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RESUMO 

ARAÚJO, Lílian Santos Lima Rocha de. Cartografando interseções entre a formação e a 

prática do enfermeiro docente. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado) – Mestrado em 

Educação, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 2017.  

 

Os docentes de enfermagem apresentam várias experiências exitosas em Educação, ao mesmo 

tempo em que apresentam dificuldades no exercício da docência pela falta de formação 

pedagógica. As práticas no âmbito da Saúde Coletiva, principalmente na Educação em Saúde 

são, majoritariamente conduzidas, nos serviços de saúde, por enfermeiros. Em sua 

constituição, essas práticas têm elementos pedagógicos que são inerentes ao fazer do 

enfermeiro e ao processo de cuidar, assim como a prática do enfermeiro docente se 

fundamenta, cotidianamente, em elementos da educação e da saúde.  O objetivo principal 

dessa pesquisa é cartografar as interseções entre a enfermagem e a docência na formação do 

enfermeiro docente. O arcabouço teórico escolhido foi a Filosofia da Diferença, que instaura 

uma teoria da desconstrução liberando um texto para a pluralidade de sentidos. O método 

escolhido foi a Cartografia, a partir da concepção de conhecimento ancorada no conceito de 

rizoma apresentado por Gilles Deleuze e Félix Guattari e propõe um desenho das relações e 

conexões existentes, não possuindo uma estrutura fixa e rígida que vai se edificando pelas 

linhas e pontos de conexão. Pressupostos dessa corrente teórico-filosófica também deram 

suporte para a problematização dos dados, pautados nos conceitos de plano de imanência, de 

singularização, de subjetividade e de desterritorialização/reterritorialização, além de discurso, 

ancorado em Michel Foucault. O dispositivo de pesquisa que auxiliou na busca das pistas para 

a construção do mapa proposto pela cartografia foi a entrevista dialogada - intitulada 

entreversa no presente trabalho - com docentes de enfermagem de uma Instituição de Ensino 

Superior de um município do interior da Bahia. A prática educativa, vista como prática de 

criação e formação de conceitos, em que conceito e problema têm interdependência, auxilia 

na criação de novas estratégias e linhas de fuga ante a ideia cristalizada de um enfermeiro 

formado para dar assistência à saúde e para transmitir informações àqueles que precisam ser 

cuidados e aos que serão cuidadores. Conceito e problema se constroem e são sentidos e 

percebidos de maneiras diversas e em cenários diversos. Eles se encontram em pontos 

variados e, algumas vezes, surgem pela ação de vetores potenciais de criação, como os 

encontrados aqui. No plano normativo, as recomendações de desenvolvimento da autonomia 

dos usuários das ações e serviços de saúde e a abordagem da integralidade na prestação do 

cuidado assistencial. Nos processos de singularização, a ação incessante do tornar-se docente: 

contato com as experiências do fora; fissuras no pensamento platônico; docência ativa na 

aprendizagem do “tornar-se”; cria-atividade e diferenciações/singularidades. A aprendizagem 

do enfermeiro em sua constituição como docente se faz pela potência de singularizar, nas 

relações de alteridade, nos constantes movimentos de desterritorialização e reterritorialização, 

na criação de conceitos diante dos problemas surgidos na imanência da vida pessoal e 

profissional. O docente se faz no próprio fazer, na maneira de comunicar suas ideias, seus 

sentidos. Ele faz os outros aprenderem também pela emoção, pela alteridade. 

Palavras-chave: Formação docente. Diferença. Educação em Enfermagem. Cartografia. 

Aprendizagem. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ARAÚJO, Lílian Santos Lima Rocha de. Cartography intersections between the training 

and the practice by the nurser professor. 2017. 79 f. Dissertation (Master’s Degree) – 

Master’s Degree in Education, State University of Southwestern Bahia, Vitória da Conquista, 

2017.  

 

Nurser professors present several successful experiences in Education at the same time as they 

present difficulties in exercising their teaching activity because of the lack of pedagogical 

training. Practices in the realm of Collective Health, mainly in Health Education are, mostly, 

conducted in the health services by nurses. In their constitution, these practices have 

pedagogical elements that are inherent to the nurse’s practice and the care process as well as 

the nurse professor’s practice is daily based on elements of education and health. The 

principal aim of this research is to map the intersections between the nursing and teaching in 

the training by the nurse professor. The chosen theoretical framework  was the Difference 

Philosophy, which establishes a deconstruction theory releasing a text to the plurality of 

meanings. The chosen method was Cartography, from the knowledge conception based on the 

concept of rhizome presented by Gilles Deleuze and Felix Guatarri and proposes a design of 

the existing relations connections, not having a steady, strict structure that is being built by 

the lines and connection points. Presumptions of this theoretical-philosophical current have 

also given support for the problematization of the data, based on the concepts of immanence 

plan, of singularization, of subjectivity, of deterritorialization/reterritorialization, besides 

discourse, anchored in Michel Foucault. The research devices that helped in the search for 

hints for the construction of the map proposed by Cartography were talked interviews - 

entitled enterverses in this work - with nurse professors of a Higher Education Institution in a 

municipality in the backland of Bahia. The education practice viewed as a creation practice 

and the formation of concepts, in which the concept and problem have interdependence, helps 

in the creation of new strategies and flight lines before the crystallized idea of a trained nurse 

in order to give assistance to health and transmit information to those who need to be cared 

and those who will be caretakers. These problems are built and are felt and perceived of 

different ways and in different scenarios. They are in varied points and sometimes they 

emerge by the action of potential creation vectors as those found here. On the normative plan: 

the recommendations for the development of the autonomy of the users of the actions and 

services of health and the approach of integrality in the provision of care. In the processes of 

singularization, the ceaseless action of becoming a teacher: contact with the experiences of 

the outside; fissures in platonic thought; active teaching in the learning of “becoming”; 

creativity; differentiations/singularizations. The nurse’s learning in their constitution as a 

professor is done by the power of singularization, in the otherness relations, in the constant 

movements of deterritorialization and reterritorialization, in the creation of concepts in front 

of the problems emerged in the immanence of personal and professional life. The professor is 

trained in the very practice, in the way they communicate their ideas, their meanings. They 

make others learn by emotion, too, by otherness. 
 

 

Keywords: Teaching training. Difference. Nursing Education. Cartography. Learning. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

Escrever com Deleuze é como escrever com vários outros agenciamentos: um grande 

desafio. Adotar a Filosofia da Diferença para pensar os problemas é ter que desbravar algo 

sem um roteiro, sem saber o início e o fim da viagem, sem um guia turístico guiando o seu 

olhar, aquilo que deve ser visto ou o que seria importante segundo os parâmetros da 

sociedade. Sem esse guia, determinando quais os pontos “mais importantes”, posso ver o 

diferente, algo que normalmente não se vê ou aquilo a que não é dado importância. Não há 

limites para essa experiência.  

No período de gestação dessa pesquisa, com seus riscos e imprevistos, tive vários 

momentos de contrações cerebrais que fizeram enlouquecer minhas faculdades de 

pensamento, mas, também tive que aguardar o momento do parto da ideia, que se processa 

como aprendizado. Para isso, precisava sentir, pois pela sensibilidade também vinha o 

entendimento. As forças externas, como a ininterrupta passagem do tempo, me traziam um 

mal estar, uma angústia por achar que não estava produzindo nada quando, na verdade, eu 

estava produzindo de forma latente, desterritorializando os sentidos, desestabilizando as 

faculdades mentais e criando novas conexões, novos encontros.  

Ao longo dos textos, dos encontros e compreensões criavam-se imagens de pensamento 

que, de alguma maneira, consolidavam meu aprendizado. Mas há se de ressaltar que também 

haviam imagens desfocadas ou a ausência delas, o que me afligiu por muito tempo.  

Experimentando um novo território - o mestrado em Educação, iniciei leituras densas e, 

por vezes, incompreensíveis. Nenhuma imagem. Latência. Desespero. Crise que, como todas, 

foi passageira principalmente com a ajuda do orientador.  

Via-me em um conflito entre o desejado, o sentido e o que já havia sedimentado em 

mim. Abro parênteses para essa sedimentação que em muito corresponde ao tecnicismo da 

minha profissão, apesar das várias fissuras provocadas ao longo da história da enfermagem e 

da minha história pessoal - por ser, também, amante da arte em suas várias manifestações e 

sempre acreditar que não somos diferentes apenas geneticamente, mas há uma combinação de 

agenciamentos que nos tornam singulares.  

Por isso, a escolha pela Filosofia da Diferença de Deleuze para nortear essa pesquisa foi 

sobremaneira consciente. Perdi-me e encontrei-me. Desterritorializei e reterritorializei.    
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O processo de aprender não tem uma receita, um tempo determinado, muito menos um 

caminho ou estrada específica. Uma das grandes criações desta pesquisa veio da experiência 

de viver um aprendizado a partir de um novo plano, movimentado pelo conceito de aprender 

deleuziano.  

O aprender como um processo singular e insólito apesar de planejado. Sim, planejado. 

Um planejamento realizado nos encontros rizomáticos para nos prepararmos para as novas 

criações. Uma experiência conflitante, enérgica, visceral. E, no encontro com os vários eus, 

vários outros, vários mundos, continuo caminhando no meu tornar-se.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação acadêmica do profissional enfermeiro confere entendimento do 

processo saúde-doença no exercício da sua função como provedor de ferramentas 

administrativas, assistenciais e educativas do cuidado em busca da promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde. Nesse contexto, surge o enfermeiro que, em sua atuação profissional, 

utiliza de recursos metodológicos que embasam a construção do processo de aprendizagem na 

educação em saúde, que tem sido cada dia mais protagonizado no processo de cuidar. Da 

mesma forma, há o enfermeiro docente que é responsável por, também, formar esses 

enfermeiros que se envolvem diretamente com a arte do cuidar, além da formação em serviço 

de profissionais de enfermagem de nível médio que atuarão em distintas instituições de saúde 

e que são de sua responsabilidade no que concerne à supervisão técnico-assistencial e à 

educação continuada, além do acompanhamento da ação educativa que exercem junto aos 

grupos, famílias e indivíduos. Outra competência dos enfermeiros é o ensino na educação 

profissional em enfermagem, a direção das escolas técnicas e a coordenação de cursos de 

formação, qualificação e especialização de auxiliares e técnicos em enfermagem. Aos 

enfermeiros se oferece a formação pedagógica por meio de cursos de licenciatura e pós-

graduação, sendo a única categoria profissional, estritamente que da área da saúde, que tem 

formação em licenciatura.   

Vasta é a produção teórica em relação à educação em saúde voltada ao 

aprendizado da população quanto o processo saúde-doença visando uma melhoria das 

condições de vida e saúde desta, como também uma crescente produção no que consiste a 

educação continuada dos profissionais de saúde em geral.  

No que se refere à formação e educação em enfermagem, a Associação Brasileira 

de Enfermagem – ABEn exerce importante papel no fomento e disseminação de estudos. Por 

meio da ABEn, se estabeleceu a organização de eventos importantes como o Seminário 

Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem – SENADEn, que acontece a cada 

02 anos e já se encontra em sua 15ª edição (ocorrida em 2016), constituído em torno de 11 

eixos temáticos compreendendo: educação profissional; formação e prática docente no ensino 

de Enfermagem; gestão do ensino de saúde e enfermagem; inovações curriculares na 

formação profissional; integração ensino serviço – quando o trabalho e a escola se integram; 

metodologias ativas no ensino de enfermagem; mobilidade na educação em enfermagem; 
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modelos de ensino em enfermagem; políticas e práticas de educação e enfermagem; práticas 

avaliativas no processo ensino-aprendizagem e tecnologias da informação/comunicação em 

saúde e enfermagem.  

Muitos desses estudos repetidamente afirmam que os docentes apresentam várias 

experiências docentes exitosas, ao passo que apresentam dificuldades no exercício da 

docência pela falta de formação pedagógica. Além dos programas de pós-graduação lato e 

stricto sensu, apontados por alguns como estratégia eficiente para preencherem as lacunas de 

formação do enfermeiro docente, já são várias as iniciativas no intuito de resolver esta 

problemática como, por exemplo, o Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica 

em Saúde – EducaSaúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, que 

promove atividades envolvendo práticas educativas e de investigação na interseção entre a 

Educação e a Saúde Coletiva.  

As práticas no âmbito da Saúde Coletiva, principalmente na Educação em Saúde 

são, majoritariamente, conduzidas por enfermeiros. Em sua constituição, essas práticas têm 

elementos pedagógicos que são inerentes ao fazer do enfermeiro e ao processo de cuidar, 

assim como a prática do enfermeiro docente se fundamenta, cotidianamente, em elementos da 

educação e da saúde. Os enfermeiros docentes têm um discurso sobre o que fazem no ensino e 

gestão da educação, mas que discurso é esse? Como ele emerge? O que mostra e o que têm a 

dizer sobre a prática docente em enfermagem? 

Um pouco das linhas traçadas durante a minha história profissional pode elucidar 

o movimento iniciado em minhas faculdades do pensamento e que irrigaram o presente estudo 

e que me fez chegar aos questionamentos iniciais. 

A minha atuação na profissão docente não se deu de maneira planejada, aconteceu 

por meio de oportunidades surgidas durante o percurso profissional. Uma dessas 

oportunidades adveio logo após o término da graduação, junto a inquietações diante da 

possibilidade de ser docente sem nenhuma atuação ou formação na área da educação: como os 

enfermeiros se tornam docentes? Baseados em que e como eles constroem suas práticas 

educativas? O que eles pensam a respeito da docência e de sua atuação como docentes?  
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A vivência como preceptora
1
 de estágio supervisionado do curso de Enfermagem 

ocorreu numa instituição de ensino superior pública e, após alguns anos, iniciou-se em 

instituição privada. Nas instituições particulares, os professores que ministram disciplinas 

ditas “teóricas” nem sempre também acompanham as práticas em campo. Em especial, o 

estágio supervisionado é acompanhado diariamente por um preceptor e também tem um 

professor que faz o papel de coordenador da disciplina. Todos os cursos nos quais atuei foram 

bacharelados, assim como o da minha formação inicial.  

Segundo dados do Ministério da Educação, obtidos pelo sistema e-MEC em 

25/07/2017, existem em atividade no Brasil 1.065 cursos de Bacharelado em Enfermagem 

(1.057 são presenciais e 08 à distância). Destes, 78 estão localizados na Bahia, sendo 04 na 

modalidade à distância. Entre os bacharelados, 143 estão em Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas, 922 em particulares, existindo apenas 10 cursos de Licenciatura em 

Enfermagem (06 em IES particulares e 04 em públicas), não estando nenhumas dessas 

licenciaturas localizadas no Nordeste. Em Vitória da Conquista, estão em atividade quatro 

cursos de bacharelado em enfermagem na modalidade presencial com 3.450 vagas 

autorizadas/ano. 

Apesar da formação inicial na maioria dos cursos de enfermagem não ser voltada 

para o exercício da docência, existe uma preocupação com o processo de aprendizagem dos 

alunos, futuros enfermeiros e porventura, futuros enfermeiros docentes, assim como dos 

sujeitos cuidados. Na Enfermagem, a assistência, a administração e a educação compõem o 

tripé da formação de graduação, desde a primeira lei do exercício profissional. 

Explorar o debate entre a educação e a saúde, especialmente na enfermagem, e 

compreender essas relações no que se refere à formação do docente de enfermagem, expressa 

a questão principal dessa pesquisa: Como acontecem interseções entre a enfermagem e a 

docência na formação do enfermeiro docente? 

Buscarei, assim, cartografar as interseções entre a enfermagem e a docência 

na formação do enfermeiro docente, apontando os rastros de interseção entre Educação 

e Enfermagem nos referenciais teóricos e documentais, rastreando elementos que 

                                                           

1
 “Preceptor” é profissional presente na supervisão de aprendizagens em cenários de prática, devendo estar 

qualificado para a prestação de cuidado/assistência e ser capaz de educação em serviço (AFONSO & 

SILVEIRA, 2012) Trata-se do profissional que acompanha um grupo de alunos (bem menor que em uma sala de 

aula) em campos de estágio. 
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indicam a desterritorialização e reterritorialização na atuação docente e mapeando as 

imagens que aparecem em sua prática docente. 

O arcabouço teórico escolhido para fundamentar essa pesquisa foi a Filosofia da 

Diferença da corrente filosófica pós-estruturalista, que instaura uma teoria da desconstrução 

liberando um texto para a pluralidade de sentidos. A realidade é analisada como uma 

construção social e subjetiva. Os principais teóricos escolhidos para fundamentar a escolha e 

estabelecer diálogos teórico-metodológicos foram Gilles Deleuze, Félix Guattari e Michel 

Foucault.  

Pesquisas que envolvem a saúde e a educação e, por vezes, a interseção entre elas, 

calcados numa abordagem pós-estruturalista estão emergindo consistentemente e concentram-

se nas regiões Sul e Sudeste do país.  A adoção da abordagem pós-estruturalista vislumbra a 

criação de novos interesses investigativos e possibilidades metodológicas que fogem das 

totalizações e homogeneizações, valorizando as singularidades, o local e o parcial.    

O pós-estruturalismo tem um compromisso com a prática no sentido de ser “[...] 

constantemente revivido pela abertura ao novo (à pura diferença)”, portanto “É oposto a 

qualquer certeza absoluta, mas só pode funcionar mediante essa oposição em repetidas 

práticas críticas e criativas.” (WILLIAMS, 2012, p. 20)  

O método escolhido foi a Cartografia, a partir da concepção de conhecimento 

ancorada no conceito de rizoma apresentado por Gilles Deleuze e Félix Guattari e propõe um 

desenho das relações e conexões existentes, não possuindo uma estrutura fixa e rígida que vai 

se edificando pelas linhas e pontos de conexão.  

A cartografia se direciona ao acompanhamento de processos e da produção de 

subjetividades. Ela surge num contexto da ciência moderna de constante movimento de 

transformação, o que exige novas maneiras de pensar, novas práticas de investigar e faz 

emergir novos problemas. Assim, ela almeja desenvolver práticas de acompanhamento de 

processos que estão sempre em curso e de produção de subjetividade (BARROS; KASTRUP, 

2015) e captar, por meio da construção de mapas, a complexidade existente no campo da 

saúde em suas relações e produção de cuidados em saúde. 

A perspectiva de conhecimento, tratada neste estudo, é de que os saberes são 

transitórios, comportam complexidade, incerteza e contradição. Há nele um movimento de 

relações múltiplas, coexistentes e até complementares entre si. É neste sentido que propus 
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essa discussão sobre as relações entre a educação e a saúde, mais precisamente na 

enfermagem, sem o intuito de encontrar uma origem ou ponto de chegada dessa relação, mas 

o processo inserido nesta e os pontos de interseção. 

A realidade a ser observada e estudada nessa pesquisa está plantada no conceito 

de plano de imanência (DELEUZE; GUATTARI, 2010), ou seja, imagens do pensamento dos 

sujeitos, que estão sempre em movimento como um solo fértil para a criação de novos 

conceitos que atravessam o acontecimento de maneira particular. Os planos de imanência, 

portanto, são inumeráveis e neles coexiste uma multiplicidade de conceitos que ressoam entre 

si num mesmo plano, conectando-se de modo imprevisível.  

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, além de análise documental, 

importante para apontar os primeiros rastros de interseção entre a educação e a enfermagem, a 

pesquisa de campo também se fez necessária, aproximando o pesquisador tanto dos sujeitos 

quanto de seu território existencial.  

O território de pesquisa se deu numa IES do município de Vitória da Conquista e 

os sujeitos escolhidos foram enfermeiros docentes dessa instituição privada que praticam a 

docência em sala de aula, laboratórios ou campos de estágio, além de hospitais e unidade 

básica de saúde. Ou seja, sujeitos que falam e têm seus discursos formados a partir daquela 

realidade em que estão inseridos no momento.   

Como dispositivos de pesquisa, utilizei entreversas (explicitarei mais adiante) 

sobre o tema da pesquisa e registros em diário de campo. Nas entreversas, busquei saber 

como o sujeito tornou-se professor pressupondo que sua prática também ajuda na formação 

docente, como foi o encontro com a profissão docente e o que o incentivou para fazer o 

movimento para a educação. Isso feito com um olhar atento e particular a cada encontro na 

busca das sensibilidades através dos discursos.  

A produção de informações, juntamente aos sujeitos participantes da pesquisa, foi 

realizada em um período de dois meses a partir da liberação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Todas as entreversas foram marcadas antecipadamente com o participante da pesquisa. Os 

sujeitos convidados a participar foram incluídos segundo os seguintes critérios: ter graduação 

em enfermagem e ser docente do curso de enfermagem desta instituição de ensino.  

Para a problematização das informações produzidas utilizou-se o aporte teórico da 

Filosofia da Diferença inspirada em Gilles Deleuze, pautada em conceitos como plano de 

imanência, singularização, subjetividade, desterritorialização e reterritorialização, além do 
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conceito de prática discursiva em Michel Foucault, no intuito de encontrar os pontos de 

interseção e as imagens formadas nessa interseção a partir dos agenciamentos realizados pelos 

sujeitos. 

Este estudo encontra-se em conformidade com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que visa assegurar o respeito à dignidade humana e a proteção 

dos participantes de pesquisas envolvendo seres humanos e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade Independente do Nordeste sob o parecer nº 2.056.157.  

Na seção seguinte serão descritos os passos do caminhar, esclarecendo sobre o 

aporte teórico adotado e conceitos agenciadores; o território, que foge do lugar comum, e os 

sujeitos que o compõem; os dispositivos escolhidos para a produção de informações a respeito 

da temática em questão, apontando como estas serão trabalhadas. 

Dito os instrumentais para o caminhar, precisamos conhecer o nosso objeto para o 

qual movimentamos o pensamento a fim de investigá-lo.  Na terceira seção, apresento uma 

discussão teórica a respeito do conceito de prática educativa e como este conceito está sendo 

mobilizado na área da enfermagem. A proposta aqui é vê-la por um novo ângulo: pela 

Filosofia da Diferença.  

Na maioria das discussões a respeito da prática educativa, uma problemática é 

recorrente: a relação teoria-prática. Ainda na terceira seção, buscamos, com o apoio de 

Alfredo Veiga-Neto, ancorado em Deleuze e Foucault, amenizar esse problema, tratando-o 

por uma nova perspectiva onde não há uma supremacia entre teoria ou prática, não há 

dualidade. O que está em questão são as práticas discursivas em territórios diferentes.  

Ainda na busca do entendimento da complexidade da prática educativa, com o 

auxílio de Sílvio Gallo em seus vastos estudos sobre a Filosofia da Diferença, esboço uma 

reflexão sobre a produção de subjetividades inerente ao processo educativo e o conceito de 

aprendizagem que o fundamenta. O principal ponto, ou plano da produção de subjetividades, 

encontra-se na interseção das práticas do enfermeiro-assistencial e enfermeiro-docente, onde a 

aprendizagem é o principal objetivo das práticas do enfermeiro, seja na saúde ou na educação. 

Sigo a terceira seção problematizando o conceito de aprender a partir de conceitos 

deleuzeanos, ainda com o apoio de Sílvio Gallo.  

Na quarta seção, apresento alguns vetores potenciais de criação de movimentos 

desterritorializantes que conduzem as práticas do enfermeiro-assistencial e dos enfermeiros 

docentes encontrados nos documentos legais da área de saúde e de educação. Esse plano 
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normativo também apontou alguns encontros entre a formação do enfermeiro e do enfermeiro 

docente apresentado aqui nesta mesma seção.  

Na quinta seção, apresento as imagens de um novo mapa que aponta pistas a 

respeito da formação do docente enfermeiro. Imagens agenciadas por Ariel, Uriel e Anael no 

seu devir docente, imagens do “tornar-se” docente.  Exponho, por ora, cinco imagens 

formadas a partir de nossas entreversas: experiências do fora; fissuras no pensamento 

platônico; docência ativa na aprendizagem do “tornar-se”; cria-atividade e 

diferenciações/singularidades.  

Finalmente, na última seção, teço as minhas considerações finais, que não são 

finais, mas precisam encerrar este momento escrito, a respeito da construção desse mapa que 

termina sem fim.  
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2. A CONSTRUÇÃO DE UM MAPA 

 

2.1. Fundamento da pesquisa cartográfica 

 

O campo da saúde é marcado por trajetórias, encontros, desencontros e 

reencontros, rupturas e pontos de bifurcação, desenhando uma espécie de rizoma que tem sua 

raiz fasciculada e não tem uma raiz central gerativa ou hierárquica.  

A saúde é entendida como um processo. Por isso mesmo, ela não deve ser 

entendida, simplesmente, como ausência de doença ou vice-versa. Há uma inter-relação 

processual com vários fatores determinantes e condicionantes que fazem parte de um contexto 

ambiental, político, social, econômico no qual o indivíduo está inserido. Assim como o 

processo educativo, o processo saúde-doença é complexo e em constantes devires.  

Na saúde, segundo Souza (2004), a cartografia está associada a um conceito de 

territorialização como “estratégia de análise social da realidade”. Por meio do território, para 

compreender a produção social da saúde, a cartografia traça um desenho representativo dos 

processos de transformação da paisagem psicossocial.  

Utilizei a cartografia como um “método”, pensado a partir dos pressupostos da 

Filosofia da Diferença, mais especificamente, dos conceitos de Deleuze e Guattari. Ela traz 

sempre resultados parciais por buscar a potência da imanência da vida. A cartografia, nesse 

caso, acompanha. Por acompanhar, ela se faz ao mesmo tempo em que a vida se cria e se 

recria.  Para isso, o cartógrafo precisa mergulhar nas intensidades dos movimentos, mergulhar 

e sentir os fluxos, sempre atento às variadas linguagens, discursos e elementos que podem 

compor as cartografias.  

Não consiste em retirar o objeto do fluxo, pois ele perderia toda sua potência de 

devir e isso não interessa ao cartógrafo psicossocial. “O fazer metodológico nessa perspectiva 

– porque sempre partimos de uma perspectiva de intervenção – quer registrar os movimentos, 

encontros e desencontros e não a observação de objetos em suspensão”. (REGIS; FONSECA, 

2012, p. 273)  

A cartografia se faz oportuna para tentar apreender, mesmo que temporariamente, 

a processualidade que a saúde e a educação constituem, lidando com os trajetos e devires. 
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Sendo assim, ela acontece no encontro do pesquisador com seu objeto, incluindo assim suas 

implicações, curiosidades, afetos.  

O conceito de rizoma é utilizado para entender a produção do conhecimento aqui 

construído; desterrritorialização e reterritorialização, para entender a operação das linhas de 

fuga dos enfermeiros docentes durante seu exercício profissional que constituirá o processo de 

aprendizagem para sua formação como docentes; vetores que impulsionam os movimentos 

des-re-territorializantes na criação de novos planos. O conceito de plano de imanência 

constitui o território do qual rastreei os elementos os quais busquei para compreender a 

interseção numa relação mútua entre a Educação e a Enfermagem. 

O conhecimento, na perspectiva do rizoma, é constituído de uma multiplicidade 

de conhecimentos congruentes que se proliferam sob a forma de um rizoma como unidade 

múltipla de organização. Ele, o rizoma, tem como características os princípios da 

conectividade e heterogeneidade, ou seja, qualquer ponto se conecta a qualquer outro ponto 

sem limites, em qualquer direção e sem uma hierarquia arbórea, dando margens ao princípio 

da multiplicidade, o qual indica que esse conhecimento não pode ser reduzido à unicidade e é 

sempre mutável. O outro princípio do rizoma é a ruptura a-significante, não possui uma forma 

única e preestabelecida, são constantes devires e transformações. Sendo assim, cada momento 

vai construindo trajetórias inesperadas, traçadas por linhas de fuga (GALLO, 2008). 

Linhas de fuga são produzidas nos movimentos desterritorializante e 

reterritorializante que, à propósito, são indissociáveis. A “[...] desterritorialização é o 

movimento pelo qual se abandona o território, [...] e a reterritorialização é o movimento de 

construção do território” (HAESBAERT; BRUCE, 2002, p. 14), ou seja, não é deixar o 

território e voltar ao mesmo, mas construir novos territórios, novos planos de imanência. 

Territórios “sempre comportam dentro de si vetores de desterritorialização e de 

reterritorialização” (HAESBAERT; BRUCE, 2002, p. 14). 

Vetores são signos que conectam pontos singulares “[...] entre um e múltiplo, há 

passagem de um através do outro, e aparecimento súbito do outro a partir do um [...] em que o 

segundo instante adquire uma nova potência, pois o primeiro passou através dele” 

(DELEUZE, 1983, p. 44), gerando, por conseguinte, novas imagens, novos planos. 

 

 



23 

 

 

 

2.2. Mapeamento do território de pesquisa 

 

O território geográfico de pesquisa encontra-se numa Instituição de Ensino 

Superior de um município do interior da Bahia que oferece 14 cursos de graduação: 12 

bacharelados e 02 tecnológicos. Quatro dos bacharelados são na área de saúde, entre eles, a 

Enfermagem.  

A página eletrônica da instituição, que contêm informações a respeito do curso em 

questão, anuncia a missão de formar profissionais enfermeiros com conhecimento 

multidisciplinar e perfil humanista, estando a educação entre as áreas de atuação desse 

profissional de enfermagem.  

Porque a escolha de uma instituição apenas? A revolução e emergência de novos 

planos se dão em pequenos territórios. Eles podem apontar, inclusive, pistas de uma 

resistência a um plano de consistência que se impõe em vários outros territórios. Não é mais 

importante o espaço geográfico, mas o movimento que se instaura nele. Portanto, um pequeno 

território é suficiente para apontar sinais de linhas de fuga e perspectivas de novos planos. 

Planos esses que são imanentes. Esses novos planos de imanência são o real território da 

minha pesquisa. Eles se constituem na interseção entre dimensões com mútua relação: a 

Educação e a Enfermagem.  

Cabe esclarecer que os “novos planos” são imanentes e nestes planos de 

imanência não cabem a dualidade, pois ela é algo que se inicia e se encerra nela mesma, ou 

seja, não está num objeto ou num sujeito, não está fora dela, pois “A imanência absoluta 

existe em si-mesma: ela não existe em algo, ela não é imanência a algo, ela não depende de 

um objeto e não pertence a um sujeito.” (DELEUZE, 2002, p. 12) 

Nesses planos, os sujeitos participantes foram os intercessores que me fizeram 

pensar sobre a sua prática docente, sem a intenção de descobrir seu ponto de partida ou sua 

chegada, mas, de tornar evidente o “entre”.  

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há 

obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, 

filósofos ou artista – mas também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. 

Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios 

intercessores. É uma série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente 

imaginária, estamos perdidos. Eu preciso dos meus intercessores para me exprimir, e 

eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando 

isso não se vê (DELEUZE, 1992, p. 156).  
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A intermediação desses intercessores nos territórios diferentes é que me conduziu 

ao plano imanente da interseção, ou seja, algo que está entre as atividades do enfermeiro na 

saúde e na educação, desde sua formação inicial até suas práticas cotidianas.  

 

2.3. Estratégias para a busca de pistas 

 

O discurso do sujeito é construído a partir daquela realidade em que está inserido 

no momento: em sala de aula, hospitais, unidade básica de saúde ou laboratórios. Destarte, os 

sujeitos participantes foram enfermeiros docentes de uma instituição privada de ensino 

superior do município de Vitória da Conquista. 

Esses sujeitos foram convidados a participar seguindo, inicialmente, os seguintes 

critérios: ter graduação em enfermagem e ser docente do curso de enfermagem da Instituição 

de Ensino lócus da pesquisa. O curso dispõe
2
 de 55 docentes, entre professores (31) e 

preceptores (24). Todos os preceptores (que acompanham práticas de enfermagem em 

unidades de saúde) têm formação superior em enfermagem e 13 dos professores (que 

ministram apenas aulas em sala de aula ou laboratório específico) têm essa formação, ou seja, 

37 docentes do curso têm formação superior em Enfermagem.   

A escolha de sujeitos em suas particularidades se deu aleatoriamente entre aqueles 

que aceitaram, por resposta enviada por questionário on-line, participar voluntariamente da 

pesquisa. Utilizei da aleatoriedade por acreditar que em cada plano ou território há um 

discurso, onde pensamento e ação não são coisas distintas, cada situação solicita um discurso 

justificável e fundamentado, seja em sala de aula, laboratório ou campo de estágio, assim, não 

importava o local geográfico de sua atuação docente. Por acaso, não tanto por acaso, todos os 

sujeitos participantes são do sexo feminino. Das 16 docentes que aceitaram participar, escolhi 

quatro, por ordem de aceitação, que contribuíram como intercessores na busca de pistas para a 

construção de um mapa das interseções entre a formação do enfermeiro docente e sua prática 

profissional. 

                                                           

2
 Este dado foi coletado no mês de janeiro de 2017 no site da instituição e núcleo de estágios, onde consta a 

relação de preceptores.  Pode haver alterações a cada ano devido a desistência ou transferência de alunos, o que 

dificulta a formação de turmas em algum turno, interferindo assim na necessidade de mais ou de menos 

docentes.  
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Para manter o anonimato, e considerando que as participantes da pesquisa são 

indispensáveis colaboradoras, as denominei como anjos: Ariel, Uriel, Anael e Jael. Anjos que 

fizeram os agenciamentos na construção de novos planos, produzindo acontecimentos que, 

por sua vez, foram produzidos pelos encontros com os signos. 

O questionário on-line utilizado nesse primeiro momento foi um dispositivo de 

pesquisa criado a partir do aplicativo Google Forms, inicialmente para convidar os 

participantes e sentir a adesão à proposta de pesquisa, como também para a obtenção de 

informações iniciais a respeito da formação acadêmica e experiência profissional dos nossos 

sujeitos participantes. No mesmo formulário, solicitamos o aceite do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 01) e solicitamos número de telefone 

para contato posterior para as entreversas e observações complementares.  

A partir desse questionário obtive algumas respostas objetivas a respeito da 

formação inicial e complementar e atuação na docência e na atenção à saúde num primeiro 

gesto de varredura do campo.   

Então, foram marcadas oportunidades de encontros com alguns sujeitos que 

responderam ao questionário, seguindo a ordem de aceite da participação na pesquisa, o que 

acabou gerando uma aleatoriedade na escolha desses sujeitos, a partir desse momento.  O 

primeiro encontro iniciou-se com uma entrevista de roteiro semiestruturado e logo se 

percebeu a necessidade de romper essa estrutura tornando-se uma “conversa” onde se pode 

acompanhar o movimento criado pelas falas do sujeito com momentos de ruptura e 

contradições. A entrevista ganhou um caráter mais performático, conforme adequadamente 

proposto por Tedesco, Sade e Caliman (2013, p. 300) podendo assim, intervir, “[...] 

provocando mudanças, catalisando instantes de passagens [...]”.  Ressaltando, ainda, que não 

houve uma variação de método, pois “o cartógrafo não varia de método, [...] faz o método 

variar” (TEDESCO; SADE; CALIMAN; 2015, p. 301), o que é absolutamente apropriado já 

que me propus a acompanhar processos que são ininterruptamente mutáveis.   

As entrevistas/conversas que aqui denomino de entreversas aconteciam de 

maneira leve e fluida, porém, com um olhar sempre atento para cada pausa, tom de voz, 

frases, enfim, para o devir daquela experiência não tão despretensiosa devido ao intuito 

primeiro de saber como o sujeito tornou-se docente e o que o incentivou a fazer o movimento 

para a educação. No decorrer da viagem, entre versos e signos, pude produzir inúmeros dados 
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que serviram de pistas para a construção de um mapa composto dos pontos de interseção entre 

a formação do enfermeiro assistencial e do enfermeiro docente.  

Foram realizadas três entreversas com três enfermeiras docentes que duraram, em 

média, 40 minutos cada uma. Somado aos encontros com corpos e aos acontecimentos 

produzidos pelos sujeitos participantes, busquei, no plano normativo, alguns vetores 

potenciais da invenção no campo de interseção entre saúde e enfermagem. Esses vetores 

foram rastreados em documentos oficiais que norteiam as práticas discursivas na educação em 

enfermagem, a partir de uma análise problematizada dos seguintes documentos: Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Enfermagem – DCNENF 2001, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9394/96, o Parecer CNE/CES 1.133/2001 e a Lei 8.080/90.  

A partir das falas dos sujeitos rastreei elementos relacionados à formação do 

enfermeiro docente, ainda que não estivessem ligados às suas experiências profissionais na 

atenção à saúde. Com um olhar desfocado e atento, conforme recomenda Kastrup (2015) 

mapeei imagens das práticas dessas profissionais formadas pelos agenciamentos 

experimentados por elas e que indicaram pistas para o entendimento das singularizações, 

desterritorializações e experiências importantes para o processo formativo do enfermeiro 

docente.  
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3 INICIANDO OUTROS OLHARES PARA A PRÁTICA EDUCATIVA NA 

ENFERMAGEM 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem - 

DCN/ENF (2001), com vistas a atender aos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, 

estabeleceram princípios fundamentais para uma formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, pautados em princípios éticos, capazes de intervir nas situações/problemas que 

envolvem o processo saúde-doença identificando suas dimensões biopsicossociais, agindo 

como promotor de uma saúde integral. Entre as habilidades requeridas pelas DCN/ENF estão 

as de  

XXIV- planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;  

XXV - planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, 

considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos 

de vida, saúde, trabalho e adoecimento. (BRASIL, 2001b, p. 03) 

Visto a necessidade de qualificação contínua, a dinamicidade do processo saúde-

doença, a especificidade dos diferentes grupos sociais nos variados aspectos e a determinação 

social, inclusive no que tange ao aprendizado, a prática educativa precisa ser repensada 

constantemente, seja no âmbito das práticas de educação popular em saúde, seja na formação 

dos profissionais de saúde.  

Convido o leitor agora a revisitar o conceito de prática educativa e como ele está 

sendo mobilizado na área de enfermagem. 

 

3.1 Revisitando o conceito de prática educativa 

 

A enfermagem tem embutida em sua prática profissional a dimensão educativa 

que permeia o trabalho do enfermeiro cotidianamente, seja no âmbito coletivo ou individual, 

em consultas de enfermagem. A educação constitui o cuidar na enfermagem, inclusive nas 

relações entre o sujeito que cuida e o ser cuidado, com aprendizagem mútua.  

A educação tem despertado interesse crescente na área de Saúde, tendo a 

Educação em Saúde se tornado uma temática importante nas Ciências da Saúde. A 

enfermagem segue a tendência, promovendo pesquisas a respeito da educação em saúde e 
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ensino da enfermagem, ratificando a importância dessa dimensão no seu processo de trabalho 

e formação.  

Numa busca no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde - Enfermagem, a 

fim de problematizar o conceito de prática educativa, junto aos pesquisadores da área, utilizei 

os descritores “prática educativa” e “currículo” e o operador booleano “AND”, a partir do ano 

de 2010.  Foram encontrados 16 trabalhos sem filtros de assunto principal, com a exclusão de 

dez artigos, após leitura dos resumos, por repetição, não estar acessível on-line, não se tratar 

da área de enfermagem e não tratar da prática educativa diretamente, conduzindo a um total 

de seis trabalhos para compor análise: três artigos e três dissertações de mestrado. Apesar 

desses também não tratarem do conceito diretamente, seus achados e discussões apresentaram 

elementos que permitiram rastrear a movimentação das abordagens utilizadas.  

Em primeiro lugar, percebe-se uma predominância de posturas pedagógicas 

crítica, libertadora e dialógica nos olhares a respeito das práticas educativas (SILVA, 2010; 

LUIZ, 2010; BECHTLUFFT, 2009; SOSSAI; PINTO, 2010; COELHO; MIRANDA, 2015; 

DE SOUZA VIEIRA, 2010), concordando com as abordagens teóricas utilizadas nos grupos 

de pesquisa em educação em enfermagem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

(SCHVEITZER, 2013) 

Os conceitos mobilizados como diálogo, emancipação, libertação, consciência 

crítica se devem, na maioria dos estudos, à influência de políticas públicas, como a Política de 

Educação Popular em Saúde (BRASIL, 2007) que incorpora a área da Educação em Saúde, 

alicerçada no arcabouço teórico de Paulo Freire e as ações direcionadas a esta política fazem 

parte do cotidiano dos enfermeiros.  

Silva et al (2010), Luiz (2010), Bechtlufft (2009) tem como objeto de estudo a 

prática educativa, buscando compreendê-la em sua organização e gênese. Os postulados de 

Paulo Freire são os mais incidentes, mas também podemos encontrar elementos em seus 

discursos que o hibridizam. As autoras ressaltam não haver um entendimento das concepções 

que permeiam as práticas educativas por parte dos enfermeiros, porém se apropriam de 

elementos de diversas abordagens teóricas.  

Um dos enfoques muito comuns nas práticas educativas é o chamando enfoque 

preventivista que se preocupa com a mudança de comportamento como resultado a ser 

alcançado, com olhar predominantemente biologicista, voltado para abordagens prescritivas 
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de  modelos de vida saudáveis, ou seja, com um caráter preventivo, informacional e 

normativo. (LUIZ, 2010; BECHTLUFFT, 2009; COELHO; MIRANDA, 2015; DE SOUZA 

VIEIRA, 2010). Esse enfoque traz elementos da Antiguidade, com os sofistas, onde a 

formação do cidadão se constituía pelo uso da persuasão. (MOTA; CABRAL, 2013) 

Além disso, os profissionais também se utilizam das suas experiências ao longo 

de sua vivência, formação, suas concepções de saúde e educação para criar e organizar suas 

práticas educativas (SILVA, et al 2010), além de considerar as formas de interação do 

profissional de saúde e do sujeito envolvidos do processo de aprendizagem em que são 

considerados os valores, bem como as visões de mundo dos sujeitos adquiridos ao longo de 

sua vida cotidiana. (LUIZ, 2010) 

A compreensão platônica de verdade que sustenta a dualidade pensamento-ação, 

teoria-prática é algo constante e consistente nos discursos dos pesquisadores de enfermagem. 

Pesquisas na área educacional que incorporam linguagens e teorias pós-críticas têm se 

expandido no Brasil. Elas utilizam linguagens e conceitos encontrados na “Filosofia da 

Diferença”, estudos multiculturalistas, estudos feministas e de gênero, ecológicos, entre 

outros. Na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, desde 

de 1993, na 16ª Reunião Anual da Associação, pesquisadores já adotavam as perspectivas 

pós-críticas, gerando rupturas e mudanças em relação às pesquisas críticas e tradicionais. 

(PARAÍSO, 2004) 

Entre pesquisadores da enfermagem, os teóricos Gilles Deleuze, Félix Guattari e 

Michel Foucault subsidiam estudos a respeito da transdisciplinaridade na educação em saúde 

(RATO; SILVA, 2011); de encontros e desencontros dos sujeitos envolvidos nas Instituições 

de Ensino Superior e nos serviços de saúde (GARCIA, 2009); da Educação e Ensino da 

Saúde, e das fronteiras entre as áreas científicas da Educação e da Saúde (CECCIM, 2008; 

CECCIM; FERLA, 2008); da micropolítica na formação em saúde (ABRAHÃO; MERHY, 

2014) e de movimentos da formação e educação permanente em saúde (SAUPE; BUDÓ, 

2006; FORTUNA et al., 2011) 

A intercessão desses autores no campo da saúde não é novidade, muito menos na 

educação e, mais ainda, em territórios de encontros entre essas duas áreas. No momento, me 

concentrarei nas contribuições de duas autoras, Fernanda Antônia Barbosa da Mota e Carmem 

Lúcia de Oliveira Cabral, docentes da Universidade Federal do Piauí – UFPI, que ao realizar 

um resgate histórico do conceito de prática educativa, apresentaram uma nova abordagem 
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desse conceito a partir de Deleuze e Guattari que aqui nos interessa para despertar novos 

olhares para a prática educativa do enfermeiro. 

Opondo-se a vários pressupostos do Modernismo, o pós-modernismo, assim como 

o pós-estruturalismo, propõe “[...] a adoção de perspectivas teóricas híbridas que são 

relativamente favoráveis ao provisório, ao indeterminado, à incerteza e ao particular.” 

(MOTA; CABRAL, 2013, p. 215) 

Compreendendo a prática educativa a partir de Deleuze e Guattari, a formação de 

conceitos se constitui na necessidade formativa para lidar com problemas numa reciprocidade 

e interdependência entre o conceito e o problema. De forma que “sem os problemas, o 

conceito é destituído de sentido. E sem os conceitos, os problemas não podem ser isolados, 

compreendidos ou solucionados.” (MOTA; CABRAL, 2013, p. 218) 

As relações imprevisíveis advindas da articulação horizontal e não hierárquica de 

conceitos suscita novos conceitos, novos problemas e novos olhares. Um conceito nunca é 

estanque, podendo haver bifurcações que fazem dele um agenciamento, dispositivo ou 

operador de novos acontecimentos. (MOTA; CABRAL, 2013), ou seja, a formação de 

conceitos como atividade formativa se daria na mobilização de conceitos a partir de 

problemas singulares e particulares, inspirando assim a criação de novos conceitos. Os 

conceitos são criados em função dos problemas.   

Os conceitos ressoam entre si e se conectam de maneira imprevisível num plano 

de consistência conceitual, o plano de imanência se territorializa. O plano se consistência 

implica imagens do pensamento dos sujeitos, as quais estão sempre em movimento como um 

solo fértil para a criação de novos conceitos que atravessam o acontecimento de maneira 

particular. A multiplicidade de conceitos gera, então, uma proliferação de elementos 

operativos – os personagens conceituais - que servem para trabalhar as ideias. “Os 

personagens conceituais, operam os movimentos que descrevem o plano de imanência do 

autor, e intervém na própria criação de seus conceitos.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 

78). Assim, conceito, plano de imanência e personagens conceituais são elementos que 

operam conjuntamente e horizontalmente preservando suas peculiaridades.  

A dinâmica do movimento de pensamento ocorre por dois processos chamados 

desterritorialização e reterritorialização. A desterritorialização é o movimento pelo qual se 

deixa um território. Isso se refere ao campo social quando o movimento acontece de forma 
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relativa e ao pensamento de forma absoluta. Este movimento sempre será acompanhado da 

reterritorialização. (HAESBAERT; BRUCE, 2002) 

A prática educativa em Deleuze e Guattari situa-se na ideia de criação de 

conceitos diante da noção de acontecimento, manifestada pelo processo desterritorializante. 

Numa resposta ao encontro dos signos emitidos pelas operações conceituais, o pensamento é 

forçado a mover-se.  Na enfermagem, essas operações voltam-se para problemas relativos ao 

processo saúde-doença e aos cuidados de saúde; na educação, para problemas educacionais; 

mas, também voltam-se para dificuldades que podem estar em territórios de interseção entre 

ambas. 

O acontecimento que, em Deleuze, encontra-se na relação da linguagem com o 

mundo, no encontro entre o sujeito e o universo temático que o rodeia se dá na 

problematização conceitual desse universo. É preciso transitar por diversos campos do saber 

numa dinâmica desterritorializante e reterritorializante, reativando conceitos anteriores em 

problemas educativos atuais que inspiram a necessária criação dos novos conceitos.    

Propõe-se, aqui, ampliar os conceitos de prática educativa considerando a 

complexidade tanto do processo educativo como do processo saúde-doença assim como a 

necessidade da dinâmica de desterritorialização e reterritorialização na constante criação de 

conceitos que se faz necessária no processo educativo, dadas as singularidades de cada 

sujeito, de cada olhar, sentidos e significados sobre a saúde.  

O exercício da criação de conceitos se dá dinamicamente a partir de problemas e 

novas perspectivas ou problemas podem surgir a partir desse novo conceito que provocou 

novos olhares. Ele acontece em qualquer território, independente da área, temática, conteúdo 

ou cenário, de maneira que os problemas surgem com a necessidade de serem solucionados, 

pois cada problema reclama um conceito. A prática educativa, assim sendo, destitui o que 

seria teoria ou o que seria prática. Não há um limite entre o que seria a teoria ou a prática. 

Para um melhor entendimento dessa proposição, ensaio uma discussão da “relação 

teoria-prática” a partir dos pressupostos da Filosofia da Diferença para entendermos ou, pelo 

menos, pensarmos sobre essa “dualidade-problema”, tão ratificada no território acadêmico, 

inclusive na Enfermagem.  
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3.2 A relação teoria e prática: apontamentos para uma nova perspectiva na enfermagem 

 

Os fenômenos humanos são de natureza complexa e requerem profissionais da 

saúde mais autônomos e com uma formação que ultrapasse a fragmentação, o tecnicismo, as 

fronteiras, acompanhando a evolução do mundo em estilo de vida e relações humanas. Essa 

evolução também vem acompanhada de um acelerado avanço científico e tecnológico que 

demanda novas formas de olhar a saúde, ou seja, de percepção das necessidades de saúde de 

uma população, e, com isso, novas formas de construção de conhecimento. A academia é 

indispensavelmente um território fértil para a construção de novos conhecimentos, novos 

conceitos.  

Silva et al (2010) afirmam que a reestruturação do processo de formação do 

enfermeiro balizado na educação contemporânea implica na articulação entre teoria e prática, 

num diálogo entre saberes e práticas que seriam importantes para o desenvolvimento de 

competências “[...] fazendo emergir a necessidade de desconstrução do paradigma do 

conhecimento dicotomizado entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática.” (p. 183) A 

formação da enfermagem estaria numa contínua aproximação do mundo do ensino com o 

mundo do trabalho. Para os autores, a relação entre teoria e prática, o saber e o fazer é, 

portanto, uma relação dialética e contraditória. 

Veiga-Neto (2015) discute uma questão muito comum, e muitas vezes 

apresentada como um grande problema, no campo da educação, mas que não são exclusivas 

desta: as relações entre a teoria e prática. Uma das frases que ele apresenta como 

manifestação que reflete uma concepção bastante tradicional acerca da prática: “na prática, a 

teoria é outra” não é exclusivo do campo da pedagogia ou das licenciaturas.  

Visto que esse problema é algo que permeia não só a área da educação (pedagogia 

e licenciaturas), mas também a saúde, como é vista essa relação pelos pesquisadores da 

educação em enfermagem? Quais as possíveis tendências para um novo olhar para essa 

relação? Em que implicaria esse novo olhar? 

Pretendo aqui esboçar um estudo teórico de caráter reflexivo sobre a relação entre 

teoria e prática no ensino da enfermagem e estabelecer um diálogo, a partir do texto de Veiga-

Neto (2015), com pressupostos da abordagem pós-estruturalista como base do meu 

posicionamento para entender essa “relação”. 
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A elaboração foi subsidiada por uma pesquisa bibliográfica através das bases de 

dados Google Acadêmico e SciELO, utilizando os descritores: “relação teoria e prática”, 

“ensino” e “enfermagem”. Inicialmente, foi definido um período de 10 anos com o intuito de 

observar as discussões mais recentes na área de educação em enfermagem a respeito do tema. 

Após leitura dos resumos e leitura superficial dos trabalhos completos
3
, foram selecionados 

três artigos e uma dissertação que faziam uma discussão teórica a respeito da relação teoria e 

prática. Comecemos apresentando como está sendo realizado esse debate na Enfermagem.  

Nota-se uma incessante busca pela aproximação entre a teoria e a prática, que é 

vista como uma relação dialética por parte dos autores estudados, ao mesmo tempo em que 

reconhecem a necessidade de superação dessa dicotomia.  

Nos resultados de Santos (2015), no intuito de saber como os enfermeiros 

formandos percebem seu processo de formação frente à necessidade de articulação teoria e 

prática, é notória a compreensão de distanciamento e dicotomia, inclusive na fala dos alunos, 

e a busca dos professores em preencher as lacunas da articulação por meio de algumas 

estratégias como seminários. Entretanto, a angústia maior se concentra na inadequação das 

condições estruturais e físicas das instituições de saúde que, sendo precárias, dificultam 

colocar em prática o que se aprendeu na teoria. Deste modo, afirma haver um distanciamento 

entre o que é ensinado (modelo ideal) e os campos de prática (modelo real) levando sempre ao 

“improviso”, além de uma frustração e fissura nessa relação.  

A partir do momento que se vê como “aplicação” do conhecimento teórico na 

prática, já é esperado que essa articulação não ocorra a contento e de forma regular. Como 

aplicar um conhecimento sobre o outro? A prática, dentro dessa perspectiva, está no mundo 

concreto, não é estática; ao contrário, é dinâmica e complexa, vista de vários ângulos por 

vários portadores de subjetividade. 

Ainda considerando essa premissa, surge outro desafio, apontado por Santos 

(2015), que é a articulação entre os profissionais da educação e do serviço, ou seja, do ensino 

e mercado de trabalho que muitas vezes gera insegurança nos alunos e profissionais egressos 

no campo clínico, pois se espera o que não é possível - a ideal aplicabilidade de um 

                                                           

3 
A leitura superficial dos trabalhos completos se tornou necessária para a seleção, pois os resumos não 

apresentavam informações consistentes a respeito de uma possível discussão sobre a relação teoria-prática no 

decorrer do trabalho.  
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conhecimento sobre o outro, ou melhor, da teoria sobre a prática. Além disso, os autores que 

dialogam com a autora acreditam que o processo de formação desse enfermeiro seja reflexivo 

desde o início, mas que precisa da alternância entre teoria e prática. Isso possibilitaria ao 

profissional, no futuro, executar o pensar e o agir numa determinada situação.  

Nesse sentido, o pensar e o agir também são vistos separadamente como se o 

primeiro não fosse uma ação e o segundo não tivesse imbuído nele um pensamento, ou seja, 

teoria e prática são dissociadas, cada uma, uma ação singular. Essa ideia platônica reforça a 

relação dialética e dicotômica.  

Proponho, então, desfamiliarizar essa relação conflituosa por outra vertente a fim 

de buscar novos conceitos, novos olhares para pensarmos e problematizarmos as mesmas 

práticas e ver a relação conflituosa por outra perspectiva.  

Para pensar um pouco sobre essa questão por outro ângulo, aproveito do exercício 

etimológico realizado por Veiga-Neto (2015) a respeito da palavra prática. Ele pôde perceber 

que ela, em todas as formas, designa o conjunto de ações ensinadas e aprendidas, repetitivas, 

habituais e quase automáticas havendo uma grande aproximação entre prática e hábito, 

diferentemente da teoria que seria a “parte especulativa do conhecimento” ou “especulação 

filosófica” designando a forma de ver melhor algo que se conhece. É evidente a dualidade 

entre os termos. Mas de onde isso surgiu?   

Ele traça um caminho do mito à doutrina e da doutrina à verdade, iniciando pelo 

pensamento grego antigo que instituiu, filosoficamente, a noção de realidade dual, dicotômica 

e contraditória: a do inteligível ou epistêmica e a do sensível. O mito da doutrina dos dois 

mundos gerada de Platão que norteou e perdura até os dias atuais, os desdobramentos do 

pensamento humano, chegando à Modernidade como uma verdade natural, sendo, assim, 

inquestionável.  

Essa concepção de realidade dual invaginou por todas as áreas do saber, inclusive 

na saúde e na educação. A apropriação do mito dos dois mundos - do dualismo platônico – 

pela ciência Moderna revelou-se na noção de que a teoria estaria no mundo das ideias e, 

portanto, deveriam ser perfeitas, rigorosas, abrangentes e definitivas, enquanto as práticas 

estariam no mundo sensível, um mundo concreto e imperfeito. O mundo das práticas é 

também o mundo do caos onde está inserido o sujeito que pensa, que cria conceitos e formula 
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ideias a partir do encontro com os signos, com os territórios e  com tudo o que há neles em 

sua imperfeição; com o caos.  

Sendo assim, ao buscar um ajuste perfeito entre a teoria e a prática, encontra-se 

logo um problema que estaria na teoria “mal desenvolvida” ou mau uso da teoria na prática. 

Ao mesmo tempo em que se dividem os mundos, também se hierarquiza: superior/inferior, 

forte/fraco, sagrado/profano (VEIGA-NETO, 2015). 

É como se a teoria e a prática fossem vistas como peças de quebra-cabeças 

diferentes, onde cada um forma uma imagem diferente, mas mesmo assim, tentam encaixá-las 

uma na outra. Nesse exemplo, um encaixe poderia ser feito resultando em imagem distorcida 

ou em aberração.  

Volto a pensar nas angústias apresentadas por Clenilda Aparecida Santos (2015): 

o campo clínico é um território dinâmico e de incertezas. Local onde acontecem e emergem as 

complexidades do fenômeno humano e da saúde. Uma das maiores lacunas estaria na 

incapacidade do aluno em não estabelecer a relação entre a teoria estudada e a prática. Ainda 

de acordo com essa ideia, Lídia Zarpellon (2007) reforça que a teoria constitui um conjunto 

de conteúdos e de reflexões que são adquiridos e serviria de apoio para definir as estratégias 

de ação. Os autores expressam a convicção de um movimento de ida e vinda, da prática para 

teoria e dessa de volta para prática. Esse movimento para alguns tem início no nível teórico e 

para outros na prática.  

Como haver a superação tão almejada dessa dicotomia entre teoria e prática vista 

pelo ângulo da visão platônica?  

Alguns autores, como Lídia Zarpellon (2007), Clenilda Santos (2015), Mary 

Gomes Silva et al (2010) acreditam na possibilidade dessa articulação no processo de 

aprendizagem do acadêmico, esteja ela a encargo do discente ou do docente. Clenilda Santos 

(2015) elege o professor como responsável por estabelecer uma reciprocidade, 

indissociabilidade e interdependência entre elas, ou ainda, o professor seria um mediador e 

facilitador do aprendizado criando condições para que o aluno adquira informações a fim de 

realizar esse árduo trabalho. A prática pedagógica, por conseguinte, se constituiria pela 

articulação de ambas, segundo os autores. Esse papel do professor não estaria de todo 

inadequado onde o próprio aluno seria o protagonista de seu aprendizado, mas a ideia de 
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dicotomia pode gerar conflitos que poderiam interferir negativamente no aprendizado, na 

formulação de conceitos e no entendimento dos problemas.  

Esse entendimento dual reverbera nas práticas docentes e, por conseguinte, nos 

estudantes. Para o acadêmico, a dimensão prática é vista como ponto central do processo de 

formação por aproximá-lo do cotidiano do mercado de trabalho, minimizando as inseguranças 

após ser egresso. Ao mesmo tempo, eles não desconsideram a importância da dimensão 

teórica, na maioria das vezes, vista como anterior a outra. (MOREIRA, FERREIRA, 2014; 

ZARPELLON, 2007; SANTOS, 2015). Apesar de apontarem em seus estudos a necessidade 

de considerar a indissociabilidade, falam da importância de articulação entre ambas, 

anunciando um desejo de abolir a dicotomia, mantendo a dualidade.  

Baseado nos postulados deleuzianos, o sujeito se faz no dado, na vivência, na 

experiência. A experiência, por sua vez, não é o “fazer com as mãos” necessariamente. É, 

também, o fazer com o pensamento. Em todos os territórios, sejam eles em sala de aula ou em 

unidades de saúde, há um potencial imanente da experiência.  

A maioria das publicações toma a relação dual teoria-prática como algo natural, 

sob o arco platônico e não a questionam de forma desfamiliarizada.  Os achados, em 

quantidade, de artigos selecionados para esse debate também apontam isso: como se não 

houvesse o que discutir sobre algo que já é natural.  

O que fica claro é que há uma certeza que a teoria e a prática são algo que podem 

ser transferidos de uns para outros. A alguns é dado o poder de julgar quem tem ou não 

domínio da teoria ou da prática. O aspecto da criação é amputado, pois ele iria deslegitimar o 

poder daquele que tem o domínio do conhecimento já cristalizado num plano de consistência. 

O acadêmico ou docente já tem um conceito internalizado de relação dicotômica e dialética e 

encontra dificuldades em estabelecer uma articulação harmônica nessa relação. A busca pela 

harmonia nessa relação causa angústia e necessidade de hierarquização para a busca da 

solução de problemas que estariam na prática ou na teoria ou na articulação entre elas.  

A exemplo disso, as DCN/ENF difundem um discurso claramente dicotômico na 

regulamentação dos conteúdos curriculares. Aos componentes, chamados de conteúdos das 

Ciências Biológicas e da Saúde, assim como alguns da Enfermagem, no que compete a 

Assistência e Administração em Enfermagem, recomenda-se explicitamente “conteúdos 

(teóricos e práticos)”, enquanto que aos das Ciências Humanas e Sociais, Fundamentos de 
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Enfermagem e Ensino de Enfermagem recomenda-se apenas conteúdos (supostamente 

teóricos). Diante desse discurso, esses conteúdos apenas ditos “teóricos”, que não “precisam” 

dos conteúdos práticos, ficariam apenas no mundo das ideias. Portanto, inaplicáveis ao mundo 

concreto, ou seja, à prática.  

Novamente aqui vemos um reflexo do plano de consistência que justifica essa 

visão platônica da relação teoria-prática. No próprio enunciado, “conteúdos (teóricos e 

práticos)” deixa claro essa relação dual - os saberes humanos como teóricos e os saberes da 

saúde como práticos - e isso também conduz as práticas educativas do enfermeiro docente.  

O Conselho Federal de Enfermagem – COFEn define “atividade prática” como:  

[...] toda e qualquer atividade desenvolvida pelo ou com o estudante no percurso de 

sua formação, sob a responsabilidade da instituição formadora, cujo objetivo seja o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com o 

exercício profissional da Enfermagem, nos níveis médio e/ou superior de formação, 

desenvolvidas em laboratórios específicos e instituições de saúde. (BRASIL, 2013, 

n.p.) 

Essa definição delimita os espaços geográficos da atividade prática, o que não 

significa que não há teoria nesse território de atuação. Mesmo assim, percebe-se uma visão 

dicotômica no enunciado, pois ao colocar que a atividade prática seria “toda e qualquer 

atividade” desenvolvida apenas nesses cenários.  

A proposta aqui não é desmerecer, descartar ou diminuir a importância das 

atividades desenvolvidas nas instituições de saúde e laboratórios ou, ainda, torná-las 

dispensáveis. Não quero dizer que a prática num espaço é mais importante e, por conseguinte, 

dispensa a outra. Quero, pois desnaturalizar, des-camuflar essa ideia dual e dicotômica. Não 

estou sugerindo que não há essa relação e, muito menos, que não há um conflito nessa 

relação, mas proponho dinamizá-la, problematizando-a por um novo ângulo. Conforme 

considerações de Veiga-Neto (2015), não se trata de desconsiderar a segmentaridade, afinal os 

dois segmentos existem e, como vimos até aqui, produzem efeitos no campo acadêmico, 

afinal o processo cognitivo nos variados cenários são diferentes e acionam sentidos diferentes 

Ele o chama de “falso problema” se sairmos da epistemologia usual e formos em busca das 

raízes etimológicas, filosóficas e históricas, ou seja, se mudarmos o ponto de partida, 

entendendo a “prática” como: 

[...] um domínio das ações humanas, segundo uma regularidade e uma racionalidade 

que organiza tais ações de diferentes maneiras. [...] imanente a qualquer prática – 

existe sempre uma teorização, por mais obscura e indefinida que ela se apresente 

para os olhares menos acostumados com essas questões epistemológicas. (VEIGA-

NETO, 2015, p.118) 
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Poderia, assim, passar a enxergar a teoria e a prática como domínios de uma 

mesma ação já que cada ação tem uma justificativa de ser, uma teoria implícita. Desse modo, 

a partir dos pressupostos foucaultianos de discurso não há dissociabilidade entre esses dois 

“domínios”, nem hierarquia entre elas, ambos compõem a mesma prática discursiva. 

Se a disputa pela supremacia e hierarquização se dissolve, a incessante e constante 

relação conflituosa daria lugar a busca de práticas de mundo. A possibilidade de olhar as 

práticas educativas como práticas de mundo e não como relação dicotômica poderia diminuir 

angústias e valorizar as aprendizagens em qualquer cenário. Maneiras diferentes de ver geram 

maneiras diferentes de pensar, geram operações conceituais diferentes para problemas agora 

diferentes.  

 

3.3 Produzindo subjetividades no aprender a ser... 

 

As práticas do enfermeiro assistencial e do enfermeiro docente se entrecruzam na 

produção de subjetividade e constituem o ser profissional da saúde e, ao mesmo tempo, da 

educação.  

O processo de cuidar inerente à prática de enfermagem é um território fértil na 

produção de subjetividade. A enfermagem entende a importância de aprimorar as práticas do 

cuidar, buscando compreender o processo de produção de subjetividade que envolve as 

práticas do enfermeiro, sua constituição de si e tem utilizado da filosofia para repensar a 

prática na enfermagem, assim como a educação em enfermagem e seus impasses movidos 

pela tecnificação do mundo moderno. 

Mobilizando os conceitos de “subjetivar” e “aprender” busco mergulhar na 

relação entre eles para rastrear elementos que nos force a pensar na educação em enfermagem. 

Para tanto, ao realizar um breve levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – BDTD, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – 

IBICT e Biblioteca Virtual de Saúde – BVS busquei saber onde estão os centros de interesse a 

respeito da subjetividade e sua relação com as práticas de enfermagem.  

Percebi, após as leituras, que as buscas pelo entendimento da produção de 

subjetividade passam por reflexões sobre as relações de poder nas práticas cotidianas de 

enfermagem; a sensibilidade no ensinar e aprender a ser e fazer Enfermagem; a compreensão 
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da condição humana no processo de trabalho em saúde; a compreensão do conceito de 

práticas de si e cuidado de si; o tema Cuidados Paliativos como invenção investida da 

subjetividade dos indivíduos; a leitura do corpo do doente; os modos de produção de 

subjetividade do Enfermeiro na tomada de decisões que envolvem o processo de cuidar da 

Enfermagem; a estética do cuidado e a transição paradigmática, dado o privilégio da 

subjetividade e modos de subjetivação nas investigações entendendo a enfermagem como 

uma prática social voltada para o cuidado de pessoas que sofrem alterações do processo saúde 

doença. (BUSANELLO, 2012; LUCENA, 2014; VELOSO; CECI; ALVES, 2010; TERRA, 

2007; SILVA; KRUSE, 2010; TEIXEIRA 2006; NIEMEYER, 2010; THOFEHRN; 

AMESTOY; LEOPARDI, 2007; MACHADO et al, 2009) Os estudos utilizaram, em sua 

maioria, uma abordagem pós-crítica e tiveram Michel Foucault como autor mais escolhido 

como suporte teórico.  

Também é possível encontrar vários grupos de pesquisa dirigidos ao estudo da 

subjetividade nas práticas de enfermagem que integram estudos que envolvem a subjetividade 

e a saúde do trabalhador e sua formação com iniciativas afluentes na região Sudeste, tais 

como: a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (Grupos Configurações do mundo do 

trabalho, saúde dos trabalhadores e enfermagem; O mundo do trabalho como espaço de 

produção de subjetividade, tecnologias e formação profissional em saúde e Enfermagem; O 

trabalho, a saúde e a subjetividade do trabalhador de enfermagem); Universidade Federal 

Fluminense – UFF (Grupo multidisciplinar de estudos e pesquisas em oncologia); 

Universidade de São Paulo – USP (Grupos de pesquisas da subjetividade  em saúde) e 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU (Núcleos de pesquisa em psicossomática; 

Cuidados em saúde e enfermagem; Subjetividades na perspectiva transdisciplinar) e 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Núcleo de estudos e pesquisas em saúde 

mental, álcool e outras drogas). No Nordeste, o Grupo de pesquisa interdisciplinar em 

ciências da Saúde da Universidade Federal do Piauí – UFPI representa um dos grupos da 

região. No Sul,  tem-se como exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

com o  Práxis - Laboratório de Pesquisa sobre Trabalho, Ética, Saúde e Enfermagem e, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, o Laboratório de Estudos Semióticos 

das Interações de Cuidado – LESIC. 

Esse achado me anima, pois a enfermagem demonstra uma preocupação com uma 

saúde que é imanente, é devir, é imprevisível. A saúde deve ser vista como um campo onde a 
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multiplicidade e a diferença têm papel protagonizante na produção de subjetividade e a 

enfermagem tem, no cuidado humano, sua maior empreitada. As práticas da saúde, diante 

desse pressuposto, avançam para um entendimento de que o cuidado não é apenas dar 

assistência à pessoa, enquanto a pessoa não é aquela submetida ao controle do cuidado, mas 

sim, aquela que tem autonomia na gestão do seu cuidado. É aquela que conhece mais de si do 

que qualquer outro. Ela é o especialista de si. O profissional passa, então, a ser cogestor do 

seu cuidado com os saberes técnico-científicos.  

O cuidado de enfermagem envolve, intrinsecamente, o processo educativo do ser 

cuidado para que este entenda as transformações de seu corpo e seja ativo na construção e 

execução dos cuidados dirigidos a ele.  

O homem que fala, o sujeito que vive e que, em suas relações consigo mesmo, 

produz como efeito uma “tecnologia de si”, uma reflexão sobre os modos de vida, sobre as 

escolhas de existência e de regular sua conduta que só é possível pelo domínio ou 

conhecimento de si sobre si.  (FOUCAULT, 1997) 

Foucault (1997) nos lembra de que o autoconhecimento ou conhecimento de si 

mesmo está associado ao tema do cuidado de si. Ocupar-se de si, que vem desde Sócrates, de 

se constituir uma prática constante e para toda a vida e não só um princípio ou uma simples 

atenção sobre si mesmo; é, antes, uma ocupação regulada por objetivos. Mas não se trata de 

objetivos de uma cultura massificada que busca produzir uma subjetividade serializada  

“...abolindo a diferença e reproduzindo a homogeneização de uma sociedade massificada...” 

(CESTARI, 2012, p. 221) 

Pensar no cuidado humano ou no cuidado em enfermagem destinado a um sujeito 

ou comunidade, dotados de particularidades comporta pensar numa produção de subjetividade 

que deve incluir a diferença.  

Sem a intenção de aprofundar o conceito de identidade, no que tange às 

discussões educacionais atuais, frequentemente, a diferença é reduzida à identidade. Silva 

(2002), em favor da diferença e inspirado na filosofia da diferença de G. Deleuze, apresenta 

algumas afirmações importantes que desequilibra a certeza daqueles que a colocam num 

mesmo arcabouço conceitual. Em primeiro lugar, a diferença não é o diferente, e ela, pela sua 

capacidade de replicação leva à multiplicidade e não à diversidade ou variedade. Estes 

últimos, assim como a diferença, correspondem à identidade. Assim, a diferença é sempre um 
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devir-outro e não uma relação com o outro. Divergente da identidade, a diferença não solicita 

tolerância ou respeito, ela simplesmente difere. “A questão não consiste em reconhecer a 

multiplicidade, mas em ligar-se com ela, em fazer conexões, composições com ela.” (SILVA, 

2002, p.66)  

A subjetividade, a partir do modelo de produção de subjetividade de Guattari, é 

considerada como produção inspirada pela interpretação deleuzeana do conceito de sujeito em 

Foucault. O sujeito foucaultiano é histórico e possui uma identidade determinada por uma 

episteme, ou seja, o solo onde podem brotar e crescer saberes que se estruturam. Ele não é o 

ponto de partida da construção de todos os outros conceitos que formam seu pensamento, mas 

um produto de relações de poder de posições instáveis e não um produtor, portanto, não é 

condição primeira de todas as coisas. Ainda no pensamento foucaultiano, o sujeito é dotado 

de singularidade frente à identidade e essa singularidade é necessária como uma nova 

possibilidade de vida. (PEZ, 2008)  

Para entender o conceito de sujeito, modos de subjetivação e subjetividade é 

necessário considerar o contexto histórico compreendendo que “cada coisa, cada ser deve ver 

sua própria identidade tragada pela diferença, cada qual sendo uma só diferença entre as 

diferenças” (DELEUZE, 2006, p. 94). Esse sujeito é, ainda, um ser em constante construção e 

mutação; está sempre em processo de produção de subjetividade múltipla e diferenciada. É 

um ser do devir, do vir a ser.  (DELEUZE; GUATTARI, 1997)  

Deleuze, inspirado em Foucault, destaca, na constituição de si, as forças do fora e 

sua relação com o Eu. Cada sujeito possui suas próprias singularidades construídas a partir de 

grupos impregnados de diferenças que, por sua vez, são permeadas por outras diferenças. Esse 

processo de produção de subjetividade se faz importante na constituição do ser: ser sujeito, ser 

enfermeiro, ser enfermeiro-docente.  

Já dissemos anteriormente que o cuidado de enfermagem envolve intrinsecamente 

o processo educativo do ser cuidado, mas é importante lembrar que não é objetivo principal 

de sua formação inicial a formação pedagógica. Além do mais, ele também é potencialmente 

formador de outros enfermeiros que igualmente terão a preocupação com o aprendizado de 

outros. Todo esse processo passa pelas mais variadas circunstâncias e passeia por variados 

campos de saberes e territórios que irrigam a produção de subjetividades desses profissionais.  
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O ser humano precisa do outro para se completar. Assim, para a constituição do 

sujeito é preciso submeter-se, mas, ao mesmo tempo, ter possibilidades de singularização, de 

escolhas. As linhas de fuga seriam possibilidades de resistência e criação a partir de processos 

de singularização assumindo, assim, que “ao mesmo tempo em que somos submetidos às 

malhas da socialização da ordem dominante, somos capazes de nos distanciar dela” 

(CESTARI, 2012, p. 220). Todos podemos criar novas possibilidades, novas linhas, novas 

rotas.  

Os sistemas de ensino costumam ser pensados como “máquinas de produção de 

subjetividades”, formando e construindo, isto é, fabricando os indivíduos para que 

eles desempenhem no conjunto social o papel que deles se espera, como produtores 

ou como gerentes, por exemplo. (GALLO, 2010, p. 230) 

Os indivíduos são subjetivados e ganham uma identidade e uma função 

predeterminada numa produção em massa de indivíduos para atender as necessidades da 

máquina social. A esse processo Gallo (2010) chama de processo de serialização da educação 

onde não há espaço para criação e invenção de si. 

No que diz respeito à busca de uma identidade pelo indivíduo no viés da filosofia 

da consciência, na filosofia da diferença fala-se em territorialização: a sociedade oferece não 

uma identidade, mas um território social onde ele pode construir relações. Isso possibilita a 

construção de um sujeito e a percepção do “eu” que apesar de ser individual essa percepção 

também é socialmente produzida.  

A subjetividade seria a maneira particular de cada ser em encarar e perceber o 

mundo e de se relacionar com ele. Por isso mesmo, não é fixa e, sim, flexível, cambiante e 

produzida socialmente. A subjetivação ou produção de subjetividade por sua vez é um 

processo social. (GALLO, 2010)  

Fatores macro e micropolíticos na produção de subjetividades subsidiam 

simultaneamente a tomada de decisões do enfermeiro e expressam condições particulares e 

singulares da constituição do enfermeiro. Esses fatores estão associados a vários ambientes 

como instituição de ensino e instituições de saúde percebendo a produção de subjetividade do 

enfermeiro numa “perspectiva ecossistêmica da prática de cuidados, considerando que o 

controle da subjetivação é mediado, principalmente, pelo sistema capitalista, que domina a 

produção de subjetividade do Enfermeiro para tomar as decisões na prática de cuidados.” 

(BUSANELLO, 2012, p.08)  



43 

 

 

 

É preciso buscar a compreensão das tensões próprias das práticas de enfermagem 

considerando que “o conhecimento é inseparável das práticas, assim como também é 

inseparável dos elementos que as constituem – normas, fazeres e discursos.” (VELOSO, 

CECI; ALVES, 2010, p. 391) para encontrar possibilidades de linhas de fuga, de 

singularização.   

Três autores trazem elementos importantes e esclarecedores ao estudarem o 

fenômeno do poder: Foucault, Deleuze e Guattari. Eles fazem-nos acreditar que sempre há 

possibilidade de oferecer resistência. Para Foucault, as relações de poder são sempre de mão 

dupla, não existe um poder e não-poder, ele é sempre sofrido e exercido. Deleuze e Guattari 

apresentam as possibilidades de singularização por meio das linhas de fuga encontradas no 

processo de desterritorialização.   

A resistência à subjetivação como produção de subjetividade em série é um 

processo de singularização investido de uma “produção desejante que escape ao território, 

abrindo novos fluxos” (GALLO, 2010, p.241) o que não se constitui, sobremaneira, em uma 

negação ao instituído ou saída absoluta do território, mas sim em construir uma alternativa 

distinta, de uma brecha para produzir escapes à massificação e fomentar singularização. É 

atuar num papel com roteiro predefinido com autonomia para os improvisos, para a 

construção de novos papéis a partir das percepções singulares adquiridas pelas falhas e 

escapes.  

Há um elo de reciprocidade entre o saber e o poder, segundo Foucault.  O poder 

produz saberes movido por uma vontade de verdade, assim como o saber põe a funcionar 

poderes. O conhecimento está nas relações de poder e a vontade de instituir uma verdade é um 

ato político onde se exerce o poder. A pedagogia é consequência de uma vontade de verdade 

sobre o ensino e o aprendizado que se deu pelo processo educacional. Neste processo, a 

disciplinarização foi um mecanismo do exercício de poder em busca de dominar o corpo 

social através dos indivíduos. (GALLO, 2012)  

A escola, incluindo a universidade, é um dispositivo disciplinador como também 

um espaço social onde se exercem contrapoderes. “Na relação pedagógica o aluno não é um 

mero paciente, mas é também um agente de poder” e nessa relação ora somos vítima, ora 

sujeitos. (GALLO, 2012, p.94)  
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Numa concepção clássica acredita-se na existência de poderes e não-poderes, para 

Foucault existem na verdade múltiplos poderes e contrapoderes que se definem nas relações 

uns com os outros formando uma teia de onde surge a macroestrutura social. (GALLO, 2004) 

Não existe um discurso do poder de um lado e, em face dele, um outro contraposto. 

Os discursos são elementos ou blocos táticos no campo das correlações de força; 

podem existir discursos diferentes e mesmo contraditórios dentro de uma mesma 

estratégia; podem, ao contrário, circular sem mudar de forma entre estratégias 

opostas (FOUCAULT, 1985, p.96-97). 

Visto isso, o poder não pode ser visto apenas como repressão. Ele não impede o 

saber, ao contrário, o produz. Um exemplo é o poder sobre o corpo, que produziu vários 

saberes das ciências da saúde: conhecimentos de anatomia, fisiopatologia, biologia, citologia, 

os conhecimentos sobre a etiologia das doenças e as formas de adoecimento.  

O poder não está no topo das relações sociais, mas sim na base delas. Ele não está 

no soberano, mas nos seus súditos e nas formas que eles se relacionam entre si e com o 

soberano. Ela é fonte de uma produção social chamada de tecnologia do poder. O poder deve 

ser analisado como algo que funciona em cadeia. Os indivíduos estão sempre em posição de 

exercer o poder e sofrer sua ação como centros de transmissão, por onde o poder passa e não 

se instala. (GALLO, 2004) 

Assim, o poder produz conhecimento estando na base das relações sociais e as 

práticas de enfermagem, inseparáveis do conhecimento, são territórios férteis na produção de 

subjetividade dada as várias dimensões, fatores e circunstâncias que a permeiam. 

Essas práticas, por sua vez, exigem novos modos de fazer, novos modos de pensar 

impulsionados pelos processos de singularização. O enfermeiro é constantemente pressionado 

por uma sociedade que, cada vez mais, quer ter voz e poder sobre a sua saúde, e para isso 

mesmo, precisa conhecer a dinâmica do devir de sua saúde e da sua vida. Isso demanda novas 

necessidades de aprendizado daqueles que serão enfermeiros e daqueles que têm o papel de 

mediar o aprendizado desses: o enfermeiro docente. Para tanto, uma nova concepção de 

aprendizagem também se faz necessária.  

 

3.4 Aprender na/com a diferença 

 

O conceito de aprendizagem que se vincula ao de prática educativa foi fortemente 

influenciado pela matriz platônica. Porém, não há como negar a existência de um aprendizado 
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do que não é necessariamente ensinado, do que não foi conduzido intencionalmente: um 

aprender singular.  

Aprender, com o outro, o não ensinado... Como isso é possível? Gallo (2012) nos 

apresenta elementos baseados em estudos de Gilles Deleuze, principalmente nas obras “Proust 

e os Signos” e “Diferença e Repetição”, para uma compreensão do “aprender” numa 

perspectiva que se adequa a este debate.          

O que significa aprender? Esse conceito pode se situar entre duas perspectivas: 

aprender como recognição (Platão e a tradição educativa ocidental) ou aprender como criação 

(em torno de uma outra teoria do aprender). 

A ideia de recognição é baseada na visão platônica, que se tornou a matriz do 

pensamento educacional e pedagógico por muito tempo e que perdura ainda nos tempos atuais 

por meio da Psicologia Educacional, que por sua vez, entranhou nos processos educativos a 

noção de ensino-aprendizagem que busca ligar as duas ações: o ensinar e o aprender. Tal 

vínculo influenciou tanto as teorias pedagógicas do século vinte, disseminando a ideia de que 

só se aprende se houver alguém que ensine e, por consequência, esse alguém que controla 

esse aprendizado, o que também é encontrado na própria etimologia do verbo ensinar: a 

necessidade de alguém ser guiado para poder aprender. Essa perspectiva dá a segurança sobre 

como ensinar e como avaliar, mas também leva a uma homogeneização: objetiva que todos 

aprendam as mesmas coisas e da mesma maneira. A ênfase está no processo de passagem viva 

entre o não saber e o saber (GALLO, 2012) 

A segunda perspectiva baseia-se nos postulados de Deleuze, encontrados nas 

obras “Proust e os Signos” e “Diferença e Repetição”. Ele substitui a emissão dos signos por 

alguém, que seria o ato de ensinar, pelo encontro com os signos não importando o emissor 

que caracteriza o aprender. Aqui a ênfase não está no saber e, sim, no aprender. Assim, o que 

importa é mais o processo, a vivência do acontecimento do que se adquire após essa 

passagem. Vale mais o que se adquire durante o caminho percorrido do que a meta que se 

elaborou anteriormente a ter vivido a passagem (GALLO, 2012). 

Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que aprenda, é 

sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela assimilação de 

conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode tornar-se repentinamente 

“bom em latim”, que signos (amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam 

de aprendizado? Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos 

professores e nossos pais nos emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade 
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como relação. Nunca se aprende fazendo como alguém, mas fazendo com alguém, 

que não tem relação de semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 2003, p.21). 

E Gallo (2012, p. 03) conclui:  

Qualquer relação, com pessoas ou com coisas, possui o potencial de mobilizar em 

nós um aprendizado, ainda que ele seja obscuro, isso é, algo de que não temos 

consciência durante o processo. É apenas ao final que aquele conjunto de signos 

passa a fazer sentido; e, pronto, deu-se o aprender, somos capazes de perceber o que 

aprendemos durante aquele tempo, que nos parecia perdido.  

Cada um encontra singularmente seu modo de organizar os signos com os quais 

teve contato durante sua vida.  

Não há método para encontrar tesouros nem para aprender, mas um violento 

adestramento, uma cultura ou paideia que percorre inteiramente todo o indivíduo 

(um albino em que nasce o ato de sentir na sensibilidade, um afásico em que nasce a 

fala na linguagem, um acéfalo em que nasce pensar no pensamento). (DELEUZE, 

2006, p.237). 

O aprender é um acontecimento e é preciso que o aprendiz esteja por inteiro no 

percurso. Exige relação com o outro, com os signos deixando-se afetar por eles ao mesmo 

tempo em que também produz novas afecções ou sentidos. Para aprender é preciso viver, ter 

contato (amoroso) e isso torna o acontecimento inesperado e imprevisível. As situações 

afetam as pessoas de formas diversas e o fazem pensar e criar estratégias singulares no seu 

aprender, que não está propriamente na ideia, mas na sensibilidade, no corpo. (GALLO, 2012) 

O aprender consiste em compreender a singularidade na produção da 

subjetividade. Importante, então, compreender também a questão da heterogeneidade dos 

signos, do encontro com o diferente, o que oportuniza a invenção de novas possibilidades e, 

portanto, da criação. Cada um reage aos signos de maneira diferente, singular. Como cada um 

tem uma relação ímpar com os signos e produzem respostas diferentes, múltiplas 

aprendizagens acontecem. Isso é o avesso da reprodução. A heterogeneidade dos signos 

compreende a multiplicidade.  

A aprendizagem não se faz na relação da representação com a ação (como 

reprodução do Mesmo), mas na relação do signo com a resposta (como encontro 

com o Outro). O signo compreende a heterogeneidade, pelo menos de três maneiras: 

em primeiro lugar, no objeto que o emite ou que é seu portador e que apresenta 

necessariamente uma diferença de nível, como duas disparatadas ordens de grandeza 

ou de realidade entre as quais o signo fulgura; por outro lado, em si mesmo, porque 

o signo envolve um outro “objeto” nos limites do objeto portador e encarna uma 

potência da natureza ou do espírito (Ideia); finalmente, na resposta que ele solicita, 

não havendo “semelhança” entre o movimento da resposta e o do signo. 

(DELEUZE, 2006, p.48). 

Dito isso, a produção de subjetividade não pode se dar em série como se propõe a 

maioria das pedagogias escolares e universitárias. Ao contrário, elas precisam considerar a 
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multiplicidade e a singularidade na produção de subjetividade na incontrolabilidade do 

aprender.  

Os objetivos educacionais, sejam eles no próprio campo da educação ou no da 

saúde, precisam estar voltados à humanização do homem considerando que o humano se 

expressa na integralidade dos múltiplos aspectos (físico, psíquico, relacional-social, político, 

econômico, comunicativo, sexual, mental e intuitivo espiritual, entre outros) que o constituem 

e que precisam estar equilibrados a fim de reconhecer seus próprios limites e possibilidades. 

(CESTARI, 2012) 

Em suma, não há uma subjetividade teórica, visto que o sujeito se constitui no 

dado, ou seja, na prática, na vivência e ele ainda não se separa de “um conteúdo singular que 

lhe é estritamente essencial.” (DELEUZE, 2001, p. 98) 

O aprender acontece na diferença, sendo ele a própria diferença nas contingências 

- como um aprender singular impulsionado pelo inesperado - ou acontece com a diferença 

incorporando as distintas demandas que o contexto de saúde traz, com práticas discursivas 

construídas em cenários e contextos singulares. O aprender consiste numa possibilidade de 

singularização e não numa construção de consciência.  

Diante das várias dimensões macro e micropolíticas, circunstâncias e territórios 

que permeiam a produção de subjetividades do enfermeiro que, essencialmente trabalha com 

o cuidado humano e tem objetivos pedagógicos intrínsecos, o conceito de aprender em 

Deleuze aqui adotado pode nos ajudar a compreender e olhar novos rumos para o aprender a 

ser enfermeiro docente que, apesar de não ter, muitas vezes, uma formação pedagógica formal 

inicial, produz conhecimento para a sua formação docente na vivência, no contato inesperado 

e imprevisível, na afetação durante o contato com as pessoas de formas diversas que o fazem 

pensar e criar estratégias singulares no processo do trabalho educativo.  

 

3.5 Docência: o ensinar com o aprender 

  

A docência, por muito tempo, esteve associada (e ainda tem vestígios) à figura do 

professor que tem o controle na produção do conhecimento, que define o que o aluno deve 

aprender. Nessa perspectiva, espera-se que todos aprendam as mesmas coisas da mesma 
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maneira, com a finalidade homogeneização ou de nivelamento. Pretendo aqui abordar a 

docência como um exercício também de aprendizagem para o docente. Convido o leitor a 

pensar na docência enquanto processo de aprendizagem que acontece com o próprio exercício 

da docência e, não apenas para o exercício dela. 

Ensinar é colocar signos para que cada aluno pegue o que lhe convém, o que lhe 

emociona, o que lhe afeta, é engendrar um tecido, uma tessitura, uma trama flexível e 

permeável. Ensinar é potencializar aprendizagens. “Ensinar é talvez contribuir a que se 

aprenda com outros sentidos”, como também “[...] aporta coisas de aprender [...]” (UFRGS, 

2015, p 08) 

Aprender a ultrapassar uma subjetividade fundamentada no eu e antropomórfica – as 

duas coisas se equivalem –, a nos deslocar do ser do eu e da consciência para os 

devires, eis a primeira lição desse aprendizado. Mas deve-se repeti-lo em todos os 

sentidos, em todas as ocasiões: isso nunca se dá de uma vez por todas. (SCHÉRER, 

2005, p 1186) 

Docência é servir de potência para outros aprendizados. É potencializar a si 

mesmo no devir docente, devir aula, pelos agenciamentos dos aprendentes. “A construção do 

conhecimento ou o seu desencadeamento se associa às experiências das pessoas em cena”. 

(UFRGS, 2015, p. 09) 

Os alunos, submetidos aos signos emitidos pelo docente e outros signos que já 

trazem consigo, fazem seus próprios agenciamentos, singularizações que é incontrolável. O 

docente, tendo ciência disso, aprende a ser mediador no processo construtivo de 

aprendizagem. 

Os docentes são guias condutores dos alunos nos currículos. Currículo 

(des)montado, (des)construído em aula experimento. Eles questionam, formulam, encontram 

problemas didáticos, criam soluções, criam maneiras de inserir novos conteúdos ou variadas 

maneiras de inserir o mesmo conteúdo. E que é isso, senão o aprender? Enfim, eles criam 

maneiras de aprender a ser no devir docente.  

O professor se faz em sua didática. Um modo de fazer aulas, de imprimir ideias e 

sensações, de ensinar e contaminar, faz outros aprenderem pela alteridade e pelo que 

se ensina. [...] As propostas de formação docente podem e devem encontrar na 

aprendizagem da docência, a partir da própria prática, um veio fecundo para 

delineamentos formativos que privilegiem o diálogo, as trajetórias pessoais, as 

articulações entre as concepções e as metodologias de ensino, a troca de 

experiências. (UFRGS, 2015, p. 11 e 80) 

Contudo, é imperativo colocar em pauta os questionamentos, imagens, agenciamentos e 

desejos dos próprios docentes no processo de tornar-se.  
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4. SAÚDE E EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM: (des)construção de territórios 

 

Nesta seção, apresento o resultado da busca de potenciais desterritorializantes que 

apontam interseções entre a Saúde e a Educação em Enfermagem que constituem novos 

planos tanto na Educação como na Enfermagem, rastreado entre as linhas duras da 

organização do que já está posto, condições de possibilidades de linhas de fuga, da eclosão de 

novos territórios.  

O que importa aqui não é desvelar a causa dos acontecimentos, pois não há início, 

assim como não se pode determinar um fim. As ligações, agenciamentos, as 

correspondências, o entre são os aspectos que importam, pois tudo é processo, tudo está 

infinitamente em movimento, em imanência, em vida.  

O plano de imanência é o território no qual se constroem acontecimentos e 

conceitos, é o que está em movimento. Ao movimentar o pensamento no encontro com os 

signos formam-se imagens que são, por conseguinte, novos planos. O conceito é criado na 

imanência, fazendo parte dele, inseparavelmente. Deste modo, é necessária uma aproximação, 

uma intimidade do plano, problematizando-o para a criação de conceitos em resposta aos 

rastros da problematização. Conceitos são “[...] movimentos que são constituídos a partir de 

encontros e problemas e são eles que forçam o pensamento a pensar.” (BRITO, 2013, p. 02)  

Dentro desses territórios habitam vetores que impulsionam a desterritorialização 

que vem sempre acompanhada da reterritorialização.  

Rogério Haesbaert e Glauco Bruce (2002, p. 01) iniciam uma reflexão a respeito 

da concepção de des-re-territorializalação fundamentado na obra de Deleuze e Guattari com 

uma frase de Deleuze, retirada de um vídeo que elucida a importância do vetor nesse 

movimento: “[...] não há território sem um vetor de saída do território, e não há saída do 

território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 

reterritorializar em outra parte.” O vetor, então, impulsiona e direciona o movimento de saída 

do território anterior para a construção de um novo território.  

O primeiro passo do processo criativo do aprender e do próprio pensamento é a 

indagação, o questionamento, o incômodo, ou seja, aquilo que vai gerar um problema a ser 

resolvido. Muitas vezes, é necessário o abandono ou destruição de um território anterior para 

a construção de novos por meio dos movimentos desterritorializantes impulsionados por 
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vetores.  A criação é imanente ao pensar que se contrapõe ao cristalizado e estereotipado. A 

criação arrasta o pensamento para outros lugares, para entre lugares. (ZORDAN, 2010) 

 

4.1 Alguns vetores da interseção Saúde e Educação em Enfermagem 

 

No Brasil, a Educação e a Saúde, ambos conectados com a complexidade da vida,    

no âmbito organizacional, tem uma relação íntima desde a criação de seus Ministérios. 

Inicialmente ambas as áreas de atuação eram fundidas no Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública fundada pelo decreto de nº 19.402, em 14 de novembro de 1930, 

pelo então presidente Getúlio Vargas, sendo desdobrado após 23 anos em Ministério da Saúde 

e Ministério da Educação e Cultura (MEC). Atualmente a sigla MEC permanece mesmo 

depois da retirada da Cultura desse ministério. Entre as áreas de competência do MEC está a 

educação superior, envolvendo assim, as graduações das áreas de saúde. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, [2016]) 

A organização do ensino superior sofreu várias reformas e, entre as elas, a reforma 

de 1968 que propiciou uma autonomia econômica e didático-científica das universidades 

públicas e a expansão do ensino superior. Por outro lado, paralelamente, a Saúde se 

movimenta nas questões relativas à atenção, à saúde das pessoas, buscando discutir sobre as 

necessidades de saúde baseado num conceito que abarcasse as subjetividades individuais e 

coletivas.  

Alinhada aos ideais de movimentos populares, incluindo os trabalhadores de 

saúde, que deram corpo ao chamado movimento da Reforma Sanitária, iniciado na década de 

1970, a Constituição de 1988 legitima grandes conquistas para o setor da saúde.  A proposta 

do SUS, regulamentado pela Lei 8.080/90, surgiu com um novo conceito de Saúde, num 

aspecto mais ampliado que exige dos profissionais, até então com formação essencialmente 

técnica e positivista, um olhar mais ampliado, sensível às singularidades do sujeito, do 

território e das coletividades. Cabe ressaltar que princípios como integralidade, equidade, 

universalidade e participação popular na gestão do SUS surgiram da real necessidade da 

população discutida na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 que teve uma 

participação consideravelmente importante da população no estabelecimento desses princípios 

para um Sistema de Saúde.  
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A partir daí, o domínio curativo das ações em saúde tornou-se insuficiente para 

lidar com o processo saúde-doença, surgindo a necessidade de reorganização dos modelos de 

atenção que incluiu além da prevenção e doenças, diagnóstico, tratamento e reabilitação, a 

promoção de saúde.  

A inserção das Ciências Humanas e Sociais na área da saúde aparece como uma 

grande aposta para a compreensão de vários fatores que interferem e, por conseguinte, 

constitui o conceito ampliado de saúde. A realização periódica de eventos como o Congresso 

Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde
4
 é um dos indicativos da importância que 

o setor da saúde tem dado aos marcadores sociais.  

Movimentos na Saúde, na Educação e na sociedade entre os anos 1985 e 2007 

contribuíram para a emergência de um novo domínio de conhecimento surgido da interseção 

entre a Saúde e a Educação: Educação e Ensino da Saúde, um território de potencialidades 

conceituais à formação dos profissionais de saúde. (CECCIM, 2008) 

A formação docente em enfermagem tem merecido uma atenção mais intensa em 

função da necessidade de transformações que venham atender às expectativas sociais, 

políticas, culturais, filosóficas, tecnológicas e ideológicas. Em contrapartida, a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB)
 
de 1996, dentre as finalidades principais, destaca a necessidade de 

se estimular a formação de profissionais com espírito científico e pensamento reflexivo.  

O conceito de saúde criado a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, a qual 

foi o marco para a construção do SUS:  

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde. É 

assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as 

quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida (CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE, 1986, p. 382). 

 

Foi legitimado num plano de consistência por meio da Lei 8.080/90 no Art. 3º:  

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a 

saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade 

                                                           

4
 O Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde é organizado pela Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva – ABRASCO e já conta com sete eventos anuais até o ano de 2016 com 40 Grupos Temáticos no 

último evento.  
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física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 

1990). 

 

Este conceito de saúde criado a partir da problematização, a partir de 

necessidades, de reais problemas gerou então novos problemas que suplicava por novos 

conceitos, pois as necessidades do ser humano extrapolam aquilo que se pode chamar de 

essenciais ou de sobrevivência. Elas também passam pelos afetos e, quanto mais se 

exterioriza, maior a urgência pela articulação e integração entre as áreas na busca de 

respostas.  

Ceccim (2008) discute interfaces entre a Saúde e a Educação a partir de 

acontecimentos que fizeram movimentar o pensamento intelectual e cada território, gerando 

os encontros, fossem eles proveitosos ou não, como exemplo: o Relatório Flexner e a 

Reforma Sanitária. O primeiro influenciou na racionalidade científica e no pensamento 

racional moderno enquanto o segundo foi responsável para invenção do campo da Saúde 

Coletiva que incorpora um conceito de saúde ampliado que viria a influenciar toda uma 

geração em suas práticas de saúde e de educação.  

Nesse contexto surgem vetores na interface entre a Enfermagem e a Educação no 

que diz respeito à formação dos profissionais de enfermagem, que movimentam esses 

territórios, criando novas formas de pensar a saúde. Entre esses vetores estão a integralidade, 

um dos princípios do SUS que tem sido um mobilizador importante na formação em saúde no 

Brasil.  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais em Enfermagem (BRASIL, 2001b, p. 01), 

no art. 3º, recomendam que o Enfermeiro seja “[...] capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença [...] identificando as dimensões biopsicossociais dos 

seus determinantes. Capacitado a atuar [...] como promotor da saúde integral do ser humano”.  

O Art. 5º (BRASIL, 2001b, p. 02) ratifica dispondo sobre as competências e 

habilidades específicas esperadas:  

VI – reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência [...]  

VIII – ser capaz [...] de enfrentar situações em constante mudança,   

XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico,  

XIII – intervir no processo de saúde-doença, [...] na perspectiva da integralidade da 

assistência [...] 
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A integralidade, encontrada em vários documentos, aponta para a importância da 

promoção de uma saúde integral, de considerar as várias dimensões que envolvem o processo 

saúde-doença, além de garantir uma assistência ampla que abarque as constantes mudanças no 

processo em diferentes cenários.  

Perceber essa realidade em sua contingência e complexidade é imprescindível 

para a atuação desse profissional. E, para isso, ele precisa deixar-se afetar pelos 

acontecimentos, deixar fluir a sensibilidade para perceber as singularidades e sutilezas que a 

saúde anuncia na dinâmica do seu processo.   

O conceito de saúde reivindicado pela sociedade civil aponta para a necessidade 

de concebê-la em sua complexidade, além de ter alcançado grandes proporções ao se fazer 

conectado a tantos outros lugares e olhares. O lugar e olhar da sociologia, da educação, da 

economia, da política, da ecologia. Imanência. Vida. E, assim sendo, precisa ser visto como 

um direito humano como expresso na Lei 8.080/90 no artigo 2º que “A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.” (BRASIL, 1990, n.p.). 

Sendo ela um direito, a autonomia estaria automaticamente embutida em seu 

exercício também expresso na mesma Lei 8.080/90 em seus princípios “III - preservação da 

autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral” (BRASIL, 1990, n.p.). 

Essa autonomia estaria também garantida na tomada de decisões do sujeito sobre sua saúde 

promovida pelo “direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde” (BRASIL, 

1990, n.p.).  

Encontramos aqui outro vetor: a autonomia. Autonomia promovida junto ao ser 

cuidado que, ao tomar posse dos dados oferecidos a ele e no encontro com os vários signos 

que ele encontra no seu cotidiano, cria os conceitos necessários para os problemas que o 

envolvem para as devidas tomadas de decisões a respeito de sua saúde. Mas como esse vetor 

movimenta a formação dos profissionais que cedem essa autonomia a esses sujeitos? E essa 

autonomia no aprendizado também é estendida aos alunos de graduação?  

O Parecer CNE/CES 1.133/2001 das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 

de Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição recomenda que “Dentro da perspectiva 

de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes, 

as diretrizes devem estimular o abandono das concepções antigas e herméticas das grades 
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(prisões) curriculares, de atuarem, muitas vezes, como meros instrumentos de transmissão de 

conhecimento e informações” (BRASIL, 2001a, p 02) 

O abandono dessas concepções fechadas que se utiliza, majoritariamente (senão 

totalmente), da transmissão de informações é um reclame da autonomia do aluno que tem 

direito à construção ativa do conhecimento e de seu próprio aprendizado e autonomia do ser 

cuidado que aprende no processo de saúde-doença imanente do seu corpo-organismo e corpo-

existência. 

A integralidade da atenção e o desenvolvimento da autonomia do usuário das 

ações e serviços de saúde fazem, pois, um papel de vetores de trans-formação de territórios. 

Eles, como vetores, desfazem-se, abrem-se para o novo. A integralidade como necessidade de 

saúde não é igual para todos. Ela, portanto, deve ser desconstruída em si para ser re-

construída na imanência do ser cuidado. Esse movimento atravessa a autonomia daquele que 

cuida e do ser cuidado.  

Mas o que isso tem a ver com o aprendizado do docente? O docente que lida com 

o ser cuidado e com o cuidador precisa fazer esses movimentos para entender as emergências 

do outro no contexto da saúde e da educação, cujos ambientes são atravessados pelos dois 

vetores.  Na seção seguinte, buscarei demonstrar alguns desses encontros ou conexões.   

 

4.2 Formação do enfermeiro como educador e do enfermeiro-docente: primeiros 

encontros 

 

A Saúde Coletiva já opera um domínio de conhecimento designado como 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde, onde a Educação é o domínio de maior ascensão. A 

Saúde e a Educação buscaram afinar seus discursos no que tange à formulação de Diretrizes 

Curriculares Nacionais por meio de audiências públicas entre Conselho Nacional de 

Educação, Associações de Ensino das profissões de saúde e Conselho Nacional de Saúde 

(CECCIM, 2008).  

Ações governamentais como a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde
5
 e a Política Nacional de Educação Popular em Saúde

6
 foram formuladas, executadas e 

                                                           

5
 Política voltada à formação dos trabalhadores de saúde para a atuação profissional no setor.  

6
 Política voltada à educação da população para maior domínio e participação na saúde.  
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acompanhadas no âmbito da grande área da Saúde enquanto a formação inicial segue 

atribuição precípua da área da Educação. Os princípios do Sistema Único de Saúde 

constituem o discurso pelo qual as práticas discursivas na docência universitária têm buscado 

se orientar. As Diretrizes Curriculares Nacionais em Enfermagem – DCN-ENF afirmam a 

necessidade de formar profissionais que atendam às necessidades de saúde da população com 

ênfase no SUS. O principal deles é a integralidade, fortemente presente nas pesquisas tanto na 

área de saúde como na de educação e/em saúde. Isso pode ser percebido nas discussões que 

acontecem no SENADEn.  

A formação inicial do enfermeiro já traz em si uma preocupação com as práticas 

educativas exercidas com o ser cuidado e a comunidade, algo que é inerente ao fazer da 

enfermagem. 

Alguns discursos se repetem como indício de uma cristalização, enquanto outros 

aparecem como diferença no meio dessas práticas discursivas, como linhas de fuga. 

Ainda nas linhas duras da organização das leis, noto um indício do que seria uma 

linha de fuga. A aprendizagem “[...] deve ser orientada pelo princípio metodológico geral, que 

pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta à resolução de situações-problema 

como uma das estratégias didáticas.” (BRASIL, 2001a, n.p.) Apesar da dualidade ainda 

arraigada pela imagem da “ação-reflexão-ação” há uma atenção para a experiência de criação 

de soluções para situações-problemas, o que se aproxima de olhar o aprendizado como 

criação de conceitos numa inter-relação entre o problema e a vivência.  

A LDB/96 autentica no art. 3º, “[...] a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; [...] pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas” (BRASIL, 1996, n.p.) como princípios do ensino e, para que isso venha a 

acontecer, é preciso uma mudança de paradigmas. Pensar em maneiras de deixar fluir a 

criatividade potencial de cada um, estimulando a interação entre alunos e professores e do 

corpo docente entre si. Essa criatividade auxiliaria inclusive nas capacidades de compreensão, 

pois o aprendizado é singular e cada pessoa tem o potencial de criar uma maneira singular de 

aprendizagem.  

Segundo as DCN-ENF, 

Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: I - a 

articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o 
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conhecimento produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos 

explicativos do processo saúde-doença; [...] VI - a definição de estratégias 

pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber conviver, visando 

desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a 

viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à 

formação do Enfermeiro. (BRASIL, 2001b, p 05) 

 

Com o objetivo de:  

[...] levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender que 

engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento 

para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades. (BRASIL, 2001a, p 

04) 

Diante do exposto, vejo o princípio “aprender a aprender”, na perspectiva da 

criatividade que, por fim, nortearia outros aprendizados: aprender-ser, aprender-fazer, 

aprender-conhecer e aprender-viver-juntos. 

Uma leitura menor das necessidades de saúde, não no sentido de ver o sujeito do 

cuidado de forma segmentada, mas uma leitura singularizada em que a diferença possa ser 

percebida implica em perceber as necessidades de uma coletividade que é composta de várias 

subjetividades que formam um conjunto de enunciados que diferem de coletividades para 

coletividades. O mesmo acontece no meio acadêmico - as necessidades que envolvem o 

processo educativo são múltiplas e singulares.  

A integralidade e a autonomia encontram-se, pois, nessa interseção Saúde e 

Educação em Enfermagem agindo como vetores desterritorializantes das práticas educativas 

desmontando os clichês, estereótipos e cristalizações, considerando o devir, a complexidade, a 

multiplicidade e a singularização. As necessidades educativas acompanham o aluno, segundo 

o devir docente, e as necessidades de saúde acompanham os pacientes/usuários, segundo o 

devir cuidador.  

Os vetores se movimentam nos planos de maneira variada assim como os sujeitos 

realizam os agenciamentos de formas ímpares e a depender das relações estabelecidas no 

momento, da época, das pressões externas e das instituições às quais estão submetidas.  
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5. AS PISTAS ENCONTRADAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MAPA 

 

As percepções do professor diante de uma classe, de um aluno são particulares 

assim como seus objetivos ao escolher uma ou outra metodologia de aula. O seu caminho 

formativo também se faz impulsionado pelas necessidades particulares de formação e pelos 

desejos pessoais, pela necessidade de mercado e até pelas oportunidades que esse mesmo 

mercado de trabalho oferece. Ao mesmo tempo, o enfermeiro torna-se docente mesmo sendo 

ele submetido a uma formação voltada basicamente à assistência ao paciente.  

Nesta seção, serão apresentadas pistas encontradas nas falas dos sujeitos que 

indicam movimentos de desterritorialização e reterritorialização, agenciamentos realizados 

pelos sujeitos durante a formação de novos territórios no processo “tornar-se docente”.   

 

5.1 Algumas composições do enfermeiro docente 

 

Inicio com um pequeno panorama a respeito da formação inicial, complementar e 

um pouco da experiência profissional dos sujeitos que aceitaram participar da pesquisa, 

respondendo um questionário on-line, com um olhar flutuante inicial do território para 

estabelecer, posteriormente, um diálogo mais profundo com alguns desses sujeitos.   

Dezesseis enfermeiras docentes aceitaram participar dessa pesquisa. A maioria, 

56,3%, terminou sua graduação há mais de 10 anos e 37,5% entre 05 e 10 anos atrás. Todas 

são bacharéis em Enfermagem, sendo que duas delas somam formação em licenciatura (uma 

concluída e outra em andamento) em outra área, diferente da enfermagem. Não 

estranhamente, a grande maioria tem pós-graduação em saúde: lato sensu (11) ou stricto sensu 

(04), mas é perceptível um interesse por uma formação complementar na área de educação: 

três lato sensu e dois stricto sensu em Educação e um Interdisciplinar, apontando que a saúde 

não tem sido a única necessidade de formação dos profissionais docentes da Enfermagem. 

Entre as docentes, 08 buscaram algum curso de atualização ou aperfeiçoamento na área de 

educação, envolvendo tecnologias de informação e comunicação, atualização pedagógica e 

legislação educacional, educação superior e profissional, metodologias ativas, docência 

superior e educação especial.  
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Aqui já se percebem linhas de fuga das esperadas formações específicas na área 

de saúde. Os profissionais docentes estão começando a repensar sua formação e indo ao 

encontro de outros territórios e outros olhares para repensar suas práticas. Estão saindo das 

zonas de conforto, rompendo com as estruturas.  

A formação inicial do enfermeiro busca promover um profissional generalista e 

capaz de garantir a integralidade da atenção à saúde assim sendo, a esse profissional é 

confiada a capacidade de conduzir o aprendizado nas mais variadas subáreas de conhecimento 

dentro da Enfermagem e da Saúde. Uriel, uma das enfermeiras que tem maior tempo de 

experiência na docência, já lecionou 18 disciplinas diferentes dentro da Enfermagem. 

Algumas disciplinas estariam, de acordo as DCN-ENF, no bloco de conteúdos das Ciências 

Biológicas e da Saúde, outras em Ciências da Enfermagem e outras em Ciências Sociais e 

Humanas, como “Introdução à Enfermagem, Enfermagem e Sociedade, Português aplicado à 

Enfermagem, Gestão e Planejamento em Saúde, Informática em Saúde, Gênero e Saúde, 

Deontologia e Bioética e Políticas de Saúde”. Poderíamos dizer que há interseção entre os três 

blocos.  

Na seguinte seção, iremos dialogar mais profundamente com Ariel, Anael e Uriel, 

mergulhando nas multiplicidades dos discursos e agenciamentos feitos por elas no devir 

docente que compõe o processo de ensino-aprendizagem e que, por conseguinte, constitui o 

tornar-se docente. De início, vamos conhecer um pouco de suas trajetórias formativas e 

profissionais recorrendo aos respectivos currículos Lattes.   

Uriel é formada há mais de 10 anos em uma universidade onde o currículo era 

composto de quase quatro mil horas de carga horária total
7
, reservadas 60 horas para a 

disciplina Educação e Saúde. Algumas outras práticas de educação em saúde eram tratadas de 

forma transversal em algumas poucas quatro disciplinas da área de Saúde Coletiva. O foco da 

formação do enfermeiro naquele período de formação, baseado na estrutura curricular daquela 

universidade, era curativista, prescritivista e biomédico, com uma concepção de ensino-

aprendizagem centrada no professor. 

Desde 2011, Uriel vem buscando intensivamente formações complementares na 

área da Educação, tanto no nível de atualização como no lato sensu e no stricto sensu, 

                                                           

7
 Essas informações foram adquiridas pelo histórico escolar, pois atualmente a matriz curricular está modificada.   
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apontando um desejo de novos territórios e agenciamentos. Sua atuação profissional atual e 

anterior inclui a docência em ensino médio e superior na graduação e pós-graduação e 

assessoria educacional. Mas, também teve experiência profissional na rede hospitalar por três 

anos e meio. As muitas homenagens que recebera pode indicar a empatia com as turmas nas 

quais lecionou.  

Anael terminou sua graduação entre cinco e dez anos e após iniciar sua 

experiência na docência do ensino superior em 2009 buscou formação no nível strictu sensu 

na área de Educação. A formação complementar concentra-se na área da saúde com 

experiência profissional tanto na atenção básica de saúde como na área hospitalar.  

A matriz curricular que compõe a formação inicial de Anael reservava apenas 40 

horas optativas para capacitação pedagógica, porém já apresentava mais disciplinas 

relacionadas ao bloco das Ciências Sociais e Humanas (em torno de oito disciplinas) do que a 

de Uriel e a de Ariel (em média quatro disciplinas cada).  

Ariel, a única que tem uma licenciatura concluída (em outra área), além do 

bacharelado em enfermagem, teve um percurso formativo inicial com maior dedicação às 

atividades de pesquisa e monitoria que as demais docentes. A formação complementar lato 

sensu e stricto sensu na área multidisciplinar também potencializa a inicial. Diferentemente 

das demais, Ariel não teve experiência profissional assistencial ou na gestão antes ou durante 

a atuação docente no ensino superior em Enfermagem. Porém, teve larga experiência na 

Educação básica.  

A formação docente do enfermeiro passa também, em grande parte, pela atuação 

profissional que não é indispensável, embora tenha grande importância, baseado em Ariel que 

não atuou como enfermeira assistencial ou como gestora após sua graduação, o que não a 

impediu de ser docente. E essa é uma informação que me interessa: apesar de não ter 

experiência profissional na assistência de enfermagem fora da academia, essa “inexperiência” 

não impede sua atuação como docente. Mais adiante, vamos passear entre os versos para 

entender melhor as imagens formadas por ela.  

Diante do pressuposto de que as práticas também se fazem na sala de aula e há 

uma fundamentação das práticas de campos de estágio, posso afirmar que a formação desse 

profissional se faz no cotidiano acadêmico, nas instituições de saúde em suas variadas 

funções, acompanhada ou não de cursos de pós-graduação ou aperfeiçoamento e atualização. 
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Não estou aqui avaliando se o professor é eficiente ou não, mesmo porque este não é o 

objetivo dessa pesquisa.  

Interessa os agenciamentos realizados pelos enfermeiros no seu cotidiano, pois 

fazem parte do processo de subjetivação que cada um realiza no seu processo de aprender a 

ser docente.  Os processos de des-re-terrritorialização são importantes para o entendimento da 

criação e da produção de subjetividade. Não está em questão definir a prática ou a teoria, mas 

os agenciamentos que definem aquela prática discursiva em cada território. Apresento, a 

seguir algumas imagens criadas por entre versos, com versos e entre perspectivas de Ariel, 

Uriel e Anael.  

 

5.2 Imagens do “tornar-se” docente 

 

Muito da formação do enfermeiro docente já começa como uma linha de fuga do 

que se espera na formação (em sua maioria bacharelado) oferecida na academia: basicamente 

um profissional, 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico 

nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano. (BRASIL, 2001a, p. 04)  

Ou seja, um profissional habilitado para a assistência à saúde, que também tem 

suas necessidades pedagógicas, ao pensar em uma possível atuação docente, expõe uma 

preocupação com as vivências e experiências com o eu, com o outro, com o mundo. Dessas 

experiências outras imagens também se formam que, por vezes, se conectam entre si. Imagens 

de fissuras no pensamento platônico da relação teoria e prática; imagens da docência como 

um ensino que ensina o próprio docente a ser docente, ou seja, um exercício de aprendizagem; 

imagens da criatividade como algo criador, como a potência do aprender e imagens de 

identidades como singularizações que acontecem correntemente no processo de tornar-se 

docente. 
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5.2.1 Experiências do fora  

 

Se eu falasse apenas “experiências” poderia aparecer no pensamento, 

inicialmente, a imagem dogmática de experiência profissional na assistência à saúde ou na 

docência, em se tratando do sujeito que é enfermeiro e docente. Mapeando as singularidades 

do plano de imanência de Ariel, Uriel e Anael, encontro experiências do fora que fogem do 

senso comum, que resistem ao já dado, já pensado.  

O processo formativo não se faz essencialmente ou somente pelo currículo, mas 

pelos múltiplos processos de singularizações diante desse currículo. Singularizações 

relacionadas às múltiplas evoluções histórico-sociais e afetivas. As experiências que se dão na 

universidade, no trabalho, na vida e consigo mesma e que levam o pensamento a pensar. Uriel 

ratifica isso dizendo que entrou em contato (“afecção”) com o devir docente nas vivências que 

teve ao longo da vida.  

E uma outra coisa que aconteceu nessa fase que inclusive me incomodou um pouco 

[...] Eu tinha dificuldades de me colocar na sala de aula, não em termos de falar em 

público, mas a questão mesmo da preparação para isso. Então, eu não tinha uma 

didática. Eu ia com aquilo que eu tinha da minha vivência de modo geral. (Uriel) 

Uriel se refere às dificuldades específicas a respeito da didática, ou seja, da 

maneira de ensinar. Uriel, assim como Anael, Ariel e tantos outros estão imersos num 

universo de conexões potenciais de criação e potenciais conexões a existir que são 

imprevisíveis e inimagináveis, onde tudo ainda está por vir.  

Isso tudo constitui o fora, experiências que estão no domínio das virtualidades que 

não se coloca num currículo formal pessoal. “A experiência do fora para Deleuze e, portanto, 

a própria criação do plano de imanência [...]” (LEVY, 2011, p. 13) Isso é virtual, mas é real, é 

um potencial que se atualiza nas relações com o mundo, que é o traço de singularidade de 

cada um, vai se atualizando na própria ação do sujeito e a formação vai ganhando uma 

dimensão mais complexa de atualizar coisas que não estão previstas na sua formação.   

[...] eu sabia que eu precisava ir para a assistência para poder fundamentar o que 

eu tinha aprendido durante a graduação [...] a pessoa precisa, eu acho que todo 

mundo precisa, já que ela vai para a docência, ela precisa ter uma vivência a mais, 

vivência de trabalho mesmo, para você passar do que você vivenciou na sua vida 

profissional. [...] eu percebi que pra gente poder ensinar qualquer coisa, a gente 

precisa ter vivência daquilo, entendeu? Uma vivência na assistência [...] Então eu 

tenho que ter trabalhado um pouco com aquilo dali para poder passar. (Anael) 

Anael acredita que a vivência profissional tem papel importante nas aulas. Ela 

entende que todos precisam ter uma experiência de trabalho, aqui se referindo a atuação do 
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enfermeiro na assistência à saúde, o que leva a crer que os sentidos que ela atribui à sua 

relação com o mundo e com os outros, suas singularizações são importantes para despertar no 

aluno o interesse por aquele conhecimento, aquele tema de estudo.  

[...] antes de ir para o mestrado, eu sabia que eu tinha necessidade de fazer alguma 

coisa em educação. Poderia ser qualquer curso relacionado à educação, uma vez 

que eu estou numa instituição trabalhando na educação, na docência, eu 

precisava aprender didática, precisava aprender a ensinar[...]A gente aprende a 

nossa parte de bacharelado, mas a gente não aprende a ensinar [...] (Anael) 

A vivência de Anael despertou a necessidade de uma formação em educação. A 

própria experiência da docência serviu de motor para o movimento de desterritorialização da 

saúde para a educação, melhor dizendo, da saúde para um território de interseção entre a 

saúde e a educação.  

A vivência a que Uriel se refere não está necessariamente associada à assistência 

em enfermagem, mas à sua vivência em outros espaços formativos informais, como por 

exemplo, o da igreja que não tem a exigência de titulação, habilitação para o exercício da 

prática educativa e que a deixava livre para a criação de elementos que constituíram sua 

prática docente. 

Eu sou evangélica e, na igreja que eu faço parte, a gente participava de uma escola 

bíblica dominical. Essa escola bíblica foi um dos locais que contribuiu muito para 

mim nessa primeira fase porque lá eu trabalhava com classes infantis e de 

adolescentes. Então eu tinha que preparar estudos bíblicos. Eu preparava coisas 

pra dar aula nessa escola dominical. E aí como era um negócio que acontecia dia 

de domingo, era uma coisa que tinha que ter um envolvimento, não era uma coisa 

tipo uma disciplina de uma escola, então eu sempre usava a criatividade. (URIEL) 

Ao se referir ao doutorado em educação que está cursando, uma frase de Uriel me 

chamou a atenção: “É uma coisa que realmente me complementou, me acrescentou muito, 

mudou muito a minha visão. Na verdade, não é que mudou, ela ampliou mais ainda.” Ela 

não se apaga, como que usando uma tecla “delete”, ou mesmo como um texto mal escrito a 

lápis que pode ser apagado com uma borracha mesmo deixando marcas que acabam sendo 

sobrepostas por outra escrita. Ela indica que novos agenciamentos ocorrem, há uma 

desterritorialização e reterritorialização, não indicando uma saída e um retorno, mas uma 

criação de um novo território, um novo plano de imanência.  

As práticas docentes passaram a ser pensadas a partir de outro território, novas rotas 

são traçadas e, nesse percurso de repensar a prática docente e o processo de ensino-

aprendizagem do aluno, está o processo de criação que o faz aprender a ser docente.  



63 

 

 

 

Uriel atuou por quatro anos na rede hospitalar. Essa experiência tem um valor 

agregador na atuação docente, porém não determinante. Valor agenciado pelo docente e pelo 

aluno, pelo outro. O docente que sente a segurança no ensinar algo que viveu, que sentiu, que 

experimentou. O outro que dá credibilidade, legitimando a capacidade dele em dizer o que 

está sendo dito por ele.  

Eu não diria que essencial, porque se eu disser que é essencial, fica parecendo que 

eu não conseguiria ser docente se eu não tivesse tido esses quatro anos de 

experiência na prática assistencial. Eu tenho duas percepções em relação a isso: a 

primeira é que, pra mim, pessoalmente foi algo que contribuiu muito na questão da 

minha segurança para ensinar. É como se eu não estivesse apenas falando de algo 

teoricamente, que eu li em algum lugar, mas algo que eu pratiquei, que eu fiz, que 

eu vivi. A outra percepção que eu tenho é de que [...] para quem está te contratando 

para trabalhar, para o aluno que está sentado ali, quando você diz que você teve 

aquela experiência, parece que aumenta a sua credibilidade diante deles, entendeu? 

[...] Na minha visão, ela é importante, mas não seria essencial.[...] Mas acho que 

ela fortalece. Ela dá uma segurança maior para o profissional para que ele possa 

exercer essa atividade pedagógica e, talvez, não apenas para segurança interior 

profissional, mas a segurança porque ele sabe que as pessoas percebem dessa 

forma. (URIEL) 

Anael, enquanto futura docente, já concebe, mesmo que inconscientemente, que 

no encontro com os dados empíricos ela é afetada, forçada a pensar, problematizar e encontrar 

respostas possíveis. Em linhas gerais, é no encontro com os problemas, na experimentação, 

que se dá a criação do dado, a produção de subjetividade, e assim se constituindo como 

sujeito nesse processo.  

Poderia dizer com palavras emprestadas de Deleuze (2001, p. 101) que “[...] o 

conhecimento não é o mais importante para o empirismo, mas apenas o meio de uma 

atividade prática [...]” que participará da constituição da subjetivação.  

Outro fato interessante é que quando Anael fala em passar o que vivenciou, ela 

expressa a importância de compartilhar a experiência. Não há aqui uma preocupação em 

ensinar apenas um modelo a ser seguido, mas compartilhar uma vivência singular saindo do 

lugar de “caixa de conteúdos” para sujeito que vive, que sente, que atua.  

No mesmo passo que a vivência é importante, ela se preocupa com a maneira de 

condução das práticas pedagógicas, o que motivou inclusive buscar uma formação 

complementar.  

[...] antes de ir para o mestrado, eu sabia que eu tinha necessidade de fazer alguma 

coisa em educação. Poderia ser qualquer curso relacionado à educação, uma vez 

que eu estou numa instituição trabalhando na educação, na docência, eu precisava 

aprender didática [...] Porque no bacharelado a gente não tem essa vivência de 

licenciatura. A gente não aprende nada de educação. A gente aprende a nossa parte 

de bacharelado, mas a gente não aprende a ensinar. [...] (Anael) 
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Mas, o que me despertou maior interesse foi o que a afetou: sua própria 

experiência de aprendizado.  

 [...] na minha graduação eu percebi que os meus professores eles não tinham 

didática. A maioria eram enfermeiros, o curso era novo na cidade então assim eles 

pegaram realmente profissionais que estavam atuando na assistência e alguns 

médicos. Então, a maioria não tinha didática. E aí eu percebi que não precisava 

você só saber determinado assunto, mas você precisava saber ensinar. E aí eu 

sempre falava que eu não queria que meus alunos passassem as mesmas coisas 

que eu tinha passado porque eu tive assim professores excelentes, bons, às vezes, 

assim professores bem competentes só que eles sabiam muito eram profissionais 

renomados aqui na cidade, mas não tinha didática. Então, eu tive dificuldade. 

Muitas vezes eu tive que eu buscar mesmo aquele conhecimento porque naquele 

momento ele não soube se expressar, não soube passar o conhecimento dele, que ele 

tinha um conhecimento, mas ele não soube passar. Então assim, quando eu vou 

para uma prática, eu sempre tento ver da forma que eu gostaria de aprender, da 

forma que eu aprenderia para passar para o meu aluno. (Anael) 

 

Apesar da busca solitária e autônoma, houve dificuldade no aprendizado. Isso nos 

chama a atenção, pois a autonomia por si só pode não favorecer um bom aprendizado. 

Quando a docente fala que tenta passar para o aluno a forma como ela gostaria de aprender ou 

o que seria mais facilitador no seu próprio aprendizado, há uma relação de alteridade que 

torna uma potência mobilizadora no aprendizado de outros. E, ao pensar sobre seu próprio 

aprendizado, se fez um novo sentido, um novo aprender.  

É possível entender o processo educativo, por esse viés, como um processo de 

aprendizagem mútua. Apesar de ter vivenciado um processo educativo disciplinarizador, 

houve processos de singularização no encontro com os mais variados signos, imprescindíveis 

na sua aprendizagem como invenção de novas possibilidades e como criação.  

E a reação aos signos também é imprevisível, no caso de Anael, houve uma busca 

pelo diferente, por novos caminhos: “[...] é como se eu pegasse a minha vivência mesmo e 

tentasse consertar o que estava de errado para eu aplicar com eles.” 

Mas Uriel acredita que as vivências proporcionadas na graduação poderiam ser 

suficientes para o exercício da docência. “Para a docência sim. Porque você tem vivências. 

Você passou por vivências. Aquilo ali já seria um ponto de base.” (URIEL) O que para Uriel 

era uma possibilidade, em Ariel foi acontecimento.  

Quem sabe não é um curso que eu vou gostar mesmo? Geografia eu gostava, mas 

eu já gostava mais da docência, não era da geografia em si. Era da docência. Aí 

teve o curso de enfermagem. (ARIEL) 
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Ela procurou a enfermagem para compreender a profissão, mas já pensava na 

docência. Diferente de Anael e Uriel, que não teve a docência como primeira investida. Além 

disso, Ariel não teve experiências profissionais na assistência, mas as teve enquanto aluna e 

monitora de várias disciplinas na graduação que lhe proporcionou uma formação inicial 

docente, além de outras experiências da assistência nesse mesmo período e na posição de 

monitora.  

A posição de monitora faz com que ela se desterritorialize do lugar de quem 

apenas está para aprender e se reterritorialize para o lugar de quem aprende e também pensa 

em como ensinar, como ajudar o outro a aprender. Ela encontrou linhas de fuga, ou seja, 

possibilidades de formação docente mesmo numa estrutura que não oferece essa formação 

docente.  

No curso de enfermagem eu tive a oportunidade de entrar na iniciação científica, 

de ser monitora de disciplina. As disciplinas básicas em enfermagem, que são as 

bases, até da assistência mesmo [...](ARIEL) 

Essas experiências se estendiam para outros lugares, pela empatia e interação com 

os colegas que não era feita de forma regulada, controlada pelo papel formal de monitor, mas 

de colega que entendia as dificuldades daquele que estava sendo apresentado a novos saberes 

assim como ela.  

[...] as colegas que tinham dificuldade em determinada disciplina, todo mundo ia 

lá pra casa. Semana de prova: lá em casa oh! Lotava. Porque todo mundo ia pra 

poder eu contribuir nesse processo aí. Pra mim era importante. Eu achava que era 

um segundo aprendizado para mim. Então, além de eu estar aprendendo, já tinha 

aprendido antes o conteúdo, eu aprendia novamente com os meus colegas e trocava 

experiências. Então esse processo aí que também me levou a perceber que eu tinha 

uma habilidade para a docência. (ARIEL) 

 

Ariel, então, pelas experiências do fora, que é uma experiência real, que é um não 

lugar de singularidades virtuais, vai constituindo suas práticas. A experiência profissional 

assistencial do enfermeiro docente pode ser fortalecedor ou essencial para alguns, mas pode 

ser mediada pelos colegas que agem como intercessores nesse processo.   

[...] pego muito experiências deles lá. Busco coisas que eles visualizam, coisas que 

eu visualizei enquanto eu estava estagiando, porque eu não tive a prática assim 

mas... coisas que eu visualizei enquanto gestão, lá na prática no meu estágio. Eu 

trago muito pra eles. E também as experiências que eu escuto dos colegas. Que eu 

tenho um ouvido bom para escutar as coisas. Aí eu fico assim: ouvindo o que os 

colegas falam e ali eu fico tentando trazer aquilo ali para experiência também na 

sala. (ARIEL) 
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As experiências da assistência podem, também, serem elementos mobilizadores 

nas práticas pedagógicas se mudar a posição daquele que o vivencia: o ser cuidado, ou seja, 

qualquer pessoa. Aquilo que eles trazem de experiência é algo que os afeta, sendo mais fácil 

de ter o entendimento do assunto que envolve aquela experiência.  

[...] experiências de vida, experiências da área de saúde daqueles que são técnicos. 

[...] fala assim: ah, eu fui no hospital levar minha mãe... ela ficou durante tanto 

tempo sem ser atendida, ou então, eles não falam porque que deram aquela 

medicação, eles não falam que medicação é, então eles se queixam muito dessa 

questão também. Eles trazem muita experiência. [...] “ah, porque fulano de tal teve 

um acidente, chegou aqui em Conquista, foi para Brumado, Brumado não atendeu, 

volta para Conquista”. Aí eu pego a experiência deles para mostrar que é um 

assunto difícil, complexo, se eu mostrar tudo o que eu li [...] experiências diversas 

dentro de uma sala. (ARIEL) 

 

5.2.2 Fissuras no pensamento platônico 

 

Novas demandas pedem novas formas de pensar, novos modelos de ensino- 

aprendizagem. Pedem o rompimento com o modelo prescritivo e transmissor que permita a 

problematização da realidade, da vida. Vida que é imanente e pede uma prática absoluta em si 

no fazer-pensar-fazer. Nossas intercessoras, Uriel, Ariel e Anael, já indicam algumas fissuras 

nesse pensamento platônico que está tão arraigado nas práticas e nos discursos da 

Enfermagem da relação teoria-prática como se teoria e prática fossem peças distintas de um 

mesmo quebra-cabeças que só apresentarão a imagem quanto forem encaixadas uma na outra.  

  Anael relata que busca utilizar das metodologias ativas, pois na busca autônoma 

do aluno pelo conhecimento ele aprende: ela chama isso de prática. Prática essa realizada em 

sala de aula. Prática do e no pensamento. Prática com as ideias e imagens de pensamento.  E 

encontramos aqui mais um rastro de fissura na visão platônica arraigada no pensamento 

pedagógico e de saúde mesmo ainda impregnada dos discursos hegemônicos e clássicos.  

Eu gosto muito da metodologia ativa que é justamente... É o que está se usando... 

Está todo mundo buscando usar agora que já foi comprovado e já é uma 

metodologia que a gente sabe que o aluno realmente aprende... Faz ele buscar o 

conhecimento e a gente não só passar, expor o conhecimento para ele. É ele ir 

atrás do conhecimento. Porque a prática é isso né? Ele vai estar fazendo e ele vai 

ter que buscar para ele poder ir praticando [...] Eu acho que não existe prática sem 

teoria e nem teoria sem prática. Que pra você ir para a prática você precisa de 

teoria e para você saber fazer você têm que praticar também então assim elas não 

estão separadas, elas precisam andar juntas. (ANAEL) 

 



67 

 

 

 

Eu acho que não existe prática sem teoria e nem teoria sem prática. Que pra você 

ir para a prática você precisa de teoria e para você saber fazer você têm que 

praticar também então assim elas não estão separadas, elas precisam andar juntas. 

[...] eu percebi que o professor de sala de aula falava uma coisa e a vivência deles 

na prática era outra. [...] percebia o aluno reclamando assim ‘pôxa o que o 

professor tá dando a gente não vê nada aqui’. Então, o que está acontecendo se a 

disciplina é a mesma e o que ele está vendo na prática não está sendo falado em 

sala de aula. [...] chegava os alunos na prática muito despreparados em 

determinada disciplina e aí a gente questionava e perguntava: ué? Você não está 

tendo isso em sala de aula?  Isso não foi passado pra você? (ANAEL) 

[...] as pessoas acham que estão modificando o discurso, modificando a prática 

pedagógica quando elas falam: ‘Ah mas eu não estou falando da teoria-prática, eu 

estou teorizando a prática. Que é uma maneira mascarada na verdade. (URIEL)  

Alunos e professores compartilham da mesma angústia provocada pelo 

pensamento platônico que representa a teoria e a prática como duas coisas dissociáveis apesar 

de complementares. Ensina-se, portanto, enquanto dualidades e não como práticas discursivas 

inerentes a cada contexto e território com suas contingências e particularidades. Isso é algo 

que precisa ser problematizado na formação docente do enfermeiro, pois reverbera nas 

práticas de ensino, consequentemente, na aprendizagem do aluno. Essas práticas, em sua 

maioria, conflituosas, continuam sendo reproduzidas a partir do pensamento dual cristalizado 

na formação dos enfermeiros que se tornaram docentes, ou podem ainda se tornar, em sua 

trajetória profissional.  

Aqui no curso a ideia é de complementaridade. É que uma complementa a outra, e 

eu não entendo exatamente dessa forma. [...]essa dificuldade de, eu até diria que 

por uma deficiência de formação mesmo. Pode ser que na minha prática, no meu 

discurso também ainda tenha algum resquício dessa dicotomia, dessa separação. 

Porque as coisas vão se formando para mim muito por uma construção minha, por 

uma construção de leituras e, às vezes, a gente não consegue fechar isso de forma 

muito rápida. E quando a gente está num ambiente que não nos favorece também 

compreender de forma diferente, às vezes, aquilo que você começa a construir 

acaba sendo desconstruído porque você tentar pôr em prática e você não consegue. 

(URIEL) 

Durante o percurso do devir docente, Uriel busca romper com a cristalização da 

dicotomia da relação teoria-prática com a intercessão de pesquisadores e teóricos da educação 

em sua formação, mas tem ciência das dificuldades pela posição que ela ocupa na relação de 

poder com a instituição.  

Eu acho que essa questão teoria e prática não tem que ser dessa forma que ela é 

colocada pra nós, como se fossem duas coisas que estão inicialmente separadas, 

mas que uma vai complementar ou vai ajudar a outra, ou a teoria vai fundamentar a 

prática. [...] Eu acho que as duas coisas são uma e que eu posso trabalhar isso de 

forma conjunta. Eu não preciso fazer essa divisão como na enfermagem existe, de 

você primeiro trabalhar o conteúdo teórico pra depois levar o aluno para a prática. 

[...] tem uma carga horária específica destinada para a teoria, tem uma carga 

horária específica destinada para a prática. [...] primeiro você dá todo o conteúdo 

teórico, depois você vai levar o aluno para o laboratório para fazer a prática 

[...](URIEL) 
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 a coordenação me chamou e falou assim: ‘olha, a gente está com um grande 

problema.’ [...] sua aula prática vai ter que ser no primeiro horário e não no 

segundo.’ Porque a ideia era justamente essa: primeiro ter a teoria, segundo a 

prática. ‘Mas eu não sei porque isso é um problema pra mim. Pra mim isso não é 

um problema. Pra mim não tem problema nenhum eu chegar no laboratório com 

um conteúdo novo para dar aula para o aluno’. (URIEL) 

Inclusive tem um conteúdo meu que eu não faço uma aula teórica em sala de aula. 

Eu faço a aula teórica e prática conjuntamente no laboratório. Ensinar a medir 

pressão venosa central para o aluno com slide não dá certo. Não dá certo. Não vai 

entender. ‘ah, porque eu tenho duas vias, uma via maior que vai estar no paciente, a 

via menor  você conecta... que é a via maior... aí o aluno: não estou entendendo 

nada professor. Aí o aluno se estressa. Não vai funcionar. Então tem coisa que não 

precisa ser dessa forma. Então assim, até os nossos registros de caderneta, eles são 

separados. Registro de caderneta, nós temos, eu enquanto professora da disciplina 

tenho meu registro: Teoria onde eu tenho que colocar os dias que eu dei aula 

teórica e outra escrito Prática e os dias de colocar prática que serão contados se eu 

fiz a carga horária da prática e se eu fiz a carga horária da teoria. Assim como vai 

ter uma caderneta separada pra que os preceptores coloquem lá a descrição deles 

das atividades realizadas no estágio. Então assim, é uma visão ainda muito restrita 

do que é teoria e prática. (URIEL) 

Existem os momentos de sujeição e os de afastamento, de singularização. Apesar 

de encontrar dificuldades pela estrutura da instituição, ela consegue criar linhas de fuga e 

provocar fissuras nessa dualidade, mesmo a coordenação não acreditando muito nessa 

possibilidade ao perguntar “você vai par o laboratório sem dar a teoria antes?” (URIEL) 

Porém, também tem ciência do poder que exerce na sala de aula pelo uso de sua autonomia 

enquanto docente que conhece, melhor que a instituição, as necessidades pedagógicas da 

turma.   

E eu acho que ela precisa ser modificada, mas que vai ser muito difícil porque isso 

está enraizado na enfermagem de um jeito, de um jeito, de um jeito.  [...] Aí eu tento 

modificar isso, levando em consideração todo esse contexto, até essas dificuldades 

todas e tal, eu tento modificar isso no meu dia a dia, mas é uma coisa assim, que 

acaba ficando, o que eu fiz não obrigatoriamente foi o que eu registrei. Porque se 

eu preciso fazer registros separados, eu vou ter que fazer separados senão eu vou 

ser cobrada por isso posteriormente. (URIEL) 

 

5.2.3 Docência ativa na aprendizagem do “tornar-se”  

 

A experiência do ensinar se dá ao mesmo tempo em que a do aprender na 

docência em um constante processo de singularização por meio de seus agenciamentos. Anael 

conta com os alunos como intercessores desse aprendizado docente. Percebamos que o 

movimento inverso é o esperado, o professor como mediador e facilitador da aprendizagem. 

Mas, porque o aluno não poderia fazer esse papel na formação do professor com suas 

percepções a respeito do seu processo de aprendizagem? Anael demonstra que isso é possível: 
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A gente acaba tendo um feedback dos próprios alunos e a gente vai percebendo se 

aquela forma de ensinar está realmente sendo eficaz. Então acaba que a gente vai 

tendo esse feedback dos alunos e com isso a gente vai melhorando a nossa conduta 

de ensino. (ANAEL) 

E a percepção do aluno também passa pela criticidade a respeito do ensino, da 

didática. Uriel traz lembranças de sua experiência enquanto aluna vistas como problemas que, 

por sua vez, a impelem a pensar, movimentar o pensamento, criar novas imagens sobre o que 

é ser um professor.  

[...] um colega carregou o caderninho da professora de nutrição que tinha folhinhas 

amarelas e a mulher não deu aula naquele dia porque aquele caderninho não 

estava lá. [...] ela não conseguiu se achar para dar aula e já era uma docente da 

instituição de muito tempo. Então assim, eu me questionava em relação a isso e 

quando eu fui para a sala de aula foi que eu senti na verdade, nessa minha 

primeira iniciação profissional, foi que eu senti o peso disso. (URIEL) 

Os signos emitidos pelo docente vão se conectar com outros signos deslocando o 

interesse do aprendiz para pontos inimagináveis dentro de uma rede que se configura na 

produção de conhecimento na sala de aula, no laboratório, nas unidades de saúde, no trabalho, 

na vida. A leitura que cada um faz da realidade é singular, é imanente.  

Em vez de transmitir e controlar conexões entre os aprendizes, isso se relaciona 

com a concepção do papel do professor, que tem ganhado consistência atualmente, de 

mediador. Daquele que proporciona essas conexões entre os aprendizes considerando a 

multiplicidade, a diferença e as singularidades. Quem ensina aprende. 

A docência exige criação, inventividade, criticidade. Estou falando de elementos 

que compõem o aprender. Não por acaso. O aprender no devir docente demanda buscas 

contínuas por formação complementar seja ela formal ou informal, algo que é evidente nas 

trajetórias de Ariel, Uriel e Anael.  

A busca pela formação pedagógica foi impulsionada por experiências do fora que 

repercutiram nas práticas educativas e no processo criativo do devir docente. Experiência que 

coloca Uriel em relação direta com o mundo da educação criando novas formas de pensar o 

próprio fazer.  

Antes eu via como uma atividade mais artesanal como se fosse algo assim como eu 

diria? Do fazer sem propriedade, entendeu? Eu não tinha... se alguém me 

perguntasse naquele momento assim: porque você usou essa técnica? Eu não sabia 

dizer. E aí a partir desse momento [...] eu comecei a raciocinar o que eu fazia. 

Deixou de ser uma coisa assim, feita só para animar mais, pra ser mais dinâmico, 

pra ser mais atrativo. (URIEL) 

O aprender como processo singular numa prática educativa produtora de 

subjetividades tem a autonomia como importante vetor que direciona saídas de um território 
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dominado por pedagogias tradicionais, onde a figura do docente e do enfermeiro é prescritiva 

e determinista, para outro território onde o aluno ou o ser cuidado toma as rédeas seu próprio 

aprendizado e de sua própria saúde, respectivamente. Nessa direção, o recurso da metodologia 

ativa
8, muito utilizado atualmente na Educação em Enfermagem, estimula processos de 

ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o processo educativo é centrado no aluno e o 

professor deixa de ser o ator principal, além de promover uma aproximação da realidade; a 

reflexão e busca de soluções de problemas concretos. (SOBRAL; CAMPOS, 2012)  

Eu gosto da metodologia ativa. Eu gosto muito da metodologia ativa [...] É o que 

está se usando. Está todo mundo buscando usar agora que já foi comprovado e já é 

uma metodologia que a gente sabe que o aluno realmente aprende. [...] Quando a 

gente escolhe a metodologia, a gente busca nela ser de fácil aprendizagem para o 

aluno. (ANAEL) 

Anael também demostra um entendimento do que são as metodologias ativas em 

seus princípios e objetivos. Porém, há um risco de esvaziamento da prática das metodologias 

ativas cristalizando-as num discurso pedagógico sob a forma de clichês pelo uso acrítico por 

parte de outros docentes que impactando negativamente no processo de ensino-aprendizagem 

como aponta Uriel:  

Aí você vê que o termo metodologia ativa está sendo utilizado pra justificar muita 

coisa e talvez a resistência que os alunos estão desenvolvendo é exatamente por 

isso, porque a prática que está sendo realizada não é de fato a metodologia ativa 

dentro da proposta dela. São questões que interferem na nossa prática que é muito 

complicado. (URIEL) 

E aí você percebe ainda um controle muito grande do professor nessas práticas, 

inclusive nas que estão sendo denominadas de ativas. Ainda há uma deficiência 

desse conhecimento, do que é de fato metodologia ativa. Porque assim, às vezes, se 

fala muito, mas entre falar e executar, operacionalizar isso é outra coisa. Então, 

como é que eu operacionalizo uma metodologia ativa?  A gente tem esse problema 

grande inicial que é a estrutura do curso, mas também tem essa... eu não diria que 

isso é só da enfermagem, eu diria que isso é uma característica de muitos 

profissionais bacharéis que estão na docência. (URIEL) 

 

Uriel relata que emprega essas metodologias com frequência, pois “há um 

processo de autonomia do aluno no aprender” (Uriel) porém percebeu certa resistência dos 

alunos ao reclamar do mau uso de alguns professores em utilizar dessas metodologias.  

                                                           

8
 As metodologias ativas têm raízes no movimento da Escola Nova, ou Escola Ativa ou Escola Progressista, que, 

de modo geral, visa promover um conhecimento conectado com o mundo, ter uma vivência com o mundo, 

vinculando a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio e capacidade de intervir na realidade, com John 

Dewey, Anísio Teixeira, Carl Rogers e Jean Piaget como representantes significativos. (QUEIROZ; MOITA, 

2007) Na área da saúde destacam-se as contribuições do modelo educacional de Paulo Freire fundado em 

pressupostos como a relação dialógica aluno/professor, cuidador/ser cuidado e a problematização, princípios 

também encontrados nas Políticas de Educação Permanente em Saúde e Educação Popular em Saúde. 
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Dar autonomia ao aluno para trilhar sozinho o caminho da aprendizagem sem 

direção, norteamento e uma intervenção do docente como um guia, torna mais sofrida e longa 

essa viagem. O docente precisa estar instrumentalizado para essa nova função. A 

sensibilidade para perceber as demandas contemporâneas, as mudanças da sociedade aliada à 

formação pedagógica e um ambiente favorável com uma organização institucional adequada 

são propícias para a produção de subjetividade que subsidiarão as tomadas de decisão e a sua 

constituição como docente.  Isso pode ser ilustrado pela fala de Uriel, ratificada por Ariel, ao 

colocar as dificuldades enfrentadas na utilização dessas metodologias no seu cotidiano.  

Hoje há um discurso muito grande de a gente começar a trabalhar com 

metodologias ativas. Essa inserção das metodologias ativas, ela tem um lado 

extremamente positivo só que tem um outro lado que não tem sido visto para se 

utilizar. Eu acho que é extremamente válido, a gente precisa mesmo de trazer mais 

metodologias ativas, de dar mais autonomia para o aluno, de tentar fazer com que 

eles construam mais, mas uma coisa que não foi vista é a estruturação do curso a 

maneira como o curso está estruturado. Há uma dificuldade. Não é que é 

impossível, mas o caminho é muito mais difícil para a gente implementar 

metodologias ativas num curso onde a matriz é toda quadriculadinha, cada um no 

seu cantinho, cheio de quadradinhos... (URIEL) 

Mas eu não consigo, na área que eu estou, nas disciplinas que eu estou, trazer ela 

toda [referindo-se ao uso da metodologia ativa baseada na teoria problematizadora 

de Pulo Freire]. Eu consigo em algumas coisas específicas, agora trabalhar nessa 

perspectiva só, eu não consigo, porque a minha disciplina ela limita. (ARIEL)  

Mas, o que importa mais é como elas conseguem sair dessas amarras. O 

“movimento” é desterritorializante. Quais as linhas de fuga dessa estrutura? Ariel se deixa 

envolver na dinâmica da aula para perceber as necessidades de mudanças de rotas, mudanças 

no caminhar, faz agenciamentos com leituras de Paulo Freire, cria novos planos a partir das 

experiências do fora, virtualidades e atualidades. Ela se faz em sua própria didática. 

Questiona, formula e encontra problemas, cria soluções, cria maneiras de inserir novos 

conteúdos ou novas maneiras de trabalhar o mesmo conteúdo. Cria novas maneiras de 

aprender a ser no devir docente.  

[...] a gente tem que preparar um cronograma. Porém esse cronograma ele não é 

estático, é tanto que ele modifica bastante. Teve uma turma mesmo semana passada 

que eu tive que mudar a sequência de uma aula que eu percebi que não estava 

legal. (ARIEL) 

Eu vou buscar estudar os conteúdos. [...] eu começo a visualizar a forma de 

trabalhar esse conteúdo. Com essas inserções de atividades diferenciadas, baseadas 

nas metodologias ativas, que a gente está iniciando e aí, eu comecei a ver algumas 

teorias, inclusive, desde o semestre passado que eu venho estudando um pouco, bem 

razoavelmente assim, a questão da teoria problematizadora de Paulo Freire. 

Porque essa mesma teoria eu já tinha trabalhado lá atrás em 2000 quando eu fui 

trabalhar com o REAGE que, na verdade, agora é o EJA – Educação de Jovens e 

Adultos [...] Essa questão de: a partir de um tema gerador eu pensar um problema, 
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e a partir desse problema a gente pensar soluções para o problema, então... essa 

metodologia de Paulo Freire, ela me atrai. (ARIEL)  

Esses alunos trazem a experiência para esse grupo, é uma troca. [...] Aí na semana 

que vem já começa a dificultar um pouco, que aí os textos começam a ficar maiores. 

Começa a entrar o conteúdo em si, porque eu fiz de forma leve, porque no semestre 

passado eu já errei: na segunda aula, um texto muito pesado com assunto... 

(ARIEL) 

Alunos e docentes estão em processo de aprendizagem mútua, pois muitos não 

tiveram a formação ou vivência com essas metodologias que são bastante requisitadas 

atualmente no meio acadêmico e escolar. Os docentes devem seguir as orientações do plano 

normativo e, ao mesmo tempo, cada um tem a singularidade no processo de aprender as novas 

técnicas e de incorporar ou resistir às mudanças da sociedade.   

Outro ponto interessante é a não linearidade na condução de uma aula relatada por 

Uriel, demonstrando que o conhecimento não se produz de forma hierárquica e organizada 

sistematicamente: os alunos fizeram pesquisas sobre alterações fisiológicas no idoso, não 

necessariamente sobre os mesmos sistemas de acordo orientação de aula anterior, e, antes do 

relato das impressões de suas pesquisas, ela orienta: “não há ordem para falar. Vocês podem 

ficar à vontade para começar”. (Uriel) O debate começa sem uma organização sistemática e 

rígida, acompanhando o devir dos processos singulares de aprendizado de cada um, 

acompanhado da problematização dela, sempre exemplificando com situações cotidianas, 

inclusive pessoais, que também motivam os alunos a pensarem em suas experiências de vida e 

nos encontros com os signos da aula e de seu cotidiano, fomentando uma afecção pelos 

signos, o que produz sentido e facilita a aprendizagem.  

Nessa discussão caótica, não linear e viva, o vetor integralidade aparece como um 

organizador das falas e das ideias apresentadas a respeito do tema da aula provocando 

movimentos desterritorializantes na busca de um debate mais amplo. Quando Uriel diz: 

“inicialmente tínhamos a proposta de trabalhar por sistemas e a gente acabou trabalhando 

tudo” ela está se referindo ao tudo que a integralidade reivindica da saúde, que é imanente.  

  

5.2.4 Cria-atividade 

 

Quando eu fui para a docência, eu comecei a pensar dessa forma: ‘gente por que 

não usar uma forma criativa de ensinar?’ Pra não ficar naquele cuspe e giz o tempo 

inteiro porque não criar uma maneira diferente? Eu comecei, eu mesma a criar 

alguns momentos de ensinar. Para poder fazer as minhas aulas. Então eu usava a 

minha criatividade, construía coisas [...] (URIEL) 
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Esta fala de Uriel é bastante elucidativa da imagem que será agora discutida. Ela inicia 

o processo de criação de linhas de fuga, de soluções para os problemas que se apresentam no 

devir docente com questionamentos, além da empatia ao pensar nas práticas, na criação das 

práticas. Lidar com a aula como emoção. Como diz Deleuze: “Uma aula é emoção. É tanto 

emoção como inteligência. Sem emoção, não há nada, não há interesse algum.” (NÚCLEO, 

2016) 

O curso era à noite, então era um público que vinha de um dia de trabalho 

cansativo. Então eu tinha que dar um envolvimento para eles. Então eu sempre 

pensava em alguma coisa dinâmica em alguma coisa que eu conseguisse envolvê-

los a noite que a noite passasse um pouco mais rápido para eles, não fosse tão 

cansativo, porque era uma noite inteira de aula só minha. Ainda tinha esse detalhe 

ainda. (URIEL) 

Como visto na imagem anterior, na relação com o sistema, Uriel busca linhas de fuga 

para aquilo que já está dado, que constitui o problema a ser superado e resolvido por meio da 

criação que ela chama de criatividade. Criam-se formas de saída do território conflitante 

construindo novos territórios em um processo criativo de aprendizagem com o devir docente. 

[...] dentro desse ensino na enfermagem, como a gente tem essa questão de 

desenvolver as habilidades do aluno, a destreza manual [...]não obrigatoriamente 

naquela linha assim, primeiro eu vou ensinar a teoria e depois eu vou ensinar a 

prática desse conteúdo, mas na verdade trabalhando em paralelo as duas coisas. Às 

vezes, também é difícil pela própria organização da instituição, porque ela já pré-

organiza um mapa de aulas [...] O laboratório [...] eu tenho que usar no horário da 

prática. Então muitas vezes, isso influencia no momento de planejar. (URIEL) 

Uriel explora de outros sentidos nas práticas educativas em um processo de busca 

que gere questionamentos nos alunos, importante no processo criativo e cognitivo. Conhecer 

determinado material ultrapassa o simples saber o nome e ver uma imagem. Na busca dos 

materiais, pergunta-se porque precisa desse e não daquele material; porque esse tamanho e 

não outro; percebe-se a necessidade de um ou mais de um mesmo item, entre outros 

questionamentos. Talvez essa criatividade de Uriel tenha sido impulsionada por vivências 

profissionais ou até mesmo como estudante. O fato é que a criatividade, que é diferente de 

improviso, é movente, é imanente, é criação, é aprendizado e motor de aprendizagem 

[...] eu trago uns roteiros das técnicas, de como elas devem ser realizadas e eu peço 

pra que eles comecem construir. Então se é, por exemplo, uma sondagem vesical, 

que eu tenho que montar uma bandeja com os materiais de sonda, ao invés de eu 

sentar aqui e apresentar os materiais pra eles: olha, isso aqui é uma sonda foley, 

isso aqui é a sonda tal... eu deixo esses materiais disponíveis lá, até porque os 

saquinhos estão identificados. Então eu deixo esses materiais disponíveis numa 

bancada: ‘se a gente fosse montar agora uma bandeja para uma sondagem vesical, 

que materiais a gente precisaria aqui?’ Mesmo que eles estejam com a folhinha, 

olhando a sequência de quais são os materiais, mas eles já vão buscando então eles 
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já vão começando a... “olha esse aqui é...” às vezes um fala para o outro. E eu vou 

ali só tentando orientá-los que nas práticas que eles acabam, às vezes, tendo mais 

dificuldades de fazer essa participação por não conhecer os materiais. Então 

deixando ali disponibilizados facilita um pouco essa busca. Então eu tento 

organizar nesse sentido de que eles tenham autonomia e construam esse 

conhecimento deles à medida que a gente vai direcionando as aulas. (URIEL)  

Uriel percebe que a busca exploratória do conhecer, pela necessidade de conhecer 

é importante na construção do conhecimento. Fundamentada agora em princípios teóricos da 

educação que agem, com seus conceitos, como intercessores nos seus agenciamentos ela vai 

formulando suas práticas considerando o devir do próprio aprendizado dos alunos. Deve-se 

levar em conta que esse tipo de prática num laboratório possivelmente prepara melhor o aluno 

para as contingências das unidades de saúde onde, muitas vezes, não oferece o tempo 

necessário para esse estudo exploratório. 

Eu tenho que planejar as minhas práticas pedagógicas, tentando dar o máximo de 

autonomia possível para o aluno. Uma das teorias que normalmente eu utilizo 

como base para isso é, principalmente, as teorias construtivistas. As teorias que 

sejam mais críticas. [...] no conjunto delas eu tento trabalhar levando em 

consideração esses princípios: de que o aluno construa, de que ele participe mais, 

de que ele esteja envolvido [...] e que eu seja apenas alguém que esteja naquele 

momento direcionando, norteando o que eles estão construindo. (URIEL) 

A autonomia é um vetor importante que direciona o pensamento de Uriel a novos 

territórios. Mas autonomia não é agir sozinho, ela se encontra com a criatividade para que 

ocorram os agenciamentos necessários, a desterritorialização e a reterritorialização.  

Eu busco trabalhar muito tentando estimulá-los mesmo a fazer. Então eu lanço 

muito perguntas durante as aulas, o meu trabalho maior é esse.  O que às vezes eu 

fico, na minha mente projetando, ou que às vezes eu projeto em algum material 

escrito como se fosse uma espécie de plano de aula, como eu vou fazer para que 

isso aconteça, é exatamente isso: o que eu perguntaria nesse momento pra fazer vir 

aquele conhecimento? Então chego assim e falo, por exemplo para o aluno, ‘beleza, 

isso aí é a sonda de foley. E como é que eu manuseio a sonda de foley?’ Ao invés de 

dizer assim: ‘ó gente aqui você pega assim, pega a seringa, vai aspirar x ml de água 

destilada, para insuflar o balão, para a sonda ficar ali ancorada e não sair’. Não. 

‘como é que a gente vai manusear isso aí? Como é que faz para a sonda não sair de 

dentro do paciente?’ Porque um ou dois alunos tiveram a curiosidade de olhar esse 

material antes, de ler alguma coisa antes. (URIEL) 

Projeta perguntas possíveis, pois ela conhece o procedimento e porque já passou 

por um processo de aprendizagem que a levou a construir o conhecimento que deseja que os 

alunos conheçam ou construam. As perguntas são geradoras de problemas que geram o 

processo criativo de conceitos e uma resposta leva a tantos outros porquês que vão se 

conectando até uma grande rede que é o pensamento, o conhecimento.  

[...] ou olha para o material e fala assim: ‘isso aqui é o quê? É um balão. Ah, então, 

como é que enche? É com água que eu vou encher?’ Aí eles também começam, às 



75 

 

 

 

vezes, a me perguntar e aí eu respondo algumas perguntas ou lanço questões para o 

grupo. (URIEL)  

Tem muito técnico de enfermagem nas turmas. E uma coisa que, às vezes, eu sinto 

falta nessa organização da prática pedagógica de enfermagem é a gente dar mais 

autonomia para o aluno, é a gente acreditar um pouco mais nos alunos que nós 

temos. Temos muito técnico na sala que pode ter voz, entendeu? Ao invés dele vir 

para cá simplesmente para ouvir, porque não trazer a experiência que ele já tem de 

uma prática assistencial... Então esse aluno muitas vezes, ele está ali sentado, ele 

sabe como é que é feito esse manuseio, como é manuseado, então, mesmo que 

aquele grupo ali só tenha alunos que não leram o material que não viram o material 

ainda que desconhecem um determinado procedimento da enfermagem mas eu 

posso ter ali pelos menos um aluno que tenha esse conhecimento. Aí se esse 

conhecimento não vier, claro que eu vou favorecer esse conhecimento para eles. 

Mas se vier deles melhor é. (URIEL) 

Eric Mazur (DEFAULT, 2015), professor de física na Universidade de Harvard, 

criador da técnica de ensino Peer Instruction, conta que ministrou uma aula de 8 minutos que 

ele achou fantástica e depois viu que a maioria dos alunos não tinha entendido, mas logo 

alguns começaram a conversar e mais alguns e a sala virou um caos. Dois minutos depois a 

maioria já havia entendido o que ele não conseguiu ensinar em um tempo quatro vezes maior. 

Então ele faz uma observação interessante: que os alunos sabem das dificuldades de 

aprendizado um do outro mais facilmente do que o professor. Considerando essas 

observações, eles têm uma experiência cronologicamente menor no processo de conhecer algo 

ou algum conteúdo ou, ainda, na construção de conhecimento numa determinada área do que 

a do professor especialista daquela área. Mas ele, o aluno, é especialista no seu modo próprio 

de aprender.  

 

5.2.5 Diferenciações/singularizações 

 

Questionamento é o primeiro passo para a construção de rotas singulares de 

aprendizagem, o problema que reclama a criação de novas maneiras de pensar, de novas 

maneiras de ensino. No caso do processo de ensino-aprendizagem, o questionamento sobre a 

didática, ou sobre as formas de ensinar, não é exclusividade do professor.  O aluno aprendiz 

tem sua maneira de aprender que se relaciona com a maneira de ensinar. Ele sabe o que 

facilita ou não a sua aprendizagem.  A posição de Uriel no mundo como aprendiz a fez pensar 

sobre sua aprendizagem, a fez produzir novas subjetividades que futuramente viria a constituir 

sua formação docente.  

E aí, eu já tinha na verdade, antes disso, dentro de mim alguns questionamentos em 

relação ao ensino de enfermagem, mas não pensando como docente, eu tinha 
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pensando como aluna. Como aluna eu olhava para os meus professores e dizia 

assim: ‘meu Deus, isso não podia ser ensinado de outra maneira?  Será que não 

tinha uma maneira mais didática de trabalhar isso? Eu sentia falta disso. (URIEL) 

Uriel relata as várias singularidades e acontecimentos que constituem as 

virtualidades da sua vida que ao irem se atualizando, a diferenciava. Esse processo de 

diferenciação, que nada mais é que os processos de singularização, é incessante. O que ela 

denominou, por vezes, de identificação é aquilo que a aproximava dela mesma e a distanciava 

da imagem dogmática de enfermeiro, de docente e de enfermeiro docente. Ela se diferenciava 

tornando-se a docente Uriel com suas particularidades, singularidades, subjetividades e 

diferenças. À medida que ela se atualiza, ela se diferencia e não se identifica a nada, pois 

“Diferenciar é criar, é fazer surgir o novo, outras possibilidades de vida”. (LEVY, 2011, p. 

113)  

Como é que eu sou professora de enfermagem? E naquele momento eu não me 

sentia professora, eu me sentia enfermeira. Inclusive sentia que estava cumprindo 

uma atribuição que não era exatamente minha. Era como se eu estivesse invadindo 

uma outra área. [...] quando a gente sai da formação nossa identidade é 

enfermeira. [...] Então essa docência só veio pra mim como uma identidade mesmo 

nesse momento quando eu fiz a especialização. (URIEL) 

  A busca de novas possibilidades no “ser enfermeira” passa pelos deslocamentos, 

pelas novas possibilidades no ser e no fazer. A docência como virtualidade, algo que, para 

Uriel, apesar de real não era da enfermagem, vai se atualizando no seu devir docente, como 

singularidades, como diferenciações numa relação simbiótica do ser enfermeira e ser docente.   

E aí isso [fala da especialização] me trouxe um novo horizonte. Eu comecei a ver a 

docência de uma maneira completamente diferente, comecei a ver possibilidades, 

aí foi o primeiro momento que eu tive contato com teorias pedagógicas, primeira 

vez que tive contato com metodologias que poderiam ser utilizadas em sala de aula, 

que até então eu não tinha. (URIEL) 

[...] quando eu vi a minha identidade como docente naquele momento, eu não quis 

mais sair da docência. Aí eu me apaixonei pela docência, é tanto que eu falava em 

casa: ‘eu me descobri professora gente! Eu não sabia que eu era. Eu me descobri 

professora’. (URIEL) 

Essas diferenciações acontecem quando o pensamento é também levado a pensar, 

se movimentar por experiências do fora, buscando romper com as representações que tentam 

aprisioná-lo. Ela se fortalece quanto mais se torna uma diferença diante da representação “das 

pessoas”. Ela se torna única. Deixa de ser um Eu universal para ser uma célula viva desse 

universo.   

E uma coisa que me incomodava nesse momento agora eram os questionamentos 

porque quatro anos depois eu saí do hospital e me dediquei exclusivamente à 

docência. [...] Quando isso aconteceu aí uma coisa começou a me incomodar. 

Incomodar assim: não me maltratava, mas parecia, para mim transparecia que as 
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pessoas estavam pensando, que era o mesmo que eu pensava antes, os 

questionamentos assim: ‘Ah, então quer dizer que agora você não é mais 

enfermeira? “Ah, você abandonou a enfermagem.” – porque eu não estava inserida 

num hospital, em uma unidade de saúde. [...]e aí se nesse momento eu já não tivesse 

possuído essa identidade em mim, provavelmente eu tinha gerado uma série de 

conflitos em mim [...] Aí muita gente que está fazendo o cadastro ainda pergunta 

assim: sim, você é enfermeira? Entendeu? Porque as pessoas também não 

conseguem fazer. Eu falo: “Sim. Sou enfermeira e professora de enfermagem”. 

[...] E isso para mim é uma coisa importante. (URIEL) 

Ariel fez um movimento inverso pelas áreas de saber no seu processo de 

diferenciação. Ela vem da docência para a enfermagem, melhor dizendo, de uma licenciatura 

para o bacharelado de enfermagem. A produção de subjetividades relacionadas à educação, 

especificamente, ao ato de ensinar, se inicia muito mais cedo: na infância.  

[...] desde criança sempre tive muitas características assim da docência. Minhas 

brincadeiras eram de dar aula. Vizinho à minha casa, um senhor me arranjou uma 

sala e a gente botou cadeira mesmo, e fizemos uma salinha, comprou um quadro, 

tinha giz na época. E eu dava aula. Era como se fosse uma banca para os meus 

colegas que tinham dificuldade [...] (ARIEL) 

Ariel cria um percurso formativo singular, cria um novo caminho. Ela aprende e 

cria conceitos no devir docente na área de Geografia, o que posteriormente serão 

operacionalizados na Enfermagem.   

[...] no mesmo período que eu passei em Geografia na UESB eu passei também em 

Enfermagem [...] Eu fiquei naquela dúvida e agora? [...] Como eu estava na 

docência, eu sempre gostei de ensinar, a docência me chamou. Eu acabei indo 

para a geografia e deixei a enfermagem em stand by. (ARIEL) 

O processo de Ariel de diferenciação se deu, também, pela experiência de ser 

cuidadora informal de um familiar, nas singularizações criadas a partir da relação com a 

família, como o mundo, com a doença e consigo mesma.  Relação que envolve vários 

sentimentos e sentidos.  

Eu já parei para analisar isso. Eu tinha 15 anos quando ele ficou lá em casa e eu 

tive que assumir muita responsabilidade. Tive que cuidar de casa, trabalhar, 

estudar e cuidar dele. E ele se apegou demais a mim que até um suco para ele 

tomar, ele só tomava se eu levasse para ele. Ele tinha delírios, momentos de 

delírios, se definhou muito, ficou muito magrinho [...] E ele foi para Salvador fazer 

um tratamento e aí lá em Salvador, enquanto mainha estava lá em Salvador com ele 

eu ficava em casa. E o meu pensamento ficava nele, porque eu ficava muito tempo 

cuidando dele. Então assim, acho que também foi isso que me fez despertar. [...] 

Quando lá na frente que eu tive oportunidade de fazer o curso eu acho que eu tinha 

essa curiosidade, de compreender mais porque eu fui cuidadora dele por muitos 

meses e assim, uma cuidadora ativa. (ARIEL) 

Ariel buscou a interseção entre a Educação e a Enfermagem pelas singularizações 

criadas na imanência da vida, assim como os agenciamentos realizados no deslocamento da 

Geografia para a Enfermagem captando elementos da Educação com o exercício docente da 

Geografia para se encontrar e se diferenciar na Enfermagem.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS... O MAPA, A CARTOGRAFIA, NOVOS 

HORIZONTES 

 

E o que encontrei até aqui? Sim, a pergunta é o que encontrei e não aonde cheguei 

porque a caminhada continua e o tempo não cessa.  

Educação e Saúde (e a Enfermagem incluída nesta última) são indissociáveis da 

imanência da vida numa interseção onde não há hierarquia, começo ou fim. Nela abre-se a 

potência de criação e, incansavelmente, criam-se novas linhas, novas ligações e novos 

rompimentos formando incontáveis planos.  

Este foi um convite ao leitor para ver a prática educativa como prática inventiva, 

desviando o foco do problema da relação teoria-prática para as singularidades, potências e o 

devir das práticas educativas independente do cenário onde é construída.  

O conceito de prática educativa apresentado aqui como criação e formação de 

conceitos, onde conceito e problema têm uma interdependência, auxilia-nos a compreender a 

constituição do enfermeiro docente a partir de sua necessidade formativa. No encontro do 

problema da necessidade de uma formação formal, ele cria novas estratégias e linhas de fuga 

da ideia cristalizada de um enfermeiro formado para dar assistência à saúde e para transmitir 

informações àqueles que precisam ser cuidados e aos que serão cuidadores.  

Os problemas que o enfermeiro docente enfrenta estão relacionados ao processo 

saúde-doença e cuidados em saúde, ao processo ensino-aprendizagem dos futuros enfermeiros 

e colegas docentes, além de questões relacionadas ao seu próprio processo formativo. Ele 

também pensa em como solucionar estes problemas e pensa em como aqueles para os quais 

ele media o aprendizado (os futuros enfermeiros) vão agir diante de problemas do cotidiano 

profissional. Ele está diante da imanência da vida que envolve o processo saúde-doença e o 

processo educativo.  

Porém, estes problemas se constroem e são sentidos e percebidos de maneiras 

diversas e em cenários diversos. Em cada plano há um discurso, seja nas linhas duras da 

organização, seja nas salas de aula, em laboratórios ou unidades de saúde. Eles se encontram 

em pontos variados e, algumas vezes, surgem pela ação de vetores potenciais de criação como 

os encontrados aqui, no plano normativo: a autonomia e a integralidade. 
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Alguns enfermeiros docentes vêm sinalizando novas maneiras de lidar com a 

problemática da relação teoria-prática com algumas práticas que tentam diminuir a visão 

dicotômica, mesmo que inconscientemente. O foco dessas práticas não estaria então, em fazê-

las por etapas, como se uma prática em sala de aula ou em campo de estágio fosse uma parte 

incompleta do processo educativo, ou seja, como se num local é aplicado a teoria e que ela só 

vai ser completar se for aplicada no outro cenário. 

As práticas em sala de aula devem ser completas em si, tendo em vista que ali já 

há uma relação teoria e prática assim como nas práticas em laboratório ou campos de estágio.  

Essas práticas, no meio acadêmico ou na assistência com o ser cuidado são 

produtoras de subjetivação. Nesse sentido, não podemos esquecer que todo sujeito, seja ele 

aprendiz, cuidador, ser cuidado, todos são potencialmente seres a serem cuidados. Assim, 

todos têm de certa forma, uma experiência dentro do processo saúde-doença e experimentam 

esse processo de maneira particular.  

Se o enfermeiro docente também se constitui pela experiência, porque não 

proporcionar-lhes novas experimentações. A aprendizagem do enfermeiro, em sua 

constituição como docente, se faz pela potência de singularizar, nas relações de alteridade, 

nos constantes movimentos de desterritorialização e reterritorialização, na criação de 

conceitos diante dos problemas surgidos na imanência da vida pessoal e profissional.  

Para aprender é preciso viver, ter contato, e isso torna o acontecimento 

inesperado, imprevisível. As situações afetam as pessoas de formas diversas e as fazem pensar 

e criar estratégias singulares. Assim, o docente se faz no próprio fazer, na maneira de 

comunicar suas ideias, seus sentidos. Ele faz os outros aprenderem também pela emoção, pela 

alteridade. 

As imagens que surgiram nesse mapa, se conectam entre si e abrem possibilidades 

de se pensar numa formação docente em Enfermagem e em Saúde. Formação que abarque as 

múltiplas perspectivas; a autonomia do aprendiz, do docente e do ser cuidado e as vivências e 

os sentidos de todos os atores em cena como importantes elementos para a criação de 

dispositivos pedagógicos inovadores e adequados para a imanência do processo pedagógico 

na Saúde e em suas interseções, considerando as singularidades de cada sujeito e tecendo 

novos caminhos em busca da autonomia do sujeito e da integralidade das ações em saúde.  
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Não há uma intenção aqui de descartar ou ignorar paradigmas anteriores. Propõe-

se somar novos olhares aos já existentes, mudar de ângulo ou, ainda, desconstruir. Como uma 

criança que desmonta um brinquedo buscando explorá-lo, encontrando a magia de cada parte 

ou peça que o compõe, encontrando na descoberta a própria diversão e criando, assim, seu 

modo próprio de aprendizado.  

É imperativa a formulação de políticas claras para desmontar práticas docentes 

que se (pre)ocupam com a acumulação de conteúdos para a posterior transmissão, como se o 

aluno fosse uma caixa que pudesse ser aberta e onde se colocasse para dentro algo 

“necessário”. Essa concepção de ensino ainda está cristalizada no cotidiano acadêmico, 

mesmo com a existência de alguns discursos contrários a isso. Essas políticas precisam, antes, 

rever os conceitos adotados para que sejam mobilizados nas práticas educativas.  

Espero que as reflexões e discussões aqui apresentadas possam suscitar novos 

olhares a respeito da formação do enfermeiro na docência e para a docência e dos elementos e 

movimentos constitutivos desse processo. Porém, ainda falta um caminho a percorrer em 

busca de novas imagens e novos rastros que nos apontaram novos caminhos, novos horizontes 

para este lugar que é a interseção Educação e Enfermagem.  
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FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE - FAINOR 
Credenciada pela Portaria MEC n.

o
 1.393, de 04 de julho de 2001 

Publicado no DOU de 09 de julho de 2001 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE. 

 

 Prezado (a) Senhor (a), eu, Lílian Santos Lima Rocha de Araújo, pesquisador responsável, estou 

realizando sob a orientação do prof. Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari, que integra a linha de pesquisa Currículo 

e práticas educacionais do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB, o estudo sobre cartografar as interseções entre o enfermeiro e a docência na formação do 

enfermeiro docente. 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), desta pesquisa. Para participar deste 

estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, também não receberá qualquer vantagem financeira. Suas dúvidas 

referentes a esta Pesquisa serão esclarecidas e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar 

seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelos 

pesquisadores, que tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa 

estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não serão 

liberados sem a sua permissão. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas ou 

ressarcidas pelos pesquisadores. 

 Este Termo de Consentimento livre e Esclarecido – TCLE, encontra-se impresso em duas vias 

originais de mesmo teor, sendo que uma será arquivada pelo pesquisadores responsáveis, e a outra será fornecida 

ao senhor. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 

um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo, atendendo a Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Explorar o debate entre a educação e a saúde e compreender essas relações no que tange a 

formação do professor, forma a grande questão dessa pesquisa: Como acontecem interseções entre o 

enfermeiro e a docência na formação do enfermeiro docente? A pesquisa tem por objetivo: cartografar as 

interseções entre o enfermeiro e a docência na formação do enfermeiro docente. 
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A formação acadêmica do profissional Enfermeiro confere entendimento do processo saúde-doença no 

exercício da sua função e em sua atuação profissional, utiliza de recursos metodológicos que embasem a 

construção do processo de aprendizagem na educação em saúde, assim como o enfermeiro-docente que é 

responsável por também formar esses enfermeiros que se envolvem diretamente com a arte do cuidar além da 

formação de profissionais de enfermagem de nível médio que atuarão em distintas instituições de saúde e que 

são de sua responsabilidade no que concerne a supervisão e educação continuada e da ação educativa que 

exercem junto aos grupos, famílias e indivíduos. Vasta é a produção teórica em relação a educação em saúde 

voltada ao aprendizado da população quanto o processo saúde-doença visando uma melhoria das condições de 

vida e saúde desta. Porém, o processo de aprendizagem desses profissionais que fazem ou articulam essa 

educação em saúde, em sua formação profissional ainda carece de mais pesquisas e aqui que se encontra o 

motivo que me leva a estudar esse assunto.  

O método escolhido - a Cartografia - utiliza a concepção de conhecimento ancorada no conceito de 

rizoma apresentado por Gilles Deleuze e Felix Guattari (1995) e propõe um desenho das relações e conexões 

existentes e não tem uma estrutura fixa e rígida, ela vai se edificando pelas linhas e pontos de conexão.  

Para este estudo adotarei o(s) seguinte(s) procedimento(s): as informações serão produzidas, inicialmente, 

por meio questionário on-line para obter informações a respeito da formação e experiência profissional. 

Posteriormente, a partir da adesão à pesquisa serão marcados encontros para a realização de 

entrevistas/conversas, que se espera fluida e leve, a respeito de como tornou-se professor e o que o incentivou a 

fazer o movimento para a educação.  A análise das informações será realizada à luz dos conceitos do método 

escolhido- a cartografia. A coleta de dados, será realizada em um período de 3 meses a partir da liberação do 

Comitê de Ética em Pesquisa. Serão realizados um encontro com cada docente escolhido aleatoriamente após o 

aceite. Os sujeitos participantes serão escolhidos a partir dos seguintes critérios: ter graduação em enfermagem e 

ser docente do curso de enfermagem. Todos os encontros serão marcados antecipadamente com o participante da 

pesquisa.  

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em 

todas as formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador que  irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. 

 O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador (a) e/ou orientador(a). Os 

resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos propostos que são 

estritamente acadêmicos, incluída sua publicação em revista cientifica especializada e/ou Congressos. 

 Considerando que toda pesquisa oferecer RISCOS e BENEFÍCIOS, nesta pesquisa os mesmo pode ser 

avaliado como: 

 RISCOS: Este estudo não apresenta riscos à sua integridade física, psíquica ou moral visto os cuidados 

tomados conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que visa assegurar o respeito à 

dignidade humana e a proteção dos participantes de pesquisa envolvendo seres humanos. Apesar disso, você tem 
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assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa conforme itens IV.3.h, II.3.1 e II. 3.2 da Resolução CNS no 466 de 2012.  

 BENEFÍCIOS: pode apresentar novos olhares para a enfermagem no modo como perceber a 

aprendizagem abrindo novas perspectivas para a educação na enfermagem e na educação em saúde. O que pode 

fomentar novas práticas em enfermagem, quiçá na saúde, com um olhar mais atento às singularidades de cada 

sujeito e tecendo novos caminhos em busca da integralidade das ações em saúde.  

Por este meio, ___________________________________________________, AUTORIZO o uso dos meus 

dados neste Projeto de Pesquisa, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 

oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com os (as) pesquisadores (as) envolvidos (as), 

concordo em participar deste estudo como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo 

(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Compreendo que não irei receber qualquer incentivo financeiro ou 

ter qualquer ônus em troca, e participarei com a finalidade exclusiva de colaborar para as conclusões acadêmicas 

e científicas da mesma. Foi garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento até a 

publicação dos dados, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento) e que se houver necessidade, as despesas para a minha participação serão assumidas ou 

ressarcidas pelos pesquisadores. 

Vitória da Conquista, ____ de ______________ de _______.  

________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

ENDEREÇO INSTITUCIONAL DOS 

PESQUISADORES:  
Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR. 

Av. Luis Eduardo Magalhães, 1035 - Candeias - 

Vitória da Conquista - BA 

CEP: 45000 - 000 

Telefone: (77) 3161 – 1000 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB  

Estrada do Bem-querer, Km 04  

Caixa Postal 95  

CEP 45083-900  

Vitória da Conquista – BA 

Telefone: (77) 3425-9373 

ENDEREÇO DO COMITÊ DE ÉTICA: 

Av. São Luiz, n° 31 – Núcleo de Pós-

Graduação, Pesquisa Extensão 2º Andar. 

Vitória da Conquista - BA 

CEP: 45055-080 

Telefone: (77) 3161-1071 

E-mail: cep@fainor.com.br 

Horário de Funcionamento: Segunda a 

sexta, em horário comercial. 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Luiz Artur dos Santos Cestari, 

Pesquisador assistente 

Tel.: 77 99121-7829 

e-mail: lacestari@hotmail.com  

_____________________________ 

Lílian Santos Lima Rocha de Araújo 

Pesquisador responsável 

Tel.: 77 98140-7676 

e-mail: lilian@fainor.com.br 

mailto:cep@fainor.com.br
mailto:lacestari@hotmail.com
mailto:lilian@fainor.com.br
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APENDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO ON-LINE 

Informações solicitadas:  

Nome:        Telefone para contato: 

Bloco: Formação acadêmica 

1. Formação inicial acadêmica:  

a) Bacharel em Enfermagem 

b) Licenciatura em enfermagem 

c) Outro bacharelado 

d) Outra licenciatura 

2. Formação acadêmica complementar: marcar nas áreas seguintes a coluna correspondente a 

Pós graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.  

a) Área de Saúde 

b) Interdisciplinar (exceto educação) 

c) Educação 

d) Outro 

3. Tempo de término da graduação: menos de 1 ano; entre 1 e 5 anos, entre 5 e 10 anos e mais 

de 10 anos.  

4. Tempo de término da pós-graduação lato sensu ou stricto sensu: menos de 1 ano; entre 1 e 5 

anos, entre 5 e 10 anos e mais de 10 anos.  

5. Está com algum curso lato sensu ou stricto sensu em andamento? Se sim, em qual área? 

6. Você já fez ou está fazendo algum curso de atualização ou aperfeiçoamento na área de 

educação? . 

 Sim ou não?  

7. Se a resposta afirmativa for "sim" qual(is) foram /são os cursos? 

 

Bloco: Experiência profissional 

 Qual o tempo de experiência na docência no ensino superior? menos de 1 ano; entre 1 e 5 

anos, entre 5 e 10 anos e mais de 10 anos.  

8. Quais as disciplinas que você leciona e já lecionou?  

9. Você já atuou como enfermeiro(a) (exceto a docência)?  

 Sim ou não?  

10. Se a resposta anterior for sim, quais as áreas de atuação?  
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ANEXOS 

ANEXO 1  - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 


