontros” (pesquisador).  

 

Para Baremblit (2012) analisar as demandas é um aspecto muito importante nas 

pesquisas pois é a partir da análise do contexto em que os participantes estão imersos é que se 

torna possível que o grupo entenda quais são suas reais necessidades, que podem ser muito 

diferentes das necessidades socialmente instituídas. Entende que a análise da encomenda 

antecede a análise das demandas, pois como afirma Monceau (2013), as demandas surgem com 

o decorrer do trabalho sendo produzidas por todos os envolvidos na intervenção socioclínica. 

A análise da encomenda e da demanda foi motivo de estudos por parte do pesquisador 

ao colocar em seu diário: 

“Meus conhecimentos adquiridos sobre a AI, ainda que tímidos neste pouco tempo com 

a temática, me fizeram compreender melhor as minhas implicações e sobreimplicações 

com a encomenda e as primeiras demandas relacionadas à formação técnica para o 

SUS. Logo na introdução deste estudo, nas minhas primeiras implicações, contextualizo 

a minha experiencia acadêmica e profissional com a formação que sempre ansiei para 

esta escola. É bastante claro as interferências de algumas instituições em minhas 

implicações, como por exemplo o SUS, a Política, a Educação Técnica, os Governos, 

dentre outras. Sempre me pareceu que, por se tratar de uma escola pública municipal, 

pudéssemos ter, e ser, uma escola que produzisse uma formação inteiramente integrada 

ao SUS. Que não se restringisse à lógica de um estabelecimento privado. Que dada a 

potência para a integração, pudéssemos efetivamente contribuir com a produção de 

conhecimento com aplicabilidade local, nas diferentes unidades públicas de saúde do 

município, em creches e demais escolas, introduzindo o aluno nestes espaços como 

efetivos colaboradores da promoção da saúde. Que pudesse se inserir na perspectiva 

das Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), sendo assim usada como espaço colaborativo 

na implantação das diferentes políticas de formação profissional promovidas por estas, 

em cooperação com as secretarias estaduais de saúde e/ou do Ministério da Saúde. 

Enfim, que se tornasse uma escola mais atual, mais visível e mais reconhecida coma 

uma escola alinhada com as políticas de saúde e educação local e regionalmente. Que 

saísse de uma postura coadjuvante para uma postura de protagonismo no município” 

(pesquisador) 

 

Pode-se perceber neste relato, o quanto o pesquisador se encontra atravessado pelas 

instituições ensino, saúde, serviços e como elas mobilizam suas implicações profissionais, 

pessoais e ideológicas. A Análise da encomenda possibilitou uma maior aproximação do 

pesquisador com sua temática ao reconhecer a escola como um protagonista social ativo e 

perceber que a mesma só ganharia visibilidade quando pedagogicamente estivesse melhor 

construída e compreendida.  
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A encomenda do pesquisador aos participantes, tem seguimento quando este inicia a 

intervenção colocando os questionamentos e exemplificando como é o procedimento da 

metodologia proposta pela socioclínica institucional: 

“A gente vai fazer as, perguntas, não são perguntas fechadas tá gente, fique bem claro 

isso. É óbvio que a gente vai tentar se ater aos objetivos da pesquisa (...) e não 

necessariamente a gente vai cumprir todas essas, essas perguntas, se a gente 

conseguir ficar apenas na primeira a gente ficará apenas na primeira, se conseguir 

avançar a gente avança (...) não é obrigatório que todos se manifestem a cada rodada 

de perguntas, fiquem a vontade pra poder se manifestar e é bastante livre, tá gente, 

se quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade também, tá 

(pesquisador)”. 

 

 

Percebe-se na fala acima que o pesquisador procura dar liberdade aos participantes de 

se expressarem, colocando em debates o que os aflige ou o que gostariam de refletir no coletivo. 

Esta abertura é pertinente as pesquisas da socioclínica institucional, onde os questionamentos 

funcionam apenas como um dispositivo que venha favorecer a participação.  

A este respeito Monceau (2015, p.215) refere que o pesquisador deve ter muito cuidado 

para não formalizar as técnicas uma vez que é “grande o risco de solidificar uma evolução que 

se deseja deixar aberta, de transformar em verdadeiras recomendações, em instruções, 

informações de elementos que emanam de uma prática que continua seu próprio movimento” 

Por conta desta abertura, é possível que não se encontrem em um primeiro encontro as 

respostas aos objetivos, pois ao se fazer uma determinada provocação ao grupo, as demandas 

podem ser muito diferentes das esperadas pelo pesquisador. Isto aconteceu tanto na intervenção 

quanto na restituição “desviando-se”, em parte, dos objetivos propostos neste estudo.  

As falas analisadas revelaram esta situação que, na análise institucional, se constitui 

em um elemento importante de análise por revelar o que estava oculto naquele espaço, o 

analisador. 

 

5.2.3 As implicações dos participantes: a defesa da Escola Técnica 

 

Com relação as implicações pessoais, profissionais e ideológicas dos participantes estas 

podem ser evidenciadas logo no início da intervenção, quando o pesquisador fez o seguinte 

questionamento: “Poderiam falar um pouco sobre sua trajetória pessoal e também sobre sua 

trajetória profissional no curso Técnico em Enfermagem?” obtendo como resposta:  

“... e me pediram que viesse a princípio duas noites pra dar uma assessoria 

pedagógica. Depois eu fui me envolvendo, fui gostando do trabalho, fui me afinando 

com as propostas da escola e acabei até eu mesma, pedindo pra ficar mais vezes, daí 

passei a ficar a semana inteira...” P2 
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“Eu ficava encantada com os modelos que a gente via criança, né? ... e eu ficava 

muito encantada. E como professora de Ensino Médio tem muitos alunos que falam 

que querem fazer, eles ficam encantados. Então é o objetivo deles, tem uns que não 

querem fazer faculdade, eles querem fazer escola técnica”. P1 

 

“Eu formei aqui, né, pra mim foi uma experiência muito boa, porque eu comecei por 

falta de opção... antes mesmo de ter acabado o meu curso e o meu estágio eu já tava 

admitida dentro do hospital de Cataguases, dentro de uma UTI, na qual eu ficava 

louca porque eu não via um soro acabar...”D5 

 

Estas primeiras falas que destacam além da característica a análise das implicações 

também a característica a participação dos sujeitos no dispositivo de intervenção, trazem para 

análise o posicionamento implicado dos participantes com sua escolha profissional e mesmo 

com o local do trabalho. Pode-se notar nestas falas uma afetividade relacionada a Escola 

Técnica, mas também a necessidade de adentrar no mercado de trabalho, o que nos faz pensar 

na relevância da formação técnica para a formação de profissionais para o mercado de trabalho 

seja nos serviços público e ou privados. 

Ao longo dos debates as implicações assumem um “tom” de defesa em relação à escola, 

demonstrando, além do afeto à escola, as demandas por financiamento e o reconhecimento de 

sua relevância social na comunidade a qual está inserida. Vejamos o que dizem os participantes: 

E continuando né, a importância da escola dentro do município, que eu acho que é por 

isso que nenhum prefeito ainda teve coragem de fechar a escola, porque o que 

realmente alimenta aqui, a mão de obra com relação a técnico de enfermagem (antes 

auxiliar de enfermagem) é realmente a escola. Porque eles saem daqui, eles formam, e 

é ali que é o campo de trabalho deles, e é ali que o hospital absorve realmente. Eu não 

consigo assim, não sei o D3, que também tá dentro do hospital, eles sabem a realidade 

do hospital; você consegue imaginar o funcionamento do hospital sem a formação 

técnica na escola? Porque é muito gente! é muita quantidade. D5 

 

“ a gente esgota aqui a teoria que faz no laboratório de simulação, simula muito pouco. 

Você sabe das, das dificuldades que tem de simular uma, uma, uma realidade né 

prática, né. E aqui a gente tem laboratório que não tem investimento há muito tempo 

né, estamos às voltas aí pra comprar um boneco de simulação prática, enfim. Mas 

independente disso ele tem o boneco, ele tem uma estrutura acanhada, mas é uma 

estrutura que dá pra trabalhar, dá pra manusear pelo menos alguma coisa e soltar o 

aluno pra... Então, logo depois a prova prática é a entrada lá dentro né (hospital)” 

(D3) 

 

Deixa eu fazer mais uma observação também, acho que é importante. A escola Joana 

D’Arc, além do Técnico de Enfermagem, por um tempo ela proporcionou à comunidade 

de Cataguases cursos diversos: cuidador de idosos, cuidador de crianças, 

instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho. Bom, hoje eu não sei mais porquê 

não tem mais esses cursos, porque eu estou, né, estou vendo só de longe. Mas acho que 

a escola precisa lutar novamente para que aconteça isso... P2 

 

 As falas acima foram destacadas para demonstrarem as implicações dos participantes 

frente às discussões que permearam os encontros. Nelas, podemos perceber que os 

posicionamentos demonstram movimentos de resistência e outros, que podemos considerar 

instituintes naquele espaço instituído da Instituição Educação. 
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5.3 Uma pedra no caminho: o analisador (i)legalidade. 

 

O conceito de analisador mencionado inicialmente por Guattari um dos mais 

fundamentais para a Análise Institucional pretende trazer à luz a verdade institucional que se 

encontra obscurecida e naturalizada no dia a dia das organizações. Trata-se de um conceito 

polissêmico que é utilizado em várias disciplinas, desde a química até a psicanálise, e é “aquilo 

que permite revelar a estrutura da organização, provocá-la, forçá-la a falar” (LOURAU, 1975, 

p. 284).  

Para Monceau (2013), o processo de intervenção da socioclínica institucional funciona 

como um dispositivo capaz de construir alguns analisadores. Destaca que, por vezes, um 

dispositivo provoca situações de incentivo para a instituição falar, seja um relatório, um texto 

ou a presença implicada do pesquisador. Para o autor, é “analisador tudo aquilo que apoia a 

análise das dinâmicas institucionais, independente da modalidade de trabalho socioclínico” 

(MONCEAU, 2013, p.98). 

Acrescenta Monceau (2015), que o pesquisador cria espaço para o falar, através de sua 

presença e questionamentos, interferindo no funcionamento do instituído nas organizações, 

posto que ressalta problemas, conflitos e encaminhamentos para uma possível solução dos 

mesmos. A presença implicada não só do pesquisador, mas também dos orientadores e colegas 

do mestrado, por se constituírem em pessoas desconhecidas, também funcionaram como 

incentivo ao debate nos encontros, provocando falas e aclaramento de ideias. 

Lourau (2004) esclarece que a intervenção busca “enunciar proposições e não ditar 

dogmas científicos”, devendo o pesquisador estar atento às provocações que o dispositivo causa 

no grupo, deixando fluir a fala, colocando em evidência os aspectos encobertos e não revelados. 

Analisadores são fatos e situações que surgem de forma imprevista, ou não, no processo 

de intervenção e que permitem identificar aspectos contraditórios e ocultos do grupo e da 

organização na qual os participantes se inserem. Segundo Baremblitt (2012) os analisadores 

referem-se a demonstrações e indícios do que realmente acontece, mas nem sempre é 

enunciado, são, portanto, fenômenos privilegiados para a análise. 

A necessidade em atender as demandas implicadas do pesquisador e os anseios em 

atender os objetivos da pesquisa, tentando produzir “sentidos”, dificultava reconhecer o (os) 

analisador (res) no grupo. Assim, em diversos momentos, reconhecíamos que havia algo 

incompreendido nas falas do grupo (não-ditos) expresso fortemente através do analisador 

natural “dinheiro” nas falas, demandas e implicações dos participantes sobretudo  as demandas 
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gerais de investimentos na escola (prédio próprio, materiais de consumo, materiais didáticos, 

contratação de professores, ampliação de cursos). 

O dinheiro, sempre presente nos discursos singulares e coletivos, é um dispositivo que 

simboliza a defesa de determinadas ideias e normatizações que, para L’Abbate (2004, p. 88) 

“[...] o dinheiro constitui um analisador muito sensível e potente, que permite esclarecer 

dimensões fundamentais e muitas vezes ocultas e contraditórias das relações entre os sujeitos”.  

O analisador deste estudo foi elaborado a partir das leituras realizadas no diário do 

pesquisador e nos encontros com os participantes, evidenciando fatos conflitantes abordados 

no coletivo que se fizeram presentes de maneira recorrente. A análise dos depoimentos permitiu 

identificar, além dos eixos de análise, um grande analisador no grupo: a “(i)legalidade” desta 

escola funcionando como um “catalisador” das diferentes demandas e implicações dos 

participantes. Neste sentido, nos apoiamos em Passos e Barros (2000, p. 73):  

Os analisadores seriam acontecimentos - no sentido daquilo que produz rupturas, que 

catalisa fluxos, que produz análise, que decompõe. Eles assinalam as múltiplas relações 

que compõem o campo tanto em seu nível de intervenção quanto em seu nível de 

análise. 
 

A percepção da condição de (i)legalidade foi sinalizada logo no início da intervenção, 

ainda que esta não fosse o objeto de discussão naquele momento. Ao ser feito um 

questionamento sobre o número de alunos da escola, a (i)legalidade já se fez presente na 

tentativa de justificar a necessidade de se manter a permanência de um quantitativo mínimo de 

alunos ao longo do curso, destacado nos textos abaixo com grifos nossos. 

Quantos alunos têm a Escola? EI1 

 

Na teoria, atualmente são, bom, o número de vagas que tá em edital são 35, mas 

normalmente a gente convoca 40. O (D4) nem gosta disso não, ele briga comigo e com 

a diretora da escola toda vez, porque na verdade a gente chama 40 porquê tem uma 

evasão em torno de 7, 8 alunos depois das primeiras provas rsrs. E então a gente tem 

que manter esse número de alunos em sala de aula, porque talvez vocês que são da 

saúde, vocês não tenham esse conhecimento, mas no ensino, a Educação Básica né, ... 

da Educação Infantil, Fundamental I e II e o Médio, o município não pode assumir o 

Médio.  E o Ensino Profissional não, não pode, assim; legalmente não pode, o Ensino 

Profissional, o Técnico, é o Médio né... Então, como a gente tem esse compromisso 

de ter que manter esse número de alunos na sala a gente faz uma convocação maior, 

porque a gente sabe que vai; no segundo mês vão ficar 33, 34, 32 alunos... E depois 

que nós começamos a fazer isso o número de alunos se manteve ao longo dos anos. E 

o quê que era muito comum? Tinha essa evasão no primeiro período né e ela era 

continuada nos períodos posteriores. Então, chegava no 3º período era comum ter 20 

alunos e nós né, enquanto pedagogos, enquanto Secretaria de Educação somos muito 

cobrados pelos professores do Ensino Fundamental, que não concordam né do 

município manter a Escola Técnica. Enfim, têm todas essas questões. P4 

 

No que tange à legalidade da manutenção desta modalidade de ensino pelo município, 

começamos a compreender as interferências institucionais, em especial a dos professores do 
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ensino fundamental como expressões “legítimas do instituído”, ruídos da comunidade escolar 

que interferem na gestão e planejamento das ações da escola, produzindo, por vezes, ações 

potencialmente equivocadas no que tange a evasão escolar.  

Aqui, destacamos a ampliação de matriculas no primeiro período, como resposta a uma 

constante demanda por parte dos professores do ensino fundamental deste município, ao 

invocarem o que versa na Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996. A Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo III, Sessão I, Artigo 

211 e seus três primeiros parágrafos: 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil.   
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 
 

Observamos que as atribuições municipais descrita no § 2º “atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e infantil” sinaliza uma prioridade na esfera municipal. Assim, não 

entendemos que a prioridade de sua competência limite a atuação do município em outros 

níveis. 

Por outro lado, o inciso V, do artigo 11, da Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) sobre as incumbências da esfera municipal, justifica as falas dos demais 

profissionais do sistema municipal ao condicionar a existência de outros níveis de ensino 

somente quando atendidas plenamente sua prioridade e, ainda, financiada com recursos acima 

de sua obrigação: 

Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem 

atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima 

dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1996) 

 

Ainda que neste estudo, não tenhamos aprofundado as discussões acerca dos processos 

de municipalização do ensino, em especial neste munícipio, o que propiciaria ou “legalizaria” 

a possibilidade de um outro nível de ensino (o técnico), podemos constatar nas figuras abaixo 

(Figuras 3, 4) que há oferta desta modalidade em outros municípios brasileiros. 
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A Figura 3 demonstra ainda que as três esferas de governo não se limitam à sua 

“competência” conforme destacado na fala acima, demonstrando que o fato deste município ter 

uma escola técnica, não deve ser interpretada como ilegal. 

 

Figura 3: Número de Matrículas na Educação Básica por Modalidade e Etapa de Ensino, 

segundo a Dependência Administrativa, Brasil, 2013. 
 

 

Fonte: MEC/Inep/Deed - Tabela 4 - Censo Escolar da Educação Básica 2013 – INEP (2014) 

 

Na Figura 4 fica evidente a possível dificuldade desta escola em se inserir em alguma 

política de financiamento, apesar de existirem escolas técnicas municipais, estas representam 

uma parcela insignificante de matrículas nos cursos profissionalizantes brasileiros. 

 

Figura 4: Distribuição da Matricula na Educação Profissional por Dependência Administrativa, 

Brasil, 2013. 

 

Fonte: MEC/Inep/Deed - Tabela 4 - Censo Escolar da Educação Básica 2013 – INEP (2014) 

 

Trazendo esta realidade para o Estado de Minas Gerais, as Figuras 5 e 6 demonstram 

que existem outras escolas técnicas municipais no Estado de Minas Gerais. Reafirmando que 

esta realidade não se limita apenas ao município de Cataguases.  
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Figura 5: Número de estabelecimentos na educação básica e taxa de crescimento, segundo etapa 

e modalidade de ensino - Minas Gerais – Rede Estadual e Municipal – 2011 e 2013 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2012 e 2013 - Tabela 26: Diagnóstico do Plano Decenal Estadual de Esducação 

(MG, 2015, p. 44). 

 

 

Figura 6:  Matrículas na educação profissional – Brasil e Minas Gerais – 2006-2013 

Fonte: MEC/INEP. Censo Escolar 2006 a 2013 - Tabela 23: Diagnóstico do Plano Decenal Estadual de Educação 

(MG, 2015, p. 41). 

 

Frente aos dados apresentados, é pertinente trazer à discussão o Plano Nacional de 

Educação instituído pela Lei nº 13.005 de 20 de junho de 2014:  

O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência entre 2014 e 2024, constitui um 

documento que define compromissos colaborativos entre os entes federativos e diversas 

instituições pelo avanço da educação brasileira. A agenda contemporânea de políticas 

públicas educacionais encontra no PNE uma referência para a construção e 

acompanhamento dos planos de educação estaduais e municipais, o que o caracteriza 

como uma política orientadora para ações governamentais em todos os níveis 

federativos e impõe ao seu acompanhamento um alto grau de complexidade (BRASIL, 

2015, p.11) 
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Este plano definiu 20 metas e, suas respectivas estratégias, para a educação no decênio 

2014-2024. Estas, subsidiaram os planejamentos dos entes federativos e no que tange à 

educação profissional destacamos a meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) da expansão no segmento público (BRASIL, 2014). 

Para esta meta, separamos algumas das estratégias propostas na Lei nº 13.005 que se 

mantiveram nos entes estaduais e municipais. 

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas 

redes públicas estaduais de ensino; 

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e 

do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 

nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 

Percebe-se que as estratégias destacadas no planejamento decenal não abrem espaço 

para a inserção das escolas municipais, que são públicas, para o alcance da meta. Em Minas 

Gerais por exemplo, o diagnóstico elaborado para subsidiar Plano Decenal Estadual, evidenciou 

a existência de 25 escolas municipais (Figura 5) neste nível de ensino, mas as normas vigentes 

parecem não as considerar como estabelecimentos possíveis em suas proposições de estratégias. 

Ainda que a Instituição Educação reconheça a existência de uma anomalia (as escolas 

técnicas municipais), conferindo a elas um “título” de legalidade, não há políticas públicas que 

as ampare, que as financie como se financia a educação profissional em outros estabelecimentos 

e organizações da instituição. Este movimento cristalizador também foi observado no Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2015), ficando evidente que este analisador pode também ser 

um oculto nas demais escolas técnicas municipais.  

Os dados demonstram que, ainda que os condicionantes impostos pela LDB em relação 

ao ensino técnico na esfera municipal, não limitam a sua existência. Elas existiram, existem, e 

possivelmente continuarão a existir como um movimento instituinte aos regramentos expressos 
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tanto na CF/88 quanto da LDB/96. O movimento instituinte representado pelas escolas técnicas 

municipais, se faz presente em diversos municípios, no micro espaço organizacional da 

instituição educação, ainda que as matriculas municipais nesta modalidade de ensino 

representem apenas 2% do total brasileiro, em comparação com a expressiva expansão da oferta 

privada. 

 

5.3.1 As interferências institucionais tendo por base a (i)legalidade 

 

Entendemos aqui, como interferência institucional, a reafirmação, logo no início dos 

trabalhos, do instituído, tendo por base um dos regramentos “cristalizados” entendidos neste 

grupo: as competências da esfera municipal na instituição educação.  

Monceau (2013, p.101) esclarece sobre a característica análise dos contextos e as 

interferências institucionais que: 

Todo trabalho socioclínico situa-se em uma interferência institucional. Na reunião 

entre pesquisadores e outros participantes, uma interferência ocorre entre as 

instituições das quais são, respectivamente, portadores. Essa interferência produz 

efeitos de transformação e efeitos de conhecimento. São esses efeitos de 

conhecimento que geralmente chamamos de ‘resultados’ no vocabulário da pesquisa. 

Porém, em uma abordagem clínica, os “resultados” também são observáveis nas 

transformações produzidas na própria situação. 

 

Importante destacar, que as interferências institucionais influenciam e sofrem a 

influência de diferentes fatores durante todo processo de intervenção, porque fazem parte de 

cada indivíduo e do coletivo analisado.  

Como já apontado, a escolha deste analisador deveu-se ao fato de que as demandas 

apontadas durante os debates possibilitaram evidenciar as diferentes instituições que 

atravessam cada participante, reveladas nas respectivas implicações pessoais, afetivas, 

profissionais, políticas e ideológicas. Destacaram também, as interferências das instituições 

saúde e educação na instituição formação revelando os conflitos dos participantes com a falta 

de estrutura física e material, a falta de investimento financeiro, os aspectos legais relacionados 

ao quantitativo de ingressantes e o reconhecimento social da Escola Técnica. Aspectos estes, 

que trazem uma relação direta com a instituição formação. Estas questões, pouco aprofundadas 

no cotidiano puderam ser explicitadas durante os encontros e nos debates coletivos e a 

recorrência das mesmas em diversos momentos, foi capaz de mobilizar diferentes aspectos da 

instituição formação, desde a prática docente, passando pela qualidade do ensino e refletindo 

na maneira implicada como cada participante vivencia estas questões.  
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Assim, após diversas reflexões sobre os conceitos da AI e as 8 características da 

socioclínica institucional, buscamos compreender melhor os movimentos nesta instituição, 

ficando evidente que a “pedra” no caminho, a que nos referimos, tratava-se do movimento 

natural existente nas instituições e que as fazem se manter vivas: o permanente movimento, 

como um “cabo-de-força”, entre instituído x instituinte. Se de um lado as forças instituídas 

(professores do ensino fundamental) resistem as anomalias ou apêndices na instituição (aqui 

representado por uma escola técnica profissional na esfera municipal) do outro observamos os 

movimentos instituintes, contrários aos “regramentos” entendidos pela organização da 

instituição educação nesta esfera municipal.  

... eu ia perguntar né, parece que paira uma ideia de que essa escola ela tem um risco 

de ser fechada. Porque ela não é responsabilidade do município. EI2 

 

Eu fiquei com essa impressão também. EI1 

Não, existe um mal-estar, né? Mal-estar existe. Esse mal-estar existe, mas é o que a D5 

colocou, não existiu até agora um prefeito que tivesse coragem né de, de fechar. Sempre 

tem “áh, vai acontecer, tá, tá, tá, tá.” Mas tem todas essas questões. Pra arcar com 

esses cursos né temos que ter contratação de professor, temos que ampliar, né. E a 

prefeitura está passando agora por um momento – a P5 e a P1 vão poder falar melhor 

– que estão querendo diminuir os números de professores do ensino da Educação 

Básica né, do Ensino Fundamental. P4 

O que a P4 trouxe sobre essa questão da legalidade, realmente é uma coisa que vira e 

mexe vem à tona, tem uma certa; eu entendo o lado dos outros professores (da rede) 

por ter que defender o que é legal,  que tá na legislação né, me incomoda o fato, talvez 

da pouca, do pouco entendimento ou visibilidade do tamanho da importância social da 

escola... Ela (escola) tinha um prédio próprio, hoje a gente não tem o prédio, é uma 

constante nesses ir, nesse ir e vir à Secretaria essa questão da demanda. D4 

 

Bom, então o que é claro pra gente? É claro pra gente que a competência do município 

é o ensino Básico, né, a Educação Básica. Isso é claro. Indiscutível. Agora, o município 

atende plenamente a Educação básica? Não. Não atende, por quê? Ele não atende por 

que não quer? Não. Ele não atende... Ele não é atendido porque ele depende do próprio 

estado para concluir a proposta, que veio pós-Constituição, de Municipalização desse 

nível de competência (infantil e fundamental), né? Então, mesmo que a solução da 

legalidade da Escola fosse a gente conseguir fazer com que o município atenda 

plenamente sua competência, foge à governabilidade do próprio Gestor Municipal – 

uma vez que a gente tem as questões estaduais. D4 

 

Mas a prioridade do estado é o Ensino Médio. P4 

 

Sim. Eu “tô” trazendo... justamente as contradições... D4 

 

Então pra mim é raso, me parece raso ter que conviver, né, com esse ... com esses 

discursos, né, de que você não existe, você existe simplesmente ilegal, é o que a gente 

vê...Porque o discurso que nós da Escola ouvimos ... os ruídos sobre a (i)legalidade da 

Escola: “porque se ela não deveria nem existir; porque eu não tenho obrigação com 

você porque eu tenho com o Ensino Fundamental”, né? D4 

 

É, mas assim, incomoda também, vou esclarecer, talvez. Porque fica parecendo até 

picuinha, coisa do pessoal do ensino fundamental. Existe uma diferença salarial muito 

grande, tá, entre o pessoal da enfermagem, e essa diferença ela não poderia existir na 

prática né, porque todos têm a formação da graduação, né. Então, eles se incomodam 
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muito com isso. Agora isso também foi uma questão que aqui ninguém, nenhum 

professor aqui tem responsabilidade sobre isso né, tem historicamente um porquê que 

isso aconteceu, quando a escola passou por um período em que era difícil achar 

professor para trabalhar aqui exatamente por essa questão salarial. P4 

 

Só uma pergunta. A mudança agora do Ensino Médio vocês não conseguem ter, 

conseguir uma legalidade realmente pra escola em relação à formação?EI4 

 

Não, porque essa, essa, essa questão do Ensino Médio tá na LDB, né, nos primeiros 

artigos da LDB das competências do município, das competências do estado e do, da 

união, né. E é competência do município, obrigatoriamente, arcar com a Educação 

Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Então, a lei é bem mais 

abrangente, é uma esfera muito maior. Essa Reforma do Ensino Médio não contempla, 

porque esses artigos da LDB eles não foram modificados, o que foi modificado foi a 

estrutura do Ensino Médio, né. Mas esse das competências não foi modificado. P4 

 

 

Os trechos acima, demonstram o quanto a (i)legalidade da escola provocou o grupo, o 

fez falar, em momentos distintos da intervenção e restituição, sem que o mesmo estivesse em 

questão, reverberando na intervenção, algo que frequentemente se apresentava no cotidiano da 

escola e funcionando como um dispositivo bloqueador deste movimento instituinte.  

Podemos pensar que esta insegurança trazida pelas questões relacionadas a (i) legalidade 

trazia impactos na maneira como o docente conduzia sua prática pedagógica ou mesmo com 

relação a ter um pensamento mais proativo em quanto ao planejamento e reelaboração do 

Projeto Político Pedagógico.  

 

 

5.3.2: Considerações sobre a evasão escolar 

 

Retomando a primeira fala destacada neste analisador - o aumento do quantitativo de 

ingressantes na escola técnica em resposta aos ruídos nesta comunidade escolar - sugerimos 

estudos futuros para identificar as diversas variáveis que podem ter relação com a evasão 

escolar desta escola técnica.  

Alguns estudos já têm sido realizados sobre esta questão e destacamos as considerações 

de Dore, Sales e Castro (2014) em amplo estudo sobre evasão nos cursos técnicos de nível 

médio da rede federal de educação profissional de Minas Gerais. Este estudo foi realizado nas 

41 escolas técnicas da rede federal no estado abrangendo 41 cursos ofertados. Os resultados 

apresentados classificaram as evasões em dois grandes grupos: questões individuais e questões 

institucionais da escola. No grupo relacionado aos fatores individuais destacaram-se: 

(1) situação econômica dos estudantes, que tem que deixar os estudos por falta de 

recursos para fazer o curso, o que os levam a procurar trabalho; (2) não identificação 

com a área do curso  técnico, devido a falta de informação e orientação previa para a 

escolha da carreira profissional; (3) opção por curso superior, seja pela maior 

valorização do profissional com nível superior pelo mercado, seja pela possibilidade de 
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mudança de carreira quando o estudante não se identifica com o curso técnico; e (4) 

dificuldades no curso e na aprendizagem, que podem ter relação com a falta de 

qualidade da educação anterior ao curso técnico (DORE, SALES E CASTRO, 2014, p. 

411) . 

 

 No grupo dos fatores institucionais da escola destacaram-se:  

 

(1) falta de suporte acadêmico, tais como apoio psicopedagógico, monitoria e aulas 

extras; (2) falta de incentivo aos estudos pela escola, por não estimular a disciplina e a 

frequência as aulas, dando excesso de liberdade aos alunos e ocasionando, por vezes, 

problemas de reprovação; (3) falta de qualidade da escola, em termos de infraestrutura 

física (salas, laboratórios, biblioteca etc.) e do corpo docente, pelo desinteresse pelos 

alunos e falta de habilidade didática para ensinar os conteúdos (DORE, SALES E 

CASTRO, 2014, p. 411) . 

. 
Pode-se afirmar com os autores acima, que as causas da evasão escolar são múltiplas e 

complexas e que apenas ampliar as vagas, como vem acontecendo na escola técnica, sem 

colocar em reflexões as causas desta evasão pode parecer uma maneira simplista de solucionar 

a questão. Trazer esta demanda para o debate coletivo foi relevante por permitir colocar em 

análise situações que envolvem o processo ensino aprendizado e também as relacionais. Fica 

claro também, as implicações pessoais, profissionais e afetivas do pesquisador e participantes 

relacionadas ao problema, e colocar as mesmas em análise favoreceu que estes debates 

continuassem no cotidiano destes profissionais.  

  Complementando nosso pensamento, destacamos as contribuições de Figueiredo e 

Salles (2017) ao trazerem o papel do docente como de grande importância para favorecer o 

aprendizado e a permanência dos alunos na Escola Técnica. 

Pensar o tipo de formação oferecida, bem como estar “sensivelmente atento” à trajetória 

dos estudantes que ingressam na escola, tem a ver, é ressaltado, sobretudo com o papel 

do professor. É claro que a responsabilidade é institucional se observarmos que toda 

ação docente se dá em consonância com um projeto pedagógico que é coletivamente 

construído, cujo conteúdo expressa uma visão de educação pertencente à comunidade 

envolvida em sua construção. No entanto, é no cotidiano da sala de aula que relações 

são construídas, que os aprendizados mais importantes, sejam eles de natureza 

cognitiva, social ou moral, acontecem. Cabe ao professor, portanto, pensar o processo 

de ensino/aprendizagem a partir de uma perspectiva democrática, não excludente, 

valorizadora das histórias individuais e voltada, sobretudo, para o ser humano. 

(FIGUEIREDO e SALLES, 2017). 

 

5.4 Reflexões sobre o planejamento, o projeto político pedagógico e as práticas 

pedagógicas 

Tratando-se de uma dissertação que utiliza como referencial teórico metodológico a 

análise institucional, ao se colocar determinado tema em reflexão coletiva nem sempre o 

resultado é o esperado pelo pesquisador. Isto foi o que aconteceu durante a análise das falas dos 

participantes que evidenciou as implicações e sobreimplicações do pesquisador e o analisador 
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(i)legalidade que continham aspectos que traziam mais inquietações nos participantes do que 

os objetivos propostos para este estudo. Estes apareceram nos debates coletivos, entremeados 

nas falas em diferentes momentos sendo possível trazer para análise alguns depoimentos 

relacionados ao planejamento.  

Neste eixo vamos, portanto, resgatar aspectos relacionados a pesquisa e que 

correspondem ao que inicialmente nos propusemos a pesquisar. O depoimento do pesquisador, 

no encontro de restituição revela como o mesmo busca incentivar os participantes a abordarem 

temáticas relacionadas aos objetivos deste estudo.  

Bom, então só pra... pra contextualizar e voltar, né, pra gente saber em que foco a gente 

vai trabalhar, né: é um estudo que tem como objeto a formação do Técnico em 

Enfermagem no contexto sociopolítico e econômico do SUS. Então, dentro dos objetivos 

a gente tinha destacado as implicações dos participantes da formação do Técnico de 

Enfermagem, né, implicações até mesmo por conta do próprio método que a gente tá 

utilizando da Análise Institucional. Este objetivo ele tá plenamente atendido, vamos ver 

os outros: identificar o perfil de formação se voltado ao SUS ou ao mercado privado 

de trabalho. Outro ponto, é que precisamos colocar em reflexão coletiva o tipo de 

abordagem pedagógica utilizada na prática educativa do docente. Se pensarmos, estas 

reflexões acontecem no dia a dia, e a gente consegue perceber diferentes influências de 

abordagens pedagógicas. P4  

 

Dando continuidade as reflexões, continua o pesquisador: 

 

O que que eu quero, o que que a gente quer discutir nessa questão do planejamento? 

Primeiro ponto que entrou em cheque é o nosso processo de trabalho. A gente não tem 

o perfil, não é? É aquilo que foi colocado. O perfil, que perfil é o nosso perfil de aluno? 

.....mas o fato de eu não ter um perfil formalizado implica nos demais processos de 

planejamento, que aí vem o PPP, plano de curso, a questão, né, vários... dos vários 

componentes do próprio PPP. P4 

Trazendo inicialmente estas falas para a socioclinica institucional institucional, pode-se 

destacar que algumas características podem ser percebidas como a análise da encomenda e das 

demandas, quando o pesquisador coloca para os participantes, sua encomenda no sentido de 

trazer para debates a questão do planejamento e seus desdobramentos, ao que os participantes, 

colocam como demanda a falta de um perfil profissional dos alunos, que poderia subsidiar o 

planejamento curricular e a construção do PPP e até para se chegar a uma definição se a Escola 

Técnica deseja formar o aluno para o setor privado ou para o SUS, destacando as implicações 

dos pesquisadores.  

Importante salientar que toda a reflexão abaixo sobre o perfil dos alunos, foi 

desencadeada por uma pesquisadora externa, e que é professora de uma Escola Técnica do SUS 

e dela participaram também outros pesquisadores externos presentes no primeiro encontro. 

Vejamos o que referem os participantes no diálogo abaixo: 
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Mas vocês têm assim, um perfil desses alunos que são ingressos e egressos na escola? 

EI3 

 

Como assim? Perfil o quê, financeiro? Econômico? D5 

 

Eu tenho informalmente, né, informal eu tenho. Eu falei eu posso até daqui pra frente, 

a gente fazer isso. P4 

 

Porque esses dados pra gente são muito importantes, até pra gerir as ações, o que é 

que a gente vai oferecer com elas. EI3 

 

A ficha, né, a gente pode fazer uma pesquisa socioeconômica tanto de quem entra, tanto 

de quem sai né. P4 

 

Então, eu vejo que vocês parecem não ter nem as competências do aluno definidas e 

parecem também não ter definido o perfil que querem formar. Isso dá problema na 

formação. EI3 

 

Não tem como planejar, né? EI6 

 

Não tem! E então não tem como dizer que a formação ela é, prioritariamente, pro 

mercado de trabalho ou para o SUS. EI3 

  

Na minha opinião, pelo que ouvi. penso que os professores não têm claro isto. Se é para 

o mercado de trabalho ou para o SUS. EI4 

 

...como a EI3 falou, a gente até conversou um pouco sobre isto e falamos: “gente, eles 

não têm o perfil desse aluno”. Na minha opinião, pelo que ouvi, os professores pensam 

que os alunos são formados pra vida, é a impressão que eu tenho, entendeu? Para vida, 

para o que aparecer, valorizando o aluno como cidadão. EI1 

 

Mas independente do mercado de trabalho, seja no serviços privado de saúde ou para 

o SUS, você vai formar um profissional que tem, que precisa ter capacidade de ter 

reflexão crítica que ele, que vai formar acima de tudo um cidadão, um trabalhador. EI3 

 

Considerando ser necessário deixar claro de que tipo de planejamento estamos falando, 

os autores abaixo nos auxiliam a melhor compreender o planejamento e especificamente o 

planejamento participativo na educação. 

 Segundo Gandin (2011, p.1), planejar é um ato natural do ser humano, e acontece toda 

vez que somos motivados a tentar buscar solução para um problema, ou mesmo para organizar 

nossas atividades cotidianas. Nesta busca, segundo ao autor, “fazemos uma avaliação da 

realidade para ver a distância a que estamos deste futuro e quais são as possibilidades de 

alcançá-lo ou dele nos aproximarmos”. De maneira geral fazemos um rol de atividades 

necessárias, estabelecemos regras e rotinas de maneira a alcançar o que pretendemos. Segundo 

o autor, “desde que o ser humano se constituiu como tal, isto é, desde que se reconheceu como 

ser humano, distinguiu-se dos animais por ter esta capacidade de produzir o futuro de forma 

consciente”. 

O Planejamento é uma antecipação mental de uma ação que será realizada. É fazer o 

plano (planejar). Buscar fazer algo por meio de um trabalho de reparação, articulando 
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métodos, através de um processo de reflexão, para uma tomada de decisão, 

direcionada para a finalidade pensada (TAVARES, 2011, p.114).  

 

            Complementa Gandin (2011, p.6) que ainda que o planejamento seja inerente ao ser 

humano, apenas no século passado, com a revolução comunista na União Soviética, é que ele 

torna-se uma ferramenta com conceitos, modelos, técnicas e instrumentos bem definidos. 

Destaca o autor que no mundo capitalista, o planejamento, para as questões mais complexas, 

passa a ser usual apenas depois da segunda guerra mundial, se universalizando nos governos, 

organizações, movimentos sociais. 

 Para Gandin (2011, p.3) o planejamento se realiza a partir de três etapas: a compreensão, 

o diagnóstico e a decisão. Na “compreensão” é necessário que se leve em consideração todo 

contexto sócio político cultural onde vai se desenvolver o planejamento. Esta compreensão 

deverá ser por parte de todos que realizam o planejamento. “O levantamento de sugestões junto 

ao público é a forma primeira de participação dos usuários na fixação deste padrão”.  

 Neste sentido lembramos que a Escola Técnica em questão, durante os debates 

coletivos, conseguiu ampliar a compreensão sobre o contexto da Escola Técnica e também 

sobre a comunidade usuária da mesma.  

 No “diagnóstico” para o referido autor se faz necessário “verificar a existência e a 

extensão de problemas” além de incluir outros aspectos até externos a Escola. O diagnóstico 

realizado pelos participantes da pesquisa, revelou a falta de planejamento e de perfil do aluno 

e a necessidade de rever o projeto político pedagógico.  Interessante constatar, que no 

diagnóstico ficou muito presente as interferências institucionais da educação e da saúde na 

prática dos docentes e principalmente as interferências políticas que foram colocadas em 

debates em diferentes momentos pelos docentes e já abordados no analisador deste estudo.  

Os depoimentos sobre a falta de perfil dos estudantes foram importantes para deixar 

mais claro para os participantes quem era o aluno que buscava a Escola Técnica o que contribuiu 

para que também entrasse na pauta dos debates o planejamento do curso e a elaboração de um 

projeto político pedagógico (PPP) coerente com as necessidades sócio culturais dos estudantes.  

Os depoimentos revelam que os participantes não tinham um registro formal da percepção de 

quem os alunos, por vezes referindo-se a eles como pessoas oriundas de uma classe social mais 

desfavorecida, e outras, ficando perplexos ao constatar que alguns ingressantes já tinham até 

uma formação universitária.  Revelaram também, como a falta do perfil dos alunos ingressantes 

impactava na reformulação do PPP como pode-se ver abaixo: 

Para mim....eu não tenho o perfil de ingresso... E a gente precisa atualizar isso, e pra 

que eu tenha um bom PPP é preciso que todos assumam os seus papéis, né: o papel 

professor, o papel na parte pedagógica, dentro da parte da Secretaria, o Estágio, né. 
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Tudo, todo o contexto escolar tem que estar previsto, colocado, esclarecido dentro do 

PPP. Que projeto de escola eu quero? Que perfil de... de aluno eu quero formar? A que 

público? Vai servir a que público, né? P4 

A gente tem uma situação que, que a gente começou a refletir sobre isso que tem sido 

frequente.... estamos recebendo profissionais de nível superior já formados, 

professores. A gente teve uma aluna...fisioterapeuta, outra bióloga... explicado talvez 

pela necessidade social, que envolvem questões econômicas, financeiras, de qualidade 

do cuidado, de perfil epidemiológico e demográfico, mas algo a ser entendido, porque 

estamos recebendo alunos de outras formações acadêmicas? P4 

 

Para Lopes (1996, p. 2), para se efetuar o planejamento é muito importante que se 

conheça “o universo sociocultural da clientela escolar, possibilitando assim a caracterização 

dos interesses e necessidades dos educandos para os quais a ação pedagógica estará sendo 

planejada”.  Complementa o autor que pesquisar os alunos objetivando identificar quem são, 

de onde vem, o que aspiram com a busca pelo curso, de que maneira vivem é o primeiro passo 

para um bom planejamento. 

Retomando as fases do planejamento de Gandin (2011, p. 3) chegamos a fase da 

“decisão” que é a busca de estratégias, “visando aos modos de ser e de se comportar que 

aumentem a qualidade do serviço, dentro do padrão estabelecido”. Nesta fase costuma-se pensar 

em mudanças “algumas estruturais, que são geradas pela modificação do padrão referencial 

estabelecido”.  

No caso deste estudo uma das primeiras estratégias pensadas foi a elaboração de um 

instrumento que pudesse revelar aos docentes quem eram os alunos que buscavam a Escola 

Técnica, que deu origem ao produto deste estudo, já testado no primeiro semestre de 2018 e 

implementado no semestre seguinte. As falas do pesquisador dão bastante destaque a busca de 

estratégias após a realização do diagnóstico da falta de perfil dos alunos como destacado abaixo: 

...a partir da reflexão coletiva do primeiro encontro foi possível que elaborássemos um 

instrumento para ser preenchido por todos os alunos ingressantes na Escola Técnica, 

de maneira a conhecermos o perfil dos ingressantes. Bem.... nós temos um produto, né, 

nós temos um produto que poderá ser validado hoje, mas já foi aplicado, discutido e 

analisado, que ficou bem legal... a gente vai discutir daqui a pouco... P4 

 

E continua enfatizando a importância de se conhecer o perfil dos alunos, para subsidiar 

o planejamento da Escola Técnica: 

Mas enfim... este produto não impede que outros produtos que a gente pensou a gente 

possa colocar em ... prática. O PPP e o seu planejamento ... a gente “tava” tentando, 

pensando na possibilidade de alinhar o PPP junto ao produto... porque eu e outros 

professores achamos fantástico sim a aplicabilidade do produto, 100% aplicável, 

instituído, né, agora instituído como um instrumento...P4 
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Esta última fala do pesquisador nos leva de volta ao referencial teórico metodológico 

deste estudo ao constatarmos que a mesma deixa transparecer mudanças do padrão já 

estabelecido, revelando forças instituintes que buscam romper com as forças do instituído já 

incorporado no comportamento dos docentes, e este movimento dialético, é capaz de induzir 

mudanças na realidade como já referido anteriormente com Baremblit (2012), Lourau (2014) 

em outras partes deste estudo.  

Ainda com relação ao planejamento, explica Gandin (2011, p.3) que dentre os diferentes 

tipos de planejamento utilizados na educação, podem ser encontrados o “planejamento para a 

solução de problemas, o planejamento de gerenciamento da qualidade total, o planejamento 

estratégico e o planejamento participativo”. Esta concepção também é a defendida por Santos 

e Perin (2013), Lopes (1996) Tavares (2011).  

Para Lopes (1996, p.2) o planejamento participativo: 

É uma forma de trabalho comunitário que se caracteriza pela integração de todos os 

setores da atividade humana, numa ação globalizante, com vistas à solução de 

problemas comuns. Essa forma de ação implica uma convivência de pessoas que 

discutem, decidem, executam e avaliam atividades propostas coletivamente. A partir 

dessa convivência, o processo educativo passa a desenvolver mais facilmente seu papel 

transformador, pois, à medida que discutem, as pessoas refletem, questionam, 

conscientizam-se de problemas coletivos e decidem-se por se engajar na luta pela 

melhoria de suas condições de vida. 

 

Tavares (2011, p.116) complementa que neste tipo de planejamento, o que mais importa 

é a intencionalidade, a participação de todos os envolvidos, e principalmente quando o grupo 

de educadores que planeja tem claro que não podem reproduzir o que já existe. Passa-se a 

valorizar mais a participação, o diálogo, o poder coletivo, a consciência crítica e a reflexão 

sobre como fazer mudanças.  

Na Escola Técnica, cenário deste estudo, mesmo os participantes não referindo-se 

diretamente ao planejamento participativo, parece ser esta a maneira como entendem a 

construção do PPP e de instrumentos relacionados as práticas pedagógicas como destacado 

abaixo: 

...as próprias concepções, né? Porque no PPP você tem que colocar tudo lá “que 

mundo que você quer, né, que mundo que você acredita, como que você acha que tem 

que ser a sociedade”, porque é isso que vai fazer você ter um modelo de uma prática 

pedagógica na sua sala de aula. Como que eu acredito que tem que ser o mundo?.Então 

eu acredito que a coisa tem que ser, né, mais dialógica, né, então até a forma de eu 

organizar a minha sala de aula, né, as carteiras... ela vai ter um... Então, a maneira 

como que nós acreditamos e concebemos o mundo que vai estar ali no PPP vai 

determinar a nossa prática, né. E acontece que a escola, infelizmente, não pára pra 

fazer essa... essa discussão. A escola não para... A gente não pára pra analisar, pra ver 

a parte filosófica mesmo, antropológica, sociológica... Não pára pra fazer isso. P4 
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O depoimento acima, está coerente com o que refere Magalhaes et al (2017, p.248) sobre 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394/96 destacando que: 

As instituições de ensino têm a incumbência de organizar suas propostas pedagógicas e 

assumir o trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa, ação esta que deve 

ser realizada no coletivo, com a participação dos diferentes atores sociais envolvidos na 

escola. Neste sentido o PPP consiste em um conjunto de ações coletivas que visam 

realizar mudanças estruturais na organização do trabalho pedagógico. É fato que sua 

construção ocorre dentro de um processo dinâmico, continuo, flexível e inacabado, pois 

exige, de seus atores, o comprometimento permanente, movimento este necessário para 

sua transformação. Sua elaboração exige profunda reflexão sobre as finalidades da 

instituição, seu papel social e a definição clara do caminho a ser percorrido e da 

operacionalização das ações que serão empreendidas. Nele estão expressas as 

prioridades na formação do cidadão, as atividades pedagógicas e didáticas que levam a 

instituição a alcançar os objetivos. 

 

Pode-se afirmar que a busca da autonomia e a qualidade do processo educativo, fazem 

parte da construção do PPP que não visa simplesmente a um rearranjo formal da escola, mas 

procura trazer uma proposta de mudanças no âmbito de ensino, desde a construção do currículo, 

da elaboração de planos de ensino e de aula, das práticas pedagógicas, de maneira a atender as 

necessidade dos alunos respeitando seu perfil sócio, econômico e cultural, e as necessidades de 

conhecimento exigidas pela profissão.  

A questão do planejamento com a reelaboração do PPP já era pensada pela pedagoga da 

escola e que de certa forma encontrava resistência dos próprios docentes como se pode verificar 

no depoimento abaixo: 

Aí, neste ponto especificamente eu quero fazer um destaque, que estará em destaque 

porque é uma questão de justiça. A pedagoga, há uns 2 anos e meio mais ou menos, ou 

até mais, né, vem nesse discurso: “precisamos rever, refazer o PPP, que o PPP tá 

desatualizado, não corresponde à realidade, e tal...  A gente vinha discutindo alguma 

coisa do PPP, né, e da prática pedagógica nas nossas reuniões de colegiado, né, as 

nossas reuniões pedagógicas que existem, inclusive, para este fim. E em certo dado 

momento eu pedi a pedagoga pra que freasse, e até comentei “vamos frear o PPP?”. 

Assim, “vamos discutir outras coisas que... que serão aproveitas, é óbvio, dentro do 

PPP, mas assim, vamos frear porque a própria metodologia pode sacudir isso, né, e aí 

a gente poderia construir um instrumento melhor, de melhor qualidade, melhor 

compreendido, com maior envolvimento de todos, inclusive, né. Então, esse destaque, 

né. Temos um PPP desatualizado? Temos um PPP desatualizado, mas os motivos pelos 

quais esse PPP está desatualizado um deles é o próprio processo de ter pedido pra 

frear, né? D4 

Destaca Tavares (2011, p.117) que para o planejamento acontecer e cumprir seu papel 

social de humanização e emancipação, ele deve ser partilhado por educadores, alunos, 

comunidade.  Porém, o problema é que muitas vezes os planos são engavetados nas escola, e 

são conservados como um modelo estático e que nunca são modificados por anos. “Ou seja, 

não trabalha com a realidade dos sujeitos e da instituição, o que acaba por atrapalhar os 

processos de transformação da mesma”. 
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A fala acima revela que até o momento da intervenção que propiciou os debates 

coletivos, o desejo de mudanças parecia existir, mas era bastante fragmentado, cada docente 

trazendo sua percepção e seus desejos a respeito de como conduzir o processo ensino 

aprendizagem.  

Gandin (2011, p.3) nos auxilia a compreender este momento pelo qual está passando a 

Escola Técnica ao referir que existe um momento de crise em que “as ideias do senso comum 

já não resolvem e as ideias novas ainda não demonstraram sua força”. E destaca que uma das 

maneiras de organização das ideias é a partir de um instrumento que se chamou de projeto 

político-pedagógico. Para o autor a parte mais difícil, mas também a mais importante é os 

docentes avaliarem sua prática, realizando um diagnóstico não apenas do contexto escolar, mas 

da prática docente neste contexto. Destaca que: 

É imprescindível avaliar a prática, comparando-a com o projeto pedagógico que se 

elaborou, e analisar a realidade para descobrir a distância que se está daquele ideal 

proposto e para ver que possibilidade e que limites temos para a caminhada na direção 

daquele horizonte. O PPP deve portanto partir de uma situação existente (problemas e 

desafios da realidade global e institucional); de maneira a se elaborar o marco político 

(proposta ideal de sociedade e de ser humano que desejamos ajudar a construir), para 

finalmente elaborar o marco pedagógico (princípios, prioridades e características ideais 

do processo educativo que se deseja) 

 

Libâneo (2009) defende que o projeto político pedagógico busca um rumo, uma direção. 

Para o autor é uma ação intencional de um grupo de educadores, que estabelecem o 

compromisso de realizar uma construção coletiva. É um projeto político porque representa os 

interesses sociopolíticos de uma população majoritária e porque estabelece um compromisso 

com a formação de cidadãos aptos para desenvolver seu trabalho em determinada sociedade. É 

pedagógico porque procura desenvolver na formação dos profissionais entendidos como 

cidadãos, atitudes críticas, criativas e participativas. Sua parte pedagógica busca definir as ações 

educativas mais apropriadas para aquele contexto.  

Libâneo (2009) e Gandin (2011) destacam que no PPP o aspecto pedagógico e o político 

são indissociáveis, pois deve-se considerar que o mesmo deve ser entendido como um processo 

em permanente reflexão e debates sobre os problemas que vão se apresentando no cotidiano, e 

na busca de estratégias viáveis à efetivação de sua intencionalidade. Destacam com relação a 

parte política que a elaboração e a constante revisão do PPP exigem a participação de todos os 

membros da escola e principalmente da administração central e das instâncias superiores de 

quem necessitam receber assistência técnica e financeira.  
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Diante do que foi exposto pelos autores, faz sentido as implicações e as 

sobreimplicações dos participantes com as secretarias da educação, pois como elaborar um PPP 

que venha atender as necessidades de alunos, docentes e comunidade, sem que haja clareza do 

papel desta Escola Técnica no município? sem que se tenha clareza sobre sua legalidade? ou 

ainda sem ter a segurança sobre quanto tempo ainda a Escola Técnica seria mantida no 

município?  

Sem entrar nestes questionamentos, alguns já abordados no analisador (i)legalidade, 

destacamos o que referem os participantes sobre suas inseguranças direcionadas aos aspectos 

da formação, trazendo os debates para o PPP, para a necessidade deste projeto ser coletivo e a 

pouca compreensão sobre conceitos que devem ser trabalhados:  

Sim, com certeza, mas quando a gente fala no PPP, especificamente, né... porque 

parece que está tudo solto. Por que que tá tudo solto? Então nesse sentido a construção 

formal coletiva do PPP que é frágil, entendeu? E também tem a questão dos 

conceitos...Competência; o que é Competência? O que é Habilidade? Ela por si só é 

confusa. P1 

Para mim, o nosso PPP não é vergonhoso pelo que eu comparei com os demais. Ele só 

não, não representa a realidade: não foi construído coletivamente... Não tem sido 

atualizado coletivamente, então é claro que ele não vai representar a realidade e não 

tem o perfil de egresso. P4 

E a questão política se faz presente no depoimento abaixo: 

...outra coisa que chama atenção é que na última reunião pedagógica a gente foi, 

recebeu a informação de que foi sugerido pela própria Secretaria Municipal a 

diminuição do número de alunos, tendo em vista que “não vai... não tem o dinheiro, 

né”.  Então assim, a gente passou, particularmente eu passei 10 anos ouvindo o 

discurso de que “a gente tem que manter a escola viva, com um volume grande de 

alunos”, e num momento de tensão financeira a sugestão colocada é a sugestão de 

reduzir o número de ingressantes, né? Então assim, assim... são várias 

contradições...P4 

Verificamos com estes depoimentos que durante os encontros foi possível identificar 

diferentes características da socioclinica institucional, como a implicação dos participantes com 

o planejamento da Escola Técnica, a análise do contexto e as interferências institucionais tanto 

na escola técnica quanto na prática dos pesquisadores, as demandas para a Secretaria da 

Educação do município, as transformações que começam a ocorrer naquele contexto a partir 

dos debates e reflexões coletivas indicando uma efetiva participação dos sujeitos no processo 

de intervenção. 
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Um aspecto que incomodava o pesquisador e que constituía-se em um dos objetivos 

deste estudo, referia-se as práticas pedagógicas dos docentes, e seus desdobramentos na 

formação dos futuros profissionais. Os depoimentos abaixo resgatam: 

Então assim, Práticas Pedagógicas, né, eu sou 100% tradicional, né? Aí a gente dá 

umas pitadas do que, teoricamente, não seria tradicional, inerente até ao próprio 

processo contínuo, né, de formação. Mas, em suma, quando a gente para pra ver, a 

gente vê que é tradicional, não tem nada de inovador. E eu também não sei entender o 

que que é uma prática emancipatória, o que que é uma prática que aprisiona, falta 

essa... esse elemento pedagógico. Eu... eu percebo que falta esse elemento pedagógico. 

D4 

... eu sou um analfabeto digital, eu não tenho, eu tenho uma dificuldade danada com 

Data Show, computador, essa coisa toda... aí eu tento me virar de outra maneira, tem 

que prender a atenção do aluno, né, principalmente do 1º período, a primeira impressão 

é que fica, então “cê” tem que causar uma boa impressão. Então é ficar em pé o tempo 

todo, ficar falando com a voz mais alta, é quadro também, a gente tenta pegar bem. O 

que aprende lá, que tá fresquinho na nossa mente traz no mesmo dia e replica isso na 

sala de aula, né? D3 

 

A respeito das práticas pedagógicas que se alinham ao modelo da pedagogia tradicional, 

Gandin (2011, p.3) refere que na educação é comum os docentes seguirem padrões 

preestabelecidos. “Eles são derivados do confronto entre um conjunto de idéias que serviam a 

humanidades passadas e uma realidade não mais existente. Não servem mais para os problemas, 

para as idéias e para a realidade de hoje, mas se firmaram”.  

Diante do que fala Gandin, acreditamos que desenvolver uma prática pedagogia 

tradicional, é mais cômodo para os docentes do que buscar outras maneiras de efetuar o 

processo ensino aprendizado. Práticas pedagógicas baseadas na problematização exigem que 

muitos docentes tenham que buscar uma capacitação pedagógica para desenvolvê-las. O 

depoimento abaixo revela esta problemática: 

Mas isso é uma questão que está nas próprias universidades de formação de Professor. 

Prega-se, né, que tem que ser essa prática emancipatória, “pan, nan, nan”, mas a 

própria prática do educador da universidade não é... É tradicional. Então quer dizer: 

ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? P4 

Então assim... e existem vários motivos que fazem com que a gente não tenha essa 

familiaridade com a questão pedagógica e faz com que a nossa prática seja cada um 

por si só e Deus pra todos, né. D4 

Apesar dos participantes, referirem ser suas práticas pedagógicas mais alinhadas com a 

abordagem tradicional, é possível verificar que os docentes sentem-se incomodados, e buscam 

outras maneiras de realizar o processo ensino aprendizado. Quando comparamos com o que 

falam autores como Veiga (1996) e Oliveira, Leite (2011) sobre a abordagem que privilegia a 

transmissão de conhecimentos podemos verificar que não é a prática predominante dos docentes 
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desta Escola Técnica. Para os autores, a prática pedagógica tradicional se caracteriza pela 

predominância de atividades transmissoras de conhecimentos, onde o professor é a autoridade 

máxima. Não há preocupação com a realidade social nem com as crenças e valores daquele que 

“deve” aprender. O aluno sob esta situação deve se mostrar mais passivo do que ativo e, por 

decorrência, seu pensamento criativo não é estimulado.  A função primordial da escola, nesse 

modelo, é transmitir conhecimentos disciplinares para a formação geral do aluno. O ensino 

tradicional ou de transmissão tem como objeto o conhecimento, e o aluno, o depositário desse 

conhecimento. 

Realizando uma comparação entre o que referem os autores supracitados com a 

concepção de escola dos docentes deste estudo, verificamos que o entendimento de escola dos 

mesmos, tem aspectos da pedagogia tradicional, mas se amplia para outras abordagens 

pedagógicas. Neste estudo, foi possível identificar na análise realizada nas falas dos docentes 

que a escola deve ser pública, gratuita, de responsabilidade financeira do município para sua 

manutenção e com corresponsabilidade dos professores na formação e na ampliação da 

visibilidade social da mesma e que o  aluno é um indivíduo com necessidades emocionais, 

sociais e econômicas, ao quais deve ser oferecido condições favoráveis para o processo ensino 

aprendizado.  

Este fato pode ser constatado, quando os depoimentos revelam que já está ocorrendo na 

Escola algumas mudanças na conduta dos professores, que começam a questionar a antiga 

prática pedagógica tradicional, para uma prática mais humanizada. Vejamos o que dizem os 

participantes no diálogo abaixo: 

Mas eu tenho uma pontuação pra fazer para o D4 e a D5. A sua prática pedagógica no 

princípio de Joana DARC era uma. Eu falava sempre, e isso foi discussão aqui nessa 

sala com relação as práticas pedagógicas de algumas pessoas. Até que um dia uma 

delas me disse “a partir de hoje vou ter uma postura diferente: meus alunos são 

técnicos”, e eu não estou percebendo suas necessidades e limitações. Estou colocando 

isso porque eu percebi uma mudança na conduta de alguns professores, e foi uma 

mudança gradativa. P2 

 

Sim, concordo. E já é outra prática completamente diferente daquele que eu tinha 

quando comecei a dar aula, completamente diferente. Mas ainda assim é impregnada 

com uma... uma postura tradicional. D4 

A pedagoga da escola, atenta às práticas pedagógicas dos professores relata: 

Vamos dizer, pegar um exemplo prático né nas questões de Anatomia. Eu lembro que 

em 2009, D4 dava aquela avaliação seca, colocava um coração ali e o aluno tinha que 

nomear aquelas partes do coração do jeito que ele colocou. Aí eu, às vezes que eu fui 

conversar com ele sobre esta prática que eu percebia um pouco autoritária me dizia: 

“não, ele tem que saber isso e pronto e acabou.”. Aí agora, em 2013 quando eu retornei 

pra Escola eu fui conversar com ele e já, “tava” melhor, porque já tinha lá uns dois 

nomes indicados rsrsrs mas mesmo assim falei:  “cê” não acha que esse nome aqui é 
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muito parecido com esse outro e que se você talvez indicar um, né?” D4 me respondeu: 

“Ah, é mesmo.” Então quer dizer, ele tem avançado nesse sentido, né? P4 

 

Coloni (2016, p.2) destaca que a prática pedagógica é um processo que está em constante 

transformação, se construindo e reconstruindo no cotidiano dos docentes que devem realizar 

uma análise crítica de sua prática de maneira individual e coletiva. “Envolve múltiplas 

dimensões: a formação do professor, o perfil do aluno, a metodologia de ensino, os objetivos e 

conteúdos de aprendizagem, as estratégias de ensino, a avaliação educacional e a relação entre 

professor e aluno”. Complementa que:  

Como prática social, é guiada por objetivos, finalidades e conhecimentos. Neste sentido, 

o professor poderá desenvolver uma prática que seja transformadora, significativa e 

pertinente ao contexto social dos alunos ou poderá apropriar-se de uma prática 

mecânica, que tem como principal finalidade repassar conteúdos e realizar atividades 

meramente repetitivas (COLONI, 2016, p.2) 

 

Destaca Magalhaes et al (2017, p. 248) que mudar em educação implica em “romper 

com práticas cristalizadas e enfrentar desafios em busca de uma formação que contemple as 

necessidades apontadas nas políticas estabelecidas pelo Ministério da Educação e Saúde”. 

Refere o autor, que estas mudanças devem revelar o que os docentes trazem como prioridades, 

e que estas devem estar alinhadas as necessidades dos alunos e aos princípios do SUS.  

De maneira a conhecer como vem se desenvolvendo o processo ensino aprendizado na 

Escola Técnica, a mesma tem um calendário de reuniões pedagógicas onde, dentre outras 

coisas, são abordadas a prática pedagógica dos docentes e as dificuldades dos alunos: 

A reunião pedagógica tem esse objetivo de trabalhar a formação, as questões de 

avaliação, de práticas pedagógicas e promover uma reflexão coletiva sobre o tipo de 

abordagem pedagógica utilizada na prática educativa do docente, onde a gente 

consegue perceber diferentes influências pedagógicas, P4 

 

Uma docente trouxe o depoimento do que se passou em uma reunião pedagógica 

revelando como suas práticas pedagógicas foram se modificando ao serem trazidas para 

reflexões com outros docentes: 

...mas assim, eu também cobro muito do aluno, mas também tenho aprendido muitas coisas né. 

Hoje eu converso mais com o aluno, né. Eu não tinha muito esse tempo com o aluno de chamar 

pra conversar, de explicar o quê que “tava” acontecendo, mas fui descobrindo que eu precisava 

ter esse tempo com o aluno. Às vezes o aluno precisava de você chamar ele, conversar e tentar 

explicar pra ele o quê que tá acontecendo, né. Eu sou bem rigorosa, mas assim na minha 

metodologia eu não tenho uma fórmula de bolo também né. Eu trabalho assim, porque cada 

turma é de uma forma diferente, é um perfil. cada avaliação é de um jeito, cada semestre eu faço 

de uma forma, tem turma que eu posso dar mais avaliação, tem turma que eu trabalho mais 

debate e seminário. Então assim, eu gosto muito de colocar a turma assim em círculo e a gente 

conversar né, passar a matéria. Todas as melhorias no campo pedagógico têm sido construídas 

como consequência da experiência profissional e a própria reflexão coletiva das nossas práticas 

nas reuniões e principalmente nas trocas de ideias informais entre os professores. D2 

 

Ao que o pesquisador coloca, sobre o papel da antiga coordenação pedagógica: 
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A P2 era assim mesmo, e ajudou muito, porque também tinha essa sensibilidade de... de saber 

essas deficiências pedagógicas dos docentes. Eram momentos que você atuava 

pedagogicamente e que contribuía, mas que o professor ele... ele aceitava, mexia com ele, fazia 

ele pensar: “como é que eu vou me portar a partir de agora? P4 

 

Retomamos a Gandin (2011, p.3) ao referir que os docentes devem ter clareza sobre 

educação, e que se faz cada vez mais necessário “apropriar-se de ferramentas de planejamento 

adequadas para construir processos, permitindo, assim, que educadores sejam sujeitos do seu 

desenvolvimento”. Recomenda que os docentes em seu cotidiano devem buscar a construção 

de novos processos, que mesmo em quantidade pequena são capazes de produzir mudanças na 

realidade. 

O que refere o autor supra citado, parece corresponder ao entendimento de processo 

ensino aprendizagem destacado a partir da análise das falas dos participantes, onde  o professor 

deve ter experiências diversificadas nos campos da educação e da saúde  que possibilite por 

meio de abordagens pedagógicas predominantemente problematizadoras, favorecer a 

formação de competências e habilidades dos alunos de maneira a desenvolverem um cuidado 

humanizado a nível hospitalar e ou na rede básica de saúde articulando teoria e prática.  

Diante do exposto, pode-se dizer com relação aos aspectos relacionados as práticas 

pedagógicas dos docentes que apesar de terem destacado ter uma prática pedagógica 

tradicional, na mesma, se mesclam as abordagens sociocultural e humanista da educação 

(TAVARES 2011). 

Pode-se dizer que na discussão coletiva sobre o planejamento os docentes reconheceram 

suas dificuldades com relação a construção do PPP, a necessidade de sua reelaboração em um 

processo coletivo e de repensar as suas práticas pedagógicas e, ainda, constataram a falta do 

perfil do iniciante e do egresso da escola técnica. Estes, necessários aos professores na 

construção de um currículo que atenda não apenas as competências e habilidades necessárias a 

profissão, mas também as necessidades sociais e culturais dos alunos. 

Ficou nítido também o quanto os atravessamentos das instituições educação e política, 

e os aspectos relacionados a (i)legalidade afastam os docentes de seu papel de educadores no 

desenvolvimento de propostas pedagógicas que se percebe na fala mas que não se concretizam 

na prática, revelando as contradições entre o “dito e o feito”.   
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6 PRODUTO: FORMULÁRIO SÓCIOECONÔMICO DO INGRESSANTE DA 

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM 

 

6.1 Contextualização 

 

Este produto surgiu a partir de uma pesquisa realizada no Programa de Pós-graduação 

em Enfermagem – Mestrado Profissional Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar 

para o SUS pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense.  

Segundo Dourado et al. (2006) o produto final do mestrado, além da constituição de 

“sujeitos epistêmicos”, capazes de gerar conhecimento e tecnologias de intervenção na 

organização e na gestão do sistema público de saúde, constitui-se também, em um rico material 

a ser analisado, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto da possibilidade de incorporação à 

prática concreta, no âmbito das instituições que deram origem aos problemas das investigações 

realizadas.  

Com relação a investigação aqui realizada, o estudo trazia como objeto a formação do 

técnico em enfermagem em uma escola técnica municipal de enfermagem e sua relação com o 

contexto sócio, político econômico do Sistema de Saúde. Contextualizando e problematizando 

esta temática, faz-se necessário resgatar um pouco da enfermagem, de suas categorias e 

sobretudo a situação do técnico de enfermagem neste cenário.  

A enfermagem é a maior força de trabalho em saúde no Brasil (51,4%) e é distribuída 

em uma complexa estrutura institucional onde as categorias Auxiliares e Técnicos de 

Enfermagem representam 77% da equipe (MACHADO ET AL, 2016). De forma contraditória, 

a produção científica referente à Formação Profissional Técnica na enfermagem tem se 

mostrado significativamente inferior à produção sobre a formação em nível superior, 

evidenciando a necessidade de questionar o desinteresse acadêmico por esta modalidade e o 

impacto na qualidade dos projetos pedagógicos das escolas ofertantes (VIEIRA ET AL, 2014).  

No que tange à formação de enfermagem em nível médio, há de se considerar que, 

diferentemente da graduação, não possui diretriz curricular própria demonstrando a fragilidade 

desta categoria especialmente no que tange à formação para o SUS. A expressiva participação 

da enfermagem no contingente dos trabalhadores da saúde, com destaque a participação em 

nível médio, tem produzido questionamentos sobre a formação técnica em enfermagem bem 

como qualificação docente em enfermagem. 
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As duas últimas edições do Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem (SENADEN) realizadas em 2016 e 2018, reforçam a necessidade de uma diretriz 

própria ao nível médio em enfermagem. A carta do 15° SENADEN destacou a necessidade 

urgente das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos técnicos de Enfermagem e a 

inserção deste tema nos devidos espaços de discussão. Em acordo a esta demanda, o 16° 

SENADEN recomendou à Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN) a proposição de tais 

diretrizes para nível médio em enfermagem e, ainda, a manutenção da discussão sobre a 

formação de toda a equipe de enfermagem em defesa e fortalecimento do SUS como política 

de Estado  

 Historicamente a enfermagem brasileira participou de programas governamentais que 

visavam a melhoria da qualidade da assistência à saúde e correções de iniquidades. Segundo 

Correa, Sordi (2018), destes programas destacam-se o inovador programa de qualificação de 

atendentes de enfermagem, mais conhecido como Projeto Larga Escala, o Programa de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), e o Programa de 

Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS). 

 A dimensão destes programas de formação de enfermagem, aliado às continuas 

demandas do mercado da saúde por profissionais de enfermagem de nível médio, demonstram 

o potencial de mercado da educação profissional técnica de enfermagem. A expansão da oferta 

de cursos técnicos em enfermagem, principalmente a partir dos anos 2000, justifica a 

participação das escolas técnicas privadas na formação de 72% dos auxiliares e técnicos de 

enfermagem no Brasil.1 A região sudeste do Brasil concentra 49,5% das escolas técnicas de 

enfermagem, sendo o Estado de São Paulo responsável por 23,3% da formação dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem brasileiros (MACHADO ET AL,2016). 

No que tange a formação docente para atender as necessidades desse mercado, é 

relevante pontuar que apesar da existência de licenciaturas concomitantes ao bacharelado na 

enfermagem estas são poucas e tendem a ser extintas, as que sobrevivem tem, na negociação 

com as instâncias devidas, sobrevivido à tendência da criação de cursos específicos de 

licenciatura em enfermagem entendidos como de identidade própria.5 Entendemos que esta 

“substituição” em debate, apesar de relevante, isoladamente pouco contribui para reverter a 

realidade. Apesar dos recentes programas governamentais de formação docente aos bacharéis 

não licenciados, a grande maioria dos técnicos em enfermagem tem sido formada por 

professores sem preparo pedagógico (CORREA, SORDI, 2018). Consequentemente esta 

fragilidade aparece nas produções que envolvem a formação técnica profissional e a formação 
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docente em enfermagem refletindo sobre os impactos da formação executada por docentes sem 

o devido preparo pedagógico (CORREA,SORDI,2018 e GOES ETAL,2015)   

Em relação aos conflitos existentes entre o ideal e o real no panorama da formação 

docente em enfermagem é pertinente resgatar o que está posto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio vigente. Dentre as 

possibilidades de formação docente equivalente à formação inicial estão incluídas, 

excepcionalmente: a pós-graduação lato sensu de caráter pedagógico e o reconhecimento dos 

saberes profissionais docentes, através da Rede CERTIFIC, aos que atuam a mais de 10 anos 

de efetivo exercício como professores da Educação Profissional (DCN, 2012). O documento 

ainda destaca o ano de 2020 como prazo final para cumprimento destas.  

Percebe-se que o processo de formação técnica em enfermagem no Brasil está 

condicionado a uma série de fragilidades e contradições históricas. A carência de uma diretriz 

curricular própria compromete a formação de desses profissionais segundo às necessidades 

sociais do SUS, pois são, nas atuais diretrizes, fortemente influenciadas pela lógica de mercado.  

Partindo-se desta problemática foi que pensou-se realizar uma pesquisa que trazia como 

objetivo geral: analisar a formação do técnico em enfermagem junto ao corpo docente e 

pedagógico de uma escola técnica municipal do interior de Minas Gerais e como objetivos 

específicos: destacar as implicações dos participantes na formação do técnico em enfermagem 

da referida escola; identificar o perfil de formação se voltadas ao SUS ou ao mercado privado 

de trabalho; investigar o tipo de abordagem pedagógica utilizada na prática educativa do 

docente;  elaborar um produto a partir dos debates coletivos, que venha atender a uma demanda 

relacionada a escola técnica . 

Com relação ao tipo de pesquisa realizada, trata-se de uma pesquisa intervenção com 

abordagem qualitativa, tomando como referencial teórico metodológico a Análise Institucional 

na modalidade socioclínica institucional das práticas profissionais. 

De forma geral, pode-se dizer que a Análise Institucional tem por finalidade 

compreender a realidade social a partir das ações e discursos de seus sujeitos. L’Abbate (2012, 

p. 199). Refere a autora que “a Análise Institucional utiliza-se de um método constituído de um 

conjunto articulado de conceitos, dentre os quais os mais relevantes são os de encomenda e 

demanda, transversalidade, analisador e implicação”. 

Com relação a socioclínica institucional esta proposta foi desenvolvida por Monceau 

(2013, p.92):  

e se desenvolve por meio de oito características a saber: Análise da encomenda e das 

demandas; Participação dos sujeitos nos dispositivos; Trabalho dos analisadores; 
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Análise das transformações à medida que o trabalho avança; Aplicação de modalidades 

de restituição; Trabalho das implicações primárias e secundárias; Intenção da produção 

de conhecimentos; Atenção aos contextos e as interferências institucionais.  

 

É importante salientar, com base em Monceau (2013), que estas características não se 

constituem em passos com ordem obrigatória, como uma ordem pré-estabelecida. No entanto, 

seja qual for a ordem eleita, todos os passos devem ser contemplados no decorrer do estudo. 

Com relação à pesquisa intervenção, a Análise institucional entende a intervenção 

quando é circunscrito a realidade dos grupos. Referindo-se ao método, explica que a 

intervenção pode funcionar como um dispositivo por permitir “se analisar coletivamente uma 

situação coletiva” Complementa o autor que deve-se lembrar que um dos objetivos da 

intervenção é produzir um processo de autoanálise de todos os participantes LOURAU(1993, 

PP.29-30). 

Entendendo que o referencial teórico metodológico proposto iria ajudar no 

desenvolvimento da pesquisa, a medida que os debates avançavam foi possível delinear o 

produto a partir de uma demanda coletiva. 

 

6.2 Metodologia  

 

6.2.1 O cenário que originou o produto e as etapas de sua construção 

 

O município de Cataguases-MG possui uma população estimada (2016) de 74.609 

habitantes. Segundo o Relatório Anual de Gestão de 2014, o município conta com 55 

estabelecimentos que prestam serviços ao SUS, destes, 12 pertencem à esfera privada e 43 

compõem rede municipal de saúde. A única unidade hospitalar do município, é a Santa Casa de 

Misericórdia com 174 leitos. É referência regional para o SUS e é o principal hospital da rede 

de Urgência e Emergência da região A escola em questão foi inaugurada em 1963, e foi mantida 

pelo Hospital de Cataguases Santa Casa de Misericórdia por 26 anos. Neste período formou 

315 profissionais de enfermagem, em nível auxiliar, atendendo estudantes oriundos de 50 

municípios da região. Por motivos financeiros, o hospital encerrou as atividades da escola no 

ano de 1989 e a prefeitura do município reabriu a instituição que passou a fazer parte do sistema 

municipal de ensino. A partir de 2002 a formação auxiliar foi extinta e iniciou-se a formação 

técnica de nível médio. Atualmente, a instituição forma aproximadamente 20 alunos por 

semestre onde muitos são prontamente absorvidos pelo mercado de trabalho da região. 



93 
 

 
 

6.2.2 Etapas para a realização do produto 

 

Tendo em vista a metodologia adotada, pode-se dizer que a construção do produto 

acorreu em 5 etapas:  

A primeira etapa se iniciou em 2016, com a elaboração de um projeto de pesquisa para 

o mestrado profissional, que trazia como problemática a formação de técnicos de enfermagem. 

Nesta ocasião pensava-se em diferentes produtos que pudessem ampliar a integração entre 

ensino e serviços e mesmo entre as secretarias da educação e da saúde com vistas a fortalecer a 

inserção dos alunos nos espaços da saúde. Mas considerando-se a metodologia utilizada, onde 

é o coletivo que define o produto, sabíamos que o produto pensado por ocasião do projeto 

poderia sofrer modificações. 

A segunda etapa ocorreu em 2017, durante a intervenção nos moldes da socioclinica 

institucional. É importante esclarecer, que em atenção aos critérios de inclusão e exclusão para 

a pesquisa, foram convidados para os debates 13 profissionais do magistério público do 

município, ligados direta ou indiretamente à escola, além do pesquisador. Destes, 10 (71%) 

profissionais participaram da intervenção, que contou também com a presença de 6 

pesquisadores externos. totalizando 16 participantes.  Para Monceau (2005), a intervenção 

consiste em uma análise em situação, onde os participantes em análise coletiva ampliam a 

percepção que possuem da realidade social. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê 

de ética em pesquisa da UFF sob o parecer nº 2.295.081.  

Neste encontro com os participantes, pode-se discutir diferentes aspectos relacionados 

a escola desde as questões mais relacionadas a prática pedagógica do docente, ao planejamento 

do curso técnico até as interferências políticas nas instituições educação e saúde, onde 

destacava-se a falta de prioridade municipal no investimento financeiro da Escola Técnica no 

que se refere aos recursos físicos e materiais. Os debates também abordaram a visibilidade 

social da escola, a formação que se percebeu humanizada, a prática pedagógica 

predominantemente tradicional com nuances da pedagogia da humanização e sociocultural. 

Chegou-se à conclusão de que os objetivos dos docentes era de formar um profissional 

humanizado e para a vida. Nestes debates ficou claro que os docentes tinham uma percepção 

instituída sobre quem eram os alunos que procuravam a escola técnica, suas motivações para a 

escolha da profissão dentre outros questionamentos. Pode-se constatar que o perfil do aluno 

ingressante na referida escola, precisava ser identificado a partir de dados fidedignos e não 

“suposto” como vinha acontecendo até o momento da pesquisa. Este foi um momento 
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importante porque como a escola estava em revisão de seu projeto político pedagógico, 

acreditou-se que conhecer este perfil poderia auxiliar neste processo. 

A terceira etapa, já em 2018, foi a elaboração de um instrumento que viesse atender as 

expectativas dos docentes com relação a necessidade de se conhecer o perfil do aluno 

ingressante, de maneira a subsidiar as atividades docentes e a revisão do PPP.  O pesquisador 

elaborou um formulário teste, que após considerações dos demais profissionais foi aprovado 

para ser aplicado.   

A quarta etapa, foi a aplicação do formulário teste no mês de maio de 2018 e contou 

com a colaboração de 82 alunos. No momento da aplicação do formulário os alunos foram 

orientados sobre o preenchimento e a importância do instrumento para a revisão do PPP e, 

ainda, foi solicitado que as respostas deveriam ter como referência o mês e ano de ingresso na 

escola. A identidade dos alunos foi preservada destacando o seu nome do formulário. 

Na quinta etapa os dados do formulário toram tabulados manualmente, apresentados e 

discutidos pelo coletivo que, após sugestões de modificação, um novo formulário foi aprovado 

e instituído pela escola como instrumento diagnóstico que será solicitado aos ingressantes a 

partir do segundo semestre deste ano. 

 

6.3 Resultados 

 

Entendemos que o maior produto deste estudo será a revisão do PPP em curso, porém, 

em atenção à proposta deste programa de mestrado, consideraremos a construção, validação e 

a instituição do Formulário Socioeconômico do Ingressante, como instrumento a ser aplicado 

rotineiramente, aos ingressantes no curso a partir do 2º semestre de 2018 como o primeiro 

produto que esta pesquisa foi capaz de desencadear naquele contexto. 

Este formulário tem como objetivo identificar o perfil do ingressante de um curso 

técnico de enfermagem municipal do interior de Minas Gerais. 

O perfil do ingressante descrito abaixo é resultante do formulário teste respondido pelos 

alunos do 1º, 2º e 3º períodos do curso. Mesmo considerando o risco do viés de tempo, foi 

entendido a necessidade de extensão do formulário aos alunos do 2º e 3º períodos. Aceitaram 

responder o formulário, todos os alunos presentes nos dois dias em que o mesmo foi aplicado. 

Dos 90 alunos matriculados nestes períodos, 82 responderam o formulário, representando 91% 

do público alvo. Além destes, estavam ainda matriculados, 37 alunos do 4º período (estágio 
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supervisionado), porém, tendo em vista as dificuldades de acesso a estes alunos, optamos por 

aplicar o formulário teste apenas nos alunos do ciclo teórico.  

Os dados foram agrupados em 4 tabelas seguindo o mesmo agrupamento utilizado no 

formulário teste, são eles: Identificação (sem nome), Educação, Família e Atividade e renda. 

Tendo em vista a complexidade e necessidade de metodologias específicas, as informações 

subjetivas colhidas no bloco Informações Complementares, serão analisadas em outro 

momento. As opções não assinaladas foram suprimidas da análise. 

A idade dos ingressantes no variou de 18 a 56 anos. A média de idade foi de 26,4 anos 

e a mediana de 22 anos. Apesar de apresentar uma variação etária significativa entre os 

ingressantes, os mesmos são em sua maioria jovens, como destacado pela mediana de 22 anos. 

 Como esperado, os ingressantes são em sua maioria do sexo feminino, representando 

mais de 84%, a raça/cor mais referida foi a branca com 43,9%, seguida da parda 26,8% e preta 

20,7%. Quanto à religião, católicos representam 33,7% seguidos dos evangélicos com 25% do 

total, 14% não responderam a pergunta (Tabela 1). 

 

Tabela 1 (Identificação) - Perfil do ingressante segundo sexo, raça/cor e religião 

Variável N % 

Sexo 
  

Feminino  69 84,1 

Masculino 13 15,9    

Raça/Cor 
  

Branca 36 43,9 

Parda 22 26,8 

Preta  17 20,7 

Não respondeu 7 8,5    

Religião 
  

Católicos 31 33,7 

Evangélicos 25 27,2 

Espíritas/Espiritualistas 7 7,6 

Sem religião 5 5,4 

Outros 1 1,1 

Não respondeu 13 14,1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 2 (Educação) – Perfil do ingressante segundo escolaridade anterior, tipo de ensino 
anterior e acesso à tecnologias e informação.  

Variável N % 

Escolaridade anterior   

Ensino médio completo 55 67,1 

Ensino técnico completo  16 19,5 

Ensino técnico incompleto  5 6,1 

Ensino superior completo  3 3,7 

Ensino superior incompleto  2 2,4 

Concluindo o ensino médio 1 1,2    
Tipo de ensino anterior   

Público 71 86,6 

Público e privado sem bolsa 6 7,3 

Público e privado com bolsa 3 3,7 

Privado com bolsa 1 1,2 

Não respondeu 1 1,2    
Acesso à tecnologias e informação   

Computador e smartphone com internet  37 45,1 

Smartphone com internet 28 34,1 

Computador com internet 13 15,9 

Não respondeu 2 2,4 

Computador sem internet  1 1,2 

Smartphone sem internet  1 1,2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 2, foram agrupadas as informações referentes à educação. O grau de 

escolaridade mais representativo foi o ensino médio completo (67,1%), porém, chama atenção 

o fato de 31,7% dos ingressantes terem iniciado ou concluído algum curso técnico ou superior. 

Os cursos técnicos iniciados, mas não concluídos foram Agente Comunitário de Saúde, 

Eletrotécnica e Técnico em Radiologia, já os superiores não concluídos incluem Engenharia de 

Produção, Farmácia e Pedagogia. Entre os concluídos no nível técnico estão os cursos de 

Administração, Informática, Logística, Magistério, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente e 

Segurança do trabalho e em nível superior os cursos concluídos foram Licenciatura Plena em 

Educação Física, Tecnólogo em Estética. A educação pública representou 86,6% da formação 

anterior do ingressante. 

Tendo em vista a expansão do acesso da população à novas tecnologias digitais e as 

possibilidades de acesso a informações pelos mesmos e, ainda, o surgimento de novas 

tecnologias educacionais ou aplicativos de educação e saúde, buscou-se nesta variável 

identificar a possibilidade do uso destas ferramentas na prática docente. Os resultados 

demonstram que mais de 95% dos alunos possuem algum tipo de dispositivo com acesso à 

internet.  

Para o formulário final, apenas as opções de dispositivos com acesso à internet seriam 

mantidas, uma vez que o uso para o fim proposto se torna obsoleto sem o acesso à internet. 
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Nesta revisão o dispositivo Tablet foi incluído como opção tendo em vista que atende os 

mesmos requisitos que o microcomputador/notebook e smartphone.  

   

Tabela 3 (Família) - Perfil dos ingressantes segundo as variáveis situação conjugal, presença de 
filhos, moradores e tipo de residência. 

Variável N % Média Mediana 

Situação conjugal atual     
Solteiro(a) 51 62,2   
Casado(a)  20 24,4   
Divorciado(a)/separado(a) 5 6,1   
União Estável 5 6,1   
Não respondeu 1 1,2        
Possui filhos?     
Não 53 64,6   
Sim 29 35,4        
Aos que possuem (29), quantos?     
Um filho 17 58,6 

1,5 1 
Dois filhos 10 34,5 
Três filhos 1 3,4 
Quatro filhos 1 3,4 

     
Quantidade de moradores na residência     
Uma pessoa 1 1,3 

3,6 4 

Duas pessoas 18 23,1 

Três pessoas 19 24,4 

Quatro pessoas 22 28,2 

Cinco pessoas 13 16,7 

Seis pessoas 3 3,8 

Sete pessoas 2 2,6 

Não respondeu 4 5,1 
     

Condição de moradia     
Própria quitada 52 63,4   
Própria financiada      9 11,0   
Alugada 13 15,9   
Cedida    4 4,9   
Não respondeu 4 4,9   
Fonte: Dados da pesquisa     

 

A tabela 3 apresenta informações relacionadas à família e moradia do ingressante. A 

informação pretendida na variável atual foi identificar se o ingressante mora, ou não, com algum 

companheiro(a) e tem por objetivo, compreender o impacto desta condição na renda familiar. 

Como será destacado na tabela seguinte, esta última não foi relacionada tendo em vista as 

dificuldades encontradas para estimar a renda per capta no formulário teste. Esta, e várias outras 

informações poderiam ser melhor analisadas utilizando-se programas como o Epiinfo.  

Tendo em vista o objetivo desta variável, optou-se por utilizar a denominação “situação 

conjugal atual” no lugar de “estado civil”. Para evitar a produção de informações diferentes do 

proposto, como por exemplo viúvo(a) em união estável, orientamos que a condição união 

estável deveria se sobrepor ao viúvo (a). 
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Neste sentido, 30,5% dos ingressantes vivem com um companheiro(a), destacamos que, 

em concordância com um perfil de ingressantes jovens, 62,2% se declararam solteiros(as). 

Os alunos que possuem filhos representam 35,4%, o quantitativo de filhos destes variou 

de 1 a 4, média de 1,5 e mediana de 1 filho por genitor(a). Este dado, ainda que necessite ser 

melhor compreendido, pode sinalizar que aproximadamente 1/3 dos alunos poderão apresentar 

dificuldades com a frequência no curso devido a dedicação necessária aos filhos, 

principalmente as mães. 

As famílias dos ingressantes são, em sua maioria, pequenas. A quantidade de moradores 

na residência do ingressante variou de 1 a 7, média e mediana de 3,6 e 4 respectivamente e a 

maioria das moradias são próprias (73,4%). 

 

Tabela 4 (Atividade e renda) - Perfil dos ingressantes segundo as variáveis atividade econômica, 
renda individual bruta, renda familiar bruta e participação em programas sociais. 

Variável N % 

Atividade econômica   
Não exerço atividade remunerada   3 3,7 

Desempregado 30 36,6 

Empregado(a) com carteira assinada  31 37,8 

Empregado(a) sem carteira assinada 10 12,2 

Autônomo(a) 7 8,5 

Pensionista 1 1,2 
   

Renda individual bruta   
Não tenho renda       30 36,6 

Menos de 1 salário       17 20,7 

1 salário 23 28,0 

Até 2 salários  12 14,6 
   

Renda familiar bruta   
Menos de 1 salário       3 3,7 

1 salário 11 13,4 

Até 2 salários  30 36,6 

De 2 a 3 salários      30 36,6 

De 3 a 5 salários      3 3,7 

Mais de 5 salários       1 1,2 

Não sei informar 1 1,2 

Não respondeu 3 3,7 
   

Participação em programas sociais   
Nunca participei 38 46,3 

Já fui beneficiário (a) 35 42,7 

Sou beneficiário (a) 8 9,8 

Não respondeu 1 1,2 
   

Qual/quais? 
Bolsa família e Tarifa social de energia 

elétrica 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se na tabela 4 que os ingressantes que exercem algum tipo de atividade 

econômica paralela ao curso (empregado com carteira assinada, empregado sem carteira 

assinada e autônomo) somam 58,8%. Este alto percentual de alunos que necessitam trabalhar 
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concomitantemente ao curso, implica em uma atenção maior da equipe, especialmente dos 

professores, sobre as estratégias necessárias para a manutenção do aprendizado, da frequência 

e da permanência do aluno no curso. 

Outro ponto que evidenciado é o elevado percentual de alunos que se declararam 

desempregados (36,6%), considerando o fato desta escola ser considerada essencialmente 

jovem (mediana de 22 anos), este dado pode representar uma dificuldade de inserção de jovens 

no mercado de trabalho local. 

Quando analisamos os ingressantes que se classificaram como empregados, observamos 

que mais de um terço dos empregados (32,2%) não possuem carteira assinada, demonstrando 

assim vínculos de trabalho sem garantias previdenciárias. Esta fragilidade se reflete ainda na 

renda individual bruta, isoladas as três categorias que possuem renda nesta variável, notamos 

que 32,7% dos trabalhadores recebem menos de um salário mínimo. 

Os dados sobre a renda familiar bruta dos ingressantes demonstram comprovam a 

percepção da equipe escolar durante a intervenção socioclínica, pois 90,2% das famílias 

possuem renda de até 3 salários mínimos. Chama atenção o fato de existirem 3,7% das famílias 

vivendo com menos de 1 salário mínimo. Fazer analise destes por raça/cor. 

Os dados sobre renda familiar demonstram que mais de 90 das famílias se enquadram 

como elegíveis para a Cadastro Único de famílias de baixa renda que, segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social, este cadastro é possível para famílias com renda mensal de até meio 

salário mínimo por pessoa ou famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos no total 

(BRASIL, 2017).  

Apesar do expressivo volume de famílias em situação de baixa renda, apenas 9,8% das 

mesmas declararam ter acesso a algum tipo de benefício social. Quando questionados sobre a 

que tipo de programa que estão/estiveram inseridos, os únicos citados foram o Bolsa Família e 

a Tarifa Social de Energia Elétrica.  

Tendo em vista os dados apresentados na tabela 4, o pesquisador sugeriu ao grupo, 

durante a restituição, a realização de uma atividade educativa em parceira com a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, para esclarecimentos sobre os possíveis benefícios 

sociais que as famílias poderiam se enquadrar.  

No formulário teste, a escala de percepção de renda adotada dificultou a análise da renda 

per capta, portanto, uma nova escala de renda, menos espaçada, foi adotada no formulário 

revisado. 
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6.4 Considerações finais 

 

Ao finalizar este relato, deixamos algumas considerações com relação a este produto 

que buscou avaliar o perfil dos alunos de uma escola técnica:  

A primeira, de alcance mais geral, é que tendo em vista a dimensão da participação do 

profissional técnico de enfermagem no cuidado à saúde sugerimos, aos órgãos competentes e 

de pesquisa, a criação de indicadores que demonstrem a qualidade dos cursos e coerência da 

proposta pedagógica que subsidiem metas para a melhoria da qualidade da formação deste 

profissional.  

A segunda, mais local, mas que também pode ser pensada em outros cenários, é que a 

partir dos dados obtidos no perfil dos alunos ingressantes, foi possível identificar diferentes 

dificuldades em sua vida pessoal e que podem interferir no processo formativo. Neste sentido,  

entende-se ser urgente:  ampliar as discussões de forma interinstitucional, sobre o papel da 

escola técnica na formação de profissionais de saúde considerando as especificidades regionais; 

construir um PPP coletivo, que considere as necessidades regionais de saúde reafirmando uma 

formação para o SUS e, finalmente, viabilizar a realização de uma atividade educativa em 

parceira com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para esclarecimentos sobre os 

possíveis benefícios sociais que as famílias poderiam se enquadrar.  

Salientamos a necessidade de revisão periódica do instrumento para sua atualização e a 

continuidade dos debates coletivos nos moldes da socioclínica institucional, que demonstrou 

ser um dispositivo bastante eficiente para a análise da realidade social. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciamos estas considerações trazendo a questão das contradições sempre existentes 

nas pesquisas que utilizam como referencial teórico metodológico a Análise Institucional. Uma 

delas, refere-se ao que se pretendeu pesquisar e os resultados inesperados que aconteceram 

durante o processo de intervenção nos moldes da socioclínica institucional, que ao mesmo 

tempo que trouxeram perplexidade e até dificuldades metodológicas, revelaram a riqueza desta 

abordagem. Neste sentido, pudemos verificar que os debates coletivos e o diário do pesquisador 

revelaram importantes situações relacionadas às interferências institucionais da educação e da 

política local e até da política geral. Estas, com suas leis e normas relacionadas ao 

funcionamento das Escolas Técnicas, deixam pouco claro situações relacionadas a formação do 

técnico de enfermagem se para o SUS ou para o mercado de trabalho, além de questões que 

esbarram na legalidade/ilegalidade que ocuparam grande parte dos debates realizados nos 

encontros com os participantes.   

Nas pesquisas que utilizam este referencial teórico metodológico, não se pode deixar de 

realizar a análise das implicações do pesquisador e dos participantes. Então, durante esta 

análise, é comum que haja conflitos em relação ao entendimento com relação a proposta do 

estudo, aos objetivos e, especificamente, com relação a situação da Escola Técnica a nível 

municipal e mais geral. As implicações do pesquisador foram colocadas em análise desde o 

início do estudo com a elaboração do diário evidenciando as implicações ideológicas, políticas 

e afetivas com as questões políticas e financeiras que envolviam a Escola Técnica. As 

implicações dos participantes, se fizeram presentes nos dois encontros e foram analisadas no 

decorrer do estudo. Com a análise das implicações foi possível constatar as dificuldades do 

pesquisador em ocupar naquele cenário o papel de docente e de pesquisador, possibilitando uma 

melhor compreensão do contexto que estava inserido, sem o risco de pré-conceitos com relação 

ao tema pesquisado e, principalmente, da pesquisa constituir-se em um acerto de contas. Após 

esta constatação foi possível uma aproximação daquilo que se pretendia pesquisar, fornecendo 

maior clareza as contradições existentes naquele contexto, entre o que o pesquisador trouxe 

inicialmente para a pesquisa e o que o debate coletivo e a análise dos depoimentos permitiram 

revelar quais sejam: 

• o entendimento de educação e de planejamento com aproximações do planejamento 

participativo e as contradições encontradas sobre como os docentes vinham procedendo 

na prática, com relação a reelaboração do Projeto Político Pedagógico e as práticas 
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educativas, onde percebeu-se um movimento de mudanças com a assimilação de várias 

abordagens pedagógicas; 

• a formação do técnico de enfermagem para o SUS e as contradições trazidas pela falta 

de uma diretriz curricular específica ao técnico de enfermagem, que não deixava claro 

esta situação; 

• a percepção da (i)legalidade da Escola Técnica que provocava inseguranças na prática 

docente e a constatação de que não existiam estas (i)legalidades. Durante a análise dos 

dados foi possível verificar que a questão referente a (i)legalidade da Escola Técnica ser 

ou não de competência municipal, é um problema que afeta não apenas este município, 

mas se expande por todo Brasil. O fato deste município ter uma escola técnica, não deve 

ser interpretada como ilegal, mas que acompanha um movimento que podemos 

considerar instituinte no território brasileiro;  

• Os movimentos instituintes revelados em diferentes situações envolvendo a prática 

docente na formação do técnico de enfermagem, em contradição aos movimentos 

instituídos de outros estabelecimentos e mesmo da instituição educação; 

• A percepção inicial do pouco reconhecimento social da Escola Técnica no município 

em contradição com os depoimentos dos participantes, que destacaram o relevante valor 

social da Escola para o município e região e sua contribuição para a inserção de técnicos 

de enfermagem em diferentes espaços do mercado de trabalho. 

Podemos dizer, que nas pesquisas que utilizam o referencial teórico metodológico da 

análise institucional, onde as forças instituintes começam a trazer questionamentos às normas 

instituídas, é possível que os participantes tenham dificuldade de perceber que o contexto é 

sempre mobilizado pelo embate entre o instituído e instituinte. Sendo assim, as contradições 

não são percebidas de imediato, porque os movimentos instituintes muitas vezes são 

camuflados e ou cooptados, para se evitar conflitos que venham trazer outros arranjos no espaço 

instituído.  Neste sentido, foi importante entender o quanto as instituições ensino, saúde e 

política mobilizaram as implicações profissionais, pessoais e ideológicas do pesquisador e dos 

participantes, e permitiram que reconhecessem a Escola Técnica como um protagonista social 

ativo, com movimentos instituintes, que só ganharia visibilidade quando estivesse melhor 

construída e compreendida naquele município. E foi neste espaço de debates e de análise das 

contradições que surgiu o grande analisador deste estudo – as (i)legalidades - que em um 

primeiro momento, obstaculizou os debates sobre a formação, as práticas pedagógicas e o 
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planejamento, até que o pesquisador e participantes percebessem o quanto estes processos 

estavam interligados. 

Ainda que inicialmente não se tenha pensado em abordar esta questão por não fazer 

parte dos objetivos traçados para o estudo, pudemos perceber, que para uma melhor 

aproximação dos problemas relacionados ao planejamento, ao pouco reconhecimento social da 

escola técnica, a prática pedagógica dos docentes e a formação do profissional do técnico de 

enfermagem, havia necessidade de se conhecer um pouco mais do que estava oculto no contexto 

onde se inseria a Escola Técnica, que ia além do espaço daquele estabelecimento.  Em diversos 

momentos o pesquisador reconhecia que havia algo incompreendido nas recorrentes falas sobre 

investimentos na escola, o mal-estar existente nas diferenças salariais entre os professores da 

Escola Técnica e dos demais docentes da rede municipal de ensino, e a pouca percepção das 

autoridades políticas da relevância social da escola dentre outros. Conhecer e analisar estes 

ruídos foi importante para que os docentes começassem a entender os diversos obstáculos ao 

planejamento do curso por trazerem muitas indefinições sendo uma delas a incerteza quanto a 

continuidade ou o fechamento da Escola Técnica. Estas indefinições não proporcionavam 

ambiente adequado para a realização de um planejamento com metas futuras, dada a incerteza 

com relação a situação futura dos docentes naquele estabelecimento e da própria Escola Técnica 

no município.  

Importante destacar, que foi neste exercício de análise das implicações e 

sobreimplicações e no reconhecimento do que estava oculto na instituição que a pesquisa 

começou a fazer sentido para o pesquisador, ao compreender a dinâmica institucional e os 

desafios colocados durante o processo de intervenção nos moldes da socioclínica institucional. 

Partindo deste entendimento, que poderia ser considerado um “desvio” em uma pesquisa 

tradicional, mas que na análise institucional é uma maneira de se aprofundar nas questões 

ocultas na realidade social, foi que pode-se afinal buscar resposta aos objetivos do estudo. Foi 

necessário se compreender o que estava oculto para poder realizar a análise das práticas 

docentes com um novo olhar, ou seja, não é possível se olhar para a formação apenas como 

uma relação de causa e efeito. Existiam questões legais, sociais, econômicas, culturais e 

políticas relacionadas a formação do técnico de enfermagem nesta Escola Técnica que 

extrapolavam a questão do planejamento e das abordagens pedagógicas. 

Decorre daí que o aprofundamento teórico sobre o planejamento em educação, os 

problemas relacionados a construção e reelaboração do PPP, e as abordagens pedagógicas que 

predominavam nas práticas docentes, assumidas por eles como predominantemente tradicional, 
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foram percebidas como em transformação, com aproximações da abordagem humanista e 

sociocultural. Especificamente com relação ao planejamento da escola, embora este exista e 

tenha como princípio os pressupostos do planejamento participativo, parece que a não 

reelaboração do PPP vem revelar as contradições existentes naquele espaço, pois se de um lado 

percebe-se as preocupações com relação a necessidade desta reformulação, por outro, 

destacam-se as justificativas para sua não realização como a falta de tempo, o que entendemos 

ser apenas uma maneira de não se aprofundar em problemas mais complexos relacionados a 

Escola Técnica iniciada com os debates coletivos.  

Com relação as práticas pedagógicas ainda que as mesmas tenham relação com o tipo 

de profissional que se deseja formar, percebemos que a Escola caminha para a construção de 

novas práticas, não apenas reprodutoras do conhecimento, mas assimilando outras que visam 

respeitar o conhecimento prévio dos alunos e também suas deficiências. Podemos dizer que 

estas mudanças podem ser entendidas como forças instituintes que buscam brechas para romper 

com as práticas instituídas e por vezes já cristalizadas na prática pedagógica dos docentes. 

Consideramos que estas novas práticas serão capazes de trazer outras maneiras de se pensar a 

formação dos futuros profissionais e que no caso deste estudo, já foram iniciadas com a 

elaboração do perfil do aluno ingressante revelando a importância do mestrado profissional em 

realizar estudos que buscam contribuir com o contexto estudado.  

Acreditamos que os objetivos deste estudo foram atingidos, por ter sido possível 

constatar a intencionalidade dos docentes com relação a formação dos futuros profissionais, 

que se deseja críticos, criativos e com uma prática humanizada e que o planejamento, parta das 

necessidades do coletivo e principalmente da necessidade de se formar um profissional que 

venha atender aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

Podemos dizer, que o estudo deixou muitas questões sem reposta, que deverão ser 

abordadas em artigos, ou estudos mais aprofundados, trazendo uma visão mais ampla dos 

processos políticos relacionados as Escolas Técnicas no Brasil, conferindo as mesmas a 

relevância social de que tanto necessitam na formação de profissionais de enfermagem. 

Finalmente, deixamos como contribuição alguns aspectos que fazem parte de um grande 

desejo dos docentes que seria sua inserção no RETSUS. Pensando nisto, é que nos propusemos 

a realizar na Escola Técnica uma agenda de debates, nos moldes da socioclínica institucional a 

respeito dos seguintes aspectos: 

•  A reafirmação e a ampliação da relevância social municipal e regional da Escola 

Técnica; 
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• A busca de estratégias que venham favorecer uma maior integração com a Secretaria 

Municipal de Saúde e demais órgãos gestores em saúde regionais para a melhoria da 

integração ensino-serviço; 

•  A melhorar integração da Escola Técnica com a Secretaria de Saúde ampliando os 

espaços de inserção do aluno nos serviços de saúde; 

• A promoção das políticas de educação permanente para trabalhadores dos serviços dos 

municípios da região de saúde; 

• A oferta de vagas para professores e facilitadores, interdisciplinarmente, em cursos 

promovidos pela RETSUS; 

•  A estruturação de espaços propícios ao desenvolvimento de pesquisas científicas; 

• O aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão administrativo/pedagógico da escola; 

• O financiamento dos cursos e ações com incremento da RETSUS; 

• A Formação profissional direcionado à realidade regional do SUS com a reafirmação 

dos princípios e diretrizes do SUS na formação em saúde; 

 

Podemos dizer que já foi dada a largada para a busca da Escola Técnica que desejamos 

o que também enfatiza a relevância das pesquisas realizadas nos mestrados profissionais.  

Estamos em fase de constituição de um Grupo de Trabalho (GT) pelo Conselho Municipal de 

Educação que, além de representantes do mesmo deverá solicitar a colaboração das Secretarias 

Municipais de Educação e Saúde, Superintendência Regional de Educação, Regional de Saúde 

e Conselho Municipal de Saúde em um grande movimento interinstitucional. 

 

 

 

  



108 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALEXANDRE, L. B. S. P. Os Avanços e Desafios do SUS nas duas Décadas de Existência. In: 

AGUIAR, Zenaide Neto. SUS: Sistema Único de Saúde - antecedentes, percurso, perspectiva 

e desafios. 2 ed. São Paulo: Martinari, 2015.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Carta do 15º SENADEN. 15º 

Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem. Curitiba – PR – 29 a 31 de 

agosto de 2016. 

 

BARBIER, R. O conceito de “implicação” na pesquisa-ação em ciências humanas. In: 

Pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Zahar; 1985. p. 105-28. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo (edição revista e actualizada). Lisboa/Portugal: 

Edições 70 Ltda, 2009. 

 

BAREMBLITT, G. F. E.; MELO, C. R. Glossário. In: Baremblitt, G. F. Compêndio de Análise 

Institucional e outras correntes: teoria e prática. 2 ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; 

2012. 

 

BERGER, P. L.; BERGER, B. O que é uma Instituição Social? In: Sociologia e Sociedade, 

(compilação de textos, FORACHI, M. M., MARTINS, J. S.). Rio de Janeiro: LTC Editora 

S.A., 1977.  

 

BORDENAVE, J. E. D. Alguns fatores pedagógicos. In: Capacitação em Desenvolvimento 

de Recursos Humanos CADRHU (J. P. Santana & J. L. Castro, org.), pp. 261-268, Natal: 

Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde/ Editora da UFRN, 1999. 

Disponível em:  

<https://www.ufpe.br/medicina/images/Textos_recomendados/alguns_fatores_pedagogicos.p

df>. Acessado em jan 2017. 

 

BOVE, S.; KRETLY, V.; GELAIN, N. Ensinando a Cuidar. In: SANTI, M. C. de. Metodologia 

de Ensino na Saúde: um enfoque na avaliação. Barueri, Manole, 2002. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania: 

Manual de Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 3 

edição. Brasília, Imprensa Nacional, 2017. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada 

em 05 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 

 

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. [Lei Orgânica da Saúde]. Dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção, e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>. Acesso em: 03 de maio de 2016. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, de dezembro de 1996. 

 

https://www.ufpe.br/medicina/images/Textos_recomendados/alguns_fatores_pedagogicos.pdf
https://www.ufpe.br/medicina/images/Textos_recomendados/alguns_fatores_pedagogicos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm


109 
 

 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Educação profissional técnica de nível médio integrada 

ao ensino médio. Documento Base. Brasília, 2007. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf>. Acesso 13 de abril de 

2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde. Série B. Textos Básicos de Saúde. Série Pactos pela Saúde 2006, v. 9. Brasília – 

DF, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Princípios e diretrizes para a 

gestão do trabalho no SUS (NOB/RH-SUS) / Ministério da Saúde, Conselho Nacional de 

Saúde. – 3. ed. rev. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

BRASIL. CNE/CEB. Parecer n. 16, de 5 de outubro de 1999. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 1999. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb016_99.pdf>. Acesso em 19 de 

novembro de 2016.  

 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano 

Nacional de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base. – Brasília, DF : Inep, 2015. 404 p. 

Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C

3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-

12c6fc77700f?version=1.1  

 

BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo 

Escolar da Educação Básica 2013: resumo técnico / Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. – Brasília : O Instituto, 2014.39 p. : tab. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnic

o_censo_educacao_basica_2013.pdf 

 

BRASIL, 2014 Lei nº 13.005 de 20 de junho de 2014: disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Coordenação 

Geral da Educação Profissional. Referenciais Curriculares Nacionais - Área Profissional: 

Saúde – Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília, 1999. Disponível em: 

<http://www.retsus.fiocruz.br/publicacao/documentos/referenciais-curriculares-nacionais-da-

educacao-profissional-na-area-da-saude>. Acesso em 09 de abril de 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Glossário temático: gestão do trabalho e da educação na saúde. 

Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. – 2. ed., 2. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_gestao_trabalho_educacao_sa

ude_2ed.pdf>. Acesso em 16 de abril de 2017. 

 

BRASIL. CNE/CEB. Parecer n. 11, de 9 de maio de 2012. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 2012. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10804-

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf%3e.%20Acesso%2013%20de%20abril%20de%202016
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf%3e.%20Acesso%2013%20de%20abril%20de%202016
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb016_99.pdf
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PNE+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2013.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.retsus.fiocruz.br/publicacao/documentos/referenciais-curriculares-nacionais-da-educacao-profissional-na-area-da-saude
http://www.retsus.fiocruz.br/publicacao/documentos/referenciais-curriculares-nacionais-da-educacao-profissional-na-area-da-saude
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_gestao_trabalho_educacao_saude_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_gestao_trabalho_educacao_saude_2ed.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10804-pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192


110 
 

 
 

pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 19 de novembro 

de 2016.  

 

BRASIL. Resolução CNE/CES Nº 03 de 07 de novembro de 2001. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. 2001. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf>. Acesso em 20 de novembro de 2016. 

 

CATAGUASES. Lei Complementar 3.800 de 17 de novembro de 2009. Dispõe sobre o Plano 

de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal, alterando a Lei 

nº. 3024/2001. 

 

CAVERNI, L. M. R. Curso técnico de enfermagem: uma trajetória histórica e legal - 1948 

a 1973. 2005. Dissertação (Mestrado em Administração em Serviços de Enfermagem) - Escola 

de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-31012006-111530/>. Acesso em: 2016-

04-22. 

 

COIMBRA, C. M. B., & NASCIMENTO, M. L. (2008). Análise de implicações: desafiando 

nossas práticas de saber/poder. In GEISLER, A. R. R.; ABRAHÃO, A. L. & COIMBRA, C. 

M. B. (ORGS.). Subjetividades, violência e direitos humanos: produzindo novos 

dispositivos em saúde (pp. 143-153). Niterói, RJ: EdUFF. 

 

COLONI, C.S.M.; TEIXEIRA, V.M.; MOREIRA; M.C.O.; RAFAELA, P.; GOES, F.S.N.. 

CAMARGO, R.A.A. Prática Pedagógica na Educação Profissional de nível Medio em 

Enfermagem. Gogitare Enfermagem..Jan/mar,21(1) :-1-09: 2016. Acesso em: nov.2018. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/42026/27505. 

 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CESMG. Legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS: Todos usam o SUS! O SUS é para todos. 8ª Ed. Belo Horizonte, 2012. 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 11ª Conferência Nacional de Saúde, Brasília 15 

a 19 de dezembro de 2000: o Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o SUS: acesso, 

qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social: relatório final / Ministério da 

Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

 

DANTAS, R. A. S.; AGUILLAR, O. M. O ensino médio e o exercício profissional no contexto 

da enfermagem brasileira. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 7, n. 2, p. 25-32, 

abril 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v7n2/13458>. Acesso em: jan.2017. 

DELAMUTA, K. G.; DIAS, F. A.; SILVA, M.; GIL, C. R. R. Em defesa do sistema único de 

saúde: discursos de vereadores, conselheiros e profissionais de saúde. Semina: Ciências 

Biológicas e da Saúde, Londrina, v. 36, n. 1, supl, p. 137-148, ago. 2015.  Disponível em: 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19223/16947>. Acesso em 

01 de maio de 2015. 

DORE, R.; SALES, P. E. N;  CASTRO, T. L.  Evasão nos cursos técnicos de nível médio da 

rede federal de educação profissional de Minas Gerais. In: Evasão na educação: estudos, 

políticas e propostas de enfrentamento. Organizadores: Rosemary Dore, Adilson César de 

Araújo, Josué de Sousa Mendes. Brasília: IFB/CEPROTEC/RIMEPES, 2014. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10804-pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf
https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/42026/27505
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v7n2/13458
http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/?lang=pt&q=au:%22Delamuta,%20Karly%20Garcia%22
http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/?lang=pt&q=au:%22Dias,%20Flaviana%20Alves%22
http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/?lang=pt&q=au:%22Silva,%20Marisa%22
http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/?lang=pt&q=au:%22Gil,%20C%C3%A9lia%20Regina%20Rodrigues%22
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/19223/16947


111 
 

 
 

<http://www.fae.ufmg.br/rimepes/livros/Dore%20et%20al.%20-%202014%20-

%20Evasao%20na%20educacao%20-%20estudos,%20politicas%20e%20propostas.pdf>. 

Acesso em: 09 de abril de 2017. 

 

FIGUEIREDO, N. G. S.; SALLES, D. M. R. Educação Profissional e evasão escolar em 

contexto: motivos e reflexões. Ensaio: aval.pol.públ.Educ.,  Rio de Janeiro ,  v. 25, n. 95, p. 

356-392,  Abril.  2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

40362017000200356&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 09 de abril de 2018.  

 

FRANCO, M. A. S. Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por entre resistências e 

resignações. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 3, p. 601-614, jul./set. 2015. 601. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v41n3/1517-9702-ep-41-3-0601.pdf>. Acesso em dez.2016. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 53 ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 2016.  
 
GANDIN, D.  A Posição do Planejamento Participativo entre as Ferramentas de 

Intervenção na Realidade. Instituto Latino-americano de Planejamento Participativo Porto 

Alegre, Brasil. Currículo sem Fronteiras, v.1, n.1, pp.81-95, Jan/Jun 2001.  Acessado em 

nov.2018,  Disponível em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1iss1articles/gandin.pdf 

GANDIN, D. O planejamento como ferramenta de transformação da prática educativa. 

Temas para palestras,. Texto publicado no blog de Danilo Gandin, 4 julho ,2011. Acessado em 

nov.2018, Disponível em: Http://danilogandin.com.br/planejamento-participativo/ 

GÖTTEMS, L. B. D.; ALVES, E. D.; SENA, R. R. A. Enfermagem Brasileira e a 

Profissionalização.de Nível Técnico: análise em retrospectiva1. Rev Latino-Americana de  

Enfermagem (Online), setembro-outubro; 15(5), 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n5/pt_v15n5a22.pdf>. Acesso em: jan.2017. 

 

HESS, R. Momento do diário e diário dos momentos. In: SOUZA, Eliseu Clementino; 

ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto e JOSSO, Marie-Christine (orgs.) Tempos, 

narrativas e ficções: a invenção de si. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004: 89-103. 

 

JESUS, A. F.; PEZZATO; M. L.; ABRAHÂO, A. L. In: LÁBBATE, S.; MOURÂO, L. C.; 

PEZZATO, M. L. (Orgs) Análise Institucional & Saúde Coletiva no Brasil. São Paulo: 

Hucitec, 2013, p.206- 235.  

 

KLETEMBERG, D. F. et al. O processo de enfermagem e a lei do exercício profissional. Rev. 

bras. enferm., Brasília , v. 63, n. 1,p. 26-32, Feb. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672010000100005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 15 de junho de 2017. 

 

KOBAYASHI, R. M.; LEITE, M. M. J. Formação de competências administrativas do técnico 

de enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem,  Ribeirão Preto,  v. 12, n. 2, p. 221-

227,  Apr.  2004.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692004000200011&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em 15 de abril de 2017. 

 

http://www.fae.ufmg.br/rimepes/livros/Dore%20et%20al.%20-%202014%20-%20Evasao%20na%20educacao%20-%20estudos,%20politicas%20e%20propostas.pdf
http://www.fae.ufmg.br/rimepes/livros/Dore%20et%20al.%20-%202014%20-%20Evasao%20na%20educacao%20-%20estudos,%20politicas%20e%20propostas.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v41n3/1517-9702-ep-41-3-0601.pdf
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol1iss1articles/gandin.pdf
http://danilogandin.com.br/planejamento-participativo/
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n5/pt_v15n5a22.pdf


112 
 

 
 

LAPASSADE, G. Grupos, organizações e instituições. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977. 

O analisador dinheiro em um trabalho de grupo realizado num hospital Universitário em 

Campinas/São Paulo: revelando e desvelando as contradições institucionais. 138  

In: RODRIGUES, Heliana de Barros Conde e ALTOÉ, Sônia (orgs). Saúde Loucura 8: 

Análise Institucional. São Paulo: Hucitec, 2004.  

 

LAPASSADE, G. Analyse institutionnelle et socianalyse. Connexions 

 

L’ABBATE, S. O analisador dinheiro em um trabalho de grupo realizado num hospital 

Universitário em Campinas/São Paulo: revelando e desvelando as contradições institucionais. 

In: RODRIGUES, Heliana de Barros Conde e ALTOÉ, Sônia (orgs). Saúde Loucura 8: 

Análise Institucional. São Paulo: Hucitec, 2004.  

 

L’ABBATE, S. Análise Institucional e Saúde Coletiva: uma articulação em processo. In: 

L’Abbate S.; Mourão, L.C.; Pezzato, L.M. (Orgs). Análise Institucional e Saúde Coletiva no 

Brasil. São Paulo- Hucitec, 2013, p. 31-88. 

 

L’ABBATE, S; MOURÃO, L. C.; PEZZATO, M. L. Análise Institucional & Saúde Coletiva 

no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2013. 

 
LEOPARDI, M.T. Metodologia da pesquisa na saúde. Santa Maria: Pallotti, 2001. 

 

LIBANEO, J C. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. Editora Cortez, 8 

edição, 2009 

 

LOPES, V.  Planejamento do Ensino numa Perspectiva Crítica da Educação . In: VEIGA, 

I.,P.A. (coord.). Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 1996. Acesso em Nov.2018. 

Disponível em: 

https://praxistecnologica.files.wordpress.com/2014/08/lopes_planejamento_ensino_critico.pdf 

LOURAU, R. A análise institucional. Petrópolis, RJ: Vozes; 1975. 

 

LOURAU, R. Implicação e sobreimplicação. In: ALTOÉ, S. (org) René Lourau: Analista 

institucional em tempo integral. Rio de Janeiro: Hucitec, 2004. 

 

LOURAU, R. Análise Institucional e Práticas de Pesquisa. Rio de Janeiro: Relume Dumará; 

1993. 

 

LOURAU, R. A análise institucional. Petrópolis, RJ: Vozes; 1996. 

 

MACHADO, A. G. M.; WANDERLEYL, C. S.  Especialização da Saúde da Família. 

Educação em Saúde. Especialização em Saúde da Família. Módulo Educação em Saúde. UNA-

SUS-UNIFESP, 2009. Disponível em: <http://www.unasus.unifesp.br>. Acesso em fev. 2015. 

 

MAGALHÃES,  S. M.F.;  GABRIELLONI,  M. C. ; SANNA, M. C. ; BARBIERI, M. 

Educação em Enfermagem: conceituando projeto pedagógico na visão de professores. Acta 

Paul Enferm. 2017; 30(3):247-53. Acesso em :nov.2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ape/v30n3/1982-0194-ape-30-03-0247.pdf 

https://praxistecnologica.files.wordpress.com/2014/08/lopes_planejamento_ensino_critico.pdf
http://www.unasus.unifesp.br/
http://www.scielo.br/pdf/ape/v30n3/1982-0194-ape-30-03-0247.pdf


113 
 

 
 

MALACHIAS, I.; LELES, F. A. G.; PINTO, M. A. S. Plano Diretor de Regionalização da 

Saúde de Minas Gerais. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2010. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa na saúde. 7 ed. São Paulo-

Rio de Janeiro: HUCITEC/ABRASCO. 2000. 

 

MIZUKAMI, M. das G. N. Ensino-aprendizagem: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 

1985. 

 

MONCEAU, G. Como as instituições permeiam as práticas profissionais: socioclinica 

institucional e formação de professores. In: PIMENTA, S.G.; FRANCO, M.A.S. (Orgs). 

Pesquisa em Educação: Possibilidades investigativas/formativas da pesquisa ação. Editora 

Loyola: São Paulo, 2008. 

 

MONCEAU, G. (2012). Techiquessocio-cliniquespourl’analyseinstitutionnelledespratiques. 

In: Monceau, G. (Org.). L’analyseinstitutionnelle des pratiques: une socio-clinique des 

tourmentsinstitutionnels (pp. 15-35). Paris: L’Harmattan. Texto traduzido por ROMAGNOLI, 

R. C.; MACHADO, L., M. C. B.; SALOMÃO, C. S. Técnicas socioclínicas para a análise 

institucional das práticas sociais. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v.21, n.1, p.197-217. 

Abr. 2015. 

 

MONCEAU, G. A socioclínica institucional para pesquisas em educação e em saúde. In: 

LÁBBATE S.; MOURÃO, L.C., PEZZATO, L.M. (Orgs). Análise Institucional e Saúde 

Coletiva no Brasil. São Paulo- Hucitec, 2013, p.91-103. 

 

MOURA, A. et al. SENADEn: Expressão Política da Educação em Enfermagem. 

Rev. bras. enferm. , Brasília, v. 59, n. spe, p. 441-453, 2006. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672006000700011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01 de maio de 2016. 

 

MOURÃO, L. C. O Professor e a instituição formação em saúde: implicações nas 

transformações curriculares. Campinas, São Paulo Tese (Doutorado) Universidade Estadual de 

Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. 2006, 245 p.  

 

MOURÃO, L. C. et al. Análise institucional e educação: reforma curricular nas universidades 

pública e privada. Educação em Saúde, Campinas, vol.28, n.98, PP 181-210, abr. 2007.  

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n98/a10v2898.pdf>. Acessado em agos.2016. 

 

OLIVEIRA, L. M. P.; LEITE, M. T. M. Concepções Pedagógicas. Módulo Pedagógico. 

Especialização em Saúde da Família – Modalidade a Distância. UNA-SUS UNIFESP, 2011. 

Disponível em: 

<http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_pedagogico/Unidade_1.pdf>. 

Acessado em 5 dez. 2016. 

 

OLIVEIRA, R. Por uma Educação Profissional Democrática e Emancipatória. In: Jovens, 

Ensino Médio e Educação Profissional: Políticas Públicas em Debate. Campinas, SP, Papirus, 

2012. 

 

http://www.scielo.br/pdf/es/v28n98/a10v2898.pdf%3e.%20Acessado%20em%20agos.2016
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_pedagogico/Unidade_1.pdf


114 
 

 
 

PASSOS, E; BARROS, R. B. de. A construção do plano da clínica e o conceito de 

transdisciplinaridade. Psic.: Teor. e Pesq.,  Brasília ,  v. 16, n. 1, p. 71-

79,  Apr.  2000 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

37722000000100010&lng=en&nrm=iso>. access 

on  23  Nov.  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722000000100010.  

 

PINTO, I. C. M. et al. Trabalho e educação em saúde no Brasil: tendências da produção 

científica entre 1990-2010. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 18, n. 6, p. 1525-

1534,  Jun  2013.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232013000600002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 02 de maio de 2016. 

 

RIBEIRO, G.; PIRES, D. E. P. de; SCHERER, M. D. A. Práticas de biossegurança no ensino 

técnico de enfermagem. Trab. educ. saúde,  Rio de Janeiro,  v. 14, n. 3, p. 871-

888,  Dec.  2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

77462016000300871&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 de maio de 2017. 

 

RODRIGUES, W. O.; MOURÂO, L. C.; ALMEIDA, A. C. V. Os limites do ensino teórico-

prático da saúde mental na formação do profissional de saúde. 2015. 118f. Produto de 

dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar 

para o SUS). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015.  

 

ROCHA, R. L. Editorial. Constituição 20 anos: Saúde direito de todos e dever do estado. Radis, 

Comunicação em Saúde. Nº 72. Fiocruz. Rio de Janeiro, 2008. 

 

ROSSANI, E.; LAMPERT, J. Formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde e as 

diretrizes curriculares. Boletim da Saúde. Porto Alegre, v. 18, n. 1, jan./jun. 2004. Disponível 

em: 

<http://www.boletimdasaude.rs.gov.br/download/20140521092044v18n1_09formacaoprof.pd

f>. Acesso em 14 de abril de 2016. 

 

SAVOYE, A. Análise Institucional e pesquisas históricas: estado atual e novas perspectivas. 

Mnemosine Vol.3, nº2, p. 181-193 (2007) – Artigos Parte Especial Clio-Psyché – Programa de 

Estudos e Pesquisas em História da Psicologia. 

 

TAVARES, R. H. Didática geral. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 

 

VASCONCELOS, M.; GRILLO, M. J.; SOARES, S. M. Série. Curso de Especialização em 

Atenção Básica em Saúde da Família. Mód. 4. Práticas pedagógicas em saúde e tecnologias 

para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade. Belo Horizonte: UFMG; 

NESCON/UFMG, 2009. Disponível em: 

<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1704.pdf>. Acessado em 05 dez. 

2016. 

 

VIANNA, C. E. S. Evolução histórica do conceito de educação e os objetivos constitucionais 

da educação brasileira. Janus, Lorena, ano 3, nº 4, p. 128-138. 2º semestre de 2006. Disponível 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-37722000000100010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1704.pdf


115 
 

 
 

em: <http://www.publicacoes.fatea.br/index.php/janus/article/viewFile/41/44>. Acesso em: 13 

de abril de 2017.  

 

VIEIRA, S. L. et al. Des-interesse no ensino profissionalizante na produção do Seminário 

Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 

67, n. 1, p. 141-148,  fev.  2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672014000100141&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  30  abr.  2016.  

 

WERMELINGER, M.; MACHADO, M. H.; AMÂNCIO FILHO, A. Políticas de educação 

profissional: referências e perspectivas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.15, 

n.55, p. 207-222, abr./jun. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n55/a03v1555.pdf>. Acesso em 25 de novembro de 2016. 

  

http://www.publicacoes.fatea.br/index.php/janus/article/viewFile/41/44
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n55/a03v1555.pdf


116 
 

 
 

APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FFEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAC;  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAÚDE: FORMAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 

Parecer de aprovação no CEP: 

Título da Pesquisa: A formação profissional em uma escola técnica municipal de 

enfermagem: um estudo socioclínico institucional das práticas sociais 

 

Pesquisador Principal: Lutianni Dias Brazolino  

e-mail: lutianni.grs@gmail.com  Tel: (32) 99911-5589 

Orientador: Lúcia Cardoso Mourão e-mail: luciamourao@hotmai.com 

Co-orientador: Ana Clementina Vieira de Almeida e-mail: ana.vieiradealmeida@gmail.com 

 

Este documento que o Sr (a) está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Ele contém explicações sobre o estudo e antes de decidir se deseja 

participar (de livre e espontânea vontade), deverá ler e compreender todo o conteúdo. Ao final, 

caso decida participar, será solicitado a assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo. 

O Sr (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “A 

formação profissional em uma escola técnica de enfermagem: uma abordagem socioclínica 

institucional ” que tem como objetivos específicos: 

• Destacar as implicações dos participantes na formação do técnico em enfermagem da 

referida escola; 

• Identificar o perfil de formação se voltadas ao SUS ou ao mercado privado de trabalho; 

• Investigar o tipo de abordagem pedagógica utilizada na prática educativa do docente;  

• Elaborar um produto a partir dos debates coletivos, que venha atender a uma demanda 

relacionada a escola técnica. 

A sua escolha para participação na pesquisa deve-se ao fato de o Sr (a) ter (ou ter tido) 

participação direta na formação do aluno desta escola - seja como docente ou pedagogo. 

Ao participar desta pesquisa o Sr (a) será convidado a participar de pelo menos uma 

reunião coletiva, que denominamos “encontros socioclínicos”, para que os participantes 

discutam sobre temas relacionados aos objetivos supra citados.  

Estas reuniões deverão ocorrer no segundo semestre de 2017, possivelmente na 

secretaria da escola em questão, e terão duração de aproximadamente duas horas. Sua 

participação é voluntária e a qualquer momento poderá recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador (a) ou a instituição em que trabalha. Sempre que 

mailto:lutianni.grs@gmail.com
mailto:luciamourao@hotmai.com
mailto:ana.vieiradealmeida@gmail.com
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quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa, inclusive através do telefone do 

pesquisador e, se necessário, através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (21 2629-9189). 

As entrevistas e as reuniões dos grupos serão norteadas por um roteiro de questões, que 

serão apresentadas no primeiro encontro antes do inicio das atividades. Nos encontros 

subsequentes, o pesquisador fará a restituição dos dados obtidos no encontro anterior, para 

validação dos mesmos, e permitirá a continuidade dos debates e reflexões anteriores caso os 

participantes assim desejarem.  

Nestes encontros, além do pesquisador e dos participantes, poderão estar presentes o 

orientador e/ou o co-orientador da pesquisa tendo em vista sua experiência na condução de 

grupos nos moldes da socioclínica institucional. As falas serão gravadas em meio digital e serão 

utilizados apenas para melhor compreensão das mesmas, auxiliando na análise dos dados e 

discussão dos resultados. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, 

sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído por um pseudônimo. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa.  

A participação neste estudo não traz complicações legais e os procedimentos adotados 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução Nº. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

Os possíveis riscos associados a sua participação, referem-se a sentir algum desconforto 

emocional durante os debates coletivos. Este desconforto será minimizado, pelo pesquisador 

responsável, ou orientador, e lhe será assegurado o direito de interromper sua participação ou 

sugerir pausas a fim de garantir que se sinta confortável na condição de participante da pesquisa. 

Ao participar desta pesquisa o Sr (a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, a 

pesquisa traz como benefício, a oportunidade dos participantes realizarem debates e reflexões 

sobre a prática docente e espera-se impactar, positivamente, nas atividades pedagógicas da 

escola em questão e no perfil do profissional que a escola deseja formar. 

O pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos em revistas e eventos 

científicos.   

O Sr (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada 

será pago por sua participação. 

Os participantes desta pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto através do e-mail: 

etica@vm.uff.br e/ou telefone: (21) 2629-9189. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem e rubrique todas 

as vias deste termo. 

 

 

OBS: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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Consentimento livre e esclarecido 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, ____________________________________, 

RG nº ____________,de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar 

desta pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo a divulgação 

dos dados e resultados obtidos neste estudo, tendo em vista que meus dados e minhas falas 

serão tratadas de forma anônima e confidencial. 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Co-orientador 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de_______ 
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APÊNDICE II 

 

Instrumento de coleta de dados 

 

Dados de organização 

 

1. Data  

2. Local da entrevista ou do encontro da socioclinica institucional 

 

Dados de identificação 

 

1. Nome 

2. Data de nascimento 

3. Idade 

 

Formação 

 

1. Profissão 

2. Ano e instituição de formação 

3. Formação que o habilita como docente: 

4. Tempo de inserção na docência/pedagogia 

5. Pós-graduação 

 

 

Questões para nortear a intervenção 

 

1- Poderiam falar um pouco sobre sua trajetória pessoal e também sobre sua trajetória 

profissional no curso técnico em enfermagem? 

2- Poderiam descrever o que é ser professor de um curso técnico de enfermagem? 

3- Na opinião de vocês, com relação aos conteúdos abordados em sala de aula, busca-se 

preparar o técnico de enfermagem para atuar em que campos da saúde? 

4- Do ponto de vista de vocês qual o perfil que se espera do egresso após a formação nesta 

Escola? 

5- Poderiam descrever quais as estratégias ou procedimentos metodológicos que utilizam 

para passar os conteúdos nas aulas teóricas e práticas?  
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APÊNDICE III 

 

Exemplificando a análise dos dados utilizando-se as características da socioclínica 

institucional 

 

Exemplificamos no quadro abaixo com fragmentos dos depoimentos, como elaboramos 

a análise dos dados para realizar uma aproximação das falas transcritas com as características 

da Socioclínica Institucional. Pode-se notar que uma mesma fala pode pertencer a várias 

características , entendendo-se que as mesmas não são estanques e existe um entrecruzamento 

entre elas como destacado na figura 1 

 

Trechos da transcrição da coleta de dados do mestrado (Intervenção 1) realizada no dia 

09/12/2017, às 9h, na Escola Técnica Municipal Joana D’Arc – Cataguases/MG e as 

características da Socioclínica Institucional 

Transcrições 
Características da 

socioclínica institucional 

Bom, então podemos começar. A gente vai fazer as, as perguntas, não 

são perguntas fechadas, tá gente, fique bem claro isso. É óbvio que a 

gente vai tentar se, se ater ao objetivo da pesquisa, aos objetivos da 

pesquisa. Realizando os objetivos da pesquisa e não necessariamente 

a gente vai cumprir todas essas, essas perguntas do roteiro, se a gente 

conseguir ficar apenas na primeira a gente ficará apenas na primeira, 

se conseguir avançar a gente avança. Pesquisador 

 

Mas se ficar só na primeira tem outro encontro? P2 

 

Se ficar na primeira e a primeira for rica o suficiente pra gente 

organizar... Bom, não, não é obrigatório que todos se manifestem a 

cada rodada de perguntas, fiquem a vontade pra poder se manifestar 

e é bastante livre, tá gente [ se quiserem complementar alguma coisa, 

fiquem à vontade também, tá]. Então, poderiam falar um pouco sobre 

sua trajetória pessoal e também sobre sua trajetória profissional no 

curso Técnico em Enfermagem? Aos pedagogos, vocês poderiam 

analisar a realidade da Pedagogia no contexto da escola, né, o contato 

que vocês tiveram. Pesquisador  

A participação dos sujeitos 

no processo de intervenção 

Implicação do pesquisador 

com a pesquisa 

Análise da encomenda do 

pesquisador –  

Pois então, quando eu vim para a escola Joana D’Arc não foi por 

opção, né, tive que vir. Na verdade, foi assim, eu atuava como 

supervisora pedagógica de, do 6º ao 9º e a supervisora pedagógica 

daqui havia se ausentado, não me lembro porquê, e me pediram que 

viesse a princípio duas noites pra dar uma assessoria pedagógica. 

Depois eu fui me envolvendo, fui gostando do trabalho, fui me 

afinando com as propostas da escola e acabei até eu mesma, pedindo 

pra ficar mais vezes, daí passei a ficar a semana inteira. Bom, uma 

equipe de professores muito comprometidos com aquilo que faz, com 

as suas escolhas, né - claro que defeitos ou, ou lapsos, todo mundo 

Participação dos sujeitos 

Implicações pessoais e 

profissionais 

Sobreimplicação?  

Interferências políticas na 

saúde e na educação 

Análise do contexto  
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comete - mas na maioria das vezes muito, muito preocupados com a 

formação. P2 

Uma preocupação com a humanização, eu acho que isso aí é 

fundamental, não é só o conhecimento técnico-científico, né? Com 

relação também ao trabalho de equipe, um sempre ajudando o outro, 

sempre fortalecendo o outro, um sempre consultando o outro. E 

acabei aprendendo assim muita coisa para a minha própria vida e no 

sentido de cuidar, de cuidar de pessoas - não tecnicamente científico 

- mas de forma humanizada. P2  

Análise do contexto 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Analise das implicações 

pessoais e profissionais  

[Posso falar?] Então, acho importante frisar aqui que é esse primeiro 

momento que eles têm aqui com a Escola de Enfermagem, né, esse 

ingresso deles na verdade participando do processo seletivo; então é 

um processo sério, é um processo que tem uma fiscalização, né. Então 

eu, na verdade ela era, fazia parte dessa fiscalização, e quando 

acontecia (acontecia alguma coisa que estava assim, né, fugia do 

normal, da normalidade) nós fazíamos né Kátia uma reunião ali de 

emergência, na hora a gente decidia o que deveríamos fazer. Vinha 

também um técnico educacional fazer o embate (o Leonardo), então 

é um processo muito sério... E além do quê é uma escola; nós não 

temos né escolas, difícil ter uma Escola Municipal de Técnicos de 

Enfermagem, é o que acontece em Cataguases. Então muito enaltece 

pra gente assim, como cidadãos né de Cataguases ter uma Escola de 

Enfermagem aqui. P3 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Análise das Implicações 

pessoais e profissionais 

sobreimplicação? 

As interferências 

institucionais (educação e 

saúde)  

Análise do contexto e o 

reconhecimento social da 

Escola Técnica 

E continuando né, a importância da escola dentro do município, que 

eu acho que é por isso que nenhum prefeito ainda teve coragem de 

fechar a escola, porque o que realmente alimenta aqui a mão de obra 

com relação a técnico de enfermagem (antes auxiliar de 

enfermagem) é realmente a escola. Porque eles saem daqui, eles 

formam e é ali que é o campo de trabalho deles, e é ali que o hospital 

absorve realmente. Eu não consigo assim, não sei o ... que também 

tá dentro do hospital eles sabem a realidade do hospital; você 

consegue imaginar o funcionamento do hospital de Cataguases sem 

a formação técnica na Escola Joana D’Arc? Porque é muito gente, 

é muita quantidade. D5 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Implicação pessoal e 

profissional com a Escola 

O contexto e  

o reconhecimento social da 

Escola técnica 

As interferências entre a 

instituição serviços e a 

instituição educação 

A Semiologia, a Semiologia, por exemplo; a gente esgota aqui a 

teoria que faz no laboratório de simulação, simula muito pouco. 

Você sabe das, das dificuldades que tem de simular uma, uma, uma 

realidade né prática, né. E aqui a gente tem laboratório que não tem 

investimento há muito tempo né, estamos às voltas aí pra comprar 

um boneco de simulação prática, enfim...  que dá pra trabalhar, dá 

pra manusear pelo menos alguma coisa e soltar o aluno pra... lá 

dentro do hospital né. D3 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Implicação pessoal e 

profissional com a Escola 

O contexto e as demandas  

Mas acho que vale lembrar também... que tem muitos alunos que 

formam aqui e vão até pras grandes cidades. P2 

 

Sim, sim, eles vão pra outros lugares. Agora, esses que não se 

enquadram – que a enfermagem ela é um leque, porque quando a gente 

fala em enfermagem a gente só pensa em hospital, a grande maioria 

você direciona pra lá – mas a enfermagem é um leque, né, você tem 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Implicação pessoal e 

profissional com a Escola 

 

O contexto e o mercado de 

trabalho 
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os cuidadores. Então, muitos deles não se identificam que não, não 

deslancham lá dentro. D5 

 

Não têm o perfil de hospital. P2 

 

Isso. Ou vão pra Posto de Saúde, ou vão pra ser cuidador de idoso, 

entendeu? Cuidadores de criança. D5 

 

Hoje o salário de um Técnico de Enfermagem aqui ele líquido deve 

ser uns R$1.000,00(mil), mil e pouquinho, R$1.100,00; por aí. D5 

 

E é uma coisa também que pesa muito, né? D1 

 

À noite é um pouco mais né por causa de adicional noturno. Mas de 

dia é uns R$1.100,00 né. D5 

 

Essa questão salarial, na verdade, ela é toda, toda do trabalhador né. 

D3 

 

Sim, é nacional né, mas a enfermagem sofre muito com isso. D1 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Implicação pessoal e 

profissional com a Escola 

O contexto e o mercado de 

trabalho 

Analisador dinheiro 

 

Deixa eu fazer mais uma observação também, acho que é importante. 

A escola Joana D’Arc, além do Técnico de Enfermagem, por um tempo 

ela proporcionou à comunidade de Cataguases cursos diversos: 

cuidador de idosos, cuidador de crianças, instrumentação cirúrgica, 

enfermagem do trabalho. Bom, hoje eu não sei mais porquê não tem 

mais esses cursos, porque eu estou, né, estou vendo só de longe. Mas 

acho que a escola precisa lutar novamente para que aconteça isso. P2 

Participação dos sujeitos no 

processo de intervenção 

Implicação pessoal e 

profissional com a Escola 

Demandas pela volta dos 

cursos 

Porque aqui não é o local da enfermagem, mas, mas assim por falta de 

ter mesmo um investimento financeiro pra investir na Escola de 

Enfermagem, né. Eu acho que é um diferencial que o município tem e 

deve manter. Mas atualmente a questão financeira tá nos impedindo 

de ir mais a frente. P5 

 

Quando você falou de cobrar, de cobrar uma taxa do aluno eu 

particularmente não concordo, porque vai excluir realmente aquele 

aluno que tem necessidade de se capacitar e de buscar um diferencial. 

P2 

 

Mas isso seria num outro curso, não no técnico né. P4 

 

Não sei nem se é viável cobrar também, não sei nem se poderia, né. 

Porque a escola é uma Escola Municipal. D1 

 

Poderia dar uma contribuição voluntária aquele aluno que quisesse 

contribuir. P1 

 

A Participação dos sujeitos 

no processo de intervenção 

Implicação pessoal e 

profissional com a Escola 

Demandas com relação aos 

cursos  

Analisador dinheiro 

Movimentos instituintes 

Deixa só eu fazer um esclarecimento a questão do perfil que a gente 

não tem formal, mas eu posso dizer com quase 100% de certeza que 

95% dos nossos alunos são da periferia, são alunos dos bairros mais 

violentos, mais excluídos, a maioria trabalha e tem que conciliar esse 

Implicações do pesquisador 

Demandas 

Mudanças que começam a 

ocorrer a medida que o 

trabalho avança 
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trabalhar e estudar. Muitas mulheres, boa parte delas são mulheres 

novas, com filhos né. Pesquisador 

 

 

Criação de novos 

conhecimentos 

...apesar de ter feito a faculdade há 20 anos atrás, depois eu me 

enveredei pra cena da política e tal, em 4 lugares, então não sobrou 

tempo pra, pra pós-graduação né, quiçá o mestrado. Mas eu tenho 

plena convicção que através de, de, desse estudo acadêmico 

aprofundado, essa coisa da pesquisa e tal, essas metodologias, essas 

coisas todas e ver a aplicação prática disso, sabe, eu sou muito atento 

a isso, tudo que é produzido pelo meio acadêmico né, eu sou muito 

academicista, né, eu tento pegar o resultado final desse projeto, por 

exemplo, ler isso e tentar colocar na prática... D3 

 

 

Participação dos sujeitos 

Implicações pessoais e 

profissionais 

Criação de novos 

conhecimentos 

Mudanças que começam a 

ocorrer a medida eu o 

trabalho avança 
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APÊNDICE IV  

 

A restituição dos resultados parciais da pesquisa aos participantes 

 

Abaixo, os slides utilizados para debates e discussões no encontro de restituição  

contendo a análise parcial dos resultados e algumas falas dos participantes. Este encontro foi 

gravado e após transcrito as falas passaram pelo mesmo processo dos depoimentos do primeiro 

encontro, quando procurou-se evidenciar nas mesmas a quais característica da socioclínica 

institucional elas mais se assemelhavam. Este processo de análise já foi exemplificado no 

apêndice III. 
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APÊNDICE V 

Fragmentos do diário do pesquisador 

 

 Abaixo alguns trechos do diário do pesquisador que que começou a ser elaborado no 

início do mestrado. Este diário traz aspectos que marcaram o pesquisador durante a elaboração 

de seu estudo e não foi construído diariamente, mas sempre que algo relevante acontecia. Desta 

maneira foi possível ao pesquisador colocar em análise suas implicações com a temática e objeto 

do estudo revelando algumas sobreimplicações que foram devidamente analisadas para que se 

eliminassem os pré-conceitos já existentes com relação a diferentes fatores envolvendo a escola 

técnica como detalhado na análise dos resultados: 

  Hoje eu e a pedagoga estávamos discutindo os conceitos de instituição e as 

interferências produzidas quando as mesmas se chocam, em movimentos instituídos x 

instituintes, exemplificando uma situação em que ela convivia na escola em relação a 

instituição religião. Este exemplo discutido em uma aula de pós-graduação em pedagogia com 

o Professor Gregorio Frankin Baremblitt. 

 Triste e preocupante a situação da morte e repercussão odiosa da morte de Marielle... 

 Hoje em sala de aula, ao apresentar os dados da ABRASCO sobre o impacto nas 

políticas de saúde em decorrência do teto de gastos, de agora e de um futuro muito próximo, 

me vi em uma condição que me fez questionar se minha implicação não estava sobreimplicada. 

Como servidor da gestão estadual, que presencia as dificuldades impostas pela política de 

austeridade econômica, tenho dificuldades em analisar as implicações dos gestores (em sentido 

amplo, plural) pois, minha sobreimplicação política-ideológica dificulta a análise das 

implicações de todos os envolvidos, no ambiente das duas regiões de saúde onde trabalho, 

incluindo a formação da nossa escola. 

 Estou com dificuldades de gerir o tempo, a instituição tempo, pelas demandas das 

instituições saúde e educação, escola e pós-graduação. Quero meu pouco tempo de volta rsrsrs. 

E pretendo ampliá-lo, difícil será optar entre a saúde e educação. 

A carta abaixo foi produzida e entregue à representantes dos poderes legislativo e 

executivo do município, em abril de 2018, quando da aprovação de uma cessão de espaço 

público, à uma faculdade privada, para instalações de um curso de veterinária. Tal fato motivou 

diversas proposições de contrapartida da sociedade. Considerando os conceitos da AI, bastante 

explorados ao longo deste trabalho, resolvemos apresentar a carta que tanto responde às 

implicações e resultados desta pesquisa. 

Excelentíssimos Sres. (as) representantes dos poderes executivo e legislativo municipais, 
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 Eu, Lutianni Dias Brazolino, na qualidade de professor do Sistema Municipal de 

Ensino, da Escola Técnica Municipal Joana D’Arc, peço que considerem as ponderações 

abaixo frente as discussões sobre a (as) contrapartida (as) de um contrato de comodato (ou 

qualquer outro formato que se adeque melhor ao interesse da administração pública), que tem 

por objeto o Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases (IDAIC). 

 Não tenho por objetivo discutir as questões éticas do interesse coletivo nesta exposição, 

acredito que tais questões serão invariavelmente discutidas, compreendidas e consideradas 

nas decisões que serão tomadas. 

 Tão pouco se propõe a ser um conflito ideológico partidário, com exposição ou não de 

pessoas ou instituições. Pretende-se, exclusivamente, propor uma contrapartida razoavelmente 

justa frente à duas importantes demandas no contexto da própria discussão, a educação 

profissional e a educação profissionalizante em nossa comunidade. Pelos motivos que serão 

expostos acredito ficar clara a pertinência e as intenções da proposta. 

 Antecipo dizendo que a proposta de contrapartida em questão, é a construção de 

instalações adequadas ao curso técnico de enfermagem municipal, em um estabelecimento 

público já existente, ou em algum terreno/espaço público ocioso e que atenda as poucas 

necessidades da escola. Antes de questionarmos os possíveis custos de uma obra como esta, 

esclareço que as necessidades não são muitas. Não diferentes de uma pequena escola distrital, 

para exemplificar: seriam necessárias quatro ou cinco salas de aula, um laboratório, 

banheiros e secretaria.  

A escola em questão foi inaugurada em 1963 e mantida pelo Hospital de Cataguases 

Santa Casa de Misericórdia por 26 anos. Neste período formou 315 profissionais de 

enfermagem, em nível auxiliar, atendendo estudantes oriundos de 50 municípios da região. Por 

motivos financeiros, o hospital encerrou as atividades da escola no ano de 1989.  

Percebendo a necessidade de formação de profissionais de enfermagem, a importância 

histórica e a relevância social da escola não só para o município, mas também para toda a 

região, a prefeitura do município reabriu a instituição que passou a fazer parte do sistema 

municipal de ensino. Aqui faço considerações à atuação do vereador, à época, Professor José 

de Anchieta. 

A partir de 2002 a formação auxiliar foi extinta e iniciou-se a formação técnica de nível 

médio. Atualmente, a instituição forma aproximadamente 25 técnicos em enfermagem por 

semestre, totalizando 50 técnicos por ano, onde muitos são prontamente absorvidos pelo 

mercado de trabalho da região, com destaque o Hospital de Cataguases Santa Casa de 

Misericórdia, antiga mantenedora desta escola.  

Estes alunos são, em sua maioria, oriundos de escolas públicas, muitos deles em 

situação de vulnerabilidade social e reconhecem a escola como um importante dispositivo de 
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acesso ao mercado de trabalho. Isto me faz acreditar que a Escola Técnica Municipal Joana 

D’Arc é a maior política de inclusão social de nosso município. 

Ao longo de sua recente história chegou a oferecer o pós-médio em Enfermagem do 

Trabalho e Instrumentação Cirúrgica além de cursos livres à comunidade como Cuidador de 

Criança em Creche e Cuidador de Idosos. 

Nos últimos dez anos temos, insistentemente, solicitado um prédio próprio à prefeitura 

de Cataguases, para que possamos ter instalações minimamente adequadas às peculiaridades 

desta modalidade de ensino. Há anos a escola compartilha o atual espaço com a Escola Flávia 

Dutra e, apesar de ter nos servido ao longo dos anos, atividades em ambas as escolas tem sido 

prejudicadas devido à incompatibilidade de horários em relação à atividades como datas 

comemorativas (festas juninas, primavera...). Além disto, temos convivido com salas que não 

comportam todos os ingressantes, 40 adultos distribuídos em salas de aula que não possuem 

este quantitativo de carteiras e, quando possui, o espaço físico não comporta tantos adultos em 

pouco espaço prejudicando o aprendizado. 

O horário de entrada dos alunos da Escola Joana D’Arc se dá no curto espaço de 

tempo, que as funcionárias da Escola Flávia Dutra têm para arrumar as salas que acabaram 

de ser usadas à tarde. Isto prejudica o inicio das aulas e, principalmente, aumenta a demanda 

das auxiliares que têm um curto tempo para preparar as salas para o próximo turno.  

Compreendemos a atual crise política brasileira e seus efeitos na economia, que tem 

gerado dificuldades de gestão em todas as esferas de governo. Compreendemos ainda que a 

escola é financiada com recursos próprios da prefeitura, por não se enquadrar em nenhuma 

política de financiamento na modalidade existente, limitando naturalmente, as possibilidades 

de expansão da escola. Neste campo, vale destacar que os funcionários desta têm tido uma 

postura solidária à administração, buscando se inserir em programas pontuais de 

financiamento como o PRONATEC, PEP e recentemente o PROFAGS. Apesar de não termos 

alcançado êxito nas duas primeiras, nesta última temos na atual gestão, uma secretaria de 

educação empenhada e interessada para que consigamos o credenciamento. 

Talvez o maior impedimento para que consigamos este credenciamento esteja na ordem 

da infraestrutura: laboratórios, biblioteca e salas de aulas deficientes. Mesmo com todas as 

limitações, os profissionais da escola sempre se esforçaram em manter um aprendizado 

diferenciado, com profissionais dedicados, comprometidos e em constante processo de 

aperfeiçoamento.  

Estamos vivenciando atualmente na escola, uma profunda discussão do currículo e das 

práticas pedagógicas, com o objetivo de alinhar nosso ensino às constantes demandas das 

políticas de saúde brasileiras e locais. Neste momento, um prédio próprio seria bastante 

oportuno às mudanças que estamos vivenciando e promoveria um grande estímulo à 

comunidade escolar pela busca contínua da excelência em nosso ensino. Representa muito 

mais que reconhecimento, representa uma importante etapa da “materialização” de nossa 

identidade como instituição, identidade esta abalada com a perda do seu espaço físico ao longo 

de sua história. 
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Este possível espaço poderá e deverá ser utilizado por diversas outras secretarias no 

horário diurno para realização de cursos, reuniões, eventos e etc. Não só pela secretaria de 

educação, mas principalmente, pela secretaria de saúde a qual sempre desejamos ter uma 

parceria mais efetiva na integração ensino-serviço, pilar nas discussões da educação na saúde. 

Compreendo que as discussões sobre a contrapartida são complexas e que diversas 

propostas serão apresentadas e debatidas pelos senhores (as). Neste sentido espero que esta 

proposta seja compreendida para além da necessidade de uma única escola, na verdade 

considero esta como uma demanda do município como um todo e da própria região. Seria 

ainda uma devolução direta ao órgão de origem do objeto em debate, a secretaria de educação. 

Uma escola por uma escola. 

Parabenizo e reforço meu apoio à proposta maior, que é a ampliação das possibilidades 

de ensino em nosso município e acredito na competência e bom senso de todos os envolvidos 

neste desafio. Certo que esta proposta será ao menos discutida entre os senhores (as), agradeço 

o tempo dispensado e me coloco à disposição para esclarecimentos. Apesar de não ser um 

documento coletivo, não creio que tudo o que foi exposto não seja comungado pelos demais 

colegas da escola. Na oportunidade os convido a fazerem uma visita à nossa escola, sempre 

na perspectiva da construção coletiva e do debate de boas ideias.  

Atenciosamente: 

Lutianni Dias Brazolino 

Professor da Escola Técnica Municipal de Enfermagem 

Cel: 32 99911-5589 e-mail: lutianni.grs@gmail.com 
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