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Resumo: 

Nossa experiência docente foi vivenciada em atividades do Grupo de Pesquisa História da 

Educação e Memória, no Programa de Pós-Graduação, do Instituto de Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Este grupo é constituído atualmente por docentes do 

sistema educacional regional em qualificação, sendo, mestrandos e doutorandos historiadores, 

enfermeiros e pedagogos. O objetivo central desta reflexão é de buscar significados para a 

prática docente nas vivências multidisciplinares deste grupo de trabalho/pesquisa, avaliando 

como temos efetivado esta prática. Assumimos, teoricamente, que toda reflexão necessita da 

crítica, e a ação é uma alteração resultante da reflexão, se não existir ação, a reflexão ficaria 

presa a uma dimensão teórica (que não faz parte deste trabalho). Para isto descrevemos as 

temáticas de pesquisa que abrigam os pesquisadores no nosso grupo de pesquisa, buscando 

refletir sobre a articulação teórica e metodológica existente entre estas sub-áreas; refletir sobre 

as necessidades pedagógicas que cada uma apresenta; e refletir sobre a prática docente criada e 

re-significada para elas. Com estas reflexões, entendemos que o processo de aprendizagem de 
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cada membro pesquisador em pós-graduação é singular, e que o orientador também é sujeito de 

aprendizagem neste processo, que o docente-orientador faz parte desta dinâmica, por isso cada 

orientação praticada é capaz de potencializar a capacidade pedagógica do docente, reforçando 

assim a idéia de uma prática coletiva de aprendizagem democrática. Assim, a potencialidade 

pode ser condicionada à prática docente quando esta é fundamentada em pressupostos teórico-

filosóficos democráticos e solidários (Paulo Freire). Apresentamos algumas reflexões sobre as 

políticas de qualificação para o profissional docente (regionais e nacionais), e de como as 

mudanças que elas incitam tem modificado (ou não) os micro-espaços criados para efetivar 

estas práticas. Identificamos a necessidade crescente de produção (método atual de qualificar os 

grupos de pesquisa) como uma motivação para a produção de um conhecimento dissociado da 

prática docente, um conhecimento que alimenta aos sistemas de avaliação da pós-graduação, 

pois podem não causar impacto nas práticas docentes. A prática multidisciplinar no grupo de 

pesquisa tem possibilitado levantar questionamentos importantes sobre a prática docente, que 

acreditamos que não seria possível em um grupo constituído por pesquisadores com a mesma 

formação profissional. 

Palavras-chave: 

Prática docente na pós-graduação; Avaliação da prática docente; Pós-Graduação 

Multiprofissional. 

 

O presente texto aborda a experiência vivenciada em atividades docentes em um grupo de pesquisa, 

especificamente na relação Orientador-orientando. O cenário institucional é o Instituto de Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso ( IE/UFMT), localizada em Cuiabá/Mato Grosso, na região 

Centro-Oeste do Brasil, que desenvolve atividades educacionais na graduação e pós-graduação. Os 

grupos de pesquisa são organizados para possibilitarem a existência da pós-graduação (Programa de 

Pós-Graduação em Educação/ PPGE) através das linhas de pesquisa existentes, sendo as linhas 

atualmente: Culturas Escolares e Linguagens; Educação em Ciências e Matemática; Organização 

Escolar, Formação e Práticas Pedagógicas; Cultura, Memória e Teorias em Educação; Movimentos 

Sociais, política e Educação Popular. Cada linha de pesquisa é composta por grupos de pesquisa, que 

se organizam para dar certa dinâmica aos processos de seleção da pós-graduação, e para desenvolver 

pesquisas temáticas que atendam a cada linha. São membros dos grupos de pesquisa, alunos da pós-

graduação (mestrado e doutorado e alunos especiais), pesquisadores, professores, e interessados em 

participar da seleção que avalia os candidatos à pós-graduação em Educação. Os grupos de pesquisa, 

diferem internamente na sua organização e na prática de pesquisa, orientados por metas de produção 

cientifica estabelecidas pela coordenação da PPGE, oferecendo a cada grupo certa liberdade de 

organização. O fomento para estas atividades é de responsabilidade de cada grupo, que podem ou não 
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se organizar em grandes pesquisas que abrigam projetos menores de Iniciação Cientifica (com 

inserção também na graduação), projetos de pesquisa para obtenção de títulos e práticas de projetos de 

extensão. 

Em 2010, como resultado da articulação entre o Grupo de Pesquisa Formação e Gestão em 

Enfermagem (GEFOR) da Faculdade de Enfermagem/UFMT (FAEN/UFMT) e o IE/UFMT, foi 

desenvolvido o projeto Pró- Ensino na Saúde (Edital Capes n° 24/2010), e que exigiu um esforço 

organizacional das instituições envolvidas. Os objetivos estabelecidos para esta iniciativa: 

[...] Contribuir para o fortalecimento e ampliação de programas de pós-graduação stricto 

sensu no estado de Mato Grosso na área do Ensino na Saúde; Ampliar a atual e criar novas 

linhas de pesquisa no mestrado em enfermagem nas UFMT, voltadas às temáticas da área de 

Ensino na Saúde; Propiciar a integração entre grupos de pesquisa e equipes acadêmicas da 

Educação e da Enfermagem visando, ao final do projeto, a criação de pelo menos uma 

proposta de curso de pós-graduação na modalidade mestrado profissional em um dos Campi 

da UFMT participantes do projeto; Ampliar e qualificar a produção científica, tecnológica e 

de inovação sobre o tema do Ensino na Saúde na sua interface com os serviços de saúde; 

Formar recursos humanos em nível de pós-graduação stricto sensu para ampliar a qualidade 

do ensino na graduação e pós-graduação em saúde e enfermagem; Realizar o intercâmbio de 

conhecimentos, através de parcerias e da formação de uma rede de apoio à formação de novos 

grupos de pesquisa entre os quatro Campi da UFMT, os serviços públicos de saúde e também 

outras IES interessadas, para que, de forma articulada, implementem pesquisas, tecnologias 

na modalidade de ensino à distância;[...]25 

 

Uma das linhas que inseriu a possibilidade de articulação das práticas de pesquisa, através da 

orientação de mestrandos e doutorandos, no Pró- Ensino e Saúde, foi a linha Cultura, Memória e 

Teorias em Educação, Grupo de Pesquisa Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória. Seu 

objetivo é de: 

‘[...] pesquisar os saberes básicos do campo da Educação, compreendidos na confluência das 

dimensões culturais, histórica, filosófica e psicossocial. Utiliza-se de abordagens teóricas e 

metodológicas variadas associadas às questões relativas ao processo de escolarização e às 

que tratam de práticas educacionais fora do contexto escolar, formalmente delimitado. 

                                                      
25 O projeto ‘Pró-Énsino na Saúde’ iniciou suas atividades em janeiro de 2012, abrindo processo seletivo interno 
para os pretendentes as vagas de mestrado e doutorado. Algumas linhas apresentaram o interesse de absorver 
integrantes, a escolha foi feita por cada participante do processo seletivo, legitimando um processo democrático 
de inserção neste campo. Teoricamente fundamentado na interdisciplinaridade e na multidisciplinaridade, este 
projeto tem possibilitados aos enfermeiros técnicos serem capacitados para a docência. Ainda não é possível 
avaliar como esta iniciativa tem alterado as configurações da docência no Mato Grosso. 
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Portanto, insere-se na articulação entre lugares de idéias, teorias, métodos, processos e 

costumes educacionais[...]’26 

 

O processo de pesquisar e pensar a história das instituições de ensino da Enfermagem no Mato Grosso, 

as teorias e táticas metodológicas aplicadas nos cursos de formação em Enfermagem, tem possibilitado 

a reflexão sobre o cotidiano das práticas de ensino das Instituições de Ensino que interagem neste 

processo no Mato Grosso. A prática profissional da Enfermagem data do final do século XIX, em 

1867 mulheres que realizavam o cuidado e aplicavam o conhecimento científico como fundamento 

para a construção da Enfermeira profissional, e sustentam até hoje o trabalho do enfermeiro, sua classe 

de trabalho e sua prática de cuidar27. A aplicação de conhecimentos da História, Antropologia, 

Sociologia, Teorias da Educação, possibilitam novos desenhos de pesquisa sobre a prática docente de 

enfermagem.  

Os constituintes do grupo atualmente são: docentes do sistema educacional da regional em 

qualificação; por professores e orientadores do IE/PPGE/UFMT, mestrandos e doutorandos 

historiadores, enfermeiros e pedagogos. A coordenação das atividades é realizada por um dos 

professores e orientador da PPGE, escolhidos internamente pelos pesquisadores do grupo. Inseridos no 

GEM através do Projeto Pró-Ensino na Saúde, estão 3 mestrandas e 1 doutoranda, dos Campi UFMT 

de Sinop e de Cuiabá, e da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso. 

O objetivo central desta reflexão sobre o grupo de pesquisa GEM, é de significar a prática docente nas 

vivências multidisciplinares do grupo de trabalho/pesquisa através da reflexão sobre algumas 

atividades coletivas. Para isto realizaremos uma conversa e reflexão entre algumas vivências no grupo, 

relatada a partir da nossa experiência, e pressupostos teóricos que tem possibilitado as trocas 

necessárias para dar movimento a estes processos. A metodologia utilizada para esta reflexão busca na 

memória das autoras os momentos de atividades coletivas, para repensar as linhas que unem a 

lembrança e a consciência atual28. É necessário descrever as lembranças rememoradas na memória, 

para posteriormente compreendermos a sua importância e significado para o ser docente que somos 

hoje. Analisamos nossas memórias com olhares de vários autores, que se dedicaram a refletir sobre a 

prática docente. Especificamente a prática docente no grupo de pesquisa, como orientador, é uma 

experiência nova, e requer, como toda prática coletiva, a reflexão constante sobre as ações norteadas 

pelo cotidiano vivenciado, fugindo de práticas pré-estabelecidas, ou que se distanciam das realidades e 

individualidades expressas no grupo.  

                                                      
26 Programa de Pós-Graduação do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato grosso. (Coord.) 
Retirado em abril 4, 2012 <http:www.ufmt.br/ppge>  

27 Para explorar mais sobre a história da enfermagem e seu ensino no Brasil, ver Galleguillos (2001).  
28 A ideologia é o pensamento resultante das batalhas entre as lembranças e a consciência atual, entre a 
lembrança e suas representações, em Bosi, Eclea (1994).  
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Consideramos a pratica docente como atividade inconstante29, incerta e complexa, que se dá em 

processos e relações existentes entre pessoas que se submetem, que se abrem para esta vivencia, com 

objetivo de subverter as relações limitantes entre professores e alunos. É certo afirmar que as pessoas 

podem ser os professores, pesquisadores, alunos, enfim, todos os sujeitos que participam das vivencias 

no grupo de pesquisa. Para agir com sucesso, o professor não precisa ter manuais exatos, pois quando 

a prática é baseada em, 

‘... fórmulas generalizadas e medidas quantitativas tipicamente conceitualizadas em torno da 

aprendizagem dos alunos isoladas mas quantificáveis unidades de informação, os professores 

se afastam do cotidiano das particularidades da sala de aula.”30 

 

Historicamente, a partida da década de 90, os grupos de pesquisa tem tido maior destaque no cenário 

acadêmico das instituições de ensino público no Brasil, e isto tem se reproduzido na nossa realidade 

local. Estes grupos são organizados para possibilitar a concretização das políticas educacionais 

brasileiras que norteiam as práticas de pesquisa /ensino nas instituições de ensino (públicas ou 

privadas) no Brasil. É importante desenhar um breve panorama que contextualiza estes momentos e os 

espaços referidos, pois compreendemos que a construção das políticas se articulam com as atividades 

ambientais, culturais, sociais e econômicas de uma nação.  

A CAPES31 hoje é o principal dispositivo governamental regulador das atividades dos grupos de 

pesquisa do ensino superior no Brasil. É a instituição responsável por avaliar a produção científica dos 

grupos, indivíduos e redes que divulgam o conhecimento brasileiro gerado nas atividades destes 

espaços. Esta avaliação tem direcionado a criação, ou não, de novas linhas de pesquisa, assim como 

tem delimitado as áreas de conhecimento, o que, ao nosso ver, não tem potencializado a produção de 

grupos que não se inserem em nenhuma das classificações criadas por este órgão, restringindo a 

liberdade de criar, contrapondo o pensamento original de apreender com liberdade32. Outro 

questionamento que tem surgido, de maneira recorrente nas discussões realizadas entre pesquisadores, 

é sobre o produtivismo resultante da relação, nem sempre sadia, entre grupos de pesquisa, faculdades, 

pós-graduação, institutos e, principalmente órgãos de fomento à pesquisa brasileira.  

                                                      
29  Ver em Kincheloe, Joe l (1997).  
30 Ver em Kincheloe, Joe l (1997). 
31 Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, Ministério da Educação, Governo Federal do 
Brasil. 
32 Nadia Hage Fialho (2009) busca entendimento para as preocupações que germinam dos sentimentos que 
docentes relatam quanto a sua relação com a estrutura organizacional das Universidades (mais especificamente 
as públicas, pois são estas que mais produzem conhecimento no Brasil, e consequentemente, estão em constante 
avaliação realizada por órgãos governamentais semelhantes à CAPES), com a CAPES e com este universo de 
formas de produção e exigências que o mundo globalizante tem imposto aos professores brasileiros.  
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Este movimento que busca maior produtividade, impulsionado por órgãos de fomento e pela PPGE, 

tem criado nos indivíduos dos grupos de pesquisa o aumento da produção individual, pois existe o 

incentivo (através de processo avaliativo) de maior pontuação para trabalhos publicados em maior 

número, e não em trabalhos que apresentem a associação entre vários autores para sua produção. 

Neste paralelo, reconhecemos na nossa vivência, características refletidas nos meios acadêmicos 

europeus sobre o produtivismo imposto pelo processo de Bolonha, mas com a agravante de que os 

órgãos de fomento e de avaliação são governamentais. Ou seja, nos últimos anos temos atendido a 

lógica de produção científica para alavancar o desenvolvimento tecnológico do Brasil, e não para 

possibilitar a transformação da vida do brasileiro que está inserido em um país, que cada vez mais, 

aumenta as desigualdades sociais, reforçando a necessidade de luta por justiça social. Por isso, 

podemos apontar a não equidade dos direitos universais do ser humano ou da melhoria da vida 

humana, o desrespeito pelo ambiente mascarado por políticas que não buscam sua proteção ou usos 

sustentáveis das riquezas naturais brasileiras, como fundamento das principais iniciativas de pesquisa 

em desenvolvimento no Brasil. 

Para aprofundarmos nosso pensamento sobre esta temática, apresentamos o relato das experiências 

vivenciadas, e posteriormente analisamos a consciência histórica adquirida pelos relatores. Esta 

análise possibilita o desdobramento da tese de que se deve sempre analisar a contribuição de 

determinado ator social ou coletivo levando em conta o tempo histórico em que viveu, pois seu 

conhecimento e sua prática são relativos aos limites das relações sociais de produção concretas.33 

 

O cotidiano das práticas de pesquisa  

Para descrever o cotidiano do grupo de pesquisa, enquanto espaço/tempo coletivo de processos de 

aprendizagem, direcionamos nosso olhar para as práticas coletivas do grupo realizadas em 2012.  

O grupo realizou em 2012 cerca de 1 atividade semanal que identificamos como reunião de trabalho, 

são momentos (com duração entre 2 a 4 horas) em que são reunidos todos os integrantes do grupo para 

atender a uma agenda de atividades educativas preparadas no início de cada semestre de trabalho. As 

atividades realizadas nas reuniões buscavam atender as necessidades teóricas dos projetos 

neoformados, com a intenção de agregar cada projeto à linha de pesquisa, ou de potencializar os 

questionamentos que surgiam em pesquisas realizadas em períodos anteriores, atividade que motivou a 

reflexão sobre novos questionamentos, e novas pesquisas. Os momentos de reunião contavam com 

alguns rituais, que passamos a descrever, pois entendemos que eles fazem parte da cultura educacional 

do grupo GEM, e é a partir dela que poderemos compreender o significado das práticas educacionais 

que circulam neste grupo.  
                                                      
33 Ver em MINAYO, Maria Cecília (2006). 
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Na primeira reunião realizada em 2012, a coordenação do grupo apresentou a proposta de trabalho 

para o semestre, e discutiu as possibilidades de parcerias. As decisões sobre os conteúdos a serem 

trabalhados, a forma de abordagem e as parcerias que seriam formadas, eram tomadas coletivamente 

conforme a necessidade que cada integrante do grupo. A escolha por abordagens, instrumentos, 

teóricos e teorias era realizada democraticamente.  

A principal abordagem utilizada para as atividades essencialmente teóricas era o Seminário teórico, 

que reunia cerca de 3 ou mais integrantes do grupo para abordar determinado tema, em poucos 

momentos foram realizadas atividades em que um integrante preparasse o seminário sozinho. Sob este 

aspecto, as atividades buscavam aproximar a experiência dos jovens pesquisadores à experiência dos 

orientadores-pesquisadores, para possibilitar a dinâmica de aprofundamento das reflexões sobre as 

pesquisas em movimento.  

A cooperação acadêmica estimulada pelo compartilhar, proporcionava o sentimento de integração dos 

integrantes do grupo, motivando mais ainda a participação das atividades futuras. Com o 

amadurecimento das discussões teóricas durante as reuniões, era possível perceber o amadurecimento 

dos objetos de pesquisa, pois cada membro se apropriava da reflexão coletiva com a intenção de 

exercitar a problematização do seu projeto de pesquisa. Estes momentos preparavam os projetos que 

estavam sendo formados, amadurecendo seus questionamentos e elegendo teoristas que dessem 

suporte para a busca de cada pesquisador. Cada pesquisador apresentava ao grupo de pesquisa, em um 

segundo momento, o seu projeto de pesquisa, os dados preliminares coletados, as dificuldades 

encontradas na leitura e manuseio das fontes, com o objetivo de construir coletivamente novas 

possibilidades de entendimento do material apresentado. Cabe a cada membro, durante as discussões, 

acatar ou não as reflexões construídas no grupo, e após isso debruçar-se sobre o material apresentado e 

modificar os pontos que acredita serem importantes para qualificar o material/produto de pesquisa. 

Após o momento coletivo, o orientador e o orientando refletem sobre a discussão desenvolvida 

coletivamente e avaliam as modificações realizadas a partir destas reflexões. O que nos indica a 

importância da coletividade para a produção do conhecimento qualificado. 

Em algumas reuniões os integrantes participavam de um lanche promovido pelo próprio grupo, 

criando uma espécie de ritual que agrega os integrantes, reconstruindo identidades de reconhecimento 

entre os pares integrantes do grupo. Ainda não realizamos a reflexão sobre a importância destes rituais 

para a manutenção dos canais de dialogo cientifico e amadurecimento das relações entre os membros 

do grupo. As temáticas trabalhadas pelas enfermeiras inseridas no grupo se inserem nas práticas de 

ensino da enfermagem, voltadas para o cuidar como momento principal de atividade docente, para a 

reflexão sobre as teorias que sustentam estas praticas na realidade de Mato Grosso.  
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Uma das praticas identificadas durante as discussões sobre os resultados parciais da coleta de dados é 

fundamentada no Método Intuitivo.34 Esta prática foi identificada como uma das que o enfermeiro tem 

utilizado para orientar suas atividades durante o cuidado. Ainda não foi possível refletirmos sobre as 

contribuições desta para o ensino da enfermagem na nossa realidade, mas podemos apontar a 

necessidade de reflexão e de direcionamento, com fundamentação teórica, para dar clareza nas 

intenções das relações entre professores e acadêmicos de enfermagem.  

Com estas reflexões, entendemos que o processo de aprendizagem de cada membro pesquisador em 

pós-graduação é singular, e que o orientador também é sujeito de aprendizagem neste processo, que o 

docente-orientador faz parte desta dinâmica, por isso cada orientação praticada é capaz de 

potencializar a capacidade pedagógica do docente, reforçando assim a idéia de uma prática coletiva de 

aprendizagem democrática35. Assim, a potencialidade pode ser condicionada à prática docente quando 

esta é fundamentada em pressupostos teórico-filosóficos democráticos e solidários (Paulo Freire).  

Assim, as reflexões apresentadas neste texto, as políticas de qualificação para o profissional docente 

(regionais) para os Cursos de Enfermagem, apontam as mudanças que elas incitam tem motivado (ou 

não) e a necessidade de criação de micro-espaços criados para efetivar estas práticas, ultrapassando a 

ideia da criação de projetos sem a garantida de espaços de discussão sobre a qualidade do ensino em 

enfermagem levantada. 

 Identificamos a necessidade crescente de produção (método atual de qualificar os grupos de pesquisa) 

como uma motivação para a produção de um conhecimento dissociado da prática docente, um 

conhecimento que alimenta aos sistemas de avaliação da pós-graduação, pois podem não causar 

impacto nas práticas docentes. A prática multidisciplinar no grupo de pesquisa tem possibilitado 

levantar questionamentos importantes sobre a prática docente, que acreditamos que não seria possível 

em um grupo constituído por pesquisadores com a mesma formação profissional. E que esta pratica 

tem se distanciado das propostas de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade que justificam estas 

iniciativas. 
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Avaliação e a qualidade em educação 

Autor/a (es/as):  

Santos, Teresa de Jesus Correia Paulino dos [Universidade de Vigo] 

Resumo: 

Nesta comunicação partilham-se alguns dados da investigação sobre “A Avaliação e a 

Qualidade em Educação numa altura em que se assiste no contexto investigativo português um 

interesse, de estudos, sobre a problemática da avaliação e a sua importância para a compreensão 

das lógicas de funcionamento das organizações educativas. 

Temos vindo a assistir na União Europeia, a mudanças mais ou menos profundas nas 

orientações para a Educação, com base em prioridades políticas acrescida, permitindo ou 

beneficiando selectivamente a eleição de alvos ou orientações que claramente intersectam e 

condicionam a elaboração das políticas educativas nacionais relativamente a alguns processos, 

dimensões e vectores (Antunes, 2002). A avaliação institucional escolar tem vindo assim a ser 

estimulada, “pelos factores político-ideológicos, educacionais, económicos e culturais”, no que 

se refere às políticas de avaliação dos alunos, dos profissionais da educação e das escolas “têm 

marcado o campo da educação, nomeadamente da educação pública estatal, sendo justificadas 

por discursos muito díspares e contraditórios” (Afonso, 2010). A autoavaliação das escolas 


