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Aos “agentes de mudança” da enfermagem, pela 

incessante luta contra a cristalização da rotina. 
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“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem 

moinhos de vento.” 

(Erico Veríssimo) 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as transformações do cotidiano profissional 

do enfermeiro do hospital universitário após a realização do curso de mestrado. Trata-se de 

um estudo com abordagem qualitativa, realizado no Complexo Hospitalar Universitário da 

UFRN, composto pelo Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJEC), e Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira 

Bezerra (HOSPED) localizados em Natal-RN; e pelo Hospital Universitário Ana Bezerra 

(HUAB) situado em Santa Cruz-RN. A população foi composta por vinte e dois enfermeiros, 

com título de mestre em enfermagem, que trabalham nessas instituições. Após 

encaminhamento e aprovação pelo Comitê de ética em pesquisa, conforme Parecer nº 268.498 

e CAAE: 13922713.1.0000.5537, as entrevistas foram iniciadas, utilizando-se um roteiro 

semiestruturado, organizado em questões orientadas em conformidade com os objetivos do 

estudo. Do material empírico, emergiram as categorias que foram trabalhadas com base na 

análise de conteúdo temática, tendo como aporte teórico os estudos de Agnes Heller acerca do 

cotidiano e os de Paulo Freire sobre educação e mudanças, buscando a possível interlocução 

entre esses autores. Os resultados demonstram que o cotidiano dos enfermeiros nos hospitais 

universitários, após cursarem o mestrado, modifica-se a partir da própria motivação em cursá-

lo e do apoio institucional recebido. As continuidades e rupturas apontadas estão distribuídas 

nas categorias: a inércia da cotidianidade, na qual os enfermeiros relatam a dificuldade em 

mudar seu cotidiano devido à rotina exaustiva e à falta de apoio; reconhecem mudanças 

particulares, compreendendo a formação de um olhar crítico/reflexivo/analítico, e a 

qualificação para o ensino e pesquisa; e as rupturas do cotidiano, que se referem às mudanças 

ocorridas no serviço, como a melhoria da assistência, pela implantação de resultados; e uma 

prática diferenciada por ter um profissional qualificado. Portanto, considera-se que a 

realização do mestrado contribuiu para o crescimento do intelectual e profissional do 

enfermeiro e, consequentemente, para o serviço, no cotidiano do Complexo Hospitalar 

Universitário, sendo reconhecido pelos enfermeiros o compromisso com uma maior 

responsabilidade social. Porém, ainda são necessárias reflexões sobre maneiras de minimizar 

as dificuldades apontadas, como forma de incentivar essa qualificação.  

 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Educação de pós-graduação em enfermagem; Pesquisa em 

enfermagem; Programas de pós-graduação em saúde; Hospitais de ensino. 
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ABSTRACT 

 

POST-GRADUATE NURSES: CONTINUITIES AND BREAKS IN THE DAILY 

ROUTINE OF UNIVERSITY HOSPITALS 

 

This survey aimed to analyze the transformations of the daily lives of the nursing 

professionals from university hospitals after completion of the master’s course. This is a study 

with qualitative approach, conducted at the University Hospital Complex of the UFRN, 

composed by the Onofre Lopes University Hospital (HUOL), the Januário Cicco Maternity 

School (MEJEC), and the Heriberto Ferreira Bezerra Pediatric Hospital (HOSPED), all of 

them are located in Natal-RN; and by the Ana Bezerra University Hospital (HUAB), located 

in Santa Cruz-RN. The population was composed for twenty-two nurses, with a master's 

degree in nursing, who work in the aforementioned institutions. After referral and approval by 

the Research Ethics Committee, according to Opinion nº 268.498 and CAAE nº 

13922713.1.0000.5537, the interviews were started by using a semi-structured roadmap, 

organized in targeted questions in accordance with the study goals. The empirical stuff gave 

rise to categories that were worked based on the thematic content analysis, with the theoretical 

support from studies of Agnes Heller about the daily life and the investigations of Paulo 

Freire about education and changes, thereby seeking a possible dialogue between these 

authors. The outcomes demonstrate that the daily lives of nurses in university hospitals, after 

finishing the master’s course, are modified from the motivation itself for attending it and from 

the received institutional support. Continuities and ruptures are distributed in the following 

categories: the inertness of the daily life, in which nurses report the difficulty in changing 

their daily lives, due to exhaustive routine and lack of support; recognize particular changes, 

including the formation of a critical/reflective/analytical gaze, and qualification for teaching 

and research; and the ruptures of the daily life, which are related to changes occurred in the 

service, such as the improvement of care, provision of outcomes; and a differentiated practice 

for having a qualified professional.. Therefore, it is considered that the implementation of the 

master’s course has contributed to the intellectual and professional growth of nurses and, 

consequently, for the service itself, in the daily routine of the University Hospital Complex. In 

fact, the commitment to a greater social responsibility is recognized by nurses. Nonetheless, it 

is still necessary to make reflections on ways to minimize the difficulties pointed out, as a 

way to encourage this qualification.  

 

 

Descriptores: Nursing; Education, Nursing, Graduate; Nursing Ressearch; Health 

Postgraduate Programs; Hospitals, Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em 

procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos.” 

 (Marcel Proust) 

 

A concepção atual da enfermagem reflete a sua evolução ao longo do tempo, a partir 

das suas diversas transformações ocorridas em consonância com as mudanças sociopolíticas e 

paradigmáticas de cada período histórico. 

Nessa perspectiva, duas fases marcam sua trajetória: a pré-profissional e a 

profissional. A pré-profissional corresponde ao período quando a enfermagem não era 

organizada como profissão, não havia sistemática, conhecimento científico próprio, tampouco 

formação específica. Era realizada em forma de cuidados prestados em domicílio pelas 

mulheres ou por monjas em ordens religiosas nas casas de caridade durante a Idade Antiga e 

Média. Para esse exercício, não havia nenhuma capacitação formal prévia, apenas instruções 

provenientes dos conhecimentos repassados entre as civilizações e do próprio processo de 

socialização da mulher (SILVA, 1986). 

 A partir do início da Idade Moderna, com a ascensão da burguesia e do capitalismo 

industrial, a organização social e urbana se reconfigura provocando mudanças significativas 

no estilo de vida da população, inclusive na sua condição de saúde. Diante das emergentes 

necessidades nesse campo, principalmente em relação às doenças infectocontagiosas, muitos 

avanços de ordem científica e tecnológica foram alcançados pela medicina (SILVA, 1986). 

O hospital que, antes, servia de ambiente para a morte, passa a ter uma conotação 

diferente: a busca pela vida, e é nesse espaço, onde surge a necessidade de profissionais 

qualificados para desenvolvimento de atividades paramédicas, dentre elas a enfermagem. 

Para atender à ausência de qualificação de pessoal para trabalhar no hospital, surgiram 

algumas fundações com caráter formal de educação para o exercício das atividades do cuidar, 

como as escolas de parteiras, as quais, de acordo com Silva (1986), representam os 

antecedentes mediatos da enfermagem profissional. 

Em relação aos antecedentes imediatos, são elencados a Guerra da Criméia, e a 

atuação de Florence Nightingale na reorganização dos hospitais de guerra e na criação da 

primeira escola para formação de enfermeiras junto ao Hospital St. Thomas na Inglaterra 

durante o século XIX (SILVA, 1986). 

Nas instituições de qualificação formal, as mulheres eram capacitadas para exercer 

serviços de enfermagem domiciliar e hospitalar recebendo o título de nurses, e para as 
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atividades de supervisão, administração e ensino com o título de ladies nurses. As primeiras 

eram advindas de classes sociais mais baixas; as outras, das mais elevadas. Isso, de acordo 

com Silva (1986), representava a divisão social do trabalho manual e intelectual, característica 

influenciada pelo capitalismo desse período.  

Assim, a enfermagem profissional surge no contexto capitalista a partir da fundação de 

sua primeira instituição formal para educação de enfermeiras para o trabalho em ambiente 

hospitalar e domiciliar. Esse modelo de formação, denominado de nightingaliano, expandiu-se 

pela Europa e pelo mundo. Os seus princípios estavam pautados na disciplina, no ensino 

teórico sistematizado, com autonomia financeira e pedagógica, e havia a exigência de sua 

direção ser exercida por enfermeiras (SILVA, 1986). 

Dessa forma, a enfermagem profissional do final do século XIX caracterizava-se por 

uma atuação baseada em princípios científicos e sistematizados, e executada por profissionais 

com formação em instituições voltadas para este fim, tendo sido o trabalho dividido 

socialmente nas categorias de nurses e ladies nurses.  

Atualmente, na realidade brasileira, essa profissão se reconhece como “um 

componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um 

conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processam pelo ensino, pesquisa e 

assistência.” (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007, p.22). Cabe, pois, 

desempenhar atividades de promoção, manutenção ou recuperação da saúde a partir da 

assistência ao indivíduo, família ou comunidade sadia ou doente (ALMEIDA; ROCHA, 

1997). 

No Brasil, a regulamentação como profissão foi reconhecida após o Decreto nº 20.109, 

de 15 de junho de 1931. Entretanto, a formação de enfermeiras iniciou em 1923 com a 

primeira escola de enfermagem moderna, a Escola Ana Neri, criada junto ao Departamento 

Nacional de Saúde Pública para atender à necessidade de profissionais qualificados para ações 

sanitaristas em face do quadro nosológico e social daquela época (GERMANO, 2007). 

Durante os anos posteriores, outras escolas de enfermagem foram criadas no país para 

formação desses profissionais escassos no mercado de trabalho. Vale esclarecer, entretanto, 

que junto à evolução de escolas e do número de enfermeiros, também havia um crescimento 

no quantitativo de trabalhadores denominados ocupacionais de enfermagem, os quais 

representavam a maior parte da equipe e eram responsáveis pelas atividades manuais como 

higiene, alimentação e acompanhamento dos pacientes (SILVA, 1986). 

No decorrer do desenvolvimento histórico, a enfermagem foi-se modificando de 

acordo com as transformações sociopolíticas, educacionais e sanitárias do país. 
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Durante as décadas de 1920 e 1940, a enfermagem brasileira atuava com base no 

modelo de saúde voltado para ações sanitaristas. Após os anos 1950, com governos 

caracterizados pela abertura política, e sob influência internacional da evolução do mercado 

médico-hospitalar, o modelo de saúde se modifica e assume um caráter curativista 

hospitalocêntrico, o que transformou também a formação e o modo de fazer a enfermagem 

(GERMANO, 2007). 

A partir da década de 1960, após o golpe civil militar e no clima de pós-guerra, a 

instalação de reestruturações ideológicas nos vários segmentos governamentais visava ao 

desenvolvimento industrial e científico do país em face do contexto acelerado de produção e 

evolução de conhecimento. 

As universidades, dentre os setores investidos, representava um lócus de 

desenvolvimento científico e tecnológico através da realização de pesquisas e da formação de 

maior número de profissionais em nível superior que atendesse à necessidade do mercado de 

trabalho. Por isso, foi alvo de significativas mudanças como a implantação de um novo 

modelo de pós-graduação, em 1965, e da reforma universitária, em 1968.  

A enfermagem, em face desse novo contexto, desenvolveu-se quantitativa e 

qualitativamente aumentando o número de cursos pelo país e criando seu primeiro curso de 

pós-graduação stricto sensu em 1972. Nos anos posteriores, acompanhou o crescimento da 

universidade brasileira, expandindo seus cursos de pós-graduação e qualificando, cada vez 

mais, docentes para o universo acadêmico.  

Durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, a capacitação de professores universitários 

era a principal meta dos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG). Todavia, após os anos 

1990, particularmente a partir do IV PNPG, a atuação desse nível educacional ampliou-se 

para atender, também, às necessidades emergentes de profissionais qualificados com alto 

nível de conhecimento e prática no mercado de trabalho para além do universo acadêmico 

(CAPES, 2010). 

Assim, diante desse novo contexto e crescimento da pós-graduação brasileira, a partir 

de novas metas de qualificação profissional e do desenvolvimento científico da enfermagem 

para acompanhá-lo, é que o presente estudo será realizado. Busca-se entender quais as 

mudanças que a pós-graduação pode trazer para o cotidiano profissional do enfermeiro.  

Para isto, parte-se do pressuposto de que a realização desse nível de ensino na 

modalidade stricto sensu permite a formação de um perfil de enfermeiro com “ampla visão de 

sua prática profissional e das necessidades de mudanças para a sua adequação ao modelo de 

saúde vigente”, sendo, portanto, “capacitado para estudar cientificamente os problemas de 
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atenção à saúde, e para o ensino de enfermagem da região.” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2010, p.16).  

Desta forma, tratando-se de um profissional crítico, reflexivo, com conhecimento e 

habilidade para a docência, assistência em saúde e produção de conhecimento científico, 

espera-se que esse enfermeiro represente uma força de trabalho diferenciada na sua equipe, 

destacando-se no seu fazer cotidiano. 

Ressalta-se ainda que, no espaço acadêmico, como nos hospitais de ensino, essa 

qualificação significa uma melhor aproximação com o perfil de assistência, ensino e pesquisa 

da instituição, o que implica uma expectativa positiva para a atuação do enfermeiro/mestre. 

Portanto, a pesquisa ora desenvolvida será centrada no cotidiano do trabalho do 

enfermeiro no âmbito hospitalar, mais especificamente no contexto dos hospitais 

universitários. Essas instituições representam e continuarão representando um lócus por 

excelência para o desenvolvimento profissional da enfermagem, por serem espaços de ensino 

na formação de novos enfermeiros, bem como de pesquisa com a produção de conhecimento. 

Os hospitais universitários, de acordo com o Ministério de Educação e Cultura 

(BRASIL, 2012), “são centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de 

tecnologia para a área de saúde”. São atuantes como responsáveis no campo do ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como objetivos: atender às necessidades do ensino de graduação, 

residência médica e multiprofissional; e desenvolver programas de pós-graduação e linhas de 

pesquisa relacionadas às necessidades de saúde do país, em consonância com o Sistema Único 

de Saúde (SUS). E no campo da assistência, representam centros de referência para oferta de 

serviços de atenção de média e alta complexidade para a rede pública (BRASIL, 2010). 

Essas instituições possuem caráter multidisciplinar de atuação, realizando a 

interligação entre ensino, pesquisa e assistência. Dessa forma, os profissionais que nelas 

trabalham também necessitam da habilidade de interligar a seu serviço outras funções como 

pesquisador ou colaborador de estudos, e/ou a preceptoria de alunos. 

No tocante à enfermagem, Mesquita et al. (2007) explicam que em face dessa missão 

múltipla dos hospitais de ensino, é determinado a essa categoria que integre, em suas 

atividades de forma qualitativa e quantitativa, as ações de caráter acadêmico. 

Em estudos sobre o trabalho do enfermeiro nos hospitais universitários, constatou-se 

que, embora o contexto da instituição onde esse profissional está inserido exija, de forma mais 

contundente, a atuação com base nos quatro pilares de sua profissão: assistência, gerência, 

pesquisa e educação, sua atuação está voltada, majoritariamente, para a gerência, com 

sobrecarga de exigências burocráticas, e para a assistência de caráter tecnicista. Isso reflete 
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fatores de distanciamento das suas reais responsabilidades (ANDRADE; VIEIRA, 2005; 

COSTA; SHIMIZU, 2005).  

Ainda sobre essa discussão, especificamente em relação à pesquisa científica, um 

estudo efetivado no Hospital Universitário Walter Cantídio em Fortaleza-CE chegou à 

conclusão de que os enfermeiros dessa instituição consideram a pesquisa como fundamento 

para teorização da prática e aquisição de novos conhecimentos. Entretanto, esta ainda se 

apresenta de forma laboriosa, sendo consenso entre os participantes a pouca preparação para a 

sua realização (MESQUITA et al, 2007). 

Nesse mesmo estudo, foram apontados como alguns fatores limitantes para a 

realização da pesquisa no hospital universitário: “falta de uma política institucional de 

incentivo à pesquisa; e de uma política de valorização para o enfermeiro que deseja cursar 

mestrado e doutorado; além de desconhecimento teórico/metodológico por parte dos 

enfermeiros.” (MESQUITA et al, 2007, p.556). 

Isso representa uma situação preocupante quanto à atuação do profissional em seu 

local de trabalho, pois, além de não se sentir capacitado a desempenhar suas funções de 

acordo com a missão de ensino e pesquisa, também não recebe apoio e estímulo para tal, 

como a realização de uma pós-graduação na modalidade stricto sensu. 

Concernente ao tema, estudos com egressos de programas de pós-graduação 

desenvolvidos por Almeida et al. (2004) e Ramos et al. (2010) confirmam que a realização do 

mestrado permite melhor qualificação ao enfermeiro dos serviços de saúde, uma vez que 

amplia e aprofunda seu conhecimento crítico e reflexivo sobre a profissão, e, por isso 

recomendam a realização de estudos sobre avaliação do impacto dessa formação no cotidiano 

de seu trabalho. 

Diante dessas considerações questiona-se: o enfermeiro do hospital universitário 

modifica seu cotidiano ao realizar o mestrado? Quais seriam as contribuições do mestrado à 

prática cotidiana do enfermeiro? 

Portanto, o estudo das mudanças ocorridas no cotidiano profissional do enfermeiro do 

hospital universitário, após a realização da pós-graduação em nível de mestrado acadêmico, 

constituiu o objeto da presente investigação. 

Para isso, adotou-se, como fio condutor, o cotidiano na perspectiva construída por 

Agnes Heller para viabilizar a compreensão de como se configura essa prática e se a a pós-

graduação pode contribuir para a sua mudança. Ademais, ancorou-se nas discussões sobre 

educação e mudança de Paulo Freire para o entendimento das continuidades e rupturas deste 

cotidiano. 



17 

 

Trata-se de um tema pouco pesquisado na realidade brasileira, uma vez que a maioria 

de estudos envolvendo os egressos de programas de pós-graduação em enfermagem 

(ALMEIDA et al., 2004; TURRINI et al., 2005; RAMOS et al., 2010),  avaliam o perfil, o 

programa ou contribuições para o egresso. Há poucas pesquisas sobre as repercussões na 

prática, particularmente, no contexto de hospitais universitários.  

Dessa forma, pode-se atribuir sua relevância à possibilidade de cooperar para a 

reflexão sobre as mudanças no cotidiano do trabalho do enfermeiro resultantes da realização 

do mestrado, além de outras contribuições em nível acadêmico e nos serviços de saúde. 

Em nível acadêmico, será possível sinalizar para a colaboração da pós-graduação na 

formação de novos docentes e no exercício da enfermagem, além dos parâmetros 

estabelecidos pela avaliação oficial da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), principalmente no tocante a aplicabilidade e contribuições do 

conhecimento produzido no cotidiano da profissão.  

No nível dos serviços de saúde, será possível refletir sobre o impacto de profissionais 

qualificados na assistência, como também subsidiar pesquisas futuras e políticas institucionais 

nos serviços e nos programas de pós-graduação quanto à necessidade de qualificação para 

uma prática e assistência em saúde de excelência.  

O desejo de pesquisar a respeito do tema surgiu a partir da experiência como discente 

e bolsista de iniciação científica, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). Na época, foi possível acompanhar o desenvolvimento de 

dissertações nas diversas linhas de pesquisa por enfermeiros assistenciais e presenciar muitas 

de suas discussões a respeito dos seus estudos e a presença ou não da relação com sua prática.  

Da mesma forma, durante as aulas práticas da graduação nos hospitais universitários, 

convivendo com enfermeiros na preceptoria de alunos e no desenvolvimento de sua atuação, 

no cotidiano de trabalho, foi possível perceber, em alguns casos, que o título de mestrado não 

representava um diferencial no desempenho de suas atribuições. Isso, de alguma maneira, vai 

de encontro ao esperado de um profissional mais qualificado.  

Assim, à medida que conhecia o desenvolvimento e os objetivos da pós-graduação, 

sua estruturação e sua importância para a qualificação profissional, minha inquietação 

aumentava.  

Vale destacar que quando tive a oportunidade de iniciar o mestrado na mesma 

instituição e cursar a disciplina de Bases Teóricas e Filosóficas da Enfermagem, os 

questionamentos tornaram-se mais contundentes. Assim, foi possível entender que embora a 

pós-graduação na modalidade stricto sensu possua caráter acadêmico e que objetiva a 
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formação de educadores, ela também qualifica para o exercício da enfermagem nos serviços 

de saúde, ao possibilitar o aprofundamento teórico sobre a profissão desde seus pilares 

filosóficos até sua realidade atual e perspectivas para o futuro. Ademais, há o aprendizado de 

caminhos metodológicos que subsidiam a realização de pesquisas e preparação para a prática 

docente. Dessa forma, o enfermeiro tem no mestrado a possibilidade de aprofundar e 

aumentar o seu conhecimento e competência nos quatro pilares da profissão: assistência, 

gerência, pesquisa e ensino; e, mesmo assim, por que, para alguns, essa formação não 

representa uma mudança no seu modo de exercer a enfermagem?  

Em face dessas considerações, a pesquisa teve como objetivo: analisar as mudanças do 

cotidiano profissional do enfermeiro do hospital universitário após a realização do curso de 

mestrado. 

E para organização e apresentação dos capítulos, a dissertação ficou assim estruturada:  

- Introdução. Aborda um breve histórico da enfermagem como profissão e os 

questionamentos que levaram à realização desta pesquisa.  

- Vista aérea: a pós-graduação em enfermagem no Brasil. Apresenta a evolução 

histórica da pós-graduação brasileira, sobretudo a de enfermagem e, especificamente, a do 

PGENF/UFRN. 

- Trilhas percorridas: procedimentos metodológicos. Expõe o caminho metodológico 

composto pelas técnicas e referenciais utilizados na presente investigação. 

- Os enfermeiros/mestres e o seu lugar de trabalho. Dialoga a visão dos participantes 

sobre a composição do seu cotidiano profissional, com as discussões dos estudos de Agnes 

Heller. 

- A aventura do conhecimento: o curso de mestrado. Explica o desenvolvimento do 

curso de pós-graduação, inclusive com as motivações e dificuldades encontradas. 

- De volta à casa: continuidades e rupturas do cotidiano profissional. Discute, 

ancorando-se nos estudos de Paulo Freire, as mudanças ocorridas ou não no cotidiano do 

enfermeiro, a partir de suas falas. 

- Encerramento. Apresenta os aspectos mais significativos e conclusivos da presente 

investigação, com sugestão de novas pesquisas e estratégias para os problemas identificados. 
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2 OBJETIVOS 

- Analisar as mudanças do cotidiano profissional do enfermeiro do hospital 

universitário após a realização do curso de mestrado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - Caracterizar o perfil dos enfermeiros mestres do Complexo hospitalar universitário 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CHU/UFRN) 

 - Conhecer o cotidiano profissional destes enfermeiros. 

 - Descrever a realização do mestrado por esse profissional. 

 - Identificar as mudanças no cotidiano profissional do enfermeiro/mestre do 

CHU/UFRN após a realização do mestrado. 
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3 VISTA AÉREA: A PÓS-GRADUAÇÃO  EM ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu ainda, mas 

pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo 

mundo vê.” (Arthut Schopenhauer) 

 

Visando entender as transformações ocorridas no cotidiano profissional do enfermeiro 

em um hospital universitário, egressos do mestrado, será discutido como a pós-graduação em 

enfermagem está organizada e como é desenvolvida nas Universidades brasileiras, para que se 

possa compreender o contexto no qual esse nível de educação foi construído e está inserido.  

Portanto, entender a evolução da pós-graduação brasileira, em particular, a de 

enfermagem, possibilitará a compreensão sobre o desenvolvimento histórico das políticas 

públicas que a regem, dos objetivos e metas a serem alcançadas e as possíveis contribuições  

para o cotidiano da profissão, para assim, conhecer o contexto em que o enfermeiro/mestre, 

participante desta pesquisa, está condicionado. 

Para se discutir esse nível de formação em enfermagem, faz-se necessário 

compreender a evolução da própria pós-graduação no país e como se insere nessa trajetória a 

pós-graduação de enfermagem. 

Entende-se a pós-graduação como todos os cursos realizados após a formação 

universitária básica ou graduação, com o objetivo de aprofundar o conhecimento ou 

aperfeiçoar técnicas de trabalho.   

No Brasil, as primeiras discussões sobre pós-graduação começaram na década de 

1930, com Francisco Campos que na minuta do Estatuto das Universidades Brasileiras, 

propôs a implantação desse nível de ensino, seguindo os moldes europeus. Inicialmente, 

ocorreu no curso de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de 

Filosofia e na Universidade de São Paulo (USP). Entretanto, foi somente, na década de 1940, 

no texto do art. 71 do Estatuto da Universidade do Brasil, que a expressão “pós-graduação” 

foi usada pela primeira vez (SANTOS, 2003). 

Ainda no final da década de 1940 e início da década de 1950, foram criadas algumas 

organizações objetivando auxiliar no desenvolvimento e financiamento da pesquisa no país: a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948, a CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e o Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq), em 1951 (PADILHA et al., 2006). 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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A criação dessas entidades foi fundamental para impulsionar a universidade e a pós-

graduação brasileiras devido a seus financiamentos à pesquisa, auxiliando no 

desenvolvimento de projetos e na obtenção de títulos de docentes no exterior. 

Durante a década de 1950, ainda sob a influência das parcerias realizadas na Segunda 

Guerra Mundial, o Brasil firmou convênios com universidades e fundações americanas para 

estímulo ao desenvolvimento científico, gerando grandes influências do modelo americano no 

brasileiro. Assim, os modelos de pós-graduação seguidos no Brasil foram o europeu 

(principalmente na Universidade de São Paulo - USP) e o americano (Instituto tecnológico da 

aeronáutica-ITA, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

(SANTOS, 2003). 

Foi na década de 1960 que a pós-graduação brasileira teve seu grande impulso. Nos 

primeiros anos, surgem iniciativas importantes como a criação da Comissão Coordenadora 

dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia pela Universidade do Brasil; a implantação 

do mestrado em Matemática da Universidade de Brasília; o doutorado do Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada; o mestrado e doutorado na Escola Superior de Agricultura de 

Viçosa, além dos cursos de pós-graduação no ITA e na Universidade de Brasília (UnB) 

(SANTOS, 2003). 

Embora houvesse a criação e desenvolvimento de cursos de mestrado e doutorado no 

país por essas instituições, não havia uma política pública específica e documentos que 

regularizassem ou estruturassem, em nível federal, esee grau de formação no Brasil. 

Em 1964, com o golpe civil/militar há uma transformação em todos os setores do país. 

A educação é reestruturada política e ideologicamente, e, no âmbito universitário, algumas 

necessidades eram apontadas: extinção do sistema de cátedras, a introdução da organização 

departamental, a divisão do currículo escolar em dois ciclos (básico e profissionalizante), a 

integração das atividades de ensino e pesquisa, e a ênfase na pós-graduação (GERMANO, 

2000). 

Em face dessas destas mudanças, em 1965, há a apresentação do Parecer nº 977/65 do 

extinto Conselho Federal de Educação, que fundamentou o Ensino da Pós-graduação stricto 

sensu no país; e sua operacionalização ocorreu com a Reforma Universitária implantada pela 

Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968 (PADILHA et al, 2006). 

A partir desse parecer, a pós-graduação brasileira passou a se estruturar seguindo o 

modelo americano, o qual é dividido em stricto sensu, que representa os cursos de 

aprofundamento do conhecimento e obtenção de título acadêmico (mestrado e doutorado); e 
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lato sensu correspondente aos cursos de aperfeiçoamento da prática profissional, com 

obtenção de título de especialista (BRASIL, 1965). 

Os cursos de caráter stricto sensu possuem dois níveis: mestrado, no qual o estudante 

desenvolve uma dissertação que deve revelar o domínio do tema estudado e capacidade de 

sistematização; e o doutorado, que tem o objetivo de formação científica aprofundada, na qual 

o estudante precisa desenvolver sua tese como uma contribuição para o conhecimento do 

tema, apresentando capacidade de pesquisa e poder criador (REBOUÇAS; PAGLIUCA, 

2010). 

Vale, ainda, esclarecer, que o curso de mestrado pode apresentar o caráter acadêmico, 

tendo a pretensão de capacitar para a carreira do ensino; ou o profissional, com o objetivo de 

formar um profissional de alto nível de conhecimento e prática (BARROS; VALENTIM; 

MELO, 2005). 

Nos anos posteriores à emissão do parecer, percebeu-se um expressivo crescimento 

dos cursos de pós-graduação stricto sensu, devido à necessidade de um corpo docente 

qualificado para a expansão das universidades. Os órgãos de fomento como CNPq e CAPES 

desenvolviam estratégias, sendo cada vez maior o número de bolsas de estudos financiadas 

para pesquisadores e docentes universitários. 

Foi nesse contexto histórico e político que surgiu a pós-graduação em enfermagem na 

modalidade stricto sensu no Brasil, com o primeiro curso de mestrado criado em 1972, pela 

Escola de Enfermagem Anna Nery, no Rio de Janeiro.  

O desenvolvimento da pós-graduação, especificamente em enfermagem, seguiu os 

mesmos passos da pós-graduação brasileira, todavia, de forma mais demorada, haja vista que 

a profissão veio ser estruturada no país somente na década de 1920, quando surge a primeira 

escola de enfermagem moderna. Assm, o próprio conhecimento da enfermagem brasileira 

demorou a consolidar-se academicamente.  

O primeiro curso da denominada enfermagem moderna surgiu no Brasil, em 1923, na 

Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que, posteriormente, foi 

nomeada Escola de Enfermagem Anna Nery. Esse curso foi criado com o objetivo de atender 

à necessidade de profissionais capacitados para estratégias sanitárias no país. Seu corpo 

docente foi formado por enfermeiras americanas trazidas com apoio da Fundação Rockefeller, 

e, posteriormente, com as concluintes da própria escola (GERMANO, 2007). 

Após a diplomação da primeira turma, surge a Associação Nacional de Enfermeiras 

Diplomadas, em 1925, representando a criação da primeira entidade representativa da 
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profissão, a qual, posteriormente, em 1954 é denominada Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn) (GERMANO, 2007). 

O desenvolvimento dessa entidade permitiu uma organização da profissão, como 

também a criação de instrumentos que auxiliaram na evolução científica da enfermagem, 

como a Semana Brasileira de Enfermagem, criada, em 1940, com a denominação de Semana 

de Enfermagem; o Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado pela primeira vez em 

1946; e a Revista Brasileira de Enfermagem, criada em 1932 com o nome de Annaes de 

Enfermagem (GERMANO, 2007). 

Esses espaços possibilitaram à profissão, locais e veículos de publicação para 

discussão de sua prática, reunindo, nesses ambientes, os principais intelectuais e 

pesquisadores da enfermagem, servindo, pois, de subsídio para formação do conhecimento 

científico da profissão no país (SANTOS; GOMES, 2007). 

Diante da falta de recursos humanos e estruturais, uma vez que ainda eram escassos os 

cursos de graduação, a pós-graduação em enfermagem durante as décadas de 1940 e 1950 

restringia-se a cursos de especialização, como os cursos de “Pedagogia e Didática aplicada à 

Enfermagem” e “Administração de Unidade de Enfermagem” oferecidos pela Escola de 

Enfermagem da USP (EEUSP), a partir de 1959. Entretanto, havia por parte de fundações 

internacionais apoio financeiro para a realização da pós-graduação no exterior, haja vista a 

necessidade de docentes qualificados para os cursos de graduação no país (OGUISSO; 

TSUNECHIRO, 2005). 

Conforme discutido anteriormente, com a publicação do Parecer nº 977 em 1965 pelo 

Conselho Federal de Educação, que fundamentou o ensino da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil, e com a operacionalização da Reforma Universitária, em 1968, ocorreram muitas 

transformações no ensino universitário.  

Em relação ao ensino de enfermagem, essas transformações desencadearam na criação 

do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu no país, em 1972, pela Escola de 

Enfermagem Anna Nery. Esse mestrado elegeu como prioridade a Enfermagem Fundamental, 

visto que a necessidade de profissionais no Brasil era crescente, e existia uma expressiva 

demanda de docentes qualificados para formar esses profissionais (OGUISSO; 

TSUNECHIRO, 2005). 

Durante a década de 1970, ocorreu a criação de outros cursos de pós-graduação stricto 

sensu em nível de mestrado, como o de Fundamentos de Enfermagem pela EEUSP em 1973; 

o curso de mestrado em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-
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USP) em 1975; e posteriormente, o do Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) (OGUISSO; TSUNECHIRO, 2005).  

Nesse período, surgiram também algumas organizações voltadas para a pesquisa em 

enfermagem como: o Centro de Pesquisas em Enfermagem (CEPEn) em 1971 que divulgou, 

em 1979, seu primeiro catálogo “Informações sobre pesquisas e pesquisadores em 

Enfermagem”; e a realização do Seminário Nacional da Pesquisa em Enfermagem, em 1979, 

possibilitando a primeira reflexão e avaliação sobre os rumos da pesquisa nessa profissão 

(SANTOS; GOMES, 2007). 

No início dos anos 1980, com quase uma década de experiência na formação de 

mestres e no desenvolvimento de pesquisas, as EEUSP e a EERP criam, separadamente, 

comissões para solicitação da implantação do curso de doutorado. Torna-se importante 

lembrar que havia a ameaça de extinção dos cursos de graduação, caso o número de doutores 

no corpo docente das universidades não expandisse. Entretanto, a solicitação foi negada sob o 

argumento de que, individualmente, essas escolas não possuíam estrutura e recursos para 

operacionalização do doutorado (OGUISSO; TSUNECHIRO, 2005; ALMEIDA et al., 2002). 

Assim, em 1981, essas instituições se unem e formam o primeiro programa de 

Doutoramento em Enfermagem da América Latina, nomeado Programa de Doutoramento 

Interunidades, credenciado pelo Conselho Federal de Educação em 1986 (OGUISSO; 

TSUNECHIRO, 2005). 

Nos anos posteriores, a pós-graduação stricto sensu tem sua expansão pelo país, com a 

criação de novos cursos de mestrado em outras regiões, e de doutorado em outras instituições 

do Sudeste. Porém, foi na década de 1990 que houve um expressivo aumento desses cursos 

pelo Brasil, pois com o processo de redemocratização, iniciado na década anterior, a crise 

financeira instalada, e o número elevado de solicitações de aposentadorias por parte dos 

professores, o corpo docente das universidades começa a diminuir; e, como estratégia para 

deter essas perdas, foi incentivada a formação de doutores com aumentos salariais e propostas 

de doutorados interunidades (OGUISSO; TSUNECHIRO, 2005; ALMEIDA et al., 2002). 

Um exemplo da estratégia desenvolvida foi o acordo firmado para o Doutoramento 

interunidades da USP com as Universidades Federais do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da 

Bahia e de Sergipe. Essa modalidade de doutorado possibilitou a qualificação do corpo 

docente, como também incentivou a criação de novos programas de Pós-Graduação nas 

instituições de origem dos novos doutores (OGUISSO; TSUNECHIRO, 2005; ALMEIDA et 

al., 2002). 
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Embora tenha havido o incentivo para expansão dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu pelo país, com diversas estratégias, ainda há uma distribuição desigual desses pelas 

regiões. Atualmente, existem, no país, 54 programas de pós-graduação stricto sensu em 

enfermagem, assim distribuídos: 25 cursos na região Sudeste; 13, no Nordeste; 11, na região 

Sul; 3, no Centro-Oeste; e 2, na região Norte (CAPES, 2013). 

Particularmente no Nordeste, a pós-graduação stricto sensu em enfermagem teve seu 

início em 1979, com a criação dos cursos de mestrado, na Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia e na Escola de Enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba. Esses cursos tiveram o estímulo por parte do Ministério de Educação, CAPES e do 

Departamento de Assuntos Universitários para assessorar grupos de trabalhos dessas Escolas, 

visando suprir a necessidade de docentes qualificados e pesquisadores, diminuindo, assim, as 

desigualdades regionais no país (RODRIGUES et al., 2007). 

Posteriormente, em 1993, surge o curso de mestrado no Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), e em 1996, começam as atividades no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, sendo esse curso credenciado pela CAPES somente 

em 2001. Em 1998, foi criado o primeiro curso de Doutorado no Departamento de 

Enfermagem da UFC com área de concentração em “Enfermagem” (RODRIGUES et al., 

2007). 

Assim, durante as décadas de 1990 e 2000, os cursos de mestrado e doutorado em 

Enfermagem no Nordeste expandiram-se e, atualmente, estão assim distribuídos: 3 na Bahia, 

2 no Piauí, 2 em Pernambuco, 2 no Ceará, 1 na Paraíba, 1 no Maranhão, 1 em Alagoas e 1 no 

Rio Grande do Norte, sendo que somente na Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são 

oferecidos o curso de doutorado (CAPES, 2013). 

A instalação de cursos de pós-graduação representa fortes investimentos nas regiões 

que os recebem, tanto no meio acadêmico como nos serviços com a possibilidade de melhoria 

da qualidade da assistência em saúde. O estudo dessas mudanças se faz necessário visto que 

os critérios estabelecidos pela CAPES não favorecem esse tipo de análise. Assim, decidiu-se 

estudar os mestres em enfermagem da UFRN para buscar as mudanças no seu cotidiano, 

pertencente à realidade local. 

 

3.1 OS ENFERMEIROS/MESTRES PELO PGENF/UFRN. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN surgiu, em 1996, após um 

processo de discussão e construção coletiva para sua estruturação por parte dos docentes que 
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o integravam. Desde a década de 1980, esse departamento desenvolvia atividades em cursos 

de pós-graduação lato sensu, tendo até 1993 formado 129 especialistas em 12 cursos de 

especialização.  No início dos anos 90, após uma avaliação destes e em face da necessidade de 

formar enfermeiros docentes e assistenciais, capacitados para as exigências de um novo 

modelo assistencial em saúde, foi iniciada uma longa discussão para elaboração de um 

programa de pós-graduação stricto sensu (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 1995). 

Nesse mesmo período, professores de algumas Universidades do Nordeste discutiram 

a criação de um núcleo de pós-graduação em enfermagem, tendo sido formuladas diretrizes 

para uma política de pós-graduação na região. Essa rede teve como objetivo subsidiar outros 

cursos em fase de planejamento. Embora, a proposta não tenha se efetivado, possibilitou, 

posteriormente, a criação da Rede de Enfermagem do Nordeste; como também, a participação 

neste processo dos professores do departamento de Enfermagem da UFRN, fortalecendo a 

ideia da criação de seu programa de pós-graduação stricto sensu (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1995). 

Além dessas discussões, o desenvolvimento crescente de atividades de pesquisa do 

Departamento de Enfermagem da UFRN contribuía para a estruturação do programa de Pós-

graduação. A partir de 1994, bases de pesquisa começaram a ser sistematizadas com a 

participação de professores e bolsistas de iniciação científica. Nesse mesmo ano, a ampla base 

denominada “Formação e utilização de recursos humanos e assistência de enfermagem” foi 

dividida em duas: “Educação em Enfermagem” e “Enfermagem nos serviços de saúde” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1995). 

Assim, diante dessa nova configuração acadêmica, da experiência em cursos de 

especialização, e da necessidade de formar professores e enfermeiros para uma nova realidade 

de saúde, foi criado em 1996 o Programa de pós-graduação stricto sensu em Enfermagem, da 

UFRN, oferecendo o curso de mestrado.  Entretanto, esclarece-se que o referido programa só 

foi reconhecido pela CAPES em 2001, embora tenha formado duas turmas até o ano 2000, 

posteriormente reconhecidas. Em 2010, foi aberta a seleção para a primeira turma de 

doutorado em Enfermagem com um total de 5 vagas.  

Atualmente, o programa oferece, anualmente, 30 vagas para mestrado e 10 para o 

doutorado, e seus 7 grupos de pesquisa estão organizados em 4 linhas: Educação e trabalho 

em enfermagem e saúde;  Enfermagem na vigilância à saúde; Enfermagem na saúde mental e 

coletiva; e Desenvolvimento tecnológico em saúde e enfermagem.   
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Até o momento da realização desta pesquisa, foram titulados 207 mestres em suas 

diversas linhas de pesquisa. Isso representa um grande impacto para a Enfermagem do Rio 

Grande do Norte, visto que possibilitou a capacitação de docentes qualificados para a própria 

instituição, como para outras faculdades de enfermagem deste e de outros Estados da 

Federação; além de subsidiar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às condições 

particulares da profissão e da saúde como um todo, em âmbito regional e nacional.  

Assim, após compreender que a pós-graduação em enfermagem no Brasil evoluiu em 

consonância com as Políticas Nacionais de pós-graduação, respondendo às necessidades do 

mercado de trabalho ora acadêmicas, ora profissionais, parte-se para a apresentação dos 

resultados da presente pesquisa, desenvolvida para analisar as mudanças ocorridas no 

cotidiano do enfermeiro, especificamente, no contexto do Complexo Hospitalar da UFRN, 

após esse profissional haver cursado o mestrado no Programa de pós-graduação em 

enfermagem da mesma instituição.     
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4 TRILHAS PERCORRIDAS: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente investigação trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa. Esse tipo de abordagem permite trabalhar com compreensões mais profundas das 

relações, dos processos e dos fenômenos, o que não seria possível com a operacionalização de 

variáveis como na abordagem quantitativa, visto que se pretende estudar um universo de 

significados, motivos, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2012). 

O local de pesquisa foi o Complexo Hospitalar Universitário/UFRN, que é composto 

pelo Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL); Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJEC); Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB); e Hospital de Pediatria Professor 

Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012). 

Todas essas instituições destacam-se como centros de referência no cenário local de 

saúde, nas diversas especialidades das quais dispõem, além de oferecerem suporte ao ensino, 

pesquisa e extensão aos cursos da área da saúde e afins, dispondo inclusive de modalidades de 

residência médica e multiprofissional.  

Essas características requerem dos profissionais que neles atuam uma maior 

capacidade de articulação do ensino/serviço/pesquisa em seu trabalho, o que explica a escolha 

desses locais para o presente estudo. 

A população foi composta por vinte e dois enfermeiros/mestres, em um universo de 

trinta e um, atuantes no referido complexo hospitalar, egressos do programa de pós-graduação 

em enfermagem, da UFRN. É importante esclarecer que a especificidade em relação ao 

mestrado se deve ao fato de que os enfermeiros com pós-graduação stricto sensu das 

instituições onde foi realizada a pesquisa têm apenas este título, embora alguns já estejam 

cursando o doutorado. Quanto à seleção apenas dos egressos do Programa de pós-graduação 

em enfermagem da UFRN (PGENF/UFRN), deve-se a inquietação inicial da pesquisa, ao 

buscar conhecer as modificações no cotidiano profissional do enfermeiro do CHU, egresso do 

PGENF/UFRN.  Nesse caso, trata-se da própria Universidade formando e qualificando, 

academicamente, seus servidores para a assistência em saúde no seu CHU.  

A seleção dos participantes ocorreu mediante os seguintes critérios de inclusão: ser 

mestre em enfermagem pelo PGENF/UFRN; ter cursado o mestrado após ter trabalhado na 

assistência de enfermagem em instituição hospitalar; e estar trabalhando no complexo 

hospitalar universitário da UFRN, durante o período da busca de informações. Assim, serão 
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critérios de exclusão: ter cursado o mestrado antes de trabalhar na assistência de enfermagem;  

estar aposentado ou afastado do trabalho no CHU, durante o período de coleta de dados. 

Para o desenvolvimento dessa etapa da pesquisa, foi solicitada, previamente, a 

anuência por parte dos diretores dos hospitais universitários e iniciado o processo de 

submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, conforme orienta a 

Resolução nº 466, de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Obteve-se o parecer favorável à 

realização da pesquisa com o nº 268.498 e CAAE: 13922713.1.0000.5537.  

Seguindo as recomendações dessa Resolução, o convite dos sujeitos para participação, 

nesse estudo, ocorreu, pessoalmente, por parte dos investigadores, que informaram os 

objetivos e procedimentos metodológicos. Em seguida, após a confirmação de sua 

participação, foi solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

em duas vias, além da autorização para gravação do áudio da entrevista. Após as assinaturas, 

foram agendadas as entrevistas de acordo com a disponibilidade de local, data e horário do 

participante.  

Assim, a coleta de dados ocorreu utilizando-se, como técnica a entrevista 

semiestruturada, que, na abordagem qualitativa, visa, sobretudo, apreender o ponto de vista 

dos participantes do estudo, facilitando a abertura, a ampliação, e o aprofundamento da 

comunicação (MINAYO, 2010).  

O instrumento (APÊNDICE A) foi composto por questões abertas e fechadas, 

distribuídas em 3 tópicos: caracterização acadêmica e profissional do enfermeiro mestre; 

descrição do curso de mestrado, com questões sobre o desenvolvimento do curso; e cotidiano 

profissional, com questões a respeito das mudanças ocorridas no trabalho dos enfermeiros.             

Procedeu-se à gravação do áudio da entrevista, transcrição e envio por e-mail a cada 

participante para a sua devida conferência, aprovando ou não o texto. 

Em concordância ao sigilo e anonimato dos respondentes, estes foram identificados 

como M1, M2, sucessivamente.  

A análise ocorreu utilizando-se o método de análise temática de conteúdo, a qual de 

acordo com Minayo (2010, p.303) “diz respeito a técnicas de pesquisa que permitem tornar 

replicáveis e válidas inferências sobre dados de um contexto, por meio de procedimentos 

especializados e científicos.” 

A modalidade temática, particularmente, permite “descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objeto analítico visado.” (MINAYO, 2010, p. 316). 
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Esse tipo de técnica é realizado em três etapas: a pré-análise; a exploração do material 

e tratamento dos resultados obtidos; e a interpretação. 

Na pré-análise, o investigador faz uma leitura flutuante do material para conhecimento 

e aproximação com os dados obtidos. Posteriormente, realiza a constituição do corpus, que 

corresponde ao universo estudado, seguindo algumas normas de validade qualitativa como a 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Então, parte para a 

formulação e reformulação de hipóteses e objetivos tendo como parâmetro a leitura exaustiva 

do material empírico, o que pode variar o rumo interpretativo da pesquisa e a abertura de 

novas indagações (MINAYO, 2010).  

A exploração do material refere-se ao processo de classificação dos dados em busca 

do núcleo de compreensão do texto. Nessa etapa, são encontradas as categorias, definidas 

como “expressões ou palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será 

organizado.” (MINAYO, 2010, p. 317). 

Após o processo de categorização e identificação dos núcleos de sentido ou unidades 

de significação, o investigador segue para o tratamento e interpretação dos resultados através 

da inferência e inter-relações com o quadro teórico desenvolvido inicialmente (MINAYO, 

2010). 

Assim, após a análise, as categorias foram classificadas conforme os objetivos do 

estudo em: “o cotidiano é composto somente por atividades assistenciais e gerenciais” e “o 

cotidiano é composto por atividades assistenciais, gerenciais e acadêmicas”; referente à 

descrição do mestrado: “motivações”, “origem do tema de pesquisa” e “dificuldades”; e 

quanto às mudanças: “a inercia da cotidianidade”, “as mudanças particulares”, e “as rupturas 

do cotidiano”. 

A partir da identificação das categorias, a discussão dos resultados teve como suporte 

o quadro teórico composto pelo referencial do “Cotidiano” segundo Agnes Heller, e as 

reflexões de “Educação e mudança” de Paulo Freire. 
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5 OS ENFERMEIROS/MESTRES E O SEU LUGAR DE TRABALHO 

 

Este capítulo apresenta a caracterização dos participantes da pesquisa, baseada nos 

dados: sexo, idade, instituição de trabalho, tempo de formado e de trabalho ao término do 

mestrado, atuação no ensino e a realização de outra pós-graduação. 

Diante dos resultados, constata-se que o número de enfermeiros/mestres do complexo 

hospitalar universitário egressos do PGENF/UFRN é composto por 31 enfermeiros, sendo que 

22(70,9%) foram os participantes desta pesquisa.  

Da população entrevistada, 21(95,5%) são do sexo feminino e 1(4,5%) do sexo 

masculino, com média de idade de 43,7 anos. 

Os 22 participantes estão distribuídos nas instituições: HUOL com 15 (68%), 

HOSPED com 4 (18%), MEJEC com 2 (9%) e HUAB com 1 (5%),  conforme apresentação 

no gráfico: 

 

Figura1: Distribuição dos participantes por instituição hospitalar do CHU/UFRN 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O maior número de mestres está presente no HUOL, instituição de saúde que realiza 

serviços com população adulta em clínica médica, cirúrgica e ambulatorial em diversas 

especialidades. Esse caráter de hospital geral permite uma abrangência de fenômenos a serem 

pesquisados por seus profissionais e essa diversidade de objetos de pesquisa, presente no 

cotidiano profissional, confere aos enfermeiros dessa instituição uma maior oportunidade para 

o desenvolvimento de estudos científicos. Da mesma forma, facilita o ingresso nas linhas de 

pesquisa do programa de pós-graduação em enfermagem da UFRN, uma vez que a maioria 
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dos grupos desenvolvem suas pesquisas nos níveis de média e alta complexidade de atenção à 

saúde.  

Em estudo efetivado em Fortaleza-CE, constatou-se que a dificuldade de ingresso em 

grupos de pesquisa e desconhecimento teórico e metodológico são fatores que impedem ou 

dificultam o curso de mestrado pelo enfermeiro do hospital universitário (MESQUITA et al., 

2007). Assim, o maior número de enfermeiros mestres no HUOL deve-se, especialmente, a 

seu caráter de hospital geral e maior diversidade de objetos a serem estudados, os quais se 

encaixam facilmente nas linhas de pesquisa do PGENF/UFRN. 

Referente ao tempo de formado desses profissionais ao término do mestrado, 

identificou-se que eles tinham, em média, 13 anos, sendo que 2 (9,1%) possuíam de 1-5 anos, 

4 (18,2%) de 6-10 anos, 9 (40,9%) de 11-15 anos, 5 (22,7%) de 16-20 anos, e 2 (9,1%) com 

21 ou mais anos de formados. 

E quanto ao tempo de atuação no complexo hospitalar universitário, a média foi de 9,3 

anos de trabalho nessas intituições, havendo 4 (18,2%) enfermeiros com 1-5 anos; 12 (54,5%) 

com 06-10 anos; 3 (13,65%) com 11-15 anos; e 3 (13,65%) com 16 anos ou mais de trabalho. 

Esses resultados assemelham-se ao encontrado no estudo desenvolvido com os 

egressos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na saúde do adulto da USP, no qual 

a média de tempo de formado foi de 9,9 anos, com mediana de 10,5 anos (TURRINI et al., 

2005). 

A presença de profissionais mais velhos nos programas de pós-graduação não segue a 

perspectiva atual de formação de jovens pesquisadores, entretanto não se deve desconsiderar a 

sua experiência profissional e, consequentemente, maior aproximação com seu objeto de 

trabalho e estudo. Isso facilita o desenvolvimento da pesquisa (TURRINI et al., 2005). 

No caso do programa de pós-graduação em enfermagem da UFRN, essa média 

elevada de tempo de formado e de serviço deve-se, em parte, à criação relativamente recente 

do curso de mestrado. Além de o programa contar com, apenas, 17 anos de sua criação, sua 

meta inicial, seguindo as diretrizes dos Planos Nacionais de Pós-Graduação, era aumentar o 

número de docentes para a Universidade. Assim, a aproximação com os enfermeiros dos 

serviços e a oportunidade de qualificação desses profissionais que já trabalhavam foram 

iniciadas mais recentemente. 

Em relação à docência, 13 (59%) dos enfermeiros pesquisados atuaram ou atuam no 

ensino após a realização do mestrado, enquanto 9 (41%) não atuam ou atuam de forma 

eventual, o que representa uma resposta em concordância com a meta dos Planos Nacionais 
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de Pós-Graduação de formar docentes para atender às necessidades das intituições de ensino 

superior.  

Em estudo desenvolvido em São Paulo-SP, identificou-se que a pós-graduação era 

encarada como um cooping, entendida como uma forma de fugir das condições adversas do 

trabalho assistencial. Considerando que a maior parte dos profissionais com mestrado atuam 

na gerência ou na docência, isso significaria uma oportunidade para a saída do serviço de 

assistência da instituição hospitalar (BUDJOSO; COHN, 2008). Todavia, não se percebeu 

essa associação na presente pesquisa, uma vez que todos os que cursaram a pós-graduação 

permanecem no serviço assistencial hospitalar. 

Outro dado pesquisado, neste estudo, foi a realização de outra pós-graduação pelos 

enfermeiros. Constatou-se que 21 (95,4%) dos enfermeiros já possuíam outra pós-graduação, 

a qual era em 100% dos participantes na modalidade lato sensu, quais sejam, especializações 

ou residências, e somente 1 (4,6%) não possuía outra pós-graduação.  

Também foi identificado que 5 enfermeiros (22,7%) já estão cursando o doutorado, o 

que significa uma continuação na qualificação desse profissional para o desenvolvimento de 

pesquisas, como também para atuação no ensino. 

Ademais, a realização do mestrado pelos enfermeiros do CHU aumentou ao longo dos 

anos, conforme apresenta o gráfico a seguir. 

 

Figura 2: Distribuição por ano de enfermeiros mestres do complexo hospitalar da 

UFRN formados pelo PEGENF/UFRN.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Percebe-se um crescimento constante do número de enfermeiros/mestres; em 2011 

registrou-se o maior número de defesas. Quanto a esse dado, é valido esclarecer que, a partir 

de 2009 houve o surgimento de editais constando da a parceria entre o Programa de Pós-

Graduação e o CHU para a presença de cotas na quantidade de vagas do processo seletivo 

para o mestrado voltadas para o servidores da Universidade. Assim, o ano de 2011 teve o 

maior número (7) de enfermeiros do CHU  detentores do título de mestre.  

Em face dos resultados apresentados, identificou-se que os participantes apresentam 

um perfil de enfermeiros do sexo feminino, com idade média de 43 anos, com tempo médio 

de experiência profissional de 9,3 anos ao término do mestrado, atuantes no âmbito da 

docência após a obtenção do título de mestre, e detentores de outra pós-graduação, sendo em 

nível lato sensu. 
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6 FRAGMENTOS DO COTIDIANO PROFISSIONAL: O DIA-A-DIA NO 

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO/UFRN 

 

“O homem da cotidianidade é atuante e frutidor, ativo e 

receptivo, mas não tem nem tempo nem possibilidade de se 

absorver inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso não 

pode aguçá-los em toda sua intensidade.” 

(Agnes Heller) 
 

Os hospitais universitários representam instituições de significativa importância para a 

missão da Universidade, uma vez que operacionalizam a tríade ensino/pesquisa/extensão, 

neste caso, ensino/pesquisa/assistência.  

O Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CHU/UFRN) apresenta-se como importante ambiente para o desenvolvimento de 

assistência à saúde em alta complexidade, de pesquisas científicas e de formação para 

inúmeros cursos. Assim, os profissionais, inseridos nesse espaço de trabalho, estão em 

constante contato com as atividades acadêmicas.  

Em busca de analisar o cotidiano dos enfermeiros do CHU/UFRN após a realização do 

mestrado, investigou-se junto a estes como se desenvolve o seu cotidiano de trabalho para 

compreender o processo de ruptura ou continuidade nas mudanças de suas ações.  

Solicitou-se aos enfermeiros que eles falassem de seu cotidiano como enfermeiro (a) 

de um Hospital Universitário.  

Diante da análise das respostas, emergiram duas categorias com semelhanças e 

divergências sobre essa mesma composição: “O cotidiano é formado por atividades 

assistenciais e gerenciais”; e o “cotidiano é formado por ações assistenciais, gerenciais 

acrescidas de atividades de caráter acadêmico como o ensino e a pesquisa”. 

 Em relação à primeira categoria, os participantes descrevem o cotidiano do 

enfermeiro no CHU como semelhante a qualquer instituição hospitalar, com características de 

cunho assistencial e administrativo.  

 

“O trabalho é assistencialista, de acordo com a especialidade, aí somos 

designados para os setores. Então, no setor no qual a enfermeira trabalha, 

além dela ser responsável pela equipe de enfermagem, coordena, 

supervisiona, orienta, acompanha os técnicos e dão assistência aos 

pacientes.”M11 

 

“Meu cotidiano é com escala diária, com assistência direta e indireta ao 

paciente, com partes administrativas e gerência de enfermagem. A rotina é 

bem cansativa às vezes.”M22 
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“O cotidiano é a rotina em si mesmo, tudo o que tem que ser feito, e a gente 

se divide em duas coisas muito burocráticas, administrativas do setor, que 

devem ser feitas, porque se não a gente não consegue estatísticas, controle 

de infecção.”M9 

 

“O cotidiano é como é para todo enfermeiro da assistência. Você chega ao 

setor, você vai ver o serviço, vai organizar as atribuições de cada técnico, 

vai remanejar algum, se alguém faltar, vai disponibilizar material para o 

setor. Fazer as visitas aos pacientes, atualizar a ocorrência, atender as 

intercorrências. A rotina é basicamente essa, no geral.”M15 

 

Percebe-se, a partir das falas, que o cotidiano do enfermeiro compreende uma rotina 

semelhante à presente nas demais instituições hospitalares, composta por atividades 

assistenciais e administrativas. Isto vai de encontro aos próprios pilares e competências da 

profissão, e principalmente, à missão institucional do HU. 

Em estudos também desenvolvidos com enfermeiros de hospitais universitários, mas 

utilizando procedimentos metodológicos diversos (entrevista, observação, análise histórica de 

literatura), semelhante resultado foi encontrado (ANDRADE; VIEIRA, 2005; TREVIZAN et 

al., 2005; COSTA; SHIMIZU, 2005). 

Assim, torna-se evidente essa característica predominante no trabalho do enfermeiro 

no cotidiano hospitalar, inclusive no contexto dos hospitais universitários, onde a missão 

institucional está além da assistência em saúde. 

De acordo com Andrade; Vieira (2005), essa situação é preocupante, uma vez que isso 

distancia o profissional de suas reais atividades, principalmente, por se tratar de um hospital-

escola. Além disso, como apresenta Costa; Shimizu (2005), quando os enfermeiros dessas 

instituições não dão importância às atividades de ensino e pesquisa, eles estão desestimulando 

os alunos a não incorporarem essas atividades ao trabalho do enfermeiro, visto que a 

aprendizagem do modo de trabalhar, também se forma com base no exemplo observado. 

Desse modo, a composição do cotidiano centrada somente na assistência e gerência 

prejudica o desenvolvimento da missão institucional e até o próprio reconhecimento do 

trabalho do enfermeiro do hospital universitário.  

 

“Quando eu fiz o mestrado, eu digo que não atuava na área de ensino, 

porque hoje eu digo que atuo devido à residência multiprofissional. Então, 

quando o eu fiz o mestrado, eu atuava em uma área específica do HU, era 

bem especialista só.” M19 
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A fala do participante se refere à época quando atuava somente como enfermeira do 

hospital universitário e, como esta, não se considerava pertencente ao processo de ensino, e 

somente se inclui, a partir do momento que se torna integrante da operacionalização da 

residência em sua instituição. 

Todavia, anteriormente à existência da residência, o hospital universitário já era 

campo de ensino e preceptoria dos diversos cursos de formação profissional, dentre eles, o de 

enfermagem.  

Assim, por que esse enfermeiro não se reconhece dentro do universo acadêmico da 

formação ou da pesquisa? 

De acordo com os outros participantes, o não reconhecimento se deve ao 

distanciamento existente entre o Departamento e a equipe de enfermagem do CHU. 

 

“Nosso trabalho aqui no HU é igual a qualquer outro hospital, não tem 

aquela coisa de hospital-escola, a gente só acompanha enfermeirando no 

estágio curricular. Isto me decepciona bastante, porque aqui há uma 

distância muito grande entre a graduação, o HU e o departamento de 

enfermagem.” M12 

 

“Fica difícil desenvolver[pesquisa] aqui, e não mais, é muito difícil ter um 

professor que faça a interação aqui, dificilmente se faz um seminário onde 

os professores digam: gente, qual o problema dos HUs? Não. [a pesquisa]É 

de acordo com o perfil do professor, é um problema que o professor quer, 

que o aluno quer, geralmente não é um problema real”M01 

 

Esse sentimento de distância da Universidade, neste caso, representada pelo 

departamento de enfermagem da UFRN, sentido também por outros participantes, reflete uma 

condição prejudicial ao desenvolvimento da formação em enfermagem e da própria profissão. 

Tendo em vista que, se o enfermeiro, em seu trabalho no hospital universitário, não se sente 

imerso na tríade ensino/pesquisa/assistência, ele não estará desenvolvendo suas atividades de 

modo a cumprir a missão institucional de formação de novos profissionais e do 

desenvolvimento científico. 

Conforme Johann et al. (2012), é necessária uma integração efetiva entre a prática 

hospitalar, e as discussões e descobertas realizadas pela academia, na busca de implementar 

os conhecimentos gerados e benefícios para ambas as partes. 

De acordo com Caliri (2002), em sua tese sobre a utilização da pesquisa na prática 

clínica de enfermagem, a colaboração entre pesquisadores e enfermeiros da assistência foi a 

solução encontrada pelos diversos projetos nacionais e internacionais sobre o uso da pesquisa 

na assistência hospitalar.  
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 Assim, à medida que a academia desenvolve o conhecimento, a parceria e 

colaboração com os serviços de saúde possibilitaria a implantação deste na assistência, como 

também o surgimento de novos questionamentos. Portanto, é fundamental a colaboração entre 

as partes do universo acadêmico. 

Concernente a essa integração da missão institucional e da tríade 

ensino/pesquisa/assistência, a outra categoria emergente das falas revela um cotidiano 

composto de atividades além da assistência e gerência, sejam elas de pesquisa ou de ensino. 

Importa esclarecer que, na análise das falas, as duas categorias encontradas, mesmo 

divergentes, demonstram a realidade do cotidiano do enfermeiro no hospital universitário.  

Para um grupo, como já exposto, o cotidiano é baseado em atividades administrativas 

e assistenciais. Para a outra parcela dos participantes, o trabalho do enfermeiro do 

CHU/UFRN contempla atividades a mais, uma vez que, em seu cotidiano, há a presença do 

aluno, seja de nível técnico, de graduação ou pós-graduação, e isso o insere no processo de 

formação e no desenvolvimento de pesquisas. 

 

“O tempo todo a gente está na docência, além de estar na assistência, que 

seria nosso foco aqui dentro”.M10 

 

“O trabalho do enfermeiro no HU tem parte na assistência e na formação 

também, acompanhando alunos de graduação e residência. Então, o 

diferencial do enfermeiro em um HU para os outros hospitais é que naquele 

além da missão assistencial, tem a missão voltada para a formação de 

profissionais, pesquisa e extensão”.M18 

 

A multiplicidade de atividades é encarada por alguns enfermeiros como uma 

sobrecarga de trabalho no ambiente hospitalar, ocasionando estresse e cansaço. 

 

 “O nosso cotidiano é extremamente estressante porque a gente acaba 

sendo docente o tempo inteiro, nós somos preceptoras. Você vai trabalhar 

em um hospital ensinando a um monte de gente e tem dia que não há 

paciência. Você sempre fica em uma balança, você tem que ensinar e tem 

que assistir”. M01 

 

“Sei que muitos colegas não tem essa consciência, esse perfil. Conheço 

colegas enfermeiros que dizem que não recebem alunos, não acompanham 

alunos porque atrapalham, perdem tempo. Mas, é preciso ter essa 

consciência que trabalha em um HU, e tem que lidar com alunos todos os 

semestres, todos os dias e todos os horários”.M21 

 

A participação no processo formativo, seja com a preceptoria ou com a pesquisa, é 

encarada como uma atribuição a mais para o profissional cujo trabalho já é sobrecarregado, 
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visto que, ele precisa estar presente nas ações dos alunos e, assim, “perde” tempo da 

assistência. Todavia, esses enfermeiros compreendem que, mesmo com a sobrecarga de 

trabalho, por estarem inseridos no contexto do hospital universitário, eles têm uma 

responsabilidade com a formação de novos profissionais.  

 

“O trabalho do enfermeiro no HU é de suma importância, até porque eu 

fico com uma responsabilidade maior como enfermeira de um HU. Pois, 

faço parte da formação de profissionais que vão para o mercado de 

trabalho. Então, temos a responsabilidade de não só desenvolver o nosso 

papel de enfermeiro, mas de participar da formação desses profissionais” 

M10 

 

“A gente mesmo não tendo entrado no HU como docente, a gente atua 

como tal. Atua na hora que recebe esse pessoal, na hora que orienta, que 

faz supervisão, como na questão da residência multiprofissional. E na hora 

que você se propõe a receber um aluno, você se torna responsável pela 

formação dele”M16 

 

“No hospital de ensino a gente tem uma diferença básica que é a presença 

do aluno de várias profissões, o que muda totalmente a rotina de todo 

hospital...e modifica totalmente o perfil do trabalho do enfermeiro, porque 

a gente tem que saber lidar com isso.”M21 

 

Para esses enfermeiros, trabalhar o CHU significa participar do universo acadêmico, 

com responsabilidades no desenvolvimento de pesquisas e, principalmente, na formação de 

profissionais. E devido a esse compromisso, o enfermeiro busca uma qualificação para 

atender à demanda do aluno. 

 

“A gente se sente na obrigação de estar preparado a receber esse aluno, e 

formar este aluno, e participar do crescimento profissional dele. E isto 

requer pra quem tem o senso de responsabilidade, um preparo. Porque 

você, às vezes, não tem aproximação com determinado tema, e o paciente 

tem alguma doença, e você sabe que tem o aluno ou o residente, aí, você 

tem o cuidado de ler um pouco mais, de procurar com outro colega, porque 

você sabe que o aluno vai exigir isso de você” M21 

 

“Quando a gente vai atuar no HU, a gente percebe que o enfermeiro tem, 

não só questão de função, ele precisa ter o entendimento diversificado. Se 

eu pudesse definir hoje uma necessidade que o enfermeiro do HU tem, eu 

diria que é uma necessidade voltada para a formação. Eu percebo assim, 

que o cotidiano ele tem esse a mais, ele requer do enfermeiro esse a mais. 

Ele também tem uma vertente muito forte que é a pesquisa. Então, esse 

cotidiano requer de nós, enfermeiros, um conhecimento até uma tendência 

para esta parte do ensino, da pesquisa, da própria extensão, porque a gente 

escreve alguns projetos, recebe alguns bolsistas”M16 
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Dessa forma, os enfermeiros sentem a falta de um conhecimento e preparação para 

participação no processo de formação e para a pesquisa. O esforço entendido, para alguns, 

como sobrecarga de trabalho também é visto como desafio e oportunidade de crescimento, 

visto que, no momento em que você se prepara para receber o aluno, você adquire novos 

conhecimentos.  

Nesse sentido de desafio, de acordo com os participantes, trabalhar, em um CHU, é se 

apropriar de mais autonomia, mais oportunidade de reflexão e de participação no 

desenvolvimento de novos conhecimentos. 

 

“Ser enfermeira no HU é um desafio muito grande, principalmente quando 

você tem uma visão não só assistencial, mas também de pesquisa como a 

visão realmente do enfermeiro. Eu tenho certeza de que o que eu faria no 

HU eu não faria em um hospital privado. Pela oportunidade de 

questionamento, de colaboração, de participação, no próprio processo de 

trabalho não só da enfermagem, como dos outros profissionais” M5. 

 

Assim, encontraram-se duas descrições para o cotidiano do enfermeiro do CHU: em 

uma, suas atividades são assistenciais e administrativas; na outra, além dessas atribuições, 

existe uma responsabilidade no processo de formação e no desenvolvimento de pesquisas, 

condicionada pelo fato de trabalhar no CHU.  

Em ambas as descrições, os enfermeiros relatam o seu cotidiano operacionalizado em 

atividades diárias, ou seja, assistenciais, administrativas ou acadêmicas, e essa composição 

com caráter de rotina representa a vida cotidiana de trabalho desse profissional. 

Conforme os estudos de Agnes Heller, o cotidiano compreende um conjunto de fatores 

que compõem a vida de qualquer sujeito, a vida cotidiana. Nela “colocam-se em 

funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 

manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias e ideologias” (HELLER, 2008,p.31). 

A vida cotidiana é heterogênea e hierárquica. Heterogênea por ser composta por 

diversos fatores, e hierárquica porque o indivíduo valoriza os acontecimentos de forma 

diferente, alguns mais importantes, outros menos. E o que define os padrões hierárquicos é a 

estrutura econômico-social em que ele está inserido, portanto, a hierarquia é mutável para 

épocas e lugares diferentes (HELLER, 2008). 

O indivíduo, ator da cotidianidade, é, simultaneamente, um ser particular e um ser 

genérico. Particular, por possuir características próprias e individuais; e genérico, por também 

apresentar “produtos e expressões de suas relações sociais”. Essa condição de particularidade 
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e generacidade é comum a todos os homens, porém nem todos possuem a consciência desta, e 

assim, são definidos como no estado de “muda unidade vital de generacidade e 

particularidade”, sendo esse a essência da cotidianidade (HELLER, 2008). 

O enfermeiro como indivíduo também possui seu cotidiano composto pela 

heterogeneidade das ações, a hierarquia entre elas e também vivem na condição dupla de 

generacidade e particularidade. Seu cotidiano, como já citado, é composto por ações 

assistenciais e gerenciais em saúde, e, para alguns, também estão presentes atividades de 

caráter acadêmico, como a pesquisa e o ensino. Sua cotidianidade está em desenvolver sua 

rotina, diariamente, com as atividades que lhe são atribuídas. 

De acordo com Heller (2008), viver na cotidianidade significa estar na não consciência 

da sua condição particular e humano-genérica; assim, vive-se em uma alienação em que as 

decisões são espontâneas, as ações são repetidas e pré-construídas socialmente, para as quais 

não há necessidade de concentração de força e energia para decidi-las ou realizá-las. Isso 

caracteriza a vida cotidiana. 

Todavia, o fazer cotidiano não representa a inexistência da práxis, aqui entendida 

como atividade real, objetiva antecedida por ações em nível cognitivo na qual é idealizada e 

determinada sua finalidade (VAZQUEZ, 1977). Mas, compreende-se que esse enfermeiro, na 

execução de suas atividades, não necessita de inteira concentração e dedicação no sentido 

humano/genérico da prática social para desenvolvê-las, e assim, não alcança a reflexão de sua 

condição de cotidianidade. De acordo com Heller (2008), como “muda unidade vital de 

generacidade e particularidade”, a atividade individual é uma parte da práxis, “da ação total 

da humanidade que, construindo a partir do dado, produz algo novo, sem, com isso, 

transformar em novo o já dado.” (HELLER, 2008, p.50). 

À medida que o indivíduo toma a consciência da sua condição e reflete a respeito 

desta, ele se eleva ao seu cotidiano. Eleva-se no sentido de sair da cotidianidade, de decidir e 

agir, conscientemente, concentrando toda a sua energia e sua força em determinado 

acontecimento. Esse processo denomina-se homogeneização (HELLER, 2008). 

Inversamente à heterogeneidade, característica da cotidianidade, a homogeneização 

refere-se ao processo em que o indivíduo concentra-se em uma única tarefa, suspende as 

demais, e, conscientemente, eleva-se do cotidiano para desenvolvê-la. No momento em que 

há a suspensão da cotidianidade e a concretização da atividade, o cotidiano será modificado 

pela ação, culminando em um “marco histórico”.  

Heller (2008) define o marco histórico como aquela ação desenvolvida pelo indivíduo 

que parte do cotidiano e a este retorna, modificando-o. Alcançar essa suspensão da 
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cotidianidade, mesmo sendo instantaneamente, representa chegar à condição inteira do 

humano-genérico, a qual, de acordo com a autora, poucos indivíduos conseguem realizar. 

Entretanto, convém esclarecer que a primeira etapa, a homogeneização, não é 

suficiente para alcançar essa condição, pois, somente a concentração, sem consequências 

posteriores não se caracteriza como modificação do cotidiano, nem como a total suspensão da 

particularidade (HELLER, 2008). 

Assim, o enfermeiro do CHU pode alcançar sua condição de “inteiramente homem” 

no sentido humano genérico, a partir do momento em que toma consciência de sua condição 

de cotidianidade, concentra força e energia em determinada ação e em detrimento a esta, 

suspende as demais atividades e a sua particularidade, modificando seu cotidiano. Somente 

com a vivência de todas estas etapas é que a totalidade da generacidade é atingida. 

Portanto, repensar o seu fazer e sua prática significa iniciar o processo de elevação da 

cotidianidade. Ao se concentrar para essa reflexão, o enfermeiro inicia a homogeneização, já 

que suspende todas as demais atividades em virtude de uma, sem ainda atingir o sentido total 

do humano-genérico. 

 De acordo com os enfermeiros do CHU, a realização do mestrado possibilitou esse 

momento de reflexão da cotidianidade, de sua rotina, considerando que ele representava um 

tempo e um espaço de discussão sobre a profissão e do papel do enfermeiro, os quais não 

eram possíveis na “rotina” do ambiente hospitalar. 

 

“O mestrado é...entrar no departamento novamente. Cruzar aquela porta 

do departamento [de enfermagem da UFRN] é dizer: eu voltei para 

repensar o que estou fazendo.” M16 

 

O “voltar a repensar” é representado pela realização do mestrado e significa o início da 

suspensão da cotidianidade pelo enfermeiro. Para entender esse processo, buscou-se, também, 

descrever a realização desse curso de pós-graduação. Por considerar muitas informações e o 

surgimento de novas categorias na análise das falas, destinou-se o próximo capítulo a sua 

discussão. 
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7 A AVENTURA DO CONHECIMENTO: O CURSO DE MESTRADO 

 

“Cruzar aquela porta do departamento é dizer: eu voltei para 

repensar o que estou fazendo.” M16 

 

O processo de homogeneização e ascensão do cotidiano, conforme Heller (2008), 

iniciado pela concentração de energia em determinada atividade, tem sua concretização com a 

formação do “inteiramente homem”, o qual representa a inibição da particularidade e elevação 

do sentimento genericamente humano. 

Essa suspensão consciente da cotidianidade pode ser desencadeada por diversos 

aspectos do cotidiano. Assim, ao considerar a realização do mestrado como o início desse 

processo e objetivando entender sua origem, buscou-se identificar como foi o 

desenvolvimento do curso para o enfermeiro do CHU/UFRN. 

Os participantes, ao descreverem a realização do mestrado, abordaram alguns aspectos 

que foram classificados em três categorias, assim nominadas: “as motivações”, “a origem do 

tema de pesquisa”, e “as dificuldades no desenvolvimento do curso”.  

As motivações identificadas para realizar o mestrado foram: o desejo de ser docente; e 

a busca por qualificação profissional. 

Os enfermeiros relataram que o motivo para realizar o mestrado foi o desejo de ser 

docente, uma vez que a carreira universitária requer a titulação de pós-graduação stricto 

sensu, especialmente como pré-requisito para a seleção. Conforme a Lei nº12.863, de 2013, 

em seu art. 8º, parágrafo 1º, o ingresso na carreira docente tem como requisito o título de 

doutor na área exigida do concurso, salvo exceções em regiões carentes de detentores dessa 

titulação, sendo possível a exigência por mestres, especialistas ou graduados (BRASIL, 

2013). 

Assim, para os enfermeiros que já atuavam no ensino ou que almejavam essa 

possibilidade, realizar o mestrado era construir a condição necessária para a docência, 

obtendo-se o título de pós-graduado, como se percebe nas falas, a seguir: 

 

 “Desde que terminei a graduação, eu tinha o desejo de fazer o mestrado. 

No desenvolvimento de todo meu curso de graduação eu atuava como 

professora de um curso oferecido com uma bolsa pela secretaria de 

educação para dar aula em escolas de nível médio e fundamental. Aí, eu 

passei a graduação toda tendo contato com alunos, com essa parte do 

ensino, e vi que era uma área que me identificava. [...]Quando eu vi os 

professores do curso de enfermagem dando aula, eu me enxergava naquela 
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situação, achava que eu queria aquilo mesmo para mim, que eu tinha 

aquele desejo”m16 

 

“Minha motivação maior foi porque eu queria ser docente também. Eu 

acho que o mestrado como ele é acadêmico, ele lhe prepara mais para a 

docência” M14 

 

“A primeira iniciativa em relação ao mestrado era em relação à docência, 

e gosto de dar aula. E eu precisava me capacitar para isso. Quando 

terminei a graduação, comecei a ensinar em um curso técnico em 

enfermagem e não me sentia preparado didaticamente, achava que poderia 

melhorar depois do mestrado.”M12  

 

“Eu sempre sonhei em fazer uma carreira acadêmica, porque minha paixão 

pela docência surgiu desde criança. Desde essa época eu gostava de 

ensinar. Quando chegou a época do segundo grau, eu fiz o magistério e já 

dava aula assim, algumas aulas em um curso técnico, então quando vim 

trabalhar aqui, me falaram que tinha vagas para o mestrado e fui me 

preparar para fazê-lo, porque aquilo era tão distante” M09 

 

Para esses enfermeiros, realizar o mestrado e conseguir o título de mestre significavam 

a oportunidade de concretizar o sonho da docência, como também preparar-se para exercê-la, 

uma vez que, como afirmou a participante, o mestrado acadêmico possui esse objetivo de 

formação docente. Em seu curso, há a construção de conhecimento sobre didática e o 

processo educativo e, assim, o profissional capacita-se para o ensino, especialmente o de nível 

superior. 

 Concomitantemente à motivação da docência, alguns participantes apontaram o 

incentivo financeiro como motivo para cursar o mestrado, uma vez que, sob o regimento 

único do servidor federal, apresentar uma titulação a mais, na carreira, representa aumento 

salarial proporcional a cada novo nível.  

 

 “Lógico que tive outras motivações, como a financeira, eu não posso 

negar. Porque a financeira me trouxe outras coisas como a melhoria na 

minha qualidade de vida. Porque com o aumento do salário devido ao 

mestrado, eu abandonei um emprego e hoje só trabalho em um lugar.” M12 

 

“Eu fui fazer pensando em estudar mais, aqui a gente tem promoções, às 

vezes as pessoas pensam que vamos somente devido à promoção financeira, 

logicamente que isso é importante, mas assim, sentia vontade de algo a 

mais, vontade de estudar.”M19 

 

O aumento salarial apontado também como motivação para cursar o mestrado não 

representou, nas falas dos participantes, uma importante motivação, haja vista haver aparecido 
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poucas vezes nas entrevistas, e, sempre que surgia, estava associado a outros objetivos, não 

como o principal. 

Outro motivo assinalado pelo enfermeiro para cursar o mestrado diz respeito ao 

crescimento pessoal, incluindo, também o de qualificação profissional.  

 

“A motivação foi em relação à participação como educadora mesmo, eu 

fazia capacitações para as equipes de saúde e queria ficar mais capacitada 

para poder desenvolver as atividades de educação.”M03 

 

“[O MESTRADO] foi pra mim uma excelente oportunidade, uma 

qualificação que eu precisava. Eu não tinha nenhuma ligação com a 

pesquisa, até então, não tinha realizado nenhum trabalho científico. Então, 

abriu muitas possibilidades, a compreensão da enfermagem como ciência, a 

questão dos paradigmas, tudo foi um grande aprendizado”.M18 

 

“Após um tempo que estava na assistência, senti a necessidade de voltar a 

estudar.[...]Eu fui procurando uma coisa a mais, uma bagagem a mais para 

meu currículo, porque, na verdade, você vai para um mestrado acadêmico, 

mas também quer enriquecer seu lado profissional, não é só a parte do 

ensino.”M19 

 

“Na verdade, eu como enfermeira tinha a necessidade de um aprendizado 

maior, a minha motivação foi somente pessoal. Não tenho a pretensão de 

ser professora” M02 

 

“Nunca tive a pretensão de ser docente, eu fiz o mestrado com a pretensão 

de melhorar o meu ambiente de trabalho, de reforçar, de mais subsídio, de 

me dar mais conhecimento.”M06 

 

Percebe-se, nas falas de alguns enfermeiros, que cursar o mestrado era uma forma de 

crescimento pessoal e/ou profissional, uma qualificação concebida como uma necessidade 

profissional ou como algo a mais em seu currículo. 

Em pesquisas recentes realizadas em Programas de pós-graduação em enfermagem, 

em São Paulo-SP e Florianópolis-SC, resultados semelhantes foram encontrados, o que pode 

significar uma identidade entre os enfermeiros de hospitais universitários, acerca das razões 

que os motivam a cursar o mestrado. 

 Mestrandos da USP afirmaram que o principal motivo para realizar o curso era 

lecionar, como também este significava um caminho para a sua valorização profissional 

(BUDJOSO; COHN, 2008). Na UFSC, foi identificado que o mestrado representa para os 

egressos um preparo para a área acadêmica e profissional, devido a esse mestre possuir um 

conhecimento diferenciado “no que se refere a sua inserção no fazer reflexivo-crítico, tanto no 

que diz respeito ao planejamento como também no assessoramento e avaliação de projetos 
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político-assistenciais relacionados às práticas saúde/cuidado de saúde e enfermagem.” 

(RAMOS et al., 2010, p.364) 

Assim, as motivações para a realização do mestrado identificadas, sejam estas para a 

docência, para uma qualificação ou para aprimoramento do currículo, todas são de ordem 

particular. Elas representam aspirações individuais e a particularidade do indivíduo. 

Nessa condição, pode-se ascender do cotidiano em busca da condição humano-

genérica partindo-se do particular? 

De acordo com Agnes Heller (2008), devido à composição dupla de generacidade e 

particularidade do ser, em determinado momento, a mudança consciente do cotidiano pelo 

alcance do sentido total do humano-genérico pode ter sido desencadeada por fatores 

individuais e particulares. 

Para exemplificar, a autora utiliza as figuras do cientista e do artista, os quais possuem 

na essência de suas profissões, a expressão total do humano-genérico. 

As formas de elevação acima da vida cotidiana que produzem objetivações 

duradouras são a arte e a ciência.[...] o reflexo artístico e o reflexo científico 

rompem com a tendência espontânea do pensamento cotidiano, tendência 

orientada ao eu, individual-particular. A arte realiza tal processo porque, 

graças à sua essência, é autoconsciência e memória da humanidade; a ciência 

da sociedade, na medida em que desantropocentriza, e a ciência da natureza, 

graças a seu caráter desantropomorfizador.(HELLER, 2008, p.43) 

 

Mesmo nesse sentido, a ciência e arte não estão separadas da cotidianidade, da mesma 

forma que o cientista e o artista não estão isentos de suas particularidades e da vida cotidiana. 

“Essa particularidade pode se manter em suspenso durante a produção artística ou científica, 

mas intervém na própria objetivação através de determinadas mediações”.  

Dessa forma, o enfermeiro, embora com motivos particulares para realizar o mestrado, 

pode modificar o seu cotidiano através da suspensão da cotidianidade. 

Relacionados a essa condição, estão os participantes que descreveram a motivação 

particular de ser docente ou de se qualificar associada a uma situação ou inquietação do 

serviço.  

“Eu sempre gostei da área de ensino, tanto que já ensinei em nível técnico e 

na graduação. E sempre quis entrar na área acadêmica por entender que 

não existe a prática sem a área acadêmica, nem a área acadêmica sem a 

prática. Um depende do outro. Então, eu juntei o meu interesse em 

trabalhar na área acadêmica com o de pesquisar o meu objeto com o qual 

eu trabalhava e na época me interessava”.M10 

 

Mesmo considerando o questionamento como particular, a busca e resposta deste no 

cotidiano possivelmente alcançarão a dimensão humano-genérica, tendo em vista que as 
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mudanças estarão no cotidiano dos demais enfermeiros, e, consequentemente, no serviço 

hospitalar. 

Em relação a esses questionamentos, compreendidos como reflexão da cotidianidade, 

analisou-se, também, nas entrevistas dos participantes, a relação entre a origem dos seus 

temas de pesquisa e seu trabalho.  

Obteve-se que os temas surgiram a partir de inquietações do cotidiano desses 

profissionais e/ou das linhas de pesquisa dos orientadores.  

 

“Eu trabalhava com uma população específica, e a vontade de estudar 

sobre ela veio desde quando era estudante, pois me interessava pela 

temática.[...]Sempre tive interesse em estudar sobre eles” M12 

 

“Quando entrei no HU, comecei a questionar-me sobre a realidade do 

trabalho do enfermeiro. Minha pesquisa partiu desta temática, partiu do 

meu cotidiano, dos meus sentimentos, das minhas indagações de quando 

entrei no HU” M18 

 

“Eu queria descobrir o porquê determinada situação acontecia no setor 

que eu trabalhava”.M19 

 

“O tema partiu do meu ambiente de trabalho, uma questão do meu setor. 

Era um problema que tinha dentro aqui do HU, dentro do meu serviço que 

eu fui pesquisar”M13 

 

“O meu tema de pesquisa surgiu justamente da assistência, porque na 

época que eu fiz o mestrado, eu além de trabalhar no HU, eu atuava na 

atenção básica”M20 

 

Observa-se, nas falas, que os enfermeiros pesquisaram sobre temas presentes em seu 

cotidiano de trabalho, representando, assim, um questionamento a sua rotina e isso já significa 

uma reflexão consciente de sua cotidianidade. 

A pesquisa voltada para seu trabalho facilita o seu desenvolvimento, uma vez que o 

enfermeiro já possui proximidade com o objeto pesquisado. Além disso, como afirmam 

Budjoso; Cohn (2008) o distanciamento entre objeto de estudo e cotidiano profissional 

ocasiona confusão na formulação de problema e no desenvolvimento da dissertação.  

Isso fica evidente, quando se analisa o que dizem os enfermeiros cujos temas de 

pesquisa não emergiram do cotidiano. 

 

“Então, teve essa dificuldade em ter que me adaptar ao professor que tinha 

vaga, e ter que adaptar o meu projeto à linha de pesquisa do 

professor”M21 



48 

 

 

“Mas assim, eu ia trabalhar em outra área com outra temática, mas minha 

orientadora era de uma, aí direcionou a dissertação para a área dela” M15  

 

Conforme as entrevistas, os enfermeiros cujos temas não se relacionavam com seu 

cotidiano apresentaram dificuldades em desenvolver a pesquisa, por terem que adaptar o seu 

tema à linha do orientador. De acordo com os participantes, isso distancia sua pesquisa do seu 

cotidiano e requer mais esforço para compreender o objeto de estudo e até aceitar a 

implementação dos resultados em sua realidade, como aponta M15: 

 

“Até pra falar a verdade, tenho essa vivência do mestrado, foi minha 

dissertação e também assim, confesso que fico também com um pé atrás 

para fazer[implementação dos resultados], porque fica muita coisa pra 

gente” M15. 

 

Dessa forma, é necessário refletir sobre o distanciamento da pesquisa com seu 

cotidiano, uma vez que, se o próprio enfermeiro não acredita na implementação dos resultados 

do seu estudo, cria-se o questionamento sobre a sua relevância social.  

Ademais, na análise dos aspectos envolvidos no desenvolvimento do curso de 

mestrado, evidenciou-se outra categoria: as dificuldades em realizá-lo, conforme será 

apresentada a seguir. 

Quadro 1. Dificuldades encontradas no desenvolvimento do curso de mestrado pelos 

enfermeiros do CHU/UFRN. 

- Conciliar trabalho, mestrado e vida pessoal, principalmente em relação à distribuição do 

tempo. 

- Ingressar no curso devido às exigências do processo seletivo. 

- Desenvolver a pesquisa devido à falta de conhecimento e habilidade sobre metodologia e 

produção científica, e ausência de apoio durante o processo, especialmente na coleta de dados 

ou na implantação dos resultados. 

Fonte: Dados de pesquisa.  

 

A realização do curso de mestrado requer do pós-graduando esforço e demanda maior 

de tempo, principalmente no primeiro ano, quando são cursadas as disciplinas, uma vez que, 

além da carga horária presencial em sala, há, também, a necessidade de leituras e trabalhos 

acadêmicos para as aulas. E todos esses encargos acadêmicos, somados ao período de trabalho 

e as atribuições da vida pessoal, sobrecarregam o enfermeiro mestrando.  
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“É muito pesado você conciliar o mestrado, o trabalho, filhos e família. Se 

você não tivesse nada disso, ainda sim, seria pesado, mas, você tem que dar 

assistência em casa”.M15 

 

Esta situação também foi identificada em pesquisa realizada em São Paulo, na qual os 

participantes relataram que conciliar mestrado, trabalho, lar, vida pessoal e lidar com o prazo 

de conclusão são os principais estressores no desenvolvimento da dissertação (BUDJOSO; 

COHN, 2008). 

Associada à demanda maior de tempo para a pós-graduação, os participantes relataram 

que a falta de conhecimento, habilidade ou aproximação com leituras, produção e 

metodologia científicas aumentam o esforço despendido para essas tarefas, e 

consequentemente, a dificuldade em conciliar o estudo e o trabalho. 

 

“Outra coisa, até porque a gente ficou um tempo sem estudar, aí volta para 

a academia, e esse tempo que você passa longe, aí você demora para pegar 

o ritmo”M15. 

 

“Foi um pouco sofrido[o mestrado] porque quando é o primeiro trabalho, 

eu não fui envolvida como bolsista de iniciação científica na graduação, 

então, não tinha nenhuma noção de como fazer projeto.” M14 

 

“A minha dificuldade maior foi porque me afastei da academia. E isso 

pesou muito na hora de fazer o projeto. O campo profissional é muito 

distante da realidade acadêmica, principalmente no aspecto da pesquisa, a 

gente aqui fora não tem assim, uma prática” M16 

 

“Então, teve o problema do tempo que eu acho que é comum a quase todo 

mundo. O tempo de dar conta das coisas, da complexidade de muitas 

leituras, porque a gente não tá preparado para as leituras filosóficas, 

antropológicas, epistemológicas. A gente não está acostumado com este 

nível” M12 

 

“Eu tive dificuldade com a parte também da produção, tudo é produção de 

artigo, e que a gente não tinha visto isso tanto na graduação e eu há muito 

tempo afastada, não tinha essa realidade.”M19 

 

 “Mas, acho que assim, no decorrer do curso, senti dificuldade pela 

distância com a academia, embora no intervalo entre graduação tenha feito 

duas especializações. Mas no nível de mestrado, lhe exige muito mais 

conhecimento, muito mais leitura, e ritmo que você não tinha no processo 

de conciliamento entre trabalho e estudo”M07 

 

 Em pesquisa realizada no Hospital Walter Cantídio no Ceará sobre a realização de 

pesquisa por enfermeiros, os fatores limitantes identificados foram: falta de tempo, de uma 

política institucional, de apoio financeiro, de recursos humanos e materiais; extensa carga 
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horária de trabalho; desconhecimento teórico-metodólogico sobre a pesquisa dentre outros 

que se assemelham aos encontrados na presente pesquisa (MESQUITA et al., 2007). 

Mesmo que a caracterização dos participantes entre o presente estudo e o citado seja 

diferente, a comparação é válida considerando que os enfermeiros mestres também fizeram 

uma pesquisa e as dificuldades encontradas são referentes ao desenvolvimento desta. Assim, a 

falta de conhecimento e habilidade metodológicos também dificulta a realização do mestrado. 

Referente a essa limitação, os participantes enfatizaram a falta de apoio de colegas e 

da instituição, principalmente na concretização da pesquisa dentro do HU, ou no processo de 

liberação desse profissional para a participação das aulas. 

 

“Não foi fácil, durante o período que estava fazendo minha pesquisa 

marquei várias reuniões, tive muita rejeição [os profissionais não queriam 

desenvolver a atividade proposta]. A minha maior barreira foi esta”M04 

 

 “O período foi tumultuado, foi complicado, mas deu certo. Do ponto de 

vista profissional, não tive liberação, e as colegas não entendiam minha 

ausência, aí fui para o setor jurídico para tentar liberação.”M22 

 

Os enfermeiros também acrescentaram que, para conseguirem concluir a contento a 

dissertação, tinham que solicitar liberação junto à direção, porém, muitas vezes, não eram 

atendidos ou, quando isso ocorria, havia a incompreensão por parte dos colegas que 

trabalhavam nos setores dos quais eles tinham sido liberados.  

Em relação às dificuldades de ordem institucional, as falas foram divergentes; alguns 

referiam apoio do HU e da sua direção, como a liberação ou redução de carga horária; outros 

referem que não existia esse acordo e que, muitas vezes, os pós-graduandos perdiam aulas por 

terem que estar presentes no hospital. 

Outra dificuldade apontada refere-se ao ingresso no curso de mestrado, pelo perfil 

exigido para o processo seletivo. 

 

“Porque é muito difícil para gente que estar na assistência concorrer com 

aquele aluno que está publicando o tempo todo. Porque quando estamos no 

serviço nos dedicamos a assistência, e não há tempo para publicar ou fazer 

essas coisas. Então, quando surgiram essas vagas foi a chance que a gente 

teve de ingressar no mestrado.” M20 

 

Nos editais de seleção do programa de pós-graduação, existe a prova de títulos em que 

o candidato tem que apresentar um perfil de publicações e participações em eventos 

científicos, comprovando sua aproximação com o universo acadêmico/científico. Para muitos 
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participantes, constituía uma dificuldade, uma vez que era preciso estar em grupos de 

pesquisa, realizando estudos para apresentarem esse perfil, e devido à rotina de trabalho, à 

formação ineficiente para a pesquisa ou à falta de incentivo, os enfermeiros da assistência 

comumente não desenvolviam esse tipo de atividade. Dessa forma, apresentam pouca 

pontuação para a seleção. 

Entende-se que os editais selecionam um perfil de aluno conforme as tendências da 

pós-graduação, entretanto seria necessário um repensar para a possibilidade de abrir maiores 

oportunidades para os enfermeiros assistenciais, principalmente os do CHU. Alguns 

enfermeiros, por exemplo, lembraram a existência de cursos preparatórios para a seleção, 

oferecidos anteriormente pelo programa de pós-graduação, ou da cota de vagas destinadas aos 

servidores. 

Assim, é possível perceber que, embora falem de dificuldades, eles conseguiram 

contorná-las, havendo, inclusive, a sugestão de soluções como a organização pessoal do 

tempo, o apoio para redução de carga horária da instituição, a oferta de cursos preparatórios, 

reabertura de cotas para os servidores, entre outras. Além disso, também ressaltam que a 

presença dessas dificuldades não deve representar um empecilho para a realização do 

mestrado por esse profissional. 

 

“A questão do tempo é uma coisa que se fala muito, que o profissional não 

terá tempo pra desenvolver seu mestrado. Mas, eu acho que quando você 

procura, você se propõe, se dispõe a isso, ao seu projeto. Então, você busca 

a se organizar dentro daquele tempo.” M03 

 

Desse modo, percebe-se que a realização do curso de mestrado pelo enfermeiro do 

CHU originou-se de uma aspiração pessoal, principalmente relacionada ao desejo de ser 

docente e de se qualificar melhor como profissional; a pesquisa desenvolvida teve como tema 

um fenômeno de seu cotidiano ou da linha de pesquisa do orientador; e houve muitas 

dificuldades, principalmente, referentes à conciliação entre vida pessoal, trabalho e mestrado; 

falta de preparação no campo metodológico e de produção científica; ingresso na pós-

graduação; e falta de apoio institucional para o desenvolvimento do estudo. 

Deste modo, após analisar o cotidiano de trabalho do enfermeiro do CHU e descrever 

o desenvolvimento do seu curso de mestrado, abre-se o caminho para a identificação das 

mudanças ocorridas, ou não, nesse cotidiano, após a realização da pós-graduação. Assim, foi 

possível compreender todo o processo vivido pelo enfermeiro, desde a reflexão de seu 
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cotidiano, o questionamento e ascensão da cotidianidade, até a identificação do “marco 

histórico” e a consequente mudança.   
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8 DE VOLTA À CASA: CONTINUIDADES E RUPTURAS DO COTIDIANO 

PROFISSIONAL 

“Na ação que provoca uma reflexão que se volta a ela, o 

trabalhador social [...] irá percebendo as forças que na 

realidade social estão com a mudança e aquelas que estão com 

a permanência.”  

(Paulo Freire) 

 

 Neste capítulo, serão discutidas as continuidades e rupturas do cotidiano profissional 

do enfermeiro no CHU após a realização do mestrado, subsidiadas pelo referencial teórico de 

Educação e Mudança de Paulo Freire (2011). 

As continuidades são entendidas como aquelas atividades ou condições cotidianas não 

modificadas a partir da realização do mestrado; e as rupturas, inversamente, representam as 

mudanças ou a quebra desse cotidiano.  

A coexistência da continuidade e da ruptura ou da mudança e do estático representa o 

jogo dialético da estrutura social, na qual, “se não houvesse o oposto da mudança, nem sequer 

a conheceríamos.” (FREIRE, 2011, p.59). 

Portanto, analisar as mudanças também é discutir o estático do cotidiano, tendo em 

vista que “a essência do ser da estrutura social não é a mudança nem o estático, tomados 

isoladamente, mas a duração da contradição entre ambos.” (FREIRE, 2011, p.59). 

Assim, buscou-se, nas entrevistas, identificar as continuidades e rupturas do cotidiano 

profissional do enfermeiro no CHU, questionando-os como percebiam o seu cotidiano antes e 

após a realização do mestrado. 

Com base na análise das respostas, foram identificadas as seguintes categorias: “a 

inércia da cotidianidade”; “mudanças particulares”; e “rupturas do cotidiano”. 

 

8.1 AS CONTINUIDADES 

A primeira categoria “a inércia da cotidianidade” refere-se às mudanças não ocorridas 

no cotidiano do enfermeiro do CHU após a realização do mestrado; dentre elas foram citadas: 

a impossibilidade de aplicar os resultados de suas dissertações no serviço; a resistência 

institucional para a mudança; e a dificuldade de mudar devido à rotina sobrecarregada do 

serviço. 

 

“Muitas de nossas pesquisas não trazemos para cá. Os mestres daqui 

[CHU] não trazem os resultados de sua pesquisa, ou contribuições de seu 

estudo para o hospital, tenho poucos exemplos. Acho que somos mestres 

muito apáticos dentro de um HU, mas cada um tem seu motivo. Falta 

motivação em realizar trabalho aqui, não temos apoio. Não tem sido fácil 
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trabalhar com o pessoal da área da minha pesquisa, principalmente da 

equipe médica, tanto é que minha dissertação não trouxe contribuição 

nenhuma”M12. 

 

 “Da minha parte, na minha atividade profissional, eu observo mudança, 

agora, em contrapartida o serviço permanece o mesmo. Não houve 

mudança em nível institucional, burocrático, assim, não houve mudança de 

protocolo. Isso aí permanece igual”. M11. 

 

“Na prática não muda muita coisa, o enfrentamento muda, pois tem muito 

mais conhecimento[...]Minha pesquisa tinha como proposta desenvolver um 

projeto aqui na instituição, mas não tive tempo nem apoio ainda, um 

projeto desse nível é demorado pra se fazer.”M22  

 

“Não consegui implantar minha pesquisa ainda, pois existe muita 

resistência.[...] As pessoas, os colegas ficam colocando empecilhos, dizem 

que dá muito trabalho, queixam-se que já são sobrecarregados”M15 

 

Conforme se percebe nas falas, alguns justificam que não conseguiram aplicar os 

resultados de sua pesquisa na prática, devido à falta de apoio institucional e dos colegas para o 

desenvolvimento de projetos internos, para mudança de conduta.  

Como a maioria das pesquisas evidenciaram problemas e apontaram soluções dentro 

do processo de trabalho do HU, seria fundamental que todos aqueles envolvidos com esse 

fenômeno também se comprometessem com a mudança da estrutura ou do serviço. 

De acordo com Freire (2011), o indivíduo não pode ser “agente de mudança” por si, 

pois, se assim o for, estará considerando os demais como objeto de mudança e o homem como 

ser social não deve ser objeto e sim um “ser de mudança”. Portanto, se “a mudança não é 

trabalho exclusivo de alguns homens, mas dos homens que a escolhem” (FREIRE, 2011, 

p.68) esse enfermeiro necessitará de apoio e auxílio para esse processo, principalmente de 

outros profissionais pertencentes à estrutura a ser mudada.  

Todavia, para os colegas também comprometer-se com a mudança são necessárias, por 

parte destes, a reflexão e ação sobre o mesmo problema ou fenômeno. E se esses sujeitos 

ainda não participam de reflexão crítica da realidade vivenciada, será também papel do 

enfermeiro problematizar a condição e incitar a crítica, haja vista que “o papel do trabalhador 

social que opta pela mudança não é propriamente o de criar mitos contrários, mas o de 

problematizar a realidade aos homens, proporcionar a desmitificação da realidade mitificada.” 

(FREIRE, 2011, p.71). 

A mudança da estrutura no serviço não depende somente do ser que escolheu mudar, 

mas das possibilidades vinculadas ao contexto, como o envolvimento político/institucional, 
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visto que esse acarretará contribuições para estimular a revitalização constante frente aos 

novos desafios, os quais exigem interação entre a vontade pessoal e a social (RAMOS et al., 

2010). 

Verificou-se, também, que, para mudar, o profissional necessitará romper com o poder 

cristalizador da sua própria rotina sobrecarregada de atividades e imersa na cotidianidade. 

Assim, será requerido do enfermeiro um esforço redobrado para a manutenção da crítica e 

reflexão da realidade condicionada do cotidiano profissional; caso contrário, ele se tornará 

refém da alienação, voltando a ser a “muda unidade vital de particularidade e generacidade” 

(HELLER, 2008). 

 

8.2 AS RUPTURAS 

O processo de mudança da estrutura social, neste caso, do cotidiano do enfermeiro, 

ocorre como o jogo de tendências entre o estático e o mutável, sendo possível identificar as 

mudanças, a partir daquilo que permanece na sua rotina e que foi capaz de romper a 

cristalização da cotidianidade, mantendo-se como parte desta. 

As rupturas ou mudanças, de acordo com as falas dos enfermeiros, ocorreram em nível 

pessoal, culminando com o surgimento de um novo profissional e, no âmbito do serviço 

hospitalar, com o estabelecimento de uma assistência diferenciada. Tais rupturas são, 

respectivamente, discutidas a seguir com as categorias “mudanças particulares” e “rupturas do 

cotidiano”. 

No tocante às mudanças de caráter pessoal, os enfermeiros destacaram as seguintes: 

amadurecimento pessoal e profissional com a formação de um olhar 

crítico/reflexivo/analítico; qualificação para o desenvolvimento de pesquisas; e qualificação 

para a participação e, ainda valorização do ensino/formação. 

O amadurecimento pessoal e profissional foi citado, de forma unânime, pelos 

participantes, como a maior mudança ocasionada pelo mestrado, uma vez que o curso, suas 

leituras, reflexões sobre o mundo, a enfermagem e sua prática, além da produção da 

dissertação, foram os responsáveis pela formação e/ou intensificação de um olhar crítico, 

reflexivo e analítico da realidade e da profissão.   

Os participantes ressaltam a mudança pessoal maior que a profissional. Todavia, 

analisa-se que o crescimento é para ambas as partes, uma vez que o ser profissional não se 

desliga do ser pessoal, um é parte do outro na heterogeneidade do cotidiano. Assim, de acordo 

com essas falas, verifica-se uma mudança não concretizada ainda no serviço, mas já presente 

naqueles que o fazem. 
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 “Os passos não são os mesmos, a gente muda, pois consegue-se vislumbrar 

outras ideias, outros conceitos, e conseguir respeitar para tirar 

aprendizado de tudo isso, porque somos diferentes”M07 

 “Na prática não muda muita coisa, o enfrentamento muda, a discussão de 

assuntos, pois tem muito mais conhecimento. A pessoa vê as coisas de outra 

forma. Você começa a discutir sua prática e é muito importante nesse 

sentido”M22 

 

“O mestrado pra mim foi um crescimento muito mais pessoal do que 

profissional. Costumo dizer que o mestrado não nos ensina a fazer 

pesquisa, a coletar dados, ele ensina a gente a ser perseverante, 

principalmente, sabe, eu acho que o mestrado no nosso caso nos fez ver que 

a enfermagem continua crescendo e ela está crescendo, inclusive em outras 

áreas, não só aquela que eu enxergava”M16 

 

As mudanças apontadas, majoritariamente, em nível pessoal referem-se a uma 

formação particular do olhar crítico/reflexivo, no sentido de questionamento da realidade; e 

analítico, pela capacidade adquirida de, ao identificar e questionar o fenômeno, ser capaz de 

vê-lo em seu contexto e integrar essa condição na resolução do problema.  

 

 “Da minha parte houve mudanças sim. Como a gente aprende a refletir 

melhor as situações, isso me amadureceu, então isso melhorou a minha 

atividade profissional.”M11 

 

“Depois do mestrado, com certeza, traz uma maturidade maior, um 

pensamento crítico-reflexivo bem maior. Acredito que a pós-graduação vem 

conseguindo atingir esse objetivo, esse papel de fazer com que as pessoas 

não desenvolvam suas atividades só por desenvolver, tecnicamente.”M20 

 

 “Eu acho que enquanto você não faz um mestrado, seu percentual de visão 

de tudo, de saúde, do papel do enfermeiro, do processo de trabalho, 

digamos ele é 30%. E quando você faz o mestrado, isso amplia para uns 

80%. Vamos dizer que em um pequeno gesto, você consegue analisar todo o 

contexto. Para mim, foi a coisa mais gratificante do mestrado, foi essa 

capacidade de entendimento do todo, de uma forma mais complexa da 

totalidade”M09 

 

“Eu acho que fiquei mais madura. Acho que o enfermeiro com mestrado 

passa a ter um olhar mais amplo da questão assistencial, de problemas que 

você pode identificar como fenômenos dentro da enfermagem, pode 

visualizar aquilo ali, está desenvolvendo algum tipo de trabalho, artigos. A 

gente fica mais, analisa mais amplamente a situação, pois não estamos mais 

com a viseira do tecnicismo”M14 
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 O olhar crítico/reflexivo/analítico do enfermeiro também foi considerado como 

fundamental contribuição pelo mestrado, conforme resultados encontrados em pesquisa com 

egressos de um programa de pós-graduação. Neste estudo, verificou-se, ainda, que os 

enfermeiros compreendem a necessidade de estar preparados para “visualizar a realidade de 

forma ampla, e, ao mesmo tempo, estar inseridos na realidade de forma socialmente 

responsável.” (RAMOS et al., 2010, p.362). 

A formação desse novo olhar significa a ascensão do cotidiano, com a identificação e 

questionamento de uma ação de sua cotidianidade, o que também representa a saída da 

alienação, condicionada pela sua rotina, como ser social.  

Desse modo, mesmo que não haja mudança concreta em sua prática, conforme 

afirmaram alguns, o surgimento dessa maturidade e de uma visão crítica/reflexiva da sua 

realidade já representam em si também mudança, uma ruptura com a estrutura estática da 

rotina e da alienação. 

Isto posto, concorda-se com Freire (2011, p.66) ao entender que  

no momento em que os indivíduos atuando e refletindo, são capazes 

de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em 

que se encontram, sua percepção muda, embora isso não signifique, 

ainda, a mudança da estrutura. Mas, a mudança da percepção da 

realidade, que antes era como algo imutável, significa para os 

indivíduos vê-la como realmente é: uma realidade histórico-cultural, 

humana, criada pelos homens e que pode ser transformada por eles.  

 

A consciência da não mudança torna-se, assim, uma atitude potencial do mudar, uma 

vez que esse enfermeiro, agora consciente de sua condicionalidade, a partir da reflexão da 

ação, tem a capacidade de se identificar na realidade e distinguir as forças para a mudança ou 

para a estabilidade.  

O conhecimento construído durante o processo educacional do mestrado, além de 

permitir maturidade e formação da visão crítica/reflexiva/analítica, também possibilitou a 

qualificação do enfermeiro para atuação em atividades acadêmicas, como ensino e pesquisa. 

Conforme as falas dos participantes, houve uma significativa qualificação no âmbito 

da pesquisa, tendo em vista que a formação em nível de graduação, na época em que foi 

cursada, não favorecia essa competência no seu projeto pedagógico. Assim, o mestrado 

oportunizou a aprendizagem do desenvolvimento e orientação de pesquisas, além da produção 

de conhecimento científico. 

 

 “Eu acho que foi assim, muito válido mesmo. E minha maior tristeza desde 

daquele período é tentar unir por estar e gostar muito da prática e por estar 
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em um hospital escola, eu consegui e comecei a articular melhor o meu 

conhecimento teórico e minha prática. Até na área da pesquisa, que nessa 

não saberia orientar, hoje a gente faz orientação de trabalho e publicações 

junto a quem estar na assistência”.M07 

 

“Em termos da pesquisa assim, eu me reaproximei de metodologias que 

tinha deixado em desuso, metodologia científica, como fazer um resumo, 

como trabalhar um referencial teórico” M16 

 

“Após o mestrado, você consegue ser mais criativa, realmente identificar 

questões que não identificava antes, e também fica voltado para a pesquisa, 

fazer artigos, porque antes não sabíamos fazer um projeto. Hoje você 

consegue unir sua prática com a questão científica, ir para congresso, fazer 

artigos, escrever.”M14 

 

“O cotidiano muda bastante, porque quando se faz o mestrado, você ganha 

muito a visão acadêmica, a importância de se realizar a pesquisa, a 

importância de realizar suas atividades baseadas em evidências, em 

pesquisas científicas, não ficar somente no que você escuta. Você adquire a 

visão de pesquisador, começa a pensar: ah, por que está acontecendo 

isso?”.M17 

 

O desenvolvimento de pesquisas e a produção científica em enfermagem são 

competências do enfermeiro e implicam, diretamente, a evolução e valorização da profissão. 

Todavia, sua presença no cotidiano desse profissional, inclusive em HUs, ainda é escassa, 

devido, principalmente, à falha na formação (MESQUITA et al, 2007). 

Assim, a realização do mestrado representou para os enfermeiros uma aprendizagem 

significativa sobre o ato de pesquisar, seja na condição de responsável pela pesquisa, 

orientador, participante e/ou consumidor desse novo conhecimento. Na verdade, à medida que 

integrava discussões sobre os métodos e procedimentos da pesquisa em saúde ou 

enfermagem, o enfermeiro desenvolvia sua dissertação concomitantemente, permitindo-lhe  

uma interação entre teoria e prática na compreensão dessa competência.   

Conforme apontam os participantes, isso representa uma relevante contribuição para o 

seu cotidiano, haja vista que o conhecimento e habilidade em metodologia científica tornam-

se instrumentos importantes para melhoria de sua prática, ao possibilitar uma autonomia na 

busca de soluções para problemas identificados no serviço. 

Além disso, ressalta-se que a associação entre o conhecimento no desenvolvimento de 

pesquisas e a capacidade de reflexão crítica e analítica de sua realidade torna esse indivíduo 

em um “potencial ser de mudança”. Considera-se que, se o ser não apresenta a possibilidade 

de reflexão associada a sua ação sobre o mundo, este se reduz a uma condição refém dos 
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limites impostos pelo próprio mundo, na qual não há a possibilidade de transpô-los (FREIRE, 

2011). 

Desse modo, o enfermeiro/mestre, no cotidiano dos serviços, especialmente nos HUs, 

torna-se figura fundamental para o desenvolvimento científico, articulando a prática 

assistencial e a capacidade de questionamento e solução dos fenômenos cientificamente. 

No mesmo sentido, o mestrado representou, para os participantes, uma qualificação 

para a participação e valorização do processo de ensino e formação, a partir da vivência de 

algumas disciplinas durante as discussões sobre a enfermagem e a formação profissional, 

inclusive a importância dos HUs nesse processo. 

 

“Com certeza muda muito mesmo. Quando você está com esse outro 

lado[acadêmico] também, você sente mais facilidade, você compreende 

mais o que é um hospital escola. Porque a gente observa muitos colegas 

com resistência a alunos, com profissionais que vem, até mesmo para 

responder a uma pesquisa”M19 

 

“Depois do mestrado eu vejo a importância para nossa área, pra nossa 

profissão de você também direcionar para área acadêmica. Prestar atenção 

na formação daquele profissional, porque futuramente ele estará ali do seu 

lado ou cuidando de você. Então, tem que participar da formação 

acadêmica dele, e nisso o mestrado ajudou muito.”M19 

 

“A percepção na área de educação melhora bastante, abre-se muito o leque 

de possibilidades educativas, você passa a ter mais facilidade de transmitir 

a informação aos alunos, aos profissionais dos quais somos responsáveis 

aqui, fica bem mais fácil. Você consegue ter uma didática, um 

conhecimento mais aprofundado que dá essa tranquilidade no processo 

educativo” M03 

 

De acordo com essas falas, percebe-se que o enfermeiro sente-se mais qualificado 

didática e pedagogicamente para desenvolver atividades educativas, como também para 

compreender melhor o processo da formação e a importância de sua participação, referindo, 

inclusive, o surgimento de uma responsabilidade social com o ensino, já que se tornou um 

mestre.  

“O enfermeiro quanto mais qualificado, melhor, dentro do HU, ele não é 

somente assistencial, ele tem uma responsabilidade muito maior, uma 

responsabilidade com a formação. Um enfermeiro qualificado, um 

enfermeiro/mestre, ele precisa de fato desenvolver suas competências. Faz 

diferença ter um enfermeiro que tenha competência pra ensinar, que vai 

explicar como passa uma sonda baseado numa política de humanização, em 

protocolos recentes, é diferente daquele que chega e passa a sonda e 

simplesmente ensina a prática.”M18 



60 

 

 

“Antes do mestrado, a gente ia muito focada com a assistência, e depois 

dele, a gente vai com um olhar mais ampliado, não só para a assistência, 

mas com a assistência correlacionando com a formação, com as 

contribuições que podemos dar naquele atendimento relacionado ao aluno 

e a própria cliente.” M20 

 

A qualificação do enfermeiro implica uma responsabilidade social, conforme afirma 

Freire (2011, p.25), “quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo 

minhas experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de 

todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta minha responsabilidade com os homens”. 

O compromisso firmado pela realização da pós-graduação requer do 

enfermeiro/mestre atitudes e posturas diferenciadas daqueles que ainda não tiveram a 

oportunidade de qualificação, principalmente no âmbito acadêmico de formação e no 

desenvolvimento científico. Esse novo profissional possui o fundamental para se 

comprometer, conforme admitem em suas expressões: a capacidade de reflexão e crítica da 

realidade, e instrumentos para mudança, representados pelo conhecimento teórico e 

metodológico da pesquisa.  

A presença de profissionais qualificados e comprometidos nos serviços é importante 

estratégia para a melhoria do trabalho, conforme afirmam os enfermeiros entrevistados, 

principalmente quando essa qualificação relaciona-se à missão da instituição a que pertence. 

Desse modo, os participantes evidenciaram que a realização do mestrado e o desenvolvimento 

de suas pesquisas modificaram seu cotidiano com contribuições advindas dos resultados dos 

estudos.  

“Os frutos do meu trabalho foram de estar transmitindo a resposta que tive 

com minha pesquisa para os outros profissionais que trabalham comigo, e 

eles já fazem conforme a recomendação.” M13 

 

“Reconheço que o mestrado gerou sim um impacto aqui no HU, pelo menos 

o que eu fiz, a minha dissertação gerou algo, como protocolos assistenciais, 

de modo a auxiliar o processo de trabalho do enfermeiro”.M18 

 

Os enfermeiros/mestres apontaram diversos exemplos de mudanças ocorridas em seu 

cotidiano, a partir dos resultados de suas pesquisas, inclusive com as sugestões acatadas pela 

direção e pelo serviço.  

Vale esclarecer que os exemplos foram omitidos das falas para manter o sigilo da 

identidade dos participantes, considerando, igualmente, não ser pretensão desta pesquisa 
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identificar os estudos desenvolvidos e seus resultados, mas, sobretudo, analisar como o 

cotidiano foi modificado, a partir de todos esses acontecimentos. 

No tocante ainda às mudanças do cotidiano, os participantes também acrescentaram 

como mudança, o seu modo de atuar no processo de trabalho do enfermeiro. 

 

“Até então, eu tinha uma leitura muito técnica da enfermagem, e a partir do 

mestrado eu pude ter uma leitura mais crítica inclusive da própria 

enfermagem, do próprio processo de trabalho do enfermeiro que estava na 

minha linha de pesquisa, e isso me possibilitou mudar a forma de ver e de 

atuar na assistência. Foi o mestrado que mudou a forma de ver e de atuar 

também”M18 

 

“Acredito que depois do mestrado, foram muitas as contribuições. Eu 

acredito que sejam melhorias para a Universidade, para o serviço, para o 

paciente, para o aluno, no momento que você pega este profissional que 

está na assistência e lhe dar a oportunidade de crescer, de estudar mais, ele 

volta para o serviço trazendo novas contribuições”. M20 

 

Verificou-se, a partir do diálogo com os enfermeiros, um entendimento de que a 

oportunidade de qualificação profissional traz como consequência um atuar diferenciado no 

processo de trabalho, haja vista que, se o profissional se percebe e se torna diferente, após o 

mestrado, sua atuação no serviço também o será. 

Os enfermeiros admitiram, ainda, que as mudanças no processo de trabalho se 

encontram intrínsecas nas pequenas atitudes diárias, no seu modo de atuar e na segurança 

adquirida, o que, em conjunto, reflete em uma assistência diferenciada.   

 

 “Eu acho que, muitas pessoas comentam assim: ah, o mestrado, depois que 

você termina, não há mais nada, é distante da realidade, mas posso falar 

por mim e por tantas outras ao meu redor, é um reflexo do aprendizado[do 

curso de mestrado], ele está na minha prática cotidiana, e ele está sim, nas 

mínimas coisas”M07 

 

“Você passa a visualizar coisas que você não via. Eu acho que passei a ser 

mais humano do que eu era. Não pela disciplina, pois elas trazem alguns 

questionamentos, reflexões a respeito disso, mas a dissertação em si, me 

trouxe muito mais. Trabalhar com certa metodologia, com um tema e 

pessoas que trabalhei a vida inteira, e na pesquisa enxerguei outra 

perspectiva do paciente, me trouxe muita humanidade para minha 

assistência.”M12 

 

“O que o mestrado trouxe? ele traz segurança. Porque você se sente 

qualificado para desenvolver sua função.[...] No HU é como se fosse nas 

forças armadas, eu acho que a gente vai ganhando estrelas. E eu acho que 
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o mestrado é uma estrela obrigatória que qualquer profissional do HU 

deveria ter”M16 

 

“Com certeza tive uma maturidade bem maior, no desenvolvimento das 

minhas atividades como enfermeira, e hoje também como docente, nesse 

passar de dois anos com o mestrado” M21 

 

A assistência diferenciada refere-se a um conjunto de fatores presentes e exigidos para 

o enfermeiro/mestre, como uma postura proativa, mais conhecimento, melhor raciocínio, 

atitudes éticas e fundamentadas cientificamente, dentre outros, os quais são percebidos e 

assumidos por aqueles que obtiveram o título, como também são exigidos pelos colegas com 

quem convivem. 

 

“Pelo fato da gente ter mestrado, elas cobram de você uma postura 

diferente, cobram uma inovação para o seu trabalho. O fato de você ter o 

título de mestrado dentro do HU requer pelo menos que você tenha uma 

postura diferenciada dos seus colegas”.M09 

 

“Agora, uma coisa interessante no mestre enfermeiro é que se trata de uma 

pessoa diferenciada, eu percebo assim, entre os colegas que fizeram 

mestrado há mais tempo, em sua maioria, são pessoas que tem uma prática 

diferenciada, uma perspectiva mais ampliada do que está fazendo, tem 

ideias diferentes”M12 

  

Desse modo, é exigida do enfermeiro uma postura diferenciada, uma assistência com 

mais qualidade, aplicação do conhecimento no processo ensino/formação e no 

desenvolvimento de pesquisas, repercutindo tanto no ambiente acadêmico como na própria 

assistência em saúde.  

De acordo com Ramos et al. (2010, p.364), o egresso do mestrado  

deve ter um conhecimento diferenciado no que se refere a sua inserção no 

fazer reflexivo-crítico, tanto no que diz respeito ao planejamento como 

também no assessoramento e avaliação de projetos político-assistenciais 

relacionados às práticas saúde/cuidado de saúde e enfermagem. 

 

 Conforme os participantes, com base nas exigências e no compromisso, o 

enfermeiro/mestre apresenta-se como um ser social com mais responsabilidade com a 

profissão, com a formação, com os serviços de saúde, e com a própria sociedade.  

 

“Eu acho que a gente tem uma responsabilidade a mais, eu acho que é 

inadmissível que o enfermeiro/mestre no HU não tenha essa preocupação 

em assistir com responsabilidade, de ficar não só com os alunos, atendendo 
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bem, estudando junto, trocando experiências, mas também como 

desenvolver uma assistência diferenciada” M21 

 

E, diante dessa assistência diferenciada bem como da responsabilidade assumida, o 

enfermeiro representa um estímulo para os colegas, uma vez que se torna um profissional 

reconhecido no seu ambiente de trabalho, capaz de promover a integração entre a academia e 

o serviço. 

“A figura do enfermeiro com mestrado, ele induz o grupo, incentiva o grupo 

a ir um pouco mais além daquilo que ele faz na prática diária”M06 

“Eles percebem a mudança de postura de um enfermeiro/mestre. E isso é 

uma grande motivação para nossos colegas que ainda não tiveram por 

alguma razão a oportunidade”.M07 

 

“Eu acho importante a figura do mestre, porque você sente a diferença em 

relação a quem não é, e como aqui a gente já tem um bom número de 

mestres, acaba que os outros são estimulados e também ampliam essa visão 

de pesquisar, de acompanhar alunos, de responsabilidade, não como uma 

pressão ou obrigação” M17 

 

 “O mestrado mostrou a importância da relação entre a assistência e 

pesquisa. Não se pode dividir o enfermeiro que estuda e o que pratica” 

M22 

 

Dessa forma, diante da análise, identificou-se que as mudanças ou rupturas ocorridas 

no cotidiano profissional do enfermeiro do CHU, após a realização do mestrado, podem ser 

assim sintetizadas: 

 

Quadro 2: Rupturas do cotidiano profissional do enfermeiro do CHU após a realização 

do mestrado. 

Amadurecimento pessoal e profissional com a formação de um olhar 

crítico/reflexivo/analítico. 

Qualificação para o desenvolvimento de pesquisas 

Qualificação para a participação e valorização do processo de ensino/formação  

Abertura para a integração ensino/serviço 

Melhoria na assistência com implantação de resultados de pesquisa 

A realização de uma assistência diferenciada 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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As mudanças ou rupturas, como já discutidas, estão, assim, divididas: as de caráter 

pessoal e aquelas que ocorreram no serviço. 

Em pesquisa realizada com egressos da UFSC sobre as contribuições advindas do 

mestrado, também foi identificado um mesmo perfil composto por semelhantes mudanças, 

tais como: ampliação de conhecimentos e saberes; abertura para atuação como docente; 

realização pessoal; estímulo par aliar pesquisa e assistência; respaldo para interagir em 

situações complexas; como também o relato de que não houve mudança (RAMOS et al., 

2010). 

Em um estudo internacional, envolvendo enfermeiras britânicas e alemãs sobre a 

influência do mestrado em suas vidas, os pesquisadores também constataram que o mestrado 

possibilitou mais segurança; mais comunicação; ganho de respeito e credibilidade 

profissional; redescoberta da enfermagem como ciência; a formação de pensamento crítico 

reflexivo e de uma consciência crítica/política por sair da zona de conforto; e, principalmente, 

a valorização profissional, sendo esta a contribuição mais evidente do mestrado (WATKINS, 

2011). 

Dessa forma, percebe-se ser o mestrado uma significativa oportunidade para o 

enfermeiro assistencial modificar o seu pensar e o seu fazer cotidiano na profissão, o que 

significa confirmar o objetivo do curso, qual seja, formar um profissional político, crítico, 

capaz de identificar problemas e solucioná-los. Da mesma forma, esse nível de ensino 

reafirma-se como instrumento importante de qualificação, não somente para a docência ou 

para a pesquisa, mas, igualmente, para o desenvolvimento da própria assistência de 

enfermagem, haja vista que as contribuições ocorridas são imensuráveis, indo muito além do 

cotidiano pessoal do enfermeiro/mestre. 

 

8.3 O JOGO DAS TENDÊNCIAS 

 

Finaliza-se a apresentação dos resultados desta pesquisa sobre as continuidades e 

rupturas do cotidiano do enfermeiro, do CHU, discutindo o jogo de tendências entre o 

mutável e o estático, da estrutura social.  

As continuidades e rupturas apresentadas, anteriormente, não finalizam em si nesta 

condição, elas compreendem, conforme explica Freire (2011), a duração e continuidade da 

mudança ou do estático em seu jogo de tendências.  

Conforme já discutido, não existe mudança sem o estático, nem o estático sem a 

mudança. Na verdade, o que existe é o jogo de tendências entre ambos e o que se evidencia ao 
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homem, em determinado momento, é a força mais poderosa. Assim, a mudança ou o estático 

que ganhar o jogo, garantirá a permanência na estrutura, continuando ou rompendo o que já 

existe. E, à medida que fizer parte dela, estará novamente sob a atuação das duas forças, 

podendo ser mudado ou continuado em um ciclo permanente de estabilidade e mudança 

(FREIRE, 2011).  

Os participantes também compreendem essa condição da mudança em um processo 

influenciado por diversos fatores, principalmente pela escolha pessoal, em querer mudar ou 

não. 

 “Precisamos atuar, pois, que na verdade, embora com todo esse trabalho, 

comprovado cientificamente[dissertação], muita coisa não mudou na 

atuação, mas isso não tem ponto final, porque é um processo, e o processo 

está ocorrendo, está andando. E se não tivesse feito isso, não teria 

despertado para inúmeras questões que são falhas no processo de 

trabalho” M07 

 

“A perspectiva muda bastante, mas se você quiser também mudar. Depende 

da pessoa, se você faz um mestrado acadêmico e você tem outros objetivos: 

não a academia, não a pesquisa, você não muda isso.”M17 

 

À medida que a mudança representa em si mesma “uma constante ruptura, ora lenta, 

ora brusca, da inércia, a estabilidade encarna a tendência desta pela cristalização da criação”, 

o indivíduo exposto a este jogo torna-se sujeito de mudança ou estabilidade a partir da escolha 

realizada. Todavia, conforme já discutido, a partir do momento que a mudança permanece 

nessa estrutura e dela já faz parte, estará também submetida ao jogo podendo haver mudança 

da mudança ou a reafirmação do estático na estabilidade (FREIRE, 2011). 

No mesmo sentido, sob a análise do cotidiano, Heller (2008) discute que a ascensão do 

cotidiano, a partir da tomada de consciência neste, e a mudança de atitude, que mudará 

também o cotidiano, posteriormente, estará condicionada a integrar a cotidianidade e, nesta 

permanecendo, torna-se também cotidiano, até uma oportunidade de ser revisto novamente.  

Portanto, é fundamental compreender que as rupturas e as continuidades não são 

estanques; elas constituem um processo ou um jogo dialético, e, assim, estão submetidas a 

novas mudanças ou à permanência na estabilidade. 
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7 ENCERRAMENTO 

“A programação do cotidiano dispõe de meios poderosos: ela 

tem seus acasos, mas também a iniciativa, o impulso na ‘base’ 

que faz balançar todo o edifício.” 

(Henri Lefebvre) 

 

A investigação sobre o cotidiano do enfermeiro representa, em parte, o próprio estudo 

sobre a evolução da enfermagem, considerando que o registro e análise de uma realidade, em 

determinado momento, subsidiarão, futuramente, a reflexão sobre as mudanças da profissão.  

Na presente pesquisa, investigou-se acerca do cotidiano do enfermeiro/mestre, no 

complexo hospitalar universitário, analisando-se, especificamente, as continuidades e rupturas 

desse cotidiano, após a realização do mestrado. Assim, os resultados obtidos permitiram a 

reflexão sobre o trabalho do enfermeiro nos hospitais universitários, sua participação no 

ensino/formação e em pesquisas, o desenvolvimento da pós-graduação e suas consequências  

para esse profissional. 

Dessa forma, esta pesquisa integrou, em suas discussões, diversos aspectos 

relacionados à assistência de enfermagem no hospital, ao processo de ensino/formação, e, 

principalmente, a pós-graduação em enfermagem no Brasil. 

Verificou-se, a partir da literatura estudada para construção da discussão, que a 

enfermagem brasileira continua em seu processo de evolução, sobretudo no que se refere ao 

desenvolvimento científico próprio; sendo este construído, majoritariamente, no âmbito das 

universidades, especialmente nos programas de pós-graduação. 

Ainda conforme a literatura, esse nível de ensino na modalidade stricto sensu 

apresenta-se em constante crescimento na realidade nacional, inclusive com a expansão de 

cursos, e criação de novas modalidades, a exemplo, o mestrado profissional.  

Todavia, embora a expansão dos programas de pós-graduação, em enfermagem, seja 

uma realidade, bem como a produção de conhecimento na área, a literatura nacional ainda é 

escassa de estudos sobre as consequências desse crescimento, na prática cotidiana da 

enfermagem. Assim, foi nessa perspectiva que o presente estudo foi desenvolvido. 

Buscou-se, de forma geral, analisar as continuidades e rupturas do cotidiano 

profissional do enfermeiro/mestre, no complexo hospitalar universitário, após a realização do 

mestrado, priorizando-se, sobretudo, as mudanças ocorridas, mas igualmente, as 

possibilidades de mudanças, vislumbradas por esses profissionais.  

A investigação empírica possibilitou, portanto, um diálogo com os enfermeiros, cujo 

teor excedeu as expectativas, abrindo portas para repensar e inovar esse cotidiano.   
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O cotidiano foi descrito por eles de duas formas: para uma parcela dos enfermeiros, 

este é composto somente de atividades assistenciais e gerenciais, o que fica aquém da missão 

institucional do hospital universitário.  

 Para a outra parte dos profissionais, o seu cotidiano é constituído de atividades 

assistenciais, gerenciais e acadêmicas, sejam relacionadas ao ensino/formação ou ao 

desenvolvimento de pesquisas. De conformidade com o que afirmam esses enfermeiros, suas 

atividades são condizentes com a proposta de trabalho do hospital universitário, e por essa 

multiplicidade de ações, os enfermeiros referem estar estressados, sobrecarregados, 

entretanto, compreendem essa condição como uma responsabilidade inerente ao cotidiano de 

uma instituição universitária. Da mesma forma, ressaltaram que em face dessa realidade, 

sentem necessidade de uma qualificação profissional para atender às demandas múltiplas do 

serviço. 

 Acerca da realização do mestrado, esta foi impulsionada por desejos particulares, 

assim justificados: obter uma qualificação profissional enriquecendo seu currículo;  construir 

as condições mínimas para exercer a docência, já que o título de pós-graduado é exigido para 

essa atividade, além do incentivo salarial, todavia associado às demais aspirações, não sendo, 

portanto, o motivo principal. 

 Para o desenvolvimento do curso, foi relatado que os temas de pesquisas eram 

selecionados baseando-se em fenômenos do seu cotidiano, ou objetos pertencentes às linhas 

de pesquisa do orientador, o que, por vezes, dificultava a realização da pesquisa pela distância 

entre teoria e realidade. 

Importa, ainda, mencionar que muitas dificuldades em cursar essa pós-graduação 

foram relacionadas a vários aspectos, tais como: distribuição de tempo na conciliação entre 

trabalho, mestrado e vida pessoal; ingresso no curso devido às exigências do processo 

seletivo, especialmente as de produção científica; desenvolvimento da própria pesquisa, 

referente à falta de conhecimento e habilidade sobre metodologia e produção científica; e  

ausência de apoio institucional e dos colegas, especialmente no período de coleta de dados e 

implantação destes na realidade. 

 De acordo com as falas dos participantes, após o mestrado, existiram continuidades e 

rupturas no seu cotidiano. As continuidades estão relacionadas à impossibilidade de aplicar os 

resultados de suas dissertações no serviço; à resistência institucional para a mudança; e à 

dificuldade de mudar devido à rotina sobrecarregada do serviço; o que gera insatisfação e 

angústia aos enfermeiros já que não podem aplicar o conhecimento adquirido, além de, por 

omissão, causarem prejuízos na melhoria da qualidade da assistência. 
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As rupturas ou mudanças apresentadas pelos enfermeiros estão divididas entre 

mudanças pessoais e as ocorridas no serviço. As de caráter particular são: amadurecimento 

pessoal e profissional, com a formação de um olhar crítico/reflexivo/analítico; qualificação 

para o desenvolvimento de pesquisas, e para a participação e valorização do processo de 

ensino/formação. E, ainda aquelas relacionadas ao serviço: abertura para integração 

ensino/serviço devido à reaproximação entre os enfermeiros do CHU e os docentes do 

Departamento de enfermagem; melhoria na assistência com implantação dos resultados das 

dissertações; e a realização de uma assistência diferenciada por esse profissional estimulando  

a busca da qualificação pelos demais colegas.  

Desse modo, depois de atingidos os objetivos propostos, na análise da presente 

pesquisa, é possível afirmar que o curso de mestrado possibilita mudanças no cotidiano do 

enfermeiro do complexo hospitalar universitário. Pode-se inferir que, a partir da 

transformação desse enfermeiro em um potencial agente de mudança, a qualidade da 

assistência poderá ser melhor bem como seu envolvimento com o ensino/formação. 

Todavia, ainda existem aspectos que dificultam esse processo, como aqueles 

relacionados ao desenvolvimento do próprio curso e da pesquisa; além da falta de apoio para 

implantação dos resultados na prática.  

É perceptível, também, que, para o cotidiano ser modificado, exige-se do indivíduo 

uma concentração de forças para sair da cotidianidade e da condição de muda unidade vital de 

particularidade e generacidade, para assim, refletir sobre sua realidade condicionada e 

alcançar a mudança, a partir da totalidade humano-genérica. Significa, portanto, a suspensão 

da particularidade do ser, tendo em vista que a ruptura desse cotidiano precisa ser para todos 

aqueles envolvidos no contexto, alcançando, assim, a totalidade da generacidade. 

Na mesma perspectiva, entendeu-se também que a mudança não depende só de um 

profissional, mas também de todos aqueles presentes na conjuntura a ser mudada. Dessa 

forma, para o enfermeiro transformar o cotidiano, ele precisará do apoio dos colegas e do 

compromisso institucional, em um contínuo processo de construção coletiva.  

Assim, após essa análise e incumbindo-se da responsabilidade social da pesquisa, 

sugere-se para minimizar as dificuldades envolvidas no processo de mudança e melhoria da 

assistência do enfermeiro/mestre: 

- A identificação e solução de problemas relacionados à implantação e à divulgação 

dos resultados das dissertações na realidade do hospital universitário. 
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- Uma integração mais efetiva entre complexo hospitalar universitário e Departamento 

de enfermagem, visando a uma discussão e ao desenvolvimento de estudos pertinentes à 

realidade local.  

- Realização de novas pesquisas sobre o impacto dessas mudanças na assistência dos 

hospitais universitários, principalmente com a visão dos gestores e dos demais colegas. 

- Desenvolvimento de pesquisas sobre as mudanças ocorridas após a realização do 

mestrado com enfermeiros assistenciais atuantes fora do complexo hospitalar universitário. 

- E, sobretudo, uma reflexão sobre a criação ou reimplantação de políticas 

institucionais de apoio à educação permanente, principalmente com cursos voltados às 

particularidades do âmbito acadêmico, como, por exemplo, os cursos de metodologia da 

pesquisa, produção científica, entre outros, habilitando enfermeiros para o ingresso na pós-

graduação. 
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APÊNDICE – A 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Identificação: M ___________  

Áudio: ___________________ 

Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

Idade: _____anos 

 

1- Ano de conclusão da graduação: _________________ 

2- Ano de conclusão do mestrado: _________________ 

3 - Tempo de atuação como enfermeiro do hospital universitário: _________________ 

4- Possui outra pós-graduação:  

(  )SIM   (  ) NÃO . QUAL: ______________________________________________ 

5- Instituição que trabalha:  

(  )HUOL        (  )MEJEC      (  )HUAB     (  ) HOSPED 

6- Atuação no ensino após o mestrado: 

(  )SIM   (  ) NÃO    Qual? ________________________________________________ 

 

7- Fale-me como ocorre o seu cotidiano profissional e as atividades que realiza como 

enfermeiro de um hospital universitário. 

 

8- Como foi o desenvolvimento do seu curso de mestrado? 

 

9- Como você vê seu cotidiano antes e após a realização do mestrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 


