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RESUMO 

O Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de pós-graduação stricto sensu 
voltada para profissionais de diversas áreas do conhecimento que busca refletir e 
intervir nos processos de trabalho, assim visa aproximar o exercício profissional da 
pesquisa acadêmica. Percebemos que por ser uma pós-graduação recente, pouco se 
tem publicado sobre ela, principalmente quando tentamos encontrar elementos sobre o 
MP para além dos documentos legais, como registros mais sensíveis sobre a 
aprendizagem e sobre as experiências nesta modalidade de formação. Essa pesquisa 
caminha neste sentido: buscou-se, através do acompanhamento de uma turma do 
Mestrado Profissional da UNIFESP - campus Baixada Santista, trazer elementos para 
conhecer os processos de aprendizagem deste coletivo, considerando as sensações e 
as narrativas dos mestrandos sobre este espaço e este processo educacional. Por meio 
do método da cartografia, foram produzidas narrativas da pesquisadora e narrativas de 
si dos mestrandos, bem como foi realizada uma produção coletiva da turma no formato 
de um portfólio. Com esses elementos investigamos alguns processos de 
aprendizagem inventiva da turma de 2015 do Mestrado Profissional Ensino em Ciências 
da Saúde da UNIFESP campus Baixada Santista, gerando análises e questões acerca 
das produções em diálogo com a literatura sobre o tema.   

Palavras-chave: cartografia, educação, narrativa, pós-graduação, experiência  
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ABSTRACT 

The Professional Master's (MP) is a modality of stricto sensu post-graduation aimed at 
professionals of several areas of knowledge that seeks to reflect and intervene in work 
processes, thus aims to approach the professional practice of academic research. We have 
noticed that since it is a recent post-graduation, little has been published about it, especially 
when we try to find elements about MP beyond legal documents, as more sensitive records 
about learning and about experiences in this type of training. This research is in line with 
this: it was sought, through the accompaniment of a group of the Professional Masters of 
UNIFESP - Baixada Santista campus, to bring elements to know the learning processes of 
this collective, considering the sensations and narratives of the masters about this space 
and this educational process. Through the cartography method, narratives of the researcher 
and narratives of the students were produced, as well as a collective production of the class 
in the form of a portfolio. With these elements we investigated some processes of inventive 
learning of the group of 2015 of the Professional Master's Degree in Teaching in Health 
Sciences of UNIFESP campus Baixada Santista, generating analyzes and questions about 
the productions in dialogue with the literature on the subject. 

Keywords: Cartography,  Education,  Narrative.  Post-Graduation,  Experience  
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APRESENTAÇÃO 
 

Aproveito este espaço para dizer por onde andei e para que, mostrando as pistas no 

caminho, possamos juntos entender como estou aqui hoje.  

Sou formada em Psicologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) campus 

Baixada Santista, e só esta frase já diz muita coisa. Diz que tive o prazer de conhecer um Projeto 

Político-Pedagógico diferenciado que me possibilitou vivenciar diversas experiências 

acadêmicas, principalmente por meio da estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino-

aprendizagem que têm a prática como eixo estruturante. Ir a campo desde o primeiro semestre, 

estranhar e ao mesmo tempo conhecer Santos: não a orla e a beleza dos jardins que todos 

conhecem, mas ir aos morros, às favelas, aos becos, conhecer as palafitas, as pessoas da Zona 

Noroeste, conhecer espaços culturais, fazer narrativas, acompanhar serviços de Saúde e de 

Educação.  

Conhecer muitas coisas, muitos cheiros, muitas pessoas. Experimentar, escrever sobre as 

experiências, questionar. Duvidar, sempre. E manter as dúvidas, as perguntas, as incertezas ali, 

marinando, ganhando corpo e produzindo com elas.  

As respostas não estão prontas, não são dadas, e nem encontramos uma Verdade, com V 

maiúsculo mesmo... Porque não existe a Verdade, não existe a Certeza. Descobri que são muitas 

verdades, muitas histórias, muitas certezas e muitas incertezas, muitas dúvidas e muitos 

estranhamentos. Sair do nosso lugar de conforto e colocar em análise as diversas questões que de 

certa forma nos confortam não é fácil, requer tempo, paciência e diz de uma ética de vida. Estar 

ética e politicamente disponível ao encontro, ao imprevisível, ao indizível, ao sensível.  

Acredito que os caminhos que segui em minha formação me fortaleceram para exercer 

essa política dos encontros, do sensível, da narratividade. O envolvimento com as pessoas, suas 

histórias, suas lutas, suas casas, seus cheiros, seus sonhos, tudo isso me alimentava de sentidos... 

Vejo borboletas em mangues poluídos, sinto o cheiro de saudade nos olhos da senhora que vive 

longe do filho há tantos anos, choro nas noites de chuva pensando nas famílias que vivem nas 

palafitas, ouço a musicalidade das ondas da praia, saboreio o café que me é presenteado nas 

visitas domiciliares... Vivo de intensidades e afetações.  
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Minha identificação com a cidade de Santos me levou a continuar aqui após a graduação. 

E meu envolvimento com o bairro do Rádio Clube me permitiu continuar trabalhando na região. 

Comecei a trabalhar com oficinas com jovens no Centro da Juventude. Oficinas de Cidadania 

que, pela abertura do tema, permitia-nos falar sobre tantos assuntos diferentes: sexo, violência, 

música, vídeos, arte, preconceito, relacionamentos. Eram espaços muito potentes e aprendi muito 

com aqueles jovens, mas em uma parte do percurso meu caminhar foi para outra direção. 

Cuidar da família e de quem eu amo também é importantíssimo na minha vida, e essa era 

a pedida do momento. Acabei por me afastar de meu trabalho e também da cidade de Santos, vivi 

outras intensidades que transitavam entre saúde-doença, São Paulo-Santos, preocupação-

tranquilidade, hospital-casas, vivendo um dia de cada vez, sentindo o presente e valorizando cada 

vez mais a vida no agora.  

E no meio de tantas incertezas prestei o Mestrado Profissional, numa tentativa de 

encontrar um caminho diferente, que poderia me levar a outros conhecimentos e que de alguma 

forma me levasse de volta à Santos, à UNIFESP, um lugar de conforto e também que muito me 

estimularia a criar e pensar em novas possibilidades. Passei.  

Tentei voltar a Santos e ao trabalho, mas alguns laços já estavam bem desgastados. 

Enquanto estive fora muita coisa mudou e percebi que em alguns lugares eu já não tinha mais 

lugar, talvez não agora. Por outro lado, outros projetos foram ganhando forma, corpo e vida. E eis 

que a ideia de quatro amigos de montar uma equipe de Acompanhamento Terapêutico em Santos 

virou realidade. Foi um processo muito gostoso o de construir algo que acreditamos em meio a 

um coletivo democrático, escolhendo juntos todos os passos do caminhar. Hoje somos a Equipe 

Trajetos e estamos trabalhando na região da Baixada Santista. 

É nesse emaranhado de situações, acontecimentos, desvios e novos caminhos que fui 

mudando o meu projeto de mestrado. A minha primeira intenção já não fazia sentido e tentei 

encontrar o que mais me afetava, o que mais me convidava a dissertar... E quando vi estava 

pensando no próprio mestrado. Revisitei a minha “Carta de Intenções” que escrevi para entrar 

neste mestrado e eis que encontro uma pérola: 

Sei que terei muitas dúvidas do por que escrever um mestrado, por que 

escrever sobre essas experiências, e fico feliz. As dúvidas desacomodam 

as palavras, as certezas, e o próprio escritor. Espero ter muitas dúvidas e 



10 
 

muitas questões para então buscar para além da palavra o que as palavras 

poderiam dizer, ou não dizer, mas dar possibilidade ao sentir, ao tocar, ao 

cheirar. Minha intenção é acompanhar os processos, presenciar, 

experimentar e trazer no corpo a experiência de uma pesquisadora que 

está apenas desenhando na areia.  

Percebi que pouco mudei a minha intenção de projeto ao deixar de falar sobre as oficinas 

que realizava com os jovens, afinal, a minha intenção desde o começo era “acompanhar 

processos”. A processualidade me pedia outra coisa. Ao experimentar o MP senti que estava ali o 

meu lápis de cor, que a minha turma poderia me ajudar a desenhar uma colorida dissertação sobre 

as nossas experiências, sobre os nossos processos de aprendizagem naquele coletivo.  

Devo dizer que eu já transitava por aí de alguma forma, pois meu Trabalho de Conclusão 

de Curso intitulado “A arte na universidade: possíveis espaços para experiências estéticas e 

aprendizagens inventivas” já me trouxe elementos para acompanhar processos não hegemônicos 

de se fazer ciência. Pude, com este trabalho, destacar momentos e relatos que traziam 

experiências estéticas e artísticas como dispositivos de aprendizagem. Não uma aprendizagem 

pelo conteúdo, como no senso comum a conhecemos, mas aprendizagem por meio dos 

questionamentos, das dúvidas, dos estranhamentos, assim como propõe a “aprendizagem 

inventiva” de Kastrup (2001). 

A Análise Institucional sempre me despertou olhares mais atentos e me levou a transitar 

por referências como Deleuze, Guattari, Lourau, entre outros. Por esse motivo comecei a 

participar de aulas sobre Análise Institucional na PUC-SP, o que me trouxe mais elementos para 

pensar e compor esta pesquisa de mestrado. Ao longo deste, e principalmente após a mudança do 

tema do meu projeto, sinto que mergulhei nas questões do MP: como representante de turma eu 

participei de várias reuniões, mobilizações, escritas de cartas e muitas conversas sobre o tema. 

Tudo isso foi me trazendo muita vontade de falar mais, pensar mais, conhecer mais o Mestrado 

Profissional.  

Ao longo do caminho também fui enviando currículos e tentando outros trabalhos. 

Comecei a me dedicar a um projeto muito interessante com pessoas em situação de rua, e também 

pela complexidade dos casos, pelas horas dedicadas ao trabalho e pela remuneração que este me 

ofertava, fui me envolvendo cada vez mais no trabalho e menos no mestrado.  
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Como um movimento de maré, fui percebendo minha relação com a minha pesquisa no 

MP: ora a maré estava cheia, com muitas ondas, muita energia, e ora a maré estava baixa, quase 

seca, e as águas quase nem se mexiam. Eu me senti assim. Foram dois anos de altos e baixos, 

marés cheias, marés baixas. Com o tempo comecei a prestar atenção neste movimento, e como a 

minha energia aumentava e abaixava.  

Notei que meus encontros faziam a maré subir, sejam os encontros das aulas ou mesmo 

nas orientações, eles me enchiam de energia, de afetos alegres. Já nos momentos de solidão para 

a escrita, ou em períodos sem aulas ou quando eu demorava a marcar as orientações, minhas 

águas iam baixando, e tinha pouca vitalidade para me dedicar à pesquisa.  

Com isso percebi que minha pesquisa estava diretamente ligada aos encontros, aos 

encontros alegres, para ser mais Spinozana, aqueles que aumentavam a minha potência de agir. E 

considerando o cotidiano de um Mestrado Profissional, sem bolsa, com poucas aulas por mês e 

com menos tempo para dedicação acadêmica, já que os mestrandos também se dedicam aos seus 

trabalhos — que inclusive bancam financeiramente a dedicação aos estudos — tudo isso dificulta 

para que mais encontros aconteçam.  

Trago isso para pensar que estudar sobre o Mestrado Profissional também passou por aí, 

por momentos de muito entusiasmo e alegria, assim como por momentos de muito desânimo e 

silêncio. Quando mergulhamos nas experiências, muitas vezes fazemos o mergulho livre, sem 

equipamento, sem proteção, nos jogamos na água e daí sentimos o que precisamos, e vamos 

colocando esses instrumentos durante o mergulho. Sentimos o que precisamos durante o 

mergulho, durante o caminhar, ou durante o escrever.  

Senti que precisava ouvir mais vozes, que precisava revisitar meu projeto mais vezes 

entre uma orientação e outra, que precisava me dedicar mais à minha pesquisa, senti que 

precisava de momentos de silêncio, de fuga, de reclusão. Senti que precisava escrever muito em 

uma noite só e ficar várias horas do meu dia trabalhando na dissertação, assim como também 

sentia que precisava ler e reler alguns textos que muito me interessavam e que ainda me geravam 

dúvidas. Senti, senti, senti. Senti tantas coisas.  
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Hoje vou chegando ao final desta experiência e percebo a dificuldade em encerrá-la. 

Conversas, pensamentos, silêncios, análise, tudo isso foi me ajudando a entender porque estava 

tão difícil concluir minha dissertação. Volto ao começo, e revisito meu passado.  

Quando eu me inscrevi no MP estava em um quarto de hospital, acompanhando um 

tratamento de câncer do meu companheiro. Terminei de escrever o projeto ali, entre textos, 

livros, computador, remédios, tratamentos e o sofá da acompanhante. Ali o mestrado significava 

cura, significava força para lutar, significava a esperança de sair dali, daquele momento de 

doença e trazia a possibilidade de voltar para Santos, com saúde para fazer essa pós-graduação.  

Ao longo do caminho o mestrado foi ganhando outros significados para a minha vida, era 

a chance de falar sobre algo que gosto, que acredito e que afirmo enquanto aposta política: as 

aberturas que a universidade precisa para trazer as experiências para a cena acadêmica. Falar 

sobre as experiências de vida, de trabalho, de formação, isso sempre fez meus olhos brilharem.  

Durante a dissertação fui gostando menos da minha escrita e me interessando mais pelos 

meus fazeres, me reconheci como uma boa profissional, realizando trabalhos que me colocavam 

em outra posição, como psicóloga, como educadora, como trabalhadora. E meus olhos também 

brilharam ainda mais por isso.  

A política nacional em tons desumanos e deploráveis e o bombardeio de notícias que 

muito nos chocam, nos calam, nos revoltam e nos tocam para repensar nossas vidas, nossos 

trabalhos e nossos projetos de futuro, tudo isso também exerceu grande influência neste trabalho. 

Impossível não notar nosso desgaste nas militâncias ao mesmo tempo em que também sentimos 

em nós a necessidade de fazer valer as nossas vozes. Fui para a rua, participei de alguns atos, me 

empolguei, gritei, lutei e também me calei, chorei, me revoltei.  

Atrasei as orientações, me perdi em meus prazos pessoais e pedi prorrogação do 

mestrado. Sinto que neste momento conturbado precisei ressignificar o que era essa dissertação 

para mim. Hoje ela não está mais num lugar de cura ou de esperança. Já tivemos essa cura, já 

estou morando novamente em Santos, já consegui retomar meus lugares de conforto para então 

me lançar em novos projetos de trabalho e de vida.  

Este mestrado me une a muitas coisas, são muitos laços. Com a universidade na qual me 

graduei, com meu processo de escrita e reflexão, com meus colegas de turma, com meu lugar de 
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estudante, com meus orientadores, com Santos, com a vida acadêmica, com professores que 

conheço, com referências teóricas que estimo, com pessoas que me incentivaram a estar aqui 

hoje.  

Mas preciso concluir, fechar este ciclo que infere inclusive em cortar alguns desses laços, 

mudar os caminhos e abrir outras possibilidades. Como diria Rosa Luxemburgo: “Quem não se 

movimenta, não sente as correntes que o prendem”. Este é um grande movimento, defender a 

dissertação, e, ao fazer este movimento, percebo serem tantas as correntes que me prendem.  

Finalizo minha apresentação contando que aqui existe muito de mim como Amanda, 

como Amanda-estudante, como Amanda-pesquisadora, como Amanda-narradora, como Amanda-

mestranda. Estes escritos trazem o meu caminhar, que não é linear, mas que está marcado, como 

pegadas que passeiam por diversos temas, por diferentes intensidades, com ritmos distintos. 

Como um grande mapa, cheio de pegadas e tracejados, não consigo esclarecer onde começa e 

onde termina, pois muitos são os caminhos possíveis, mas te convido a caminhar comigo. 

Vamos?  
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INTRODUÇÃO 

 

(...) Que os poetas aprenderiam — desde que voltassem as 

crianças que foram 

Às rãs que foram 

Às pedras que foram. 

Para voltar a infância, os poetas precisariam também de 

reaprender a errar a língua. 

Mas esse  é um convite a ignorância? A enfiar o idioma 

nos mosquitos? 

Seria uma demência peregrina. 

(Manoel de Barros) 

 Voltar a ser criança para aprender. Por quê? Por que ser criança? Por que precisamos 

aprender? Por que isso é assim? Por que fazem desse jeito? Por que paramos de questionar como 

crianças? As crianças são curiosas, não se contentam em ver como as coisas se reproduzem, mas 

questionam a sua produção. Com o tempo vamos parando de questionar muitas coisas e 

assimilamos ações, sensações, histórias e reações como algo dado, acontecido, imutável. 

Naturalizamos ao mesmo tempo em que tentamos fixar modos de fazer e sentir. Quando que 

paramos para perguntar: Por que fazemos isso? 

Voltar a ser rã para aprender. A rã é híbrida, vive na água e vive na terra. Passa sua vida 

transitando entre ambientes. As rãs respiram principalmente pela pele, a troca de ar com o mundo 

é feita através dos poros de seu corpo todo. Seus olhos possuem uma terceira pálpebra que 

possibilita que a rã consiga ver em quase todas as direções e elas ainda emitem diferentes sons, 

seja para marcar território, seja para tentar se reproduzir. Biologicamente elas passam pela 

metamorfose total e são excelentes saltadoras, mas não deixam de ser também excelentes 

nadadoras.  

Voltar a ser pedra para aprender. Pedra pode dar uma ideia de rigidez, de um elemento 

parado. Mas ela pode ser tanta coisa e que atire a primeira pedra quem não achar isso! Como diria 

o poeta, “tinha uma pedra no meio do caminho”. Ou era uma pedra no sapato? Ou seria uma 

pedra preciosa? A pedra está presente em nossas construções, como em casas, edifícios, mas 



16 
 

também está presente em diversas construções sociais da linguagem, nos provérbios e na poesia. 

Se duvidar nós conseguiremos até tirar leite de pedra e aprender que mesmo um elemento tão 

duro pode furar.   

Aprender a ser tantos, a duvidar, a ser e não ser, a metamorfosear, a furar, a saltitar entre 

terrenos. Um convite que Manoel de Barros nos fez e que refaço nesta dissertação. Que possamos 

transitar entre a escrita científica e a poesia, que encontremos mundos híbridos para nos 

metamorfosearmos. Que possamos valorizar as dúvidas, as questões, como espaços-tempos 

constituintes de nossos processos de subjetivação.  

Sendo assim, acreditamos que um espaço interessante de transformação, de dúvidas, de 

encontros e de aprendizagens pode ser o Mestrado Profissional (MP), que é uma modalidade de 

pós-graduação stricto sensu que se caracteriza pela possibilidade de aproximar a pesquisa do 

exercício profissional. Esta é uma pós-graduação voltada para profissionais de diversas áreas do 

conhecimento em que, por meio de recursos acadêmicos, busca-se refletir e intervir nos processos 

de trabalho. 

Essa modalidade de mestrado já vinha sendo pensada desde meados dos anos 90, e em 

1995 o Mestrado Profissional foi instituído oficialmente (CAPES, 2005a). Do Mestrado 

Profissionalizante, como era denominado em 1999, ao Mestrado Profissional encontrado hoje, 

muitos foram os documentos lançados para tentar dar conta da complexidade desse tipo de pós-

graduação, documentos cujo intuito é fomentar a aplicação deste mestrado, bem como para se 

pensar instrumentos de avaliação e trazer à tona questões relativas à natureza, aos seus aspectos 

legais e à sua nomenclatura. Também podemos observar que muitos documentos foram 

publicados para regulamentar seus fundamentos, objetivos, exigências e produções finais 

(BARROS et al, 2005; CAPES, 2005a; CAPES 2005b; RIBEIRO, 2007). 

Os documentos legais e a produção acerca do MP que foi publicada pela CAPES — 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior —, especialmente na Revista 

Brasileira de Pós-graduação, retratam marcos históricos, estabelecem requisitos e condicionantes, 

constroem instrumentos de avaliação, discutem sobre a população atingida e problematizam os 

financiamentos dos projetos. Essas são importantes literaturas dessa área, mas elas ainda não dão 

conta de responder às diversas questões acerca deste tipo de pós-graduação. 
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Santos e Hortale (2014) levantam importantes questionamentos sobre os quais essas 

produções mais técnicas não dão conta. Como, por exemplo, no que diz respeito à identidade do 

MP: 

Ainda que este seja um aspecto que distingue essa modalidade de outras de 

formação pós-graduada, interrogações a respeito da sua identidade persistem. O 

que o MP representa no contexto da pós-graduação brasileira? Que elementos 

ele guarda que o distingue do Mestrado Acadêmico (MA)? Que limites ele 

pretende romper que não foi possível fazê-lo pelo MA? (p. 2144)  

 Os autores citados trilham um caminho metodológico que estuda os discursos que 

vigoraram ao longo do tempo na legislação brasileira sobre Mestrado Profissional (MP) e 

observam como uma instituição de pesquisa e ensino na área da Saúde Pública se apropriou de 

tais discursos na construção de suas propostas de cursos. Os resultados mostram que as 

indefinições iniciais em relação à legislação dão lugar a uma nova perspectiva de articulação 

entre a academia e o mundo do trabalho, estreitando essa relação. Mas observa-se também que 

propostas de cursos de MP da instituição estudada ainda operam com esquemas de formação 

tradicionalmente consolidados, e suas propostas curriculares ainda estão muito semelhantes 

daquelas da modalidade acadêmica. Sendo assim, os autores concluem que a identidade desta 

modalidade stricto sensu ainda parece pouco determinada. 

Munari e colaboradores (2014) pesquisaram a respeito do Mestrado Profissional na área 

da enfermagem e, após analisarem 127 trabalhos, concluíram que o desafio de refinar o processo 

de construção da identidade do Mestrado Profissional no Brasil permanece.  

Quando se analisa a adoção dos verbos que conduzem os objetivos das 

investigações, bem como os desenhos metodológicos adotados, observa-se 

proximidade com a lógica do mestrado acadêmico. Há geração de conhecimento 

a partir da prática, porém, os estudos são restritos, em sua maioria, a ações 

investigativas que não resultam em mudanças imediatas, embora produzam 

resultados que possibilitam intervenções posteriores (MUNARI et al, 2014, p. 

207). 

O Programa de Mestrado Ensino em Ciências da Saúde foi recomendado pela CAPES em 

dezembro de 2002 e foi uma iniciativa pioneira no Brasil nesta área do conhecimento. Ele está 

sendo desenvolvido desde então pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

da Universidade Federal de São Paulo (CEDESS/UNIFESP). A sede do CEDESS está localizada 

em São Paulo e a partir de 2012 se expandiu para a Baixada Santista com a criação de turmas de 

Mestrado Profissional também neste campus.  
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Este programa tem como objetivo pesquisar e produzir conhecimentos sobre o Ensino em 

Ciências da Saúde a partir da problematização das práticas para que, dessa forma, os mestrandos 

possam planejar, implementar e avaliar ações educativas inovadoras no seu espaço profissional. 

Por meio do site do CEDESS1 é possível visualizar os resumos das dissertações 

apresentadas no programa de Mestrado Profissional. Assim, foi possível identificar que entre os 

anos de 2004 e 2015 foram apresentadas 149 dissertações com temas muito interessantes e muito 

diversos, e apenas duas delas traziam questões do próprio Mestrado Profissional. Uma dessas 

teses apresentava uma análise das dissertações de dois programas de mestrado 

(CEDESS/UNIFESP e NUTES/UFRJ) que abordaram a formação docente em saúde (SILVA, 

2011). 

Já Sueli Pedroso (2013) traz em sua dissertação um estudo com egressos do Programa 

Ensino em Ciências da Saúde. Foram aplicados questionários junto a 70 egressos do referido 

programa e a análise dos dados se deu pela sistematização quantitativa das respostas obtidas na 

Escala Likert e pela análise de conteúdo do tipo temática para as questões abertas. Buscou-se 

conhecer as motivações, as experiências curriculares, as contribuições e as mudanças na atuação 

profissional desses egressos após a conclusão do mestrado. 

A autora, ao concluir sua pesquisa, indica a necessidade de que novos estudos sejam 

realizados, ampliando a escuta sobre o Mestrado Profissional para além dos egressos, para que 

assim possamos tecer uma rede “de percepções, avaliações e representações sobre as 

contribuições dos mestrados profissionais para o campo da transformação das práticas a partir da 

produção de conhecimento sobre elas” (PEDROSO, 2013, p. 1). 

Sendo assim, pesquisar e avaliar o próprio Mestrado Profissional por meio dos seus atores 

pode ser um passo essencial para entender esse processo educacional. Percebemos que por ser 

uma pós-graduação recente pouco se tem publicado sobre ela, principalmente quando tentamos 

encontrar elementos sobre o MP para além dos documentos legais, como registros mais sensíveis 

sobre a aprendizagem e sobre as experiências nesta modalidade de mestrado.Portanto, esta 

pesquisa caminha neste sentido: busca-se, através do acompanhamento de da Turma de 2015 do 

Mestrado Profissional da UNIFESP - campus Baixada Santista, trazer elementos para conhecer os 

                                                           
1 Disponível em: <http://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/mest_prod_tesesp.htm>. Acesso em: 7 maio 

2015. 



19 
 

processos de aprendizagem deste coletivo, considerando as sensações e as narrativas dos 

mestrandos sobre este espaço e este processo educacional.  

A aposta desta pesquisa é acompanhar a experiência dessa turma do mestrado ao longo de 

mais de um ano para que mais elementos possam ser trazidos, mais questionamentos, mais 

contribuições, mais dúvidas. Um dos recursos que será utilizado para acompanhar a experiência 

de formação é a produção escrita de narrativas sobre o processo de aprendizagem que inclua a 

análise das implicações da pesquisadora. 

Bondía (2002) nos traz uma interessante reflexão sobre experiências. O autor ressalta que 

as experiências estão se tornando cada vez mais raras, dado nosso contexto contemporâneo: 

Nessa lógica de destruição generalizada da experiência, estou cada vez mais 

convencido de que os aparatos educacionais também funcionam cada vez mais 

no sentido de tornar impossível que alguma coisa nos aconteça. Não somente, 

como já disse, pelo funcionamento perverso e generalizado do par informação/ 

opinião, mas também pela velocidade. Cada vez estamos mais tempo na escola 

(e a universidade e os cursos de formação do professorado são parte da escola), 

mas cada vez temos menos tempo (BONDÍA, 2002, p. 23). 

Segundo Bondía: “pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, 

como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, “dar sentido ao que somos e ao 

que nos acontece” (idem, p. 21). E para dar sentido ao que somos e ao que nos acontece 

precisamos de tempo. Tempo para avaliar, para pensar, para relacionar, para dar sentidos. Tempo 

para aprender.  

Recorremos aqui a um conceito de Kastrup (2001), a aprendizagem inventiva. A  autora 

reflete sobre a questão da aprendizagem não como passagem do não-saber ao saber, mas 

aprendizagem como invenção de problemas: “é a experiência de problematização” (p. 17). A 

aprendizagem inventiva não se esgota na solução de problemas, mas prolonga seus efeitos e sua 

potência na problematização processual.  

Kastrup explica esse tipo de aprendizagem com uma ilustração de uma viagem:  

Quando viajamos somos forçados a conviver com uma certa errância, a perder 

tempo, a explorar o meio com olhos atentos aos signos e a penetrar em 

semióticas novas. Somos forçados a pensar, a aprender e a construir um novo 

domínio cognitivo e uma outra maneira de realizar atividades que eram tão 

simples e corriqueiras que havíamos esquecido seu caráter inventado. A viagem 

surge, então, como ocasião de uma aprendizagem, pois o viajante não se dava 
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conta de que as relações que tomava como óbvias e garantidas eram, a rigor, 

construídas e inventadas (KASTRUP, 2001, p. 17).  

 

 O viajante estranha ações cotidianas em outro lugar e esse estranhamento dá espaço para a 

emergência de maior sensibilidade a aspectos da paisagem e do dia-a-dia que antes eram 

corriqueiros e passavam despercebidos. Isso porque este processo de aprendizagem se inicia 

quando não reconhecemos, quando estranhamos e problematizamos. Não se trata de um processo 

de recognição, mas de olhar para os objetos como se fosse pela primeira vez. 

 Podemos pensar que um trabalhador que está imerso em seu trabalho cotidiano está muito 

familiarizado com situações daquele lugar, ao mesmo tempo em que não negamos que ele pense 

sobre seu cotidiano, no sentido em que o fazer não está distante do pensar, reconhecemos que ele 

pensa e reflete sobre sua prática à medida que realiza suas ações. Mas acreditamos também que, 

ao se afastar deste local de trabalho e conhecer outras realidades em outros espaços, este 

trabalhador pode ser convocado a experimentar estranhamentos. Assim, ele certamente  

estranhará ações que antes lhe eram rotineiras, e essas problematizações ilustram a questão 

central da aprendizagem inventiva, a circularidade do aprender a aprender. 

 Dessa forma, entendemos que o Mestrado Profissional pode ser um ambiente de 

problematizações, um espaço acadêmico que acolhe profissionais para que as práticas de trabalho 

possam ser compartilhadas, refletidas, repensadas, estranhadas e que a partir das dúvidas e do 

questionamento do cotidiano é que intervenções podem ser pensadas. 

 Como diria Kastrup (2001), o desenvolvimento da aprendizagem inventiva “é sempre 

resultado da tensão entre as formas existentes, constituídas historicamente, e os abalos, as 

inquietações, os estranhamentos que nos afetam” (p. 23). Portanto, destacamos que a 

aprendizagem inventiva não se dá na solução de problemas, mas sim na invenção deles.  

 Para explicar a invenção, Kastrup (1999) recorre à etimologia da palavra: deriva do latim 

invenire, que significa encontrar relíquias ou restos arqueológicos. Portanto, a autora reforça que 

a invenção não se dá como uma “iluminação súbita”, mas que ela “implica uma duração, um 

trabalho com restos, uma preparação que ocorre no avesso do plano das formas visíveis” (p. 27). 

A invenção é um processo de busca, de experimentação, de composição e recomposição, e o 

resultado é necessariamente imprevisível:  a invenção requer tempo. 

A autora propõe que a invenção possa ser analisada como imprevisibilidade e 

problematização, o que concede um caráter dinâmico, processual e interativo para a invenção. A 
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função do meio seria então perturbar o organismo, afetar e colocar problemas, e não (somente) 

transmitir informações. A cognição aparece como um processo no qual reside uma inventividade 

intrínseca, que indica a criação de múltiplos e inéditos regimes de funcionamento. 

Entendemos que o Mestrado Profissional pode ser um espaço de escavação, de busca e de 

composição com esses restos arqueológicos das nossas práticas profissionais, e entendemos que 

essa produção, essa invenção acerca do nosso cotidiano profissional requer tempo e engajamento 

para que possamos dar conta da processualidade da invenção, da recomposição, da criação com 

essas relíquias. 

Nesta pesquisa de mestrado, o trabalho da pesquisadora foi o de cartografar neste tempo 

de invenção e, enquanto mestranda, acompanhar a turma da qual faz parte: seu papel foi de 

pesquisadora e de pesquisada. Para que pudesse acompanhar os processos do mestrado 

profissional não em busca de informações, mas para estar disponível aos encontros e às 

possibilidades desse “estar com”, mergulhando na experiência. Assim como propõem Barros e 

Kastrup (2009, p. 57): 

(...) a cartografia não visa isolar o objeto de suas atribuições históricas nem de 

suas conexões com o mundo. Ao contrário, o objetivo da cartografia é 

justamente desenhar a rede de forças à qual o objeto ou fenômeno em questão se 

encontra conectado, dando conta de suas modulações e de seu movimento 

permanente. 

 

Acompanhamos as experiências deste Mestrado Profissional atentos à questão da 

aprendizagem, de forma que essa atenção não seja aprisionante e seletiva, mas que seja flutuante 

e que acompanhe processos para que possamos desenhar uma rede de forças, que ora se 

entrelaçam, ora se distanciam, ora se alargam. Ativando uma atenção à espreita, como nos sugere 

Kastrup (2009), que evita os dois extremos — “o relaxamento passivo e a rigidez controlada” (p. 

48) — e amplia o território de observação, fazendo emergir um mundo que já existia enquanto 

virtualidade e que pode, portanto, atualizar-se.   

Este desenho se formou pela composição de diversos elementos que, como braços de 

polvos, podem parecer caminhar para direções distintas, mas por meio de certa sintonia entre 

estes elementos produz-se um movimento. Sendo assim, foram utilizados diversos recursos para 

acompanhar os processos de aprendizagens neste MP, tais como: narrativas escritas da 

pesquisadora, narrativas escritas dos mestrandos e produção de um portfólio coletivo com os 

mestrandos da turma de 2015 do MP da UNIFESP Baixada Santista. 
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As narrativas tiveram o objetivo de trazer à tona questões e memórias relacionadas às 

experiências coletivas nessa pós-graduação. Processos de produção, de questionamentos e de 

estranhamentos que foram compartilhados no coletivo da turma do MP são trazidos em escritos 

que a pesquisadora desenvolveu ao longo do trabalho.Solicitamos aos mestrandos que eles 

fizessem narrativas de si. Narrativas sobre as suas experiências e aprendizagens neste MP 

relacionando-as com suas vidas, suas trajetórias profissionais, seus trabalhos, suas vivências 

dentro e fora do espaço da pós-graduação e que produziram marcas em suas vidas.  

Outro recurso utilizado na pesquisa foi a criação de um portfólio compartilhado deste 

grupo. Um caderno que foi construído com as muitas mãos destes mestrandos e que se 

materializou em uma construção coletiva sobre as experiências, as aprendizagens, as dúvidas, as 

conexões, os saberes e os estranhamentos.  

Esses materiais nos ajudam a responder algumas questões-chave para esta pesquisa: como 

se dão as aprendizagens inventivas neste Mestrado Profissional, para essa turma especificamente, 

e qual a potência desse tipo de aprendizagem?  

Nossa hipótese de pesquisa parte da ideia de que o Mestrado Profissional pode ser um 

espaço de questionamentos, de reflexões e de intervenções, e apostamos que este pode ser um 

recurso profissional que possibilitaria aprendizagens inventivas.  

O objetivo geral da pesquisa é investigar os processos de aprendizagem inventiva da 

turma de 2015 do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde da UNIFESP campus 

Baixada Santista. E para isso contamos com alguns objetivos específicos, que são: dar 

visibilidade às narrativas que tragam experiências de estranhamentos, de questionamentos e de 

invenções de problemas compartilhadas com essa turma; mapear pistas de como o MP tem 

valorizado as experiências, as aprendizagens e a articulação entre conhecimentos; valorizar as 

narrativas de si dos mestrandos como uma forma de aprendizagem inventiva. 

Para facilitar a compreensão talvez seja útil sublinhar que esta dissertação foi desenhada 

da seguinte forma: ela começa pelo item apresentação, que aposta nesse espaço importante de 

escrita de si da pesquisadora para também apresentar as implicações da pesquisadora ao produzir 

conhecimentos. Depois seguimos para esta introdução, que busca dar conta de expor o tema e 

explanar os objetivos da pesquisa. Em seguida caminhamos pelos dados produzidos, e temos um 

capítulo sobre o cultivo e a peneiragem das narrativas da pesquisadora e outro sobre o cultivo e a 

colheita de marcas entre os mestrandos. Damos sequência à dissertação com o terceiro capítulo 
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que traz a composição teórica que dialoga com nossa pesquisa, constituindo um texto com os 

autores que nos fazem pensar sobre os elementos essenciais que trabalhamos (Mestrado 

Profissional, experiência, formação e aprendizagem) e as relações das literaturas com os 

elementos intensivos dos capítulos anteriores, formando nosso espaço de análise. Encerramos 

com as considerações finais da dissertação e os anexos deste trabalho.  
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CAPÍTULO 1 - CULTIVANDO E PENEIRANDO NARRATIVAS 

 

 Inspirada pelo método da cartografia, lá vai a pesquisadora para seu campo de trabalho.  

De início, ainda sem saber quais seriam as pistas que encontraria pelo caminho, um mundo de 

possibilidades se abre. Acompanhar o Mestrado Profissional, essa era a sua proposta. Na sua 

caixa de ferramentas havia muitas ideias, mas uma delas fez seus olhos brilharem: a escrita de 

narrativas.  

A escolha pela produção de narrativas caminha no sentido do “mergulho na experiência” 

proposto pelo método cartográfico à medida que  

O ato de encontrar-se para contar e recontar experiências parece produzir uma 

condição facilitadora de novas invenções para o universo singular. Invenções 

que trazem em sua compreensão a própria desordem como parte inerente à vida 

(CARVALHO E COSTA, 2011, p. 6).  

 Embora as narrativas pareçam ferramentas pessoais de escrita, elas são compostas por 

processos individuais e coletivos que se entrecruzam. As memórias não são em si individuais, 

elas carregam um quê de singularização, mas são afetações em um plano coletivo, uma vez que 

existe uma multiplicidade de encontros em um mesmo acontecimento. 

As situações narradas trazem o eco das lembranças, as afetações do encontro 

com o ouvinte, as leituras que o narrador tem de suas próprias experiências, as 

possibilidades e os desejos – confessos ou não – de reviver, editar, buscar 

detalhes, esquecer, repetir, lembrar e ser lembrado (CARVALHO E COSTA, 

2011, p. 9). 

Nas narrativas trazidas nesta dissertação pudemos destacar analisadores que tecem redes 

de forças, formando uma colcha de retalhos em que poderemos ter uma visão mais ampliada dos 

processos de aprendizagens do Mestrado Profissional vivenciado pela turma acompanhada. 

 Ao produzir essas narrativas de alguns encontros da turma do MP, entendemos que essa 

escrita poderia ser “[...] uma oportunidade ímpar de não deixar cair no esquecimento certos 

acontecimentos e afetações por vezes mais intensos e constituintes que a própria individuação do 

narrador” (CARVALHO E COSTA, 2011, p. 7).  

 Dutra (2002), ao retomar Benjamin (1994), diz que este considerava a arte de contar uma 

história um acontecimento infinito. O acontecimento tende a ser finito, pois se encerra no 

presente, mas o acontecimento lembrado é infinito, sem limites e serve como um elo com tudo o 
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que veio antes e o que virá depois. Dessa forma, a autora ressalta que a narrativa se reconstrói à 

medida que ela é narrada e que, portanto, ela pode ser um interessante intercâmbio de 

experiências. 

 As narrativas foram sendo pensadas e cultivadas pela pesquisadora, que ia aos poucos 

regando as sementes para observar qual flor brotava. Em um primeiro momento via-se um campo 

cheio de sementes na terra, pois muitos eram os temas a serem trabalhados, mas com o passar do 

tempo apenas algumas mudas cresceram: eram os assuntos que pediam passagem, que saíam da 

terra para florescer e serem vistos.  

 As narrativas foram escritas e levadas para o espaço de orientação para que elas pudessem 

ser trabalhadas de outra forma: elas foram peneiradas. Peneirar é o ato de passar algo por uma 

peneira, de forma a filtrar esse conteúdo, permanecendo uma parte retida nos crivos enquanto 

outra  parte passa por eles.  

A peneira foi um dispositivo criado nas orientações do mestrado. Não sabíamos de 

antemão que ela seria necessária, mas ao perceber que de alguma forma realizávamos essa função 

de peneirar, sentimos que ali estava criado um dispositivo interessante para trabalhar com as 

narrativas. As tramas da peneira se fazem naquele momento em que nós três conversamos: eu, a 

orientadora e o coorientador. O que a peneira retém e o que ela deixa passar é o que vamos 

analisar.  

Nise da Silveira, psiquiatra que muito estimo, criou um brasão para ela. O brasão ficava 

em cima da porta de sua biblioteca e consistia em uma peneira e dois abanadores, tudo feito de 

palha. O brasão servia como um lembrete: a peneira indicava o trabalho de filtragem, já os 

abanadores serviam para manter a paixão acesa, para não deixar a chama se apagar. Nise conta 

que sua tia peneirava um pudim de laranja sete vezes, e que por isso ele ficava tão gostoso. Dessa 

forma, ela também peneirava seus pensamentos muitas vezes, filtrava e depurava as ideias 

(HORTA, 2009).  

Além de compartilhar com Nise o amor por gatos e por pudins, tomarei emprestada a 

peneira de seu brasão familiar para então produzir um filtro com as narrativas nesta pesquisa de 

mestrado. Não será possível peneirar sete vezes como o pudim de laranja de sua tia, mas irei 
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depurar as ideias passando as narrativas pelas tramas da minha peneira-orientação, retendo alguns 

conteúdos para que eles possam ser melhor trabalhados.  

Quando peneiramos algum alimento, geralmente jogamos fora o que ficou na peneira, o 

que não passou pelo filtro. Como no caso da farinha, em que ao passar pelas tramas da peneira, 

aproveitamos os grãos mais lisos que passam facilmente e dispensamos os grânulos maiores, os 

quais geralmente não são utilizados na culinária, e são descartados. Peço licença para a querida 

Nise, mas nessa pesquisa o processo será outro. Vamos destacar exatamente isso que não passou 

pela peneira, vamos nos atentar aos detalhes desses grãos, vamos olhá-los com mais atenção, 

vamos trabalhar com eles.  

Podemos recorrer à ideia de “narrador sucateiro”, como bem coloca Gagnebin (2006) 

dialogando com Benjamin. O narrador sucateiro não tem o objetivo de recolher grandes feitos.  

Pelo contrário, “deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não 

tem significação, algo que parece não ter nem importância nem sentido, algo com que a história 

oficial não sabe fazer” (p. 54). 

Benjamin (apud Gagnebin, 2006) acredita que do discurso histórico “sobram” dois 

elementos, que “a história oficial não sabe o que fazer” com eles, seriam eles: o sofrimento 

indizível (referente à Segunda Guerra Mundial) e o anônimo (aquilo ou aqueles que não têm 

nome, aquilo que não deixa rastro). E o autor afirma que essa seria a grande tarefa do narrador e 

do historiador (e por que não do cartógrafo?) narrar o que a tradição, o que a “história oficial” ou 

dominante justamente não narra. Dizer o que não é dito.  

Falar sobre o que sobra, o resto, o que fica nas entrelinhas, o que não passa fácil pelos 

nossos filtros diários. Falar sobre o que engasga, o que incomoda, o que não entendemos, o que 

não está nos “livros oficiais”. Acredito que o trabalho do cartógrafo passa por aí, nessa missão 

que Benjamin coloca como “tarefa paradoxal”, por consistir na transmissão do inenarrável.  

Como então narrar algo inenarrável? Essa questão assola esta pesquisa. Tentar colocar em 

palavras e em textos o que ainda nos parece anônimo, porque ainda não sabemos seu nome, seu 

sentido, mas sabemos que tem algo para ser escrito e explicitado. Como uma intuição que nos faz 

pensar nesse paradoxo e que nos faz olhar justamente para ele. Olhar o que não está nos textos 



27 
 

oficiais sobre o MP, olhar o que não está nas resenhas dos mestrandos, olhar o que está ainda sem 

forma, sem nome, mas que está ali.  

Ao tentar escrever sobre isso, damo-nos conta de diversos outros elementos que trazemos. 

Noções que passam pela nossa peneira por ser algo já fluido, já conhecido, já nomeado. Assim 

como trazemos rudimentos que nos despertam interesse justamente por não se ajustarem a essa 

forma, por não passarem tão facilmente pelos crivos e por ter algo ali que nos desafia a pensar e 

repensar sobre esses elementos.  

Esse importante utensílio foi um empréstimo de Nise para essa pesquisa. Como dito 

anteriormente, não poderemos repetir seu processo culinário de peneirar sete vezes, mas temos a 

certeza de que ao menos três vezes nossos ingredientes serão peneirados. Três peneiras diferentes 

feitas por três pessoas diferentes que criam nos momentos de orientação um labor delicado e 

ousado que seria esse ato de peneirar o dito, o narrado.  

Posto isso, seguimos com o capítulo da seguinte forma: colocamos a narrativa feita pela 

pesquisadora e a peneiragem de cada escrito. Pensamos em apresentar as narrativas na ordem em 

que elas foram produzidas durante o tempo da pesquisa, mas entendemos que a narrativa “Quem 

somos nós”, que se referia à segunda produção, deveria vir primeiro para que pudéssemos contar 

um pouco de onde os estudantes do MP vieram, para então apresentar as outras narrativas. Sendo 

assim, tomamos a liberdade de iniciar com a segunda narrativa produzida para depois trazermos 

as outras por ordem de produção. Vale ressaltar que elas possuem formatos diferentes e 

trabalham com temas diversos. 

O resultado do processo de “passar pela peneira” vem logo abaixo de cada narrativa e 

forma uma listagem do que ficou retido no processo de peneiragem. Nota-se que os elementos 

que ficaram na peneira variam em número e tema de acordo com cada narrativa, mas nem por 

isso eles deixam de se comunicar e de se relacionar.  

Este foi um primeiro processo de levantar questões a serem pensadas, são elementos que 

nos saltaram aos olhos para analisarmos. Buscaremos associar esses elementos com os achados 

colhidos no próximo capítulo, para então delinearmos uma análise mais complexa com estes dois 

processos que se conectam. Logo, esta é uma primeira camada que retém os restos do ato de 

peneirar.  
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Narrativa 1 - Quem somos nós 

“Sou psicóloga, sou médica, sou terapeuta ocupacional, sou farmacêutica, sou assistente 

social, sou dentista, sou enfermeira, sou administradora, sou pedagoga. Sou mãe de filhos 

pequenos, sou solteira, sou casada, sou mãe de filhos adolescentes e vou aos shows de rock com 

eles. Sou filha de uma mulher guerreira que não sobreviveu à luta contra o câncer, sou filha de 

pais que acabaram de se separar, mas vivem na mesma casa. Sou a filha que cuida do pai depois 

de seu AVC, sou a namorada que acompanha seu companheiro nas sessões de quimioterapia. Sou 

mãe de uma filha que está em processo de separação com o marido e me preocupo também com a 

neta deste casamento. Sou mãe de uma filha de três aninhos que tem a maior disposição! Sou 

solteira e estou à procura de um novo amor, ou não.  Sou casada com um músico, estou noiva e 

meu namorado quer casar. Acompanhei a minha sogra em um tratamento de saúde muito difícil, 

fui sua filha, amiga e companheira. Cuido da minha mãe que esta em cuidados paliativos, já até 

pensei em desistir de estar aqui no mestrado, mas esse espaço me dá forças. Tive problemas em 

meu trabalho, tentaram me mudar de sessão, mas consegui ficar onde eu gostaria. Fui mandada 

embora. Trabalho como contratada e tenho medo de ser demitida. Esse ano a prefeitura atrasou 

meu salário em dois meses, e não receberei o meu 13º. Estou trabalhando na Secretaria e talvez 

eu seja remanejada no ano que vem. Trabalho com algo tão complexo que quando entro de férias 

ninguém quer ficar no meu lugar, nem com o aumento do salário. Minha família é de outro estado 

e de vez em quando eles conseguem vir me visitar. Trabalho na área da Assistência Social, na 

área da Saúde, na área da Educação e em uma ONG. Estudei minha graduação em uma 

universidade pública, estudei em uma universidade particular. Fiz residência, fiz aprimoramento, 

fiz especialização, fiz outra pós-graduação. Sou de Santos, sou de São Paulo, sou de Diadema, 

sou do Espírito Santo, sou de São Bernardo do Campo, sou de São Carlos, sou de Santo André. 

Estou grávida, e logo teremos mais uma integrante neste coletivo. Luto pelo SUS e pela 

Educação Pública, ambos com qualidade. Antes de vir para a aula do mestrado tenho que deixar 

os filhos na escola, eu tenho que pegar um ônibus, tenho que pegar carona, tenho que viajar para 

chegar a Santos. Tive dificuldade para justificar lá no meu trabalho a minha presença no 

mestrado. Devo cumprir horas a mais de trabalho porque estou estudando aqui. Terei que 

trabalhar no dia 29 de dezembro só porque estou no mestrado e meu chefe acha que devo cumprir 

uma carga horária maior. Depois que eu concluir o mestrado meu salário irá aumentar, ou não. Já 

mudei meu projeto de mestrado três vezes. Já vim com ele quase pronto e pouco tive que mudar. 
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Levo as discussões e as coisas que aprendemos em aula para meu espaço de trabalho, mas às 

vezes sinto que eles não vão entender, ou não vão me dar espaço para isso então não falo nada. 

Minha família me dá uma força para eu estar aqui hoje no mestrado. Vocês, colegas do mestrado 

é que me dão uma força para eu estar com a minha família.  

Somos muitos, somos muitas. Aprendemos com os nossos encontros, com as nossas conversas, 

com as nossas discussões. Nós nos diluímos no coletivo da turma 2015 do MP, ao mesmo tempo 

em que nos reconhecemos tão diferentes uns dos outros. Sou muito de mim, mas sou um pouco 

do outro, dos muitos outros que conheci aqui. Tenho afinidades, tenho preferências de lugar para 

sentar na sala, tenho grupos separados no celular, tenho colegas em que posso confiar a entrega 

de um trabalho num dia que eu não estiver presente. Tenho afinidade por amigos que cedem suas 

casas para que eu possa dormir de um dia para o outro. Tenho confiança em amigos que vão me 

ajudar quando meu carro for guinchado, quando meu filho se machucar na escola, quando minha 

sogra estiver internada, quando eu precisar de uma carona ou de um abraço. Tenho aqui 

companheiros de almoço, de café, de cerveja. Pessoas com que divido quinzenalmente às minhas 

quintas e sextas-feiras. Compartilhamos o nosso cotidiano de trabalho e muitas vezes eles me 

ensinam a enxergar coisas que eu não via com meus próprios olhos, mesmo trabalhando tantos 

anos naquele lugar. Tenho admiração pelo trabalho de meus colegas. Às vezes também me irrito 

com alguém que chega atrasado, que fica mexendo no celular, que fica conversando durante a 

aula, que defende pontos de vista que eu não defenderia. Às vezes estou cansada no meio da aula 

e de repente vejo em minha frente um pacote de bolacha, uma caixa de uva passas, sementes de 

cacau, um pote de amendoim, um saquinho com pedaços de coco ou uvas. Compartilhamos os 

nossos alimentos, dividimos com os colegas um pouco do que gostamos de comer e de alguma 

forma estamos oferecendo carinho em forma de guloseimas. Trocamos livros e artigos que 

achamos que podem ser interessantes para o nosso colega, talvez para a pesquisa dele, ou para o 

trabalho, quem sabe. Nem sempre é fácil, nem sempre tenho vontade de viajar para ir à aula, nem 

sempre tenho vontade de voltar do almoço tão gostoso para entrar na sala de aula, mas eles me 

ajudam. Eles me lembram em que sala será a aula e eles também me lembram sobre as entregas 

dos trabalhos, os prazos, as indicações para a tarefa, as notas. Acordo cedo e vou correr antes de 

ir para a aula. Corro apenas para a cafeteria mais próxima para me hidratar com um café 

quentinho nos intervalos das aulas. Já conhecia alguns colegas antes de vir parar aqui nessa sala, 

ou não conhecia ninguém e de alguma forma agora parece que já conheço todos.  



30 
 

Somos tantos e nós todos temos algo em comum: estar nesta turma do Mestrado 

Profissional. Podíamos ter entrado em outra turma, ou em outro mestrado, podíamos não termos 

nos conhecido, mas cá estamos. Compartilharemos nesses anos juntos, nossos projetos de 

pesquisa, nossas dúvidas, nossas angústias, nossas alegrias, nossos projetos de vida. Não tem 

como fazer parte de um coletivo por dois anos e dizer que ele não faz parte de você, não te 

contagia. Nós nos contagiamos quinzenalmente. Conversamos, rimos, choramos, estamos lado a 

lado em uma sala de aula, então por muitos momentos compartilhamos o nosso estar no mundo, o 

toque, o cheiro, o sorriso, são marcas que deixamos em nós e que são capturadas pelos outros.  

Cultivamos algo aqui, não sabemos bem o que é, não conseguiríamos nomear. Mas são 

muitos meses de cultivo, de rega, de poda, de adubo. As muitas mãos que compõem essa turma 

de mestrado cultivam esse fruto, ou produto. Os nossos encontros alimentam essas raízes, são 

vozes, são toques, são afetos...compartilhados.”  

 

O que ficou na peneira: 

1) Muitas vozes que falam 

Sentimos pela narrativa um pouquinho de cada pessoa que compõe a turma. A pesquisadora 

trouxe muitas histórias e trechos do cotidiano que contam um pouco sobre uma pessoa ou 

também sobre várias pessoas, que podem se identificar com a mesma passagem ou com alguns 

trechos que se cruzam, que se contrapõeme se somam. Dar voz ao que diferencia e ao que une, 

entendendo que esses dois elementos não são dicotômicos, mas que encontram composições 

possíveis dentro desse coletivo.  

Nós temos uma ideia de quem faz parte dessa turma, conhecemos um pouco sobre suas 

histórias, suas famílias e alguns desafios diários que encontram. De alguma forma a narrativa nos 

apresenta essas pessoas para que possamos então perceber os muitos caminhos que os mestrandos 

percorreram em suas trajetórias profissionais para que hoje pudessem se encontrar neste 

mestrado, neste momento de suas vidas. 
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2) Falta de dados quantitativos da turma 

Talvez a pontuação dos dados quantitativos pudesse ampliar a caracterização deste grupo. 

Percebendo isso, fizemos algumas indicações sobre a turma de 2015. Produzimos quadros que 

ilustram esses dados quantitativos quanto às categorizações (ANEXO 1). 

A turma é composta por 26 mestrandos, sendo que destes temos apenas quatro homens e 

outras 22 mulheres, todos e todas cisgênero (Quadro 1). 

Quanto às formações profissionais, temos: 12 pessoas formadas em Psicologia, 3 em Terapia 

Ocupacional, 3 em Medicina, 2 em Enfermagem, 1 em Farmácia, 1 em Pedagogia, 1 em 

Administração, 1 em Serviço Social, 1 em Fonoaudiologia e 1 em Odontologia (Quadro 2). 

Quanto ao tempo de atuação profissional, temos que: 11 mestrandos estão atuando nas suas 

profissões há menos de 10 anos, enquanto que 15 mestrandos estão trabalhando na área de 

formação há mais de 10 anos (Quadro 3). 

Destes 26 mestrandos, todos entraram trabalhando em alguma dessas áreas: Educação (1), 

Terceiro Setor (2), Administração (1), Assistência Social (1) e Saúde (21). Temos, portanto, que 

significativamente o maior número de mestrandos está trabalhando na área da Saúde, sendo que 

todos os 21 estão trabalhando na saúde pública (entre os setores primários, secundários e 

terciários da Rede de Saúde Pública) (Quadro 4). 

Os projetos de pesquisa foram elaborados para ser desenvolvidos em seus respectivos locais 

de trabalho, dessa forma, vemos que 13 projetos de pesquisa foram pensados para a cidade de 

Santos, 4 em São Bernardo do Campo, 4 em São Paulo, 2 em São Vicente, 1 em Diadema, 1 em 

São Sebastião e 1 em Peruíbe (Quadro 5). 

 

Narrativa 2 - Mobilizações 

“Era uma quinta-feira, estávamos reunidos na Sala da Pós e fomos convidados a participar 

da mobilização que acontecia na universidade. O que significava esse convite? Aos poucos as 

falas ganhavam mais corpo. Uma mobilização pela Educação Pública de qualidade. Estávamos 

em uma universidade pública e mesmo assim ficamos surpresos com o convite.  
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As professoras que fizeram o convite justificaram fazê-lo porque entendiam que a 

natureza dessa turma de alunos era de se mobilizar, que percebiam isso em sala e que era uma 

posição ética e política contar para nós alunos o que estava acontecendo. Daí nós já podemos 

destacar esse “histórico” dessa turma do mestrado. Por que erámos tão diferentes? Penso que 

nossas discussões em sala já mostravam um pouco isso, estávamos implicados nas questões que 

nos chegavam, problematizávamos o nosso cotidiano com muita intensidade e compromisso 

político. Mas será que esse não deveria ser um compromisso de todos os cidadãos, e 

principalmente dos estudantes em uma universidade pública?  

As professoras nos contaram que essa era uma mobilização dos docentes e dos estudantes 

da UNIFESP e deveríamos decidir se nos juntaríamos ao movimento participando da Assembléia 

no outro campus da universidade ou se escolheríamos continuar nossa aula do MP e trabalhar 

com os conteúdos previamente pensados. A decisão seria coletiva.  

Quisemos entender mais sobre o movimento para então decidirmos. Todos os integrantes 

daquela sala estavam de alguma forma relacionados à Educação Pública ou à Saúde Pública, ou 

ambos, e de qualquer forma já mostrávamos nossas lutas pela Educação e pelo SUS de qualidade 

em outros encontros. Já fazíamos parte de tudo isso ou estávamos à parte? Transitávamos nesses 

lugares, ao mesmo tempo em que aquilo tudo nos afetava organicamente em nossos trabalhos, 

também nos sentíamos a parte dessa mobilização até aquele convite. Por que ninguém tinha 

falado para a gente até então? Por que não parece ser interessante a pós-graduação “parar” para 

também lutar? E fomos tomando a nossa parte na discussão: O que seria interessante fazermos 

enquanto coletivo de alunos do MP? 

Tínhamos pouco tempo para discutir tudo isso, o que evidenciava outra questão trazida 

pelos mestrandos: tudo era muito acelerado. “Ver a flor nascer, demora”. Demora a germinar, 

para criar raízes, para ganhar tronco e forma, para florescer. E se acelerássemos esse tempo não 

estaríamos matando uma flor? Como então acompanhar esse desenvolvimento tão sutil e 

delicado? Por outro lado, tínhamos que decidir onde ficaríamos naquela tarde, em qual solo 

gostaríamos de germinar.  

Reconhecíamos-nos enquanto uma sala diferente do Mestrado: nossas decisões eram 

coletivas tiradas em Assembléias; envolvíamos-nos nos encontros, nos almoços coletivos e nos 
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happy-hours da turma, estávamos fortalecendo nossas conexões, nossas raízes compartilhadas. 

Naquele momento de mobilização pudemos ouvir uns aos outros, discutir quais poderiam ser os 

prós e os contras de cada decisão. 

Mas parecia que um peso tinha caído em nossos ombros. De alguma forma todos 

pareciam incomodados com a situação, desconfortosde diversas ordens, incômodo em ter que 

decidir algo sem ter tanto tempo para discutir, incômodo por perceber que éramos um ponto 

pequeno em relação a toda questão da educação pública, incômodo porque ao defender um ponto 

de vista a partir daquele instante parecia nos dividir entre os ativos e os passivos, entre militantes 

e acomodados, entre os que topavam ir para a Assembleia e os que preferiam ter aula. 

Precisaríamos sair dessa dicotomização para então criar algo nosso, respeitando as singularidades 

e desejos de cada um. 

Ir ao outro campus e tentar fazer parte de uma Assembleia que já estava constituída era 

uma das ideias que tínhamos, mas muitas dúvidas surgiram na turma, principalmente se nossa 

presença iria ajudar em alguma coisa ali. Foi nesse momento que alguns colegas se lembraram 

das Assembleias que já haviam participado e conversamos sobre de que forma a nossa 

experiência (de trabalho e também política) poderia ajudar, que teríamos algo a compartilhar com 

aquele coletivo.  

Fui especialmente afetada por aquele convite. Fiz a minha graduação na UNIFESP, 

naquele campus e participei dos diversos momentos de lutas, das Assembléias, das 

manifestações, dos panelaços, das greves. Então tudo aquilo vinha em minha memória, marcas de 

constituições políticas de vida. Lembro que quando estava na graduação, eu e meus colegas de 

sala sentíamos falta da participação dos alunos da pós-graduação, nunca conseguíamos o apoio 

deles, principalmente porque pouco, ou nada, era divulgado para eles. Agora eu estava na pós-

graduação na mesma universidade e algumas pautas se mantinham por anos, a luta continuava.  

Compartilhei essa minha memória com a turma, assim como outros colegas 

compartilharam outros momentos de lutas, tanto em suas graduações quanto em seus espaços de 

trabalho. Algumas pessoas ponderavam que ao escolher estar presente na Assembleia 

perderíamos uma das aulas da disciplina que tínhamos menos horas-aula, o GEPRA, e como o 

calendário estava apertado não conseguiríamos “repor” aquela aula.  
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Mas fomos todos tocados pela fala “o que está em risco não é uma aula, mas um curso 

inteiro”. Nossa decisão não era somente escolher ter aula ou ir para a Assembléia, mas indicava 

algo maior, era uma luta pela Educação de qualidade e essa luta nos era muito tocante... nós 

concordamos em ir para o campus da Silva Jardim.  

Entrar na universidade e sentir aquele clima de mobilização tocou em memórias 

estudantis de vários de nós. Lembramos-nos de momentos da graduação em que lutamos, em 

manifestações políticas nas quais nos pintamos e fomos às ruas lutar. Aquilo nos tocou de outra 

forma, fomos convocados a resgatar aquelas memórias e viver naquela Assembleia, resquícios do 

que já lutamos há muitos anos. 

A Assembléia estava organizada no saguão, nos diluímos naquele coletivo, estávamos 

naquela mistura de alunos da graduação, professores, técnicos e mestrandos. Percebemos a cara 

de estranhamento quando nós fomos  aproximando do coletivo reunido, talvez tenham se 

surpreendido com as caras novas...mas aos poucos fomos também falando e marcando nossa 

presença naquele lugar. Encontramos sorrisos de professores que já conhecíamos e de alunos que 

acabamos conhecendo. Fizemos falas mostrando o nosso apoio àquele coletivo, estávamos ali 

presentes e fomos bem recebidos pelos demais participantes. 

Fomos entendendo algumas pautas tiradas pelos estudantes: a dificuldade de permanência 

na universidade, o corte de bolsas para as extensões, o atraso das bolsas para os PETs (Programa 

de Educação Tutorial) , as questões de infra-estrutura (o atraso da entrega do Bloco 3 com 

quadras e espaços para atividades físicas para as disciplinas e para o lazer - local que terá também 

anfiteatro para eventos, que hoje é inexistente no prédio da Silva Jardim) e a questão de 

articulação do movimento estudantil (como seria possível se mobilizar e ainda participar das 

aulas da universidade e quais espaços seriam possíveis de fazer articulações). 

Nossa turma estava espalhada. Alguns estavam de pé juntamente com outros alunos no 

fundo da Assembleia, outros se agrupavam na lateral para ouvir melhor as falas e ter uma visão 

daquele coletivo. Outros ainda estavam sentados um pouco mais afastados, conversando sobre 

assuntos que permeavam a mobilização. Alguns perdemos de vista, talvez tivessem ficado pelo 

caminho, entre o deslocamento de um prédio e outro, e sentimos que outros não quiseram 

participar.  
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Não pudemos ter um momento para nos juntarmos e conversarmos sobre o que foi aquela 

experiência para nós que participamos, mas senti nos olhares que muitas coisas nos tocaram: os 

olhares inquietantes dos estudantes que faziam suas reivindicações; o saguão cheio de pessoas 

que reunidas em semicírculo tentavam se ouvir e encontrar pontos comuns; os rostos intrigados 

de professores que não entendiam nossa presença, e os sorrisos dos que gostaram da nossa 

participação; as histórias das lutas naquela universidade que muitas pessoas ali desconheciam; as 

paredes pintadas com frases marcantes que davam cor àquele cenário polifônico.  

Ao conversar com alguns colegas pensamos que seria interessante escrever uma carta 

coletiva da nossa turma para o Mestrado Profissional, uma carta endereçada à coordenação do 

programa pedindo para que fossemos informados do andamento da mobilização e marcando 

nosso apoio nessa luta. Pensamos que a carta seria um marco para dizer oficialmente qual era a 

nossa posição enquanto coletivo de alunos daquela turma do MP. 

Disparamos essa ideia por email para todos da turma, comecei o texto e fomos 

construindo a carta por email aos poucos, porque fomos montando e remontando de acordo com 

as considerações de cada um. Foi um processo muito participativo e democrático. Só 

consideramos a carta finalizada quando ninguém mais se opôs a nenhuma palavra ou expressão e 

quando entendemos que estava em concordância com tudo que tínhamos discutido. Enviamos a 

carta à coordenação do MP e soubemos que ela foi repassada aos professores, ouvimos algumas 

reverberações de que aquela tinha sido a única turma a se posicionar frente ao movimento de 

mobilização.  

Esse processo de mobilizar-se ressoou em nossa turma. O nosso grupo de WhatsApp 

passou  a se chamar “Mobilizados e Fortes”. Conversávamos sobre o assunto, e ficamos sabendo 

de uma mobilização que os alunos da graduação tinham encabeçado: uma manifestação em torno 

do prédio da Silva Jardim. A manifestação cairia justamente num dia em que tínhamos aula do 

MP, quinze dias após a Assembléia. 

Era no nosso horário de almoço, comemos rapidinho e lá estávamos nós, nas ruas de 

Santos, cantando e participando do movimento. Muitos de nós conseguimos participar desse 

encontro que tentava tornar visível para a cidade de Santos a nossa mobilização. Saímos do 
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prédio da Silva Jardim e fomos até o prédio da Ana Costa, depois conversamos com os alunos da 

graduação que agradeceram nossa participação.  

Nas ruas a turma se misturava com os outros alunos da graduação e com docentes. 

Aderimos às palavras de ordem, seguramos cartazes, cantamos. Estávamos ali em presença, 

trazíamos no corpo a memória de mobilizações antigas, ao mesmo tempo em que atualizávamos 

nossa história com uma nova caminhada política, com ares mais joviais. Algumas pessoas 

preferiram caminhar mais caladas, outras tiveram receio de serem reconhecidas por pessoas do 

trabalho, outras tiravam fotos. Cada um participou a sua maneira, mas compondo com o coletivo. 

No caminho para voltar para a aula fomos conversando sobre aquele movimento, aquela 

manifestação e as dificuldades de tornar a luta pela educação pública de qualidade uma questão 

coletiva, para que outros estudantes e moradores pudessem aderir ao movimento. Ao chegar na 

UNIFESP estávamos visivelmente atrasados para aula. É, a mobilização política funciona em 

outro tempo. 

Entramos na sala e percebemos um desconforto com a chegada. Por um lado, víamos 

vários da turma sentados e de alguma forma sentimos uma divisão invisível entre os que estavam 

militando nas ruas e os que estavam sentados na sala de aula. Um desconforto que foi passando 

com o tempo. Justificamos o nosso atraso devido à mobilização e assim pudemos compartilhar 

como tinha sido aquela passeata para os colegas que não participaram. Tentamos de alguma 

forma diluir aquela dicotomização para que todos pudessem sentir um pouco do que foi aquele 

momento da caminhada.  

Continuamos acompanhando as mobilizações e os informes eram trocados por email entre 

a turma, soubemos da greve de outras universidades, da greve dos técnicos da UNIFESP e 

acompanhamos algumas assembléias. Notamos que o nosso espaço também era limitado: 

existiam assembléias de docentes, de técnicos, de discentes de graduação, mas não existia um 

coletivo da pós-graduação, nem sequer nos conhecíamos (entre as turmas da pós).  

Levamos essa questão para algumas aulas: de que forma poderíamos juntar ao menos uma 

vez as turmas do MP e do MA da UNIFESP? Não chegamos a uma resposta ainda, mas 

indagamos a quem serviria o nosso silêncio, a qual projeto político interessaria a sustentação de 

que os alunos da pós-graduação apenas pesquisassem sem participar das mobilizações 
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universitárias. Se dessa forma, produzindo mais pesquisadores, o cientificismo não estaria sendo 

mais contemplado do que a produção dos encontros, do que a troca sobre as práticas, do que a 

convivência entre diferentes pessoas que circulam e que fazem parte de uma universidade 

pública.  

Aceitamos aquele convite para nos mobilizarmos e o levamos a sério também nos dias 

seguintes. Organizamos-nos para participar da Assembleia Geral e nos movimentamos para 

compor com a passeata. Mas também nos mobilizamos contra a escolha unilateral dos 

orientadores, a partir do momento em que chegou uma lista com os possíveis nomes feita apenas 

pelos docentes, que não considerava o nosso interesse enquanto mestrandos. Nós nos 

mobilizamos para deixar claro o nosso posicionamento frente àquela escolha, e novamente 

fizemos uso de uma carta coletiva para argumentar nossa insatisfação com tal atitude pouco 

democrática e o convite para nos encontrarmos enquanto coletivo do MP (docentes e mestrandos) 

para que a escolha fosse de fato coletiva. 

Nos mobilizamos quando uma das estudantes foi reprovada em uma disciplina. Os 

docentes responsáveis pela disciplina tinham aberto um espaço para conversarmos se iríamos 

manter as apresentações dos trabalhos num dia em que haveria uma manifestação nacional. E 

devido ao calendário apertado decidimos que iríamos apresentar os trabalhos na data, mas caso 

alguém não conseguisse apresentar, essa pessoa não seria prejudicada e teria a possibilidade de 

fazer a sua apresentação num outro dia. Duas alunas não puderam apresentar e foram dadas como 

“reprovadas” da disciplina de acordo com a informação da secretaria. Nos mobilizamos enquanto 

turma e escrevemos uma nova carta coletiva para a coordenação e docentes da disciplina. Após a 

nossa carta, a informação que nos chegou era de que “havia um engano” e as alunas não estavam 

reprovadas e, dessa forma, poderiam marcar uma nova data para apresentar seus trabalhos. 

Talvez o convite inicial tenha sido para uma mobilização, para uma tarefa, para uma 

participação, mas ela se expandiu em várias direções, ganhou novos sentidos, foi se fortificando 

ao longo do caminho. Nos movemos, nos mobilizamos e com isso nos fortalecemos enquanto 

coletivo pensante e atuante. Nosso grupo de Whatsapp continua se chamando “Mobilizados e 

Fortes”, mesmo depois de transcorridos seis meses após a Assembleia da Mobilização pela 

Educação. E isso já diz muito, a Assembleia passou, mas as mobilizações continuam, 

continuamos nos movendo...” 
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O que ficou na peneira: 

1) Narrativa muito descritiva 

Notamos que essa primeira narrativa escrita para a pesquisa é muito descritiva. Tenta-se 

descrever o momento da aula e as atividades subsequentes para que o leitor entenda de que forma 

se deu essa questão da mobilização para a turma 2015 do MP. Mas levantamos algumas 

perguntas sobre essa forma de escrita: Seria possível trazer mais elementos intensivos? Como 

explorar por meio da escrita uma experiência encarnada? Podemos explorar as perguntas que 

surgem no texto?  

Entendemos que este foi o primeiro exercício de escrita de uma narrativa para essa pesquisa e 

que vamos aprender com essa produção para então continuarmos narrando outros momentos 

importantes do MP.  

 

2) “Dizem que somos mobilizados” 

Ao sermos convidados para participar da mobilização da universidade percebemos que o 

convite já chega de uma forma diferente, pois nossa turma já é considerada uma sala que se 

envolve, que se mobiliza. Como isso nos diferencia? Quem diz isso? E que efeitos isso produz? O 

que então já se espera de uma turma considerada com essa característica marcante?  

O pouco tempo de convivência dos professores com os mestrandos já indica essa proposição 

sobre a turma. Talvez pelo posicionamento das pessoas em sala de aula (nas discussões, nas 

perguntas, nas reflexões sobre diversos temas). Talvez porque alguns colegas da turma já se 

relacionavam com a universidade anteriormente ao mestrado, porque já tinham trabalhado como 

preceptores de estágio, foram participantes de programas de extensão, estiveram como alunos de 

graduação ou de especialização e compuseram grupos de estudos.  

 

3) Divisão Invisível 

Destacamos uma passagem da narrativa: “Por um lado, víamos vários da turma sentados e de 

alguma forma sentimos uma divisão invisível entre os que estavam militando nas ruas e os que 



39 
 

estavam sentados na aula” para trazer à tona a questão da “divisão invisível” que a narradora 

sentiu na sala. Essa divisão nos parece muito visível e muito recorrente em diversos movimentos 

de luta. A divisão que dicotomiza a situação: os que lutam x os que não lutam, os que saem nas 

ruas x os que ficam na sala de aula, os que querem mudanças x os que não querem mudar.  

Enfim, a lista se estende e não consegue abarcar as grandes diferenças que constituem todos 

os movimentos. E nunca dará conta se continuar com a dicotomização, com essa separação 

maniqueísta e não levar em consideração os muitos outros movimentos que estão em jogo e que 

não cabem nesse formato polarizado.  

A divisão não era invisível. Ela era visível, ela era sentida, ela era afirmada nos olhares de 

quem estava presente. Percebemos um momento de tensão, um abalo de forças. Falar sobre “uma 

turma mobilizada” também infere sobre essa questão, como então nos reconhecemos mobilizados 

e de algum modo estabelecemos nossas separações de formatos que “deveríamos” ter, que se 

esperam para o “mobilizar-se”? Como entender que o mobilizar se dá de diversas formas, em 

diferentes corpos em conexão? De onde vem o pressuposto que trazemos de que só há uma forma 

de fazer mobilização? Como vamos afirmando esses lugares já esperados e já conhecidos e não 

damos espaços para que outras formas de se manifestar se apresentem?  

 

4) Coletivo/grupo/turma 

Nessa narrativa percebemos que as palavras “coletivo”, “grupo” e “turma” muitas vezes 

aparecem como sinônimos, mas indicamos que são palavras que possuem diferenças 

significativas em sua construção semântica e que, portanto, não poderiam funcionar como 

sinônimos sem prejuízo em seu significado.  

Podemos pensar com Barros (2009) alguns elementos para aprofundarmos a questão dos 

grupos e das grupalidades. A autora assume uma posição de desenhar camadas para entendermos 

esses elementos e sua inscrição na nossa sociedade a partir da composição com diversos autores.  

O objeto “grupo” é datado e foi se tornando uma instituição, colocado como intermediário de 

uma lógica dualista de se pensar a subjetividade, ou seja, temos de um lado o indivíduo e de outro 

a sociedade e temos, portanto, o grupo como elemento mediador dessas duas pontas. Já 
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“coletivo” está relacionado ao fazer matemático que agrupa elementos em uma determinada 

ordem, elencando itens em um dado conjunto, querendo dizer que algumas partes compõem um 

todo, e então sabemos de antemão que houve uma separação pré-determinada, não são todos os 

itens que fazem parte de um aglomerado, já que a sua criação parte da necessidade de determinar 

o que se inclui e o que se exclui deste agrupamento de componentes.  

 

5) Campus que pertencemos ou que nos distanciam?  

Ao relermos a narrativa, demo-nos conta de uma questão. Ao contar sobre o convite que 

os alunos da pós receberam, é dito que eles foram chamados a participar “da Assembleia no outro 

campus da universidade”.  E destacamos aqui essa passagem que considera dois campi diferentes 

na universidade: o campus Ana Costa e o campus Silva Jardim.  

O campus Baixada Santista da UNIFESP é constituído de suas três unidades: Silva 

Jardim, Ana Costa e o mais recente prédio da Carvalho de Mendonça. São três prédios que juntos 

formam o mesmo campus, mas, para além da distância física entre eles, evidencia-se outra 

distância entre essas construções que ultrapassam a composição estrutural.  

A sala da pós que utilizamos no MP fica no prédio da Ana Costa e durante o mestrado 

esse foi o prédio no qual tivemos a maioria das nossas aulas. A Secretaria da Pós também fica 

nesse prédio, que abarca também muitos outros laboratórios e espaços de pesquisa. O prédio da 

Silva Jardim é uma construção mais movimentada, já que é o lugar onde os alunos da graduação 

mais circulam e possui um número maior de funcionários trabalhando e também dispõe de outros 

espaços universitários (biblioteca, NAE – Núcleo de Apoio Estudantil, laboratório de 

informática, Espaço Estudantil, Laboratório de Sensibilidades, entre outros).  

Parece que arquitetonicamente a pós-graduação fica separada da graduação, mas será 

apenas uma divisão de edifícios ou essa separação também se solidifica de outras maneiras? 

Nessa narrativa temos apenas um pincelamento dessa questão, em um ato-falho a escrita deixa 

escapar essa divisão, mas poderíamos aprofundar as sedimentações dessa cisão em outras 

camadas.  
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6) Produção de cartas 

Ao longo do período do mestrado nossa turma produziu cartas que serviram de comunicação 

entre o grupo de mestrandos e a coordenação do programa de Mestrado Profissional. Foram 

quatro cartas produzidas coletivamente a muitas mãos e que foram elementos importantes na 

construção do diálogo entre a turma a respeito de questões delicadas e políticas, bem como se 

constituíram como marcos que reconheciam na nossa turma um poder de argumentação com a 

coordenação e com os docentes. Devido à importância destes documentos, anexamos as cartas a 

essa dissertação (ANEXO 2). 

 

Narrativa 3- Representação 

“Representar uma turma. Não tem receita de que jeito fazer e nem fica muito claro o que 

de fato se espera dessa posição, mas tínhamos que escolher um representante da turma. Fiquei 

surpresa quando soubemos dessa informação e a turma logo indicou meu nome, não contava com 

a indicação, mas entendo os motivos que levaram aquele coletivo a acreditar que eu poderia ser 

uma representante da sala.  

Somos em 26 mestrandos e apenas duas pessoas da turma já foram alunos da UNIFESP, 

eu sou uma dessas pessoas e isso facilita as coisas. Facilita porque a gente já tem uma prévia de 

que maneiras algumas coisas se organizam, já temos alguns contatos com docentes e já 

conhecemos a localização dos prédios da universidade. Acredito que tenha sido por esse motivo a 

indicação do meu nome para ocupar essa posição. 

Logo nos primeiros dias de aula ajudei a turma com algumas informações, fiz um mapa de 

como chegar até a outra unidade da universidade, dei dicas de onde poderíamos encontrar 

restaurantes, bares e cafeterias perto de onde estávamos e expliquei um pouco sobre o mapa de 

Santos para facilitar o caminho de algumas pessoas que precisavam chegar até a praia ou se 

locomover de alguma forma pela cidade.  

No dia que sugerimos conversar sobre a representação nos reunimos em roda e fizemos 

uma Assembleia, de prontidão ninguém se candidatou, mas depois algumas pessoas indicaram 

meu nome e eu aceitei, o Lucas também se interessou e conversamos que podíamos assumir 
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juntos então, no que fosse preciso poderíamos nos revezar para dar conta de participar das 

reuniões que teríamos. Conversamos também que seria interessante mudar os representantes a 

cada 6 meses porque assim não ficaria pesado para ninguém. E dessa forma, democrática e 

amigavelmente decidimos a representação da turma.  

A ideia de representação de um coletivo pode soar estranha, como se uma voz pudesse dar 

conta de trazer todas as vozes possíveis daquele agrupamento de pessoas – impossível. Somos 

muitos, com histórias e interesses diversos, nunca seria capaz de dar conta de toda essa 

diversidade em uma monofonia... só a polifonia aqui seria interessante. Entendo que essa posição 

institucional possibilita dar espaço para essa polifonia da turma, para que as muitas vozes possam 

compor esse coletivo, ora agregando, ora agenciando, ora se contradizendo, ora brigando, não há 

uniformidade, não há uma forma, uma resposta para as questões.  

Acredito que só assim seria possível conversarmos sobre diversos assuntos pertinentes a 

esta turma, coletivizando-os. Nenhuma decisão é tomada individualmente, e isso nos fortalece 

enquanto coletivo. Se algum colega encontra dificuldade com alguma coisa, seja um prazo de 

entrega ou a busca de um texto para aula, isso é trazido para o grupo e conversamos sobre a 

possibilidade de pedir ao docente um prazo diferente para aquele trabalho, ou caso alguém tenha 

encontrado com mais facilidade algum texto fazemo-los circular entre todos.  

As reuniões, ou mesmo as conversas com professores e coordenação, não são contadas 

para turma como apenas um “repasse”, mas são entendidas como “vamos pensar juntos sobre 

isso?” E foi assim que conversamos sobre a escolha dos orientadores, sobre as dúvidas e 

reclamações em relação às disciplinas ou qualquer situação que tenha sido importante para a 

turma. É um tensionamento político para uma construção constante, feita coletiva e 

democraticamente. 

Alguns colegas trazem questões sobre disciplinas, provas de proficiência, normas e prazos 

do mestrado e minha função é ir atrás das respostas com a secretária e com a coordenação do 

programa. Nesse caso, a via também é de mão-dupla, e se algum docente ou a coordenação tem 

algum recado para passar para a turma eu posso fazer essa mediação. Isso facilita porque ao invés 

de ter 26 pessoas tirando dúvidas, uma pessoa centraliza algumas questões que são interessantes 

para o conhecimento dos demais.  
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Estar nessa posição de representante convocou em mim outras coisas. Convocou-me a 

falar no intuito de representar outras 25 pessoas. Convocou-me a pensar o que seria o mestrado 

profissional para aquelas outras 25 pessoas e de que maneira eu poderia ser de alguma forma 

porta-voz de tudo isso. Convocou-me a tentar descobrir como eu poderia fazer passar através de 

mim, das minhas palavras, as falas dos 26 mestrandos e como eles poderiam ouvir, também 

através da minha troca com eles, o que ouvi nas reuniões em que estive presente.  

Estar nessa posição me possibilitou conhecer mais histórias dos colegas. A partir da 

pergunta sobre o trancamento de matrícula pude conhecer um pouco da história de uma das 

colegas que estava com dificuldades familiares e que pensava em desistir do mestrado por achar 

que não daria conta de seguir. Conversamos e com tempo ela pensou sobre as possibilidades 

naquele momento, a turma e o mestrado se apresentaram mais como um apoio do que um 

empecilho, dessa forma, ela continuou por mais um tempo. 

Ficar desempregada ao longo do processo também me deixou mais disponível a participar 

de reuniões do programa e de assembleias da universidade, assim pude me envolver mais nesse 

trabalho, procurar informações sobre o mestrado e repassar textos e dicas de eventos para a 

turma.  

Nesse sentido, ao rever meu projeto para uma das disciplinas me dei conta de que o 

projeto anterior já não fazia mais sentido para mim, pensei então em mudá-lo e me vieram 

algumas questões do Mestrado Profissional que me instigavam a pensar o processo de formação 

desta modalidade de pós-graduação. Decidi então fazer um novo projeto, agora falando do MP e 

de suas implicações naquela turma que eu acompanhava ao mesmo tempo em que fazia parte.  

Contei para a turma o novo projeto e eles se animaram com a notícia, estava dando uma 

nova cara para a função que ocupava ali, além de mestranda e representante de turma, agora eu 

era uma pesquisadora imersa nas questões do grupo de estudantes. Eles apoiaram o projeto, 

ficaram curiosos para entender como seria e de que forma eles poderiam contribuir. Logo já 

vieram falando “olha Amanda, anota isso aí que pode ser legal pra você!”, ou ainda brincavam 

dizendo “cuidado, a Amanda ta analisando tudo hein pessoal!”. Aos poucos as ideias do projeto 

foram caminhando um pouco mais e eles foram entendendo esse caminho, ao longo da disciplina 
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de Seminários (I, II e III) eles puderam acompanhar a trajetória desse projeto e foram ajudando, 

comentando e compartilhando suas dúvidas e dicas para o trabalho.  

Anunciei que eu poderia sair do cargo ao final do ano, mas a turma indicou a continuação 

do meu nome como representante, se eu topasse, e eles consideraram que isso até poderia ser 

importante para o meu projeto agora. Topei e cá estou, ao escrever esta narrativa, representando a 

turma 2015 do MP da UNIFESP Baixada Santista. 

De inicio considerei que minha “nomeação” estava muito relacionada ao fato de ser ex-

aluna da UNIFESP e por conhecer melhor o sistema “unifespiano”, mas ao longo do tempo fui 

entendendo que minhas posições políticas mais demarcadas foram vistas como potência para o 

cargo. Ser comunicativa e ser incisiva nas colocações com a coordenação mostraram que minha 

posição nunca seria “ficar em cima do muro”. Se tiver algo que a turma não concorda e que 

podemos buscar juntos, então vamos lá: eu disparo as discussões, os e-mails, as cartas. 

A disponibilidade de encontrar estratégias de comunicação entre a universidade e a turma 

e a mediação de conflitos fez com que o cargo de representante se tornasse importante, a ponto de 

participar de reuniões com docentes e coordenação, considerando a fala da coordenação de que 

“nunca tivemos uma representante tão presente, então agora é diferente”.  

Consigo colocar para a turma algumas questões políticas da universidade e conseguimos 

discutir alguns arranjos e desarranjos do mestrado quando ampliamos esse olhar sobre as várias 

tensões que estão postas. Dessa forma, tentamos compreender nossa posição nesse emaranhado 

acadêmico e então pensamos as articulações e que decisões tomar enquanto coletivo.” 

 

O que ficou na peneira: 

1) Dificuldade de falar de mim e da minha posição enquanto representante da turma 

Como pesquisadora e narradora percebi a dificuldade de escrever sobre a minha posição 

enquanto representante da turma, e sobre como se deu essa escolha entre os mestrandos. Tive 

dificuldade em assumir minha postura de liderança e essa minha disposição em me envolver nos 

assuntos da universidade. Senti que falar sobre isso seria falar sobre mim, e não queria dar ênfase 
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a isso em uma narrativa da pesquisa, ao mesmo tempo em que sentia que era necessário falar da 

minha posição enquanto representante porque ela influenciou diretamente essa pesquisa.  

 

Narrativa 4- Um brinde ao final do semestre 

“Numa tarde de sexta-feira, em um bar de Santos, os amigos se encontravam: 

- Um brinde ao final do semestre!  

- Aeeee... (copos tilintavam o encerramento de mais um ciclo)  

- Mas que semestre estranho esse, né?! Parece que começou tão tarde e já acabou.  

- É que demoramos para entender qual era a ideia desse semestre.  

- Na verdade, acho que ninguém entendeu muito bem. Parece que os professores não 

queriam dar aula e a gente não queria ir pra aula. O trabalho com os orientadores caminhava de 

um jeito e as aulas de outro.  

- Foi tudo muito estranho mesmo. O primeiro ano foi tão melhor.  

- As aulas eram mais interessantes... e tinha Gepra! 

- Acho que tem muito mais coisa aí do que realmente sabemos. Por que os professores 

pareciam não ter interesse nas aulas? O que eles ganham com essas aulas? Porque, pelo que 

sabemos eles são cobrados pelas produções e a aulas não devem valer nada.  

- Imagina a cobrança que deve ser! Produzir artigos, livros, papers...  

- As famosas “milhas Capes”! 

- Quantas milhas vocês têm? (Em tom irônico) 

- há-há-há Milhas Capes! Nem penso nisso! 

- Também não penso em seguir a carreira acadêmica, o mestrado é legal para pesquisar, 

para pensar sobre o trabalho, mas não quero dar aula logo,... quem sabe um dia. 

- Posso encher seu copo?  
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- Lógico. 

- Tem gente que se mata por essas milhas, conhecemos algumas professoras assim...  

- Você ta falando da? Ah... deixa para lá. Desce mais uma cerveja vai.  

- Mas quando vocês entraram no Mestrado Profissional, acharam que seria tão fechado? 

Por exemplo, que a gente teria essa grade de aulas no segundo ano? 

- Não, achei que teríamos mais liberdade de horários, que teríamos mais aulas no primeiro 

ano, mas que no segundo teríamos mais disponibilidade para outras coisas, principalmente para 

as orientações. 

- Também não entendi que teríamos tantas aulas. Até por que foi muito confuso. Nem os 

professores sabiam quantas eletivas tínhamos que fazer. 

- Até agora não sei direito, são duas ou três?  

- São duas, mas se você quiser fazer uma terceira pode contar como horas 

complementares.  

- Ah, entendi. 

- Mas é muito estranho os professores não saberem direito isso, né? Parece que falta 

comunicação.  

- Falta mesmo. Esse foi o semestre da falta de comunicação.  

- Teve aula que não tivemos quando era para ter, aí tivemos que fazer reposição, nós 

começamos fazendo todas as disciplinas para depois descobrir que podíamos não fazer duas 

delas, porque seriam eletivas, chegamos até abril sem entender direito como seria esse semestre 

de aula. Faltou muita comunicação. 

- Mas temos que entender também que esse mestrado parece experimental. Parece que 

eles não sabem direito ainda como fazer. 

- É muito novo mesmo. Eles devem estar acostumados com o Mestrado Acadêmico, mas 

o MP tem situações muito diferentes. Não é fácil irmos para uma aula, pedir dispensa do trabalho, 
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viajar e ainda chegar lá e ver que a aula era só “protocolo”, que eu podia ter ficado em casa 

estudando que renderia muito mais. 

- Mas você não pode faltar para fazer isso porque a presença é cobrada, tem que assinar a 

lista.  

- A gente entenderia se o professor falasse antes “olha, eu não queria dar essa aula, então 

se preferirem usar o horário para outra coisa, eu indico as leituras e tal...”, seria até melhor pra 

gente, se eles também tivessem mais liberdade, aí nós teríamos mais liberdade. 

- Mas parece que mestrado não combina com liberdade né? Que coisa!  

(e agora a bebida desce um pouco mais desconfortável, ela ainda estava gelada, mas o 

incômodo era por pensarmos que aquilo podia ser diferente.)  

- O grande lance de ser um mestrado experimental é que ainda dá para mudar muita coisa. 

Ver o que dá certo, o que dá errado. Tem mais possibilidades em jogo.  

- Já me perguntaram se esse mestrado valia tanto quanto o acadêmico. 

- Sério? Mas ele também vale. 

- Pois é, ele vale, mas as pessoas não sabem. No meu local de trabalho ele ainda é 

desvalorizado, a pessoa do meu trabalho que falou comigo disse em tom bem sarcástico “ah, que 

legal que você está no mestrado profissional, mas pena que ele não vale tanto assim, né? Ele não 

tem tanto valor como o outro.” 

- Lógico que vale. Ele é reconhecido pela Capes.  

- Eu sei, tive que falar isso pra ela. Mas eu percebo que muitas pessoas não conhecem e 

ainda estranham, e comparam, como se o MP fosse inferior. 

- É, muita gente ainda nem sabe que ele existe.  

- E as pessoas não percebem que seria muito difícil fazer o mestrado acadêmico e ainda 

trabalhar, porque os horários não batem. Trabalhar, pesquisar, participar das aulas, escrever a tese 

– impossível! 
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- Então, pra quem já trabalha é muito melhor fazer o MP, e ainda a gente pesquisa sobre o 

nosso trabalho. E temos apenas 4 encontros presenciais no mês.  

- Mas mesmo no trabalho, algumas pessoas não entendem o mestrado. No lugar que eu 

trabalho os outros profissionais acharam justo que eu ficasse com os horários mais complicados 

dos plantões do final do ano, na época das festas, já que eu “tenho dispensa” quatro vezes ao mês 

por causa do mestrado.  

- Mas isso não deveria ser justo! Você não estava de folga... você estava estudando, e 

fazendo uma pesquisa que irá refletir no seu trabalho. Você também estava trabalhando. 

- Eu sei, mas quem trabalha comigo não acha isso.  

- Isso é um problema de visibilidade desse mestrado, e novamente de comunicação, 

porque os serviços que a gente trabalha deveriam entender melhor e reconhecer a importância do 

MP. Será que a UNIFESP conversa com esses equipamentos de alguma forma? 

- Acho que não, várias pessoas tiveram problemas nos seus locais de trabalho.  

- Lá no meu trabalho às vezes eles não me liberam pra aula. Quando eu tenho uma reunião 

importante com alguém da secretaria eu tenho que ir, e aí eu falto na aula. É complicado esse 

diálogo. Nem sempre é possível. 

- Somos a terceira turma aqui na Baixada, talvez, com o tempo, os serviços percebam que 

é importante ter um espaço como esse.  

- As chefias deveriam aprender isso... 

- Mas a melhor parte da aula é trocarmos sobre nosso dia-a-dia. Aprendo muito com as 

histórias de vocês. 

- Eu também. Agora sei um pouco mais sobre o cotidiano num CAPS, numa UBS, e vejo 

que temos muitas histórias interessantes. Seria muito bacana se pudéssemos conversar sobre elas 

ainda mais.  

- Olha, e é cada história! Eu poderia fazer uma lista... 

- Nem começa, que da última vez você só trouxe história difícil! Vamos beber mais! 
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- Vamos.  

- Mas que história de trabalho que não é difícil? Nosso trabalho é assim. Por isso é bom 

falar.  

- Quando eu contei aquela história pra vocês do tombo eu pensei em várias outras coisas. 

Foi só contar, que daí eu fui pensando sobre o trabalho, sobre as dificuldades, e depois pensei o 

quanto tempo que eu não sabia daquela família. Ficaram marcas, ainda que faça tanto tempo que 

não os veja.  

- No dia a dia é tudo tão corrido, né? Nunca dá tempo de fazer tudo que queríamos.  

- Acompanhar as famílias só é possível quando é em rede, para dar conta mesmo, porque 

é muita coisa. Eu acompanhava um menino e fiz um trabalho legal com a UBS, aí agora ainda sei 

da família dele pelas reuniões em rede. Então acabo acompanhando, mesmo que a distância.  

- É essencial mesmo o trabalho em rede, quando funciona. Nem sempre rola, alguns 

serviços não querem se comunicar e trabalhar juntos, mas quando dá certo a gente vê a diferença. 

- É a bendita da comunicação! Olha ela de novo! 

- Por falar em comunicação, vocês chamaram as outras pessoas da sala para virem?  

- Já que a aula terminou antes, mais gente poderia vir.  

- Chamamos, mas todo mundo já tinha coisa pra fazer. Precisavam voltar ao trabalho, ir 

pra outra cidade, cuidar dos filhos, encontrar com o orientador. Final de semestre é puxado. 

- Tudo fica apertado.  

- E quando que voltam às aulas, vocês sabem? 

- Não, acho que o cronograma ainda não saiu.  

- Não lembro de ter visto. Acho que não mandaram ainda.  

- Sei que teremos só uma aula obrigatória, o resto é só eletiva e orientação. 

- E agora vamos nos dedicar mais a pesquisa, mesmo.  

- Mas vocês já receberam alguma nota das outras disciplinas? 
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- Não, lembro que tinham falado que iam mandar, mas não recebi nada ainda.  

- Acho que passamos em tudo, já que ninguém falou nada.  

- É verdade. Se alguém tivesse reprovado ficaríamos sabendo.  

- Mas se eles não tiverem computado nenhuma nota, aí nem quem reprovou deve saber 

que reprovou.  

- Não faz sentido. Porque em algumas disciplinas fomos tão cobrados para entregar as 

coisas nos prazos, fazer seminário, fazer resenha, fazer trabalho escrito. E nada da nota até hoje! 

- Será que eles leram tudo o que escrevemos? 

- Podíamos ter um retorno... principalmente das resenhas. Seria legal ter um retorno sobre 

o que escrevemos. Mas o tempo é curto, e acabou o semestre sem nem ouvirmos esse retorno.  

- Ah... mas vamos parar da falar disso! Falar de nota, de resenha... acabou o semestre, é 

isso que importa. Vamos comemorar! 

- Isso, é verdade. Desce mais uma! 

- Um brinde ao final do semestre!” 

 

O que ficou na peneira: 

1) A informalidade da escrita 

Por ser uma narrativa de uma cena em um bar fica muito explícita a informalidade da 

narrativa. A cena ganha tons de descontração e sabatina, como uma despedida do semestre. 

Estávamos ali reunidos com vontade de fazer críticas àquele semestre do mestrado, sem nos 

preocuparmos em nos aprofundar em algumas questões. Questões que para essa pesquisa de 

mestrado merecem mais atenção, mais aprofundamentos, mas, que naquela cena não caberiam.  

A escrita também diz muito da implicação da pesquisadora na narrativa. Eu estava lá, 

como participante da turma do mestrado e também como pesquisadora. A narrativa evidencia 

minha posição enquanto participante da turma, alguém que estava com os colegas no bar falando 

sobre o mestrado. O olhar de pesquisadora estava lá, por isso de alguma forma essa cena veio 
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para uma narrativa para análise da pesquisa, mas na cena a conversa dos colegas é com a amiga, e 

não com a pesquisadora que vai escrever necessariamente sobre aquilo.  

 

2) O caráter “Experimental” do MP 

Destacamos a ideia de “experimental” que foi trazida por essa narrativa para identificar o 

Mestrado Profissional. Experimental poderia remeter a “experimentação”, como um projeto vivo. 

Ou seja, um mestrado que está experimentando novas formas de ser, aberto aos tensionamentos e 

aos processos que o perpassam.  

Podemos aqui indicar uma diferença entre experimental no sentido de “não saber como 

fazer” do experimental de “fazer em ato”. O primeiro nos remete a um passo do percurso já dado, 

uma parte de um caminho do qual já se sabe o final, apenas não se sabe ainda como ou o que 

fazer para chegar até lá. Portanto, experimental no sentido de tentativas e erros, como se fossem 

experimentos para descobrir qual a fórmula exata que levará ao “caminho certo”, à finalização 

esperada.  

Já no segundo sentido podemos entender experimental como um fazer que ocorre no 

processo. Não se sabe de antemão onde irá chegar com exatidão e o percurso é a parte mais 

importante porque ele que indicará os caminhos a seguir. O fazer em ato decorre por meio do 

acompanhamento dos processos. Vivenciando e criando ao mesmo tempo em que eles são 

desenvolvidos. Não existe uma ideia de finalidade prévia, ou seja, um ponto final idealizado. 

Neste sentido, experimental indica a abertura para novos possíveis, sempre de acordo com o que 

o processo foi indicando como experiências interessantes e que podem ser cultivadas.  

 

3) A falta de espaço para conversar sobre o que acontece no MP 

A narrativa soa na forma de um desabafo, em um lugar possível para conversar sobre o que 

não deu certo naquele semestre, sobre as dificuldades e sobre as ideias do que poderia ser 

interessante durante o Mestrado Profissional para aqueles colegas, mas será que esse é o único 

lugar possível para que esse desabafo ganhe corpo? Com a descontração etílica e com a roda de 
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conversa despretensiosa cheia de brincadeiras, fora do espaço da universidade onde acontecem os 

encontros do MP? 

O desabafo parece apontar para uma ideia de que os mestrandos estão “reféns” desses 

acontecimentos. Será que eles de fato participam do processo de construção desse mestrado ou 

apenas reagem às ações que lhe são impostas? Será que no bar, entre amigos, se configura o 

único lugar possível para essas falas? Será que os docentes e a coordenação do MP têm 

conhecimento acerca das questões que os mestrandos trazem como problemáticas, como, por 

exemplo, a desorganização e a dificuldade de negociação das ausências nos locais de trabalho?  

 

Narrativa 5 - GEPRA 

Gepra é presença 

É entrar numa sala sem saber o que vai acontecer. Sim, a disciplina tem ementa, tem 

cronograma, mas eles não enrijecem os encontros, pelo contrário, eles se abrem às possibilidades. 

Que são muitas, mas tem-se algumas pistas do que se pretende, ou de caminhos possíveis. Tudo 

se abre ao inesperado. Mas o que realmente importa é que estamos juntos. Criando no agora. 

Atentos ao instante, às ferramentas que encontramos no caminho. Difícil falar do Gepra quando 

não estamos ali, porque ele desperta intensidades diferentes em cada um que compõe aquela 

turma. Para alguns pode ser mais tranqüilo esse tipo de abertura. Abertura ao risco, ao improviso, 

ao agora. Para outros pode ser muito mais difícil sair das nossas zonas de conforto.  

 

Gepra é desconforto 

Trazer situações cotidianas para serem pensadas com outro olhar. Questionar. Colocar 

pontos de interrogação onde pensávamos ter apenas um ponto final, mas será? E não poderia ser 

isso também? Colocar questões em práticas tão rotineiras de nossos trabalhos. É desconfortável 

pensar diferente, colocar em crise certas ações cotidianas. Mas, é um desconforto que permite 

novas ações, novas reflexões. O exercício de pensar com aberturas – foi assim, mas será sempre 

assim? O que poderíamos fazer de diferente? Como podemos ver a mesma situação por outra 

perspectiva? Um espaço que se abre muito mais para as perguntas do que para as respostas. 
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Gepra é performance 

Durante os encontros do Gepra somos convidados a conhecer filmes, vídeos, músicas, 

performances, curta-metragens que dialogam com o que estamos pensando/produzindo naquele 

lugar. É a arte falando com a gente, e de alguma forma utilizamos as linguagens artísticas 

também para nos expressarmos, apresentarmos nossas discussões de grupo. A performance tem 

uma peculiaridade que é criar algo que importa naquele instante. Ela não se reproduz, fica ali, na 

eternidade do instante, na memória de quem viveu. Um módulo performático é aquele que a 

gente sai da aula com uma vontade enorme de contar sobre o que se passou, mas não consegue 

colocar em palavras, porque as palavras não são suficientes, elas poderiam sobrepor a 

experiência, que é única.  

 

Gepra é adjetivo  

“Fiz uma reunião tão Gepra no meu trabalho”, “essa proposta de projeto é muito Gepra”, 

“ta faltando um pó de gepra pra animar essa turma”. Adjetivar é qualificar algo, é dar atributos a 

algum substantivo, ou alguma ideia. Qualificamos o Gepra, não sei se isso já tinha acontecido 

antes, mas entendemos que naquele momento se criava algo novo e que não existiam adjetivos 

suficientes, como dizer que algo é 

desafiador/desconfortável/criativo/desestabilizante/questionador/acolhedor – tudo junto e com 

tantas outras qualificações que não cabem em uma palavra. Estar em roda, sustentar o improviso, 

o inesperado e facilitar para que as expressões sobre o cotidiano de trabalho transbordem em 

falas, gestos, cenas, perguntas, histórias. Mesmo que o Gepra não possa ser replicado, podemos 

entender que ele tem qualidades que podem ser vivenciadas em outras situações, gerando outras 

cenas, outras perguntas, outras histórias. 

 

Gepra é.  

O Gepra facilitou para que as aulas fossem: espaços de discussão; palcos de 

performances; momentos de escuta; lugares de convivência e encontros. Pudemos cantar, 

perguntar, criticar, rir, levar flor pra aula, fazer café, conhecer: filmes, histórias e colegas que 
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sentavam ao nosso lado e que se abriam. Ter a experiência de outro jeito de ter aula, não 

formalizado, mas complexo, intenso, tocante.  

Escrever sobre o Gepra não é tarefa fácil. Talvez quem entrasse na sala de aula e visse um 

grupo de pessoas em roda assistindo uma performance de outro grupo de alunos que recitavam 

uma poesia enquanto faziam uma cena de teatro sobre seus trabalhos, acharia tudo aquilo muito 

estranho. Talvez não fizesse sentido para quem estivesse de fora e chegasse naquele momento, 

mas, para aquele grupo de 26 pessoas fazia sentido. Estávamos imersos naquela atmosfera que 

permitia também termos dúvidas e desconfortos, eles também eram importantes, mas estávamos 

ali, sustentando a presença, o incômodo, o questionamento, a criação. Vivenciamos os encontros 

que tivemos naquele espaço de forma intensa, problematizadora, inventiva. Os efeitos eram 

visíveis em outras aulas quando falávamos do Gepra e nos cafezinhos em que os grupinhos 

comentavam algumas consequências daqueles momentos geprianos. Todos da sala foram 

convocados a participar de alguma forma daqueles encontros, mesmo aqueles que preferem falar 

pouco ou não perguntar, tinham espaços garantidos de expressão nos pequenos grupos e nas 

performances. Esse foi o módulo que mais convidou a participação de cada um e cada uma 

daquela turma, todos afetados pelo “pó de gepra” que passou por nós.  

 

O que ficou na peneira: 

1) O tom otimista da narrativa 

O tom de apreciação deste módulo é perceptível em toda narrativa. Percebe-se clara afinação 

da pesquisadora com a abordagem teórica do Gepra, que bebe de muitas fontes, principalmente 

da Filosofia Contemporânea e da Análise Institucional.  

Parece que a narrativa é escrita com intensidade, com vontade, com alegria. Uma escrita que 

sugere relação com os bons encontros espinozanos, que indicam alegria e potência de vida. O tom 

otimista também pode estar relacionado à articulação direta deste módulo com esta pesquisa que 

se propõe a debruçar sobre as experiências marcantes neste espaço de ensino, o MP.  

 

 



55 
 

2) Arte como referência 

A narrativa traz elementos de arte que são utilizados no módulo: vídeo, poesia, música e, 

ainda mais que isso, o Gepra é narrado como performance. Assim como diversos autores nos 

trazem em muitos momentos a arte para pensar e articular conceitos e teorias, aqui também 

trazemos a arte como referência. A arte nos convida a pensar com aberturas, e nos remete à 

criação, à experiência estética e à invenção de mundos.  

Muitas vezes, quando não conseguimos verbalizar ideias e afetos, a arte nos auxilia  porque 

consegue dizer com outras linguagens, falar pelas imagens, escrever pelo movimento dos corpos 

que dançam, refletir por meio dos fazeres artísticos.  

 

3) Módulo Processual  

Percebemos nesta narrativa que o GEPRA é um módulo que leva em consideração outros 

acontecimentos que perpassam suas aulas. Essa transversalidade de elementos e situações não só 

é notada, como também acaba por fazer parte do processo de construção do Gepra. Talvez esse 

seja o grande diferencial em relação aos outros módulos do MP: ter a turbulência como 

ingrediente. Possibilitar que as interferências ganhem corpo e presença neste espaço e que o 

módulo se permita ser criado e recriado com os elementos e intervenções que são inventadas 

nesse lugar.  

Sendo assim, a processualidade é uma marca importante a ser ressaltada nessa narrativa: 

reconhecer academicamente um módulo que se permite aberturas, reconstruções, turbulências, e 

que não só possibilita que isso aconteça, mas também ressalta que esses elementos são 

fundamentais na sua construção.  

O Gepra tem essa marca da processualidade. E por isso ele é tão singular, uma vez que se 

alimenta dos processos que se deram nessa turma, neste momento, com os elementos que foram 

trazidos pelas pessoas que estavam presentes. Tem-se uma história, uma construção teórica e 

metodológica que acompanha o desenvolvimento deste módulo ao longo do tempo que ele foi 

pensado e executado no MP, mas destacamos aqui que mesmo essa metodologia é processual e 

que as ementas e propostas não se encerram em si, elas se renovam, reconstroem-se, modificam-

se.  
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4) Instabilidade e Criação 

Percebemos nessa narrativa o uso do prefixo “des”, que gramaticalmente sugere negação ou 

oposição, em várias palavras nesse escrito, como “desconforto” e “desestabilizante”. Que efeitos 

isso traz? Será que o prefixo “des” carrega em si uma ideia de que sem ele estaremos mais 

estáveis e confortáveis? Ou então o des-conforto infere que justamente não existe esse conforto 

“ideal” em se ter respostas prontas e “exatas”.  

Acreditamos que a proposta tenha sido justamente essa, de jogar com o prefixo des, para que 

ele nos ajude a des-montar essa lógica representacional na qual estamos imersos e vislumbre 

outras pistas em nossa pesquisa. Para que assim o mestrado possa sair desse lugar de “responder 

questões”, “com certezas absolutas” e possa dar lugar aos desconfortos, aos descobrimentos, às 

instabilidades.  

 

5) Dificuldade de explicar para quem não conhece  

Uma das questões que foi levantada no processo de peneiragem é se alguém que não conhece 

o Gepra e nunca teve alguma experiência neste espaço de aula poderia entender de que maneira 

esta disciplina acontece. Acreditamos que para as pessoas — mestrandos e docentes — imersas 

nesse contato seja mais fácil entender a atmosfera destes encontros, mas ao tentar contar sobre 

eles para outros que ainda não conhecem, temos a dificuldade de nomear, explicar ou contar. 

A proposta dessa disciplina é realizar um exercício reflexivo dos profissionais sobre a sua 

atuação em seus locais de trabalho a partir das experiências vividas pelos mestrandos em suas 

práticas: 

Os objetivos são os de habilitar os profissionais a produzirem uma crítica de sua 

própria atuação, no contexto de sua prática profissional, além de fornecer 

subsídios para uma análise das relações nas equipes de trabalho e das políticas 

institucionais (LIBERMAN et al, 2015, p. 718). 

O GEPRA se caracteriza pelo mergulho na experiência, na reflexão e nos processos mais 

dinâmicos de aprendizagem. Podemos também acrescentar que seus referenciais teóricos estão 

imbuídos de Deleuze, Guattari, Keleman, Rolnik, Kastrup, Passos, Pelbart, Foucault, entre tantos 
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outros autores. Poderíamos também acrescentar que são muitos os recursos utilizados, tais como 

performances, vídeos, curtas-metragens, músicas, textos, poesias, e que isso é um diferencial num 

espaço educacional que se propõe muito mais reflexivo que informativo.  

Entretanto, isso ainda não dá conta de trazer a atmosfera destes encontros, porque não é 

apenas dizer que recursos visuais a disciplina utiliza ou que artigos e materiais são indicados 

como referências, vai além. Trata-se de uma aposta política que se inscreve em uma sustentação 

corporal e vivencial dos docentes que participam da construção desta disciplina que é sempre 

composta a muitas mãos. Talvez o artigo sobre o GEPPRA escrito pelos docentes da disciplina 

nos ajude nessa tarefa (LIBERMAN et al, 2015). Talvez não.  

 

Outras Narrativas 

Outras narrativas foram pensadas neste processo, sobre a aula de aprendizagem inventiva, 

sobre o processo de orientação e sobre outros encontros e incômodos do/no MP. Talvez elas 

cheguem a compor este capítulo em outro momento, mas de todo modo, temos estas cinco 

narrativas com temas e formatos variados e que contam algumas experiências deste processo de 

pesquisar e participar desta turma de mestrado. 

No próximo capítulo seguiremos com outras produções desta pesquisa, as narrativas dos 

mestrandos a partir das escritas e dos desenhos produzidos com a turma de 2015 do MP. Vamos 

lá, seguimos com mais uma camada.  
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CAPÍTULO 2 - CULTIVANDO E COLHENDO MARCAS 

 

2.1 A experiência de criar um portfólio coletivo 

 

 Desde o começo da pesquisa acreditamos que seria interessante a composição com outras 

vozes, para além da voz (e da escrita) da pesquisadora. Muitas pesquisas caminham apenas na 

solidão, em silêncios e encontros da pesquisadora com a literatura. Esta não. Entendemos que o 

envolvimento na pesquisa é irradiado pela pesquisadora, que convoca outras mãos para compor 

sua escrita.   

 No presente trabalho, as principais vozes são as vozes das pessoas que compõem a turma 

2015 do MP, são vozes de trabalhadores, pessoas imersas em seu cotidiano profissional e na 

pesquisa de mestrado. Convidamos os mestrandos da turma a participarem da pesquisa ao longo 

de todo seu percurso, entendendo que esse apoio para a pesquisadora era necessário, para que ela 

pudesse olhar com outros olhos e inclusive para que ela sustentasse esse processo de pesquisar 

algo tão complexo.  

 Composições com pessoas diferentes e em tempos diversos exigiram ferramentas 

diferentes. Explico. Nossa primeira ideia foi disponibilizar um espaço de compartilhamento, de 

trocas, de criação. Algo que materializasse as questões e produções dos mestrandos. Criamos 

então o nosso portfólio coletivo: um caderno de cartografia (sem linhas, apenas folhas em branco) 

que estava sempre acompanhado de uma caixa de materiais de arte (lápis de cor, giz de cera, cola, 

tesoura, canetinhas, marca-texto e apontador). 

Bernardi (2015), ao fazer um levantamento sobre o uso de portfólios na avaliação dos 

estudantes de graduação na área da Saúde, destaca a importância deste tipo de ferramenta, que 

pode desenvolver a capacidade crítica, reflexiva e analítica do estudante, considerando que 

O portfólio é um instrumento tanto de avaliação quanto de formação, capaz de 

demonstrar como o estudante constrói sua aprendizagem, de maneira que, é o 

próprio estudante quem seleciona a informação, apontando experiências e 

evidências que considera mais relevantes e representativas (p. 154). 

Como também nos trazem Vieira e de Sordi (2012), o portfólio se destaca não por ser um 

mero instrumento de avaliação de aprendizagem, mas por essa ferramenta possibilitar 
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apropriações significativas quanto ao aprender, ao ensinar e ao avaliar. Avaliar no sentido de 

qualificar o processo, dando espaço para que as experiências possam ser refletidas, questionadas 

e traduzidas em palavras ou imagens.  

 O portfólio foi levado para os encontros da turma. Durante as aulas a pesquisadora 

deixava ao lado, na sala, o caderno e a caixa. No primeiro dia apresentei a ideia que sugeria um 

espaço de criação coletivo e contei que o material ficaria ali, que todos podiam usar quando 

achassem interessante, quando sentissem vontade. Considerando um caderno de 200 folhas, 

posso dizer que poucas páginas foram usadas. Poucas, mas boas.  

Percebia que em alguns momentos o caderno era esquecido, ia e voltava para casa sem 

nenhuma novidade em suas folhas. Em outros momentos ele era cobrado. “Cadê o caderno? Hoje 

eu quero escrever!”, “você vai deixar ele aqui na hora do intervalo? Queria ter um tempo com 

ele”. Notamos alguns pontos muito interessantes no portfólio que criamos, como a falta de 

assinatura das pessoas, ou seja, não sabemos quem produziu o quê no caderno, e também a 

composição entre as criações, isto é, as pessoas interferiram no que outra pessoa já tinha escrito 

ou desenhado e de alguma forma acontecia um diálogo entre as produções.  

Interessa-nos compartilhar essas produções para pensarmos com elas. Para facilitar a 

leitura de alguns escritos coloridos, nós colocamos uma caixa de texto com a escrita exatamente 

como estava no caderno de portfólio. 
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“ Um Sol para aquecer 

Uma nuvem para deixar leve  

E uma flor para alegrar essa  

Aula fria, pesada e até triste “  

“Agora é só fazer…”   

Alusão a fala de um dos mestrandos, que em 

tom de ironia dizia que agora era “só” fazer, 

satirizando que era uma sobrecarga de tarefa, 

mas que era “só” ir lá e fazer.  

“Os artistas desformam  

É preciso desformar o mundo 

Tirar da naturea as naturalidades” 

(Manoel de Barros) 
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Portanto, o problema é…. 

O gluten? 

A aula? 

A questão? 

O problema? 

… 

???  



62 
 

 

 

 

 

 

 

Esse “academicismo” me afasta dos sentidos do M.P. Ah, 

essas apresentações….Ah, esse formato…  

Afinal, de que porra estamos falando? 
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Inspira, respira e não pira! 

Seminários II já se vai,  

Já é passado como o I… 

Desta vez mais leve, parece apontar constribuições, agora c/ mais 

consistência… Ao comparar os 2 momentos vividos, impossível não refletir sobre as 

condutas docentes na Universidade… estão de fato a serviço do quê???  
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(preciso de mais canetinhas) 

O que aconteceria se invertêssemos a pirâmide?  

Balão de pensamento: A quem estou servindo?  
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Obs: O pedido por mais canetinhas coloridas foi atendido, assim como foram colocados mais 

materiais para desenho. Fato que surpreendeu algumas pessoas no encontro seguinte: “Você 

realmente lê o que a gente coloca então? ”, “Obriga pelas canetinhas! ”. 

 

+ cartografia 

+ filosofia 

+ geografia 

+ cafeína  

Placa: Amanda, precisamos de mais lapis de cor.  
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Complete para pesquisa: 

A turma do MP 2015: 

N= ____ 

G: Gênero  

 

Masculino Feminino Outros 

I: Idade 10-30 30-40 >40 

F: Formação Psicologia Medicina TO 

C: CID X Especificar   

 

Fórmula 

N + G (C)  = _____________ 

I – F  
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E no nosso M.P.? 

Quantos negros estão dentro?  
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“ Manhã acolhedora 

Almoço divertido  

Tarde chata 

Amizade presente o dia todo”  

A insustentável leveza do Mestrado Profissional da UNIFESP - 2015 

A leveza do início:       Peso: 

GEPRA,       Prazos, 

Happy-hours,        Seminários, 

Promessas,       Cansaço... 

Expectativas...       ... 
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 Atropelados, 

Fomos atropelados pela lógica dominante, todo processo criativo e 

transformador, reduzido ao cumprimento dos prazos. 

É o que devemos fazer? 

“- Está aí, o prazo foi cumprido, a meta foi atingida” 

Enquanto na maior parte de nós pulsa um forte desejo de desconstrução, 

construção, transformador. Em outros pulsa a rígida plataforma, essa a quem 

chamaram Brasil.  

Não me importam os prazos, respeitado o processo, deixando pulsar livre.  

Então é assim, esse que para mim já foi espaço de acolhimento, criação, 

transformação, hoje, neste dia resume-se a prisão e aparência. 
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Quem foi que disse que o coletivo ajuda?  

Calma! O coletivo é um espaço potente de troca  
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(Folha amassada depois de uma aula tensa)  

A folha continuou amassada no meio do caderno  
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Tem hora que dá um nó na cabeça!  

Quero respostas!!! 

Qual o caminho mais rápido para chegar nesse coqueiro para tomar uma água de coco e relaxar???  
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Que ano! Obrigada! 2015 

Esta mudando tudo o tempo todo 

E esses prazos !?!?  

Acolhimento  

Sensibilidade 

Discutindo novas formas,  

Reproduzindo antigos modelos   
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Gosto de ser gente inacabado, sei que sou 

um ser condicionado, mas consciente do 

inacabamento, sei que posso ir mais 

ALÉM dele  

(Paulo Freire) 
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Transformação existe, mas onde está a leveza?  

Dia lindo para práticas tão duras  

Crise mundial, crise nacional, crise pessoal, crise familiar... Parece que veio tudo junto 

misturado. No grupo, espaço de acolhimento, realinhamento...lugar para chorar e rir. 

Reflexão. Momento de esperar... Desabafar e depois transformar 
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Atropelado, Angustiado, Marcado pela apresentação do trabalho pelo tempo, fomos sufocados 

pelo tempo. Marcado pelo não feitio adequado de um resumo... 

Dúvida que Dúvida vários tiramos no grupo do Whatsapp as dúvidas, mas... Alguém 

perguntou para a professora ela questiona nãooooooooooooooooo 

 

Somos os filhos da Revolução... ?  

Dor 

Faz chorar mas também faz sorrir e fortalecer  
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Ufa!! Passou a apresentação!! Alívio!! Sem III.  

Fica a gratidão! 

Obrigada grupo! Obrigada!! Obrigada!! 

Como podemos acompanhar os processos de aprendizagem?  
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Coisa mais linda da aula de ontem (19/05/16): 

Até as amebas escolhem, disto se trata a vida.  

Cadê o fôlego? 
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Queria ser uma mosquinha pra ver a Amandinha analizando isso tudo...  
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Percebemos que o portfólio se constituiu num espaço múltiplo. Espaço de 

questionamentos (A quem sirvo? Os docentes estão a serviço do que? Quantos negros estão no 

MP? Somos os filhos da revolução? Entre outras perguntas feitas no material); espaço de 

reclamações (sobre o academicismo, as apresentações, a disciplina Seminários, os prazos, a 

conduta dos docentes); espaço para trazer frases e desenhos; espaço de desabafo; espaço para 

levantar as dicotomias (levaza x peso, acolhimento/criação x prisão/aparência, discussão de novas 

formas x reprodução de modelos, conexão x desconexão) e espaço para trazer questões sobre o 

tempo (falta de tempo, falta de fôlego, sensação de atropelo). 

Muitas questões foram levantadas e temos uma rica recolha de material. Acreditamos que 

embora os mestrandos soubessem que as perguntas não seriam respondidas naquele caderno, o 

portfólio foi percebido como um lugar de acolhimento para as dúvidas, para as reclamações e 

para a troca. Protegidos pelo anonimato e pelo apoio em questões “comuns” à turma, ali vieram 

temas difíceis de serem explicitados, como as relações entre alunos e docentes, a sensação de 

prisão e desconforto faziam parte daquele lugar.  

 

2.2 A experiência de narrar com outras vozes  

 

À medida que nossos encontros da turma diminuíram, a produção no portfólio também 

diminuiu e, como pesquisadora, senti-me cada vez mais sozinha. Pensamos que seria interessante 

Na copa da árvore: Habilidades, Sociedade, Mercado de trabalho, Conhecimento, cuidado, formação, 

saber, docentes, competências, alunos, afeto, currículo, desejo, atitudes, aprendizagem 

Conexão x Desconexão 

Qual a formação que contempla nossas necessidades? 

Currículo que compete, ops, de competências 

Currículo que problematiza 

Currículo que transcende os saberes 

Currículo que acolhe e cuida  



81 
 

reativar as composições com a turma, e considerando a falta de um espaço comum para nos 

encontrarmos outra estratégia foi adotada: criamos outra rede de produções e reflexões.  

Uma referência importante neste momento do trabalho foi o memorial escrito por Rolnik 

(1993) no qual a autora nos traz seu conceito de “marca”: 

o que estou chamando de marca são exatamente estes estados inéditos que se 

produzem em nosso corpo, a partir das composições que vamos vivendo. Cada 

um destes estados constitui uma diferença que instaura uma abertura para a 

criação de um novo corpo, o que significa que as marcas são sempre gênese de 

um devir (p. 2).      .  

O que nos marca? O que uma marca pode potencializar enquanto reverberação e 

desassossego de um corpo que reconhece uma nova inscrição ou quando uma marca se reatualiza 

no contexto de uma nova conexão?  

Essas questões formam um pano de fundo para essa nova produção com a turma de 2015 

do MP. Na busca de que os mestrandos pudessem pensar sobre marcas que se inscreveram nesse 

período do mestrado e que dialogassem com a aprendizagem, fizemos o seguinte pedido, via 

email:  

Meu pedido é para vocês escreverem sobre um momento de aprendizagem no 

Mestrado Profissional. Pode ser no formato que desejarem (descrevendo uma 

cena, escrevendo como uma narrativa, uma poesia, uma música, como vocês 

acharem melhor...). Não tem limite de linhas. Espero que possam contribuir com 

a pesquisa e aguardo as respostas de vocês. Aliás, fica a critério de vocês mandar 

para a lista de emails de toda a turma ou só para mim, fiquem a vontade.  

O pedido era simples: uma escrita sobre um momento de aprendizagem, no formato que a 

pessoa desejasse. Queria mais elementos, mais vozes, mais marcas. A escrita informal deste 

pedido também corresponde ao meu lugar de colega de turma, assim como também desejava que 

a participação nessa composição de marcas seguisse o formato mais leve presente no portfólio, 

que as pessoas pudessem se expor e sentissem que não era exigido um rigor acadêmico para tal. 

O que posso destacar de início foi a questão do prazo. Primeiramente tinha estipulado 

uma data que logo foi questionada pelos mestrandos: “mas posso mandar depois? ”, “queria fazer 

um escrito, mas agora não consigo, você vai estender o prazo?”. Esta foi uma questão importante 

para pensarmos, o tempo. Qual o tempo necessário para escrever sobre nós? Nós nos damos esse 
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tempo? Quanto tempo levamos para perceber nossas marcas e falar sobre elas? Estamos sempre 

“endividados” com o tempo?  

Logo respondi que teríamos muito tempo, que iria estender o prazo, que iria respeitar 

esses nossos muitos tempos diferentes de produzir. Como eu poderia falar sobre a urgência de 

certos modos de operar as aprendizagens que castra produções mais vivas e inventivas e repetir 

na pesquisa este modo de operar? Como marcar no tempo da pesquisa uma produção coletiva que 

respeite a inventividade em diferentes tempos e que também respeite o tempo da pesquisa de ser 

escrita?  

Optei por acalmar os ânimos e dizer que “tínhamos tempo, o prazo estava aberto, 

poderíamos escrever e mandar em outros tempos que não aquele que eu tinha determinado de 

antemão”, porque percebi que de fato ele não fazia sentido naquele momento. E recebi as 

produções por muito tempo, cada uma chegou em um momento, em um dia. Sempre era 

surpreendida por um escrito que chegava em meu e-mail e agradecia por cada participação.  

Trago aqui as muitas marcas que foram inscritas nestes corpos-mestrandos e as muitas 

marcas-palavras escritas por estes corpos. Trago essas produções como colheitas, como num ato 

de colher frutos, a pesquisadora-agricultora aguardou o tempo de cada florescer de ideias para 

então recolher seus produtos.2  

Também foi importante escutar cada colheita. Escutar sem ter pressa para vir com a 

análise direta daquelas linhas, o que poderia se sobrepor aos ricos escritos. Dessa forma, temos 

uma apresentação de cada colheita, com destaque para algumas marcas de cada escrito.  

Assim como é necessário uma arte (tékhne) para falar, é necessário uma 

experiência e uma habilidade (empeiría e tribé) para escutar. Para se escutar, 

como se deve, para que a alma acolha a palavra que lhe é endereçada, é 

fundamental uma economia dos gestos e palavras, um silêncio ativo e um certo 

recolhimento, que se opõem à tagarelice (ARANTES, 2012, p. 92). 

As produções caminharam em muitos sentidos. Uma pessoa preferiu escrever sobre fontes 

de inspiração para que ela chegasse ao MP e sugeriu que esse poderia ser um momento de “pré-

aprendizagem”. E trouxe dois elementos inspiradores, o livro “Vidas Secas”, de Graciliano 

Ramos e a música "Minha alma" do Rappa.  

                                                           
2 As narrativas foram aqui trazidas exatamente como foram enviadas, mantivemos erros de grafia e concordância, 

por acreditar que eles poderiam também ter a sua razão de estar ali.  
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O mestrando não especificou o porquê da escolha destes dois materiais inspiradores, mas 

abro um parêntese para contar um resumo do livro “Vidas Secas” para localizar o leitor desta 

dissertação, caso não o conheça.  

O livro traz a história de uma família retirante que vive em meio à seca nordestina. A 

família é composta por Fabiano, o pai; Sinhá Vitória, a mãe; Baleia, a cachorra da família; e os 

filhos, chamados de “menino mais velho” e “menino mais novo”. A narrativa traz a dimensão da 

exploração e da opressão social e política. Os capítulos são independentes e revelam os sonhos 

dos personagens em um formato de monólogo interior, eles parecem que não se abrem para o 

mundo, ao mesmo tempo em que pouco se comunicam entre si. “Vidas Secas” conta uma parte 

da história dessa família que começa e termina fugindo da seca. É um livro que traz poucos 

adjetivos e muitas adversidades, e apesar de seco termina com uma esperança de dias melhores.  

Já a letra da música da banda “O Rappa” foi enviada junto ao e-mail resposta:   

Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero) - O Rappa 

A minha alma tá armada e apontada 

Para cara do sossego! 

Pois paz sem voz, paz sem voz 

Não é paz, é medo! (Medo! Medo! Medo! Medo!) 

Às vezes eu falo com a vida 

Às vezes é ela quem diz 

"Qual a paz que eu não quero conservar 

Pra tentar ser feliz?" 

A minha alma tá armada e apontada 

Para a cara do sossego! (Sêgo! Sêgo! Sêgo! Sêgo!) 

Pois paz sem, paz sem voz 

Não é paz é medo (Medo! Medo! Medo! Medo!) 

As grades do condomínio 

São pra trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida 

Se é você que tá nessa prisão 

Me abrace e me dê um beijo 

Faça um filho comigo 

Mas não me deixe sentar na poltrona 

No dia de domingo (domingo!) 

Procurando novas drogas de aluguel 

Neste vídeo coagido 

É pela paz que eu não quero seguir admitindo 
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É pela paz que eu não quero seguir. 

É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir admitido (Colheita 1, 2016) 

 

Ambas as fontes inspiradoras chamadas de “pré-aprendizagem” por este mestrando 

abarcam temas sociais e políticos, assim como também trazem a indicação de tentativa de 

mudança (sair da seca e paz que não se quer seguir). Podemos pensar que estes poderiam ser 

alguns indícios de que neste caso a aprendizagem seria entedida como posterior à inquietude, à 

reflexão sobre essas opressões e consequente tentativa de mudança dessas situações de violência.  

Outra pessoa preferiu escrever sobre a aprendizagem dela no MP, mas considerou que 

essa tinha sido uma tarefa difícil, e quando me encontrou pessoalmente reafirmou essa 

dificuldade, dizendo que tinha “tentado”. Tentado e conseguido, porque as palavras foram 

escritas, foram colocadas no papel, ganharam corpo literário.  

Sinto que todo o processo do mestrado, até aqui, foi de muito crescimento. Mas 

a aprendizagem em si não se deu exatamente como talvez eu tenha imaginado de 

início (digo talvez pois não me lembro exatamente como imaginei, mas sinto 

que foi diferente do que aconteceu, pois houve em mim certa surpresa – e 

alguma frustração). Em toda minha formação sempre predominaram aulas 

teóricas, expositivas, por exemplo. E o formato das nossas aulas ora me frustrou, 

fazendo sentir falta de uma exposição de conteúdos, ora me encantou.  

Mas, pensando bem, acho que a maior aprendizagem foi (e está sendo) a própria 

realização da pesquisa. Tem sido um processo muito árduo entrar em contato 

com aspectos do trabalho que muitas vezes trazem angústia, tensão, 

sofrimento.E abrir mão da tranqüilidade de deixar os problemas do trabalho no 

trabalho, e esmiuçá-los trazendo-os para minha vida, meu tempo, minha energia, 

faz de mim uma profissional melhor (e pessoa também). 

É como se eu pudesse dizer que minha aprendizagem maior foi com relação a 

como me permitir ser afetada pelo trabalho e poder fazer algo a respeito... foi 

uma aprendizagem talvez mais relacionada ao sentir do que ao pensar e o saber 

(Colheita 2, 2016).  

 

 Trago aqui a ideia de Kastrup (2004) de aprendizagem por cultivo para que possamos 

dialogar com o trecho da mestranda, quando esta aponta que olhar para o trabalho com mais 

intensidade a partir do ato de pesquisar, foi um processo árduo, sofrido, mas também de muita 

aprendizagem.   
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Já o aprendizado por cultivo é um processo de atualização de uma virtualidade, 

ganhando o sentido de diferenciação. Trata-se de ativar gestos, aumentando sua 

força através do exercício e do treino. O problema do tempo do treino é 

relevante aí, tanto no sentido do aumento da potência do gesto cognitivo quanto 

no sentido da produção de um sentido de apropriação deste gesto, do fazê-lo seu. 

O novo e o antigo, o que surge e o que já estava lá, não são pares antinômicos, 

mas se ligam por uma linha de diferenciação e de invenção (KASTRUP, 2004, 

p. 13). 

 

Olhar para o cotidiano do trabalho que já estava ali, mas que, ao ser esmiuçado, ganha 

outro sentido, diferencia-se.  Neste sentido, a autora nos conta que a aprendizagem por cultivo 

requer treino, suspensão da atitude natural para que possamos cultivar outro estado de atenção na 

cognição inventiva.  

Destacamos também a ideia de surpresa quando a mestranda comenta que “a 

aprendizagem em si não se deu exatamente como talvez eu tenha imaginado de início”. Pozzana 

(2014) ao dissertar sobre a formação do cartógrafo, conta-nos com delicadeza e intensidade que 

essa formação é o mundo, ela se dá no aprendizado por corporificação e afetabilidade. A autora 

também fala da importância da surpresa, “tudo se passa quando não se encontra o que se espera” 

(p. 51), considerando que o conhecer não é reconhecer a realidade, representá-la, mas sim que o 

concreto se atualiza nesses espaços de criação e ruptura.  

Pozzana ressalta que: “é preciso aproveitar os deslocamentos que viabilizam o acesso ao 

plano de transformação da vida, em vez de funcionar de modo mecânico, automático, no já dado 

sistema fechado sujeito-objeto” (p. 51). Dessa forma, podemos questionar: seria o MP um espaço 

que possibilita a transformação da vida, entendendo que essa transformação nem sempre é fácil e 

tampouco ocorre a todo momento, mas que ela acontece nesses momentos de ruptura?  

Como a própria mestranda coloca, seria uma contraposição às aulas expositivas que ela já 

esperava, e por isso é até doloroso e frustrante quando opera em um modo diferente do já 

conhecido, mas por outro lado percebemos também neste relato que a transformação pode ser 

muito interessante porque atua no “sentir”, já que ela é da ordem da experiência, do vivido, do 

corporificado.  

Com práticas que oportunizam experimentações ganhamos habilidades ao 

transitarmos entre micromundos; ganhamos percepção e discernimento na lida 

com os diferentes encontros, com objetos humanos e não humanos. Algo oposto 
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à aplicação de regras. A inteligência emerge para guiar nossos atos em 

correspondência à textura das situações, e não idependente delas (POZZANA, 

2014, p. 51). 

A terceira produção que chegou até mim veio com um adicional. Além do escrito que 

havia sido solicitado via mail, a pessoa também enviou um registro de uma aula do Gepra. 

Considero interessante que esse registro tenha chegado junto com o escrito sobre a aprendizagem. 

Estaria aí um material que não tinha pensado a priori, mas que pode ser um elemento muito 

interessante para compor essa nossa produção de pesquisa. Seria o Gepra um marcador? Um 

produtor de marcas? Ou um espaço para que essas marcas se reatualizem, se conectem?  Vamos 

pensando. 

Escriba 1:  

Registro de aula GEPPRA 28/05/2015 

28 de maio de 2015, mobilizações, paralisações, chuva e tempo nublado 

aqueceram a sala e as janelas foram abertas, para esfriar, para respirar. 

Ouvimos o registro anterior, que com tom de poesia nos acalantou o começo, 

mas também nos lembrou do que estava por vir.  Começa mais um GEPPRA, 

agora o 2.  

Um deguste para poucos que chegaram cedo foi a vídeo “A Dama e a Morte”, 

uma produção espanhola, apresentada em 1 minuto, mas que só mais tarde ao ser 

compartilhado com o grupo, contribuiu com as inquietações sobre desejo, morte 

e vida, violência. Pouco tempo depois, com o grupo já mais recheado, foi dada a 

largada com a exibição do vídeo “Qualquer Nota (Anima Mundi)”, onde um 

inquietante, porém ritmado tapa da cara seguido de um ai, é sucessido em 

sequência por sonoridades bizarras, ao final dando um tom de composição. Este 

porém, apesar de rodear meus pensamentos em muitos momentos do encontro, e 

penso que também assim em outros colegas, pouco foi explicitamente citado.  

Em seguida foi proposta a leitura silenciosa do trecho do livro “O que é 

contemporâneo e outros ensaios” de Agamben. Arthemis faz a leitura em voz 

alta deste mesmo texto e agora, todos mais aquecidos, começam a articular entre 

falas, pensamentos. Paradoxo entre o cego e o visionário. Relação entre silêncio 

e escuridão. Escuridão reivindicada. Mergulhar no escuro. Brincadeiras de 

crianças com nuvens, sombras, escuros, formas. Fôrma, forma, enformar, 

formatar... 

A todo instante surgem palavras e pequenas reflexões sobre a luz, o seu excesso 

e sobre a importância de tatear no escuro, de não frenetizar a busca pelas 

soluções, sustentar a dúvida, seguir tateando os problemas, os achados, 

digerindo-os, para só então propor soluções (seria propor mais problemas?...).  

Dos diálogos sobre o olhar, a luz, tatear a escuridão, falamos também das 

marcas, presentes o tempo todo, e somos lembrados da seguinte questão: de que 

forma as marcas se relacionam com nossos projetos?  O que realmente eu acho 
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que sei? Como instaurar um devir-pesquisador? Como olhar da “borda”? Vem 

novamente  luz, e sobre ela incide a ideia de que tudo está super iluminado, 

perguntas e mais perguntas muito iluminadas. Uma sobrevivência cheia de 

“luz”. O que se constroe a partir dali? A Universidade fala de que lugar, cheio de 

luz, ou permitindo e legitimando um tatear no escuro? Espera projetos 

“iluminados”? Contemporâneos são raros. Inquietação, silêncio, obscuridade nos 

olhares... 

Surge ainda, que na urgência de iluminar, somos todos convocados, o tempo 

todo, a falar, a dar soluções, entretato muito bem colocado por um colega, o não 

agir não é sinônimo de passividade. O silêncio ocupa um lugar importante, ou 

pelo menos deveria... 

Uma imagem escolhida por uma colega circula no grupo e traz com ela a sua 

fala sobre o quanto seu trabalho está escuro.  

Todos contribuem com títulos, autores, dicas... 

Hora do café...  

Volta aos trabalhos com a sequência de apresentações das cenas. Retomando o 

foco nas relações de equipe, as discussões seguem. Uma preocupação que 

aparecia sempre era a de nos situar enquanto Geppra, qual o percurso escolhido 

e suas razões, por isso, alguns combinados foram retomados mais de uma vez. 

Camadas sobre camadas... 

As duas apresentações retomam aquela sensação de olhar com o “olho que vê 

para dentro”... A leitura de cenas é voluntária. Após a rodada de questões, surge 

discussão sobre o método. O quanto estamos sendo inquisitores? Há violência 

neste ato? Crueldade e violência indicam a mesma coisa? Uma abre 

possibilidades, a outra, porém, pressupõe aniquilação e isto não nos interessa. 

Somos convidados a rever nossa prática sobre “Como dizer”. O grupo parece 

estar maior, mais maduro em suas reflexões. Concordâncias e discordâncias, 

construindo acordos e acordes, que parecem dissonantes porém não menos 

belos, ao contrário disso mantêm o calor das falas que seguirá reverberando. 

Nos encontraremos dia 19. 

 

Percebemos uma relação entre a ideia de “surpresa”, que vimos na Colheita 2, e a 

afirmação de que é importante “tatear no escuro”, trazida no Escriba 1. A sustentação do 

inesperado, da dúvida e da inquietação, e não correr em busca de uma solução imediata, mas 

sustentar a pergunta que angustia e que nos convida a digerir a escuridão de outras formas.  

Ainda no diálogo entre a luz e a escuridão, a mestranda reflete sobre a universidade, se ela 

estaria ou não legitimando o “tatear no escuro” ou se ela espera projetos iluminados, “cheios de 

luz”. Eis outra questão interessante para nossa pesquisa: qual é o lugar da escuridão, do vazio e 

do silêncio na universidade? E nos nossos projetos de mestrado?  
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Vale ressaltar que esta modalidade de Mestrado, o Profissional, é marcado pela 

participação de pessoas que, imersas em diferentes serviços, têm a possibilidade de trazer as luzes 

e os escuros do cotidiano de trabalho para dentro da academia. Em contraposição à “urgência de 

iluminar”, principalmente em um lugar educacional, como dentro da universidade, em que muito 

se fala, se argumenta e se pesquisa, temos também que encontrar espaços para os vazios, para os 

silêncios, para a escuridão.  

Agamben (2009) ao falar sobre o contemporâneo, texto de referência nessa aula retratada, 

nos traz que a escuridão ativa nossas off-cells, células periféricas da retina, e assim percebemos o 

escuro. E essa percepção não é passiva, como bem coloca o autor: 

Isso significa, se voltarmos agora à nossa tese sobre o escuro da 

contemporaneidade, que perceber esse escuro não é uma forma de inércia ou de 

passividade, mas implica uma atividade e uma habilidade particular que, no 

nosso caso, equivalem a neutralizar as luzes que provêm da época para descobrir 

as suas trevas, o seu escuro especial, que não é, no entando, separável daquelas 

luzes (p. 63). 

Podemos também destacar a importância dessa metodologia “escriba” evidenciada no rico 

material apresentado e no artigo publicado pelos docentes desta disciplina (LIBERMAN et al, 

2015). Dentre os muitos aspectos que são levantados nos escribas em ambos os processos (tanto 

nesta colheita quanto na produção do artigo), destacamos o processo ativo de produção de 

conhecimento vivenciado nesta disciplina e demonstrado nestes escritos:  

Os registros possibilitaram a captação de aspectos importantes para o campo da 

formação em saúde, pois afirmaram o distanciamento de um ensino focado na 

“passagem de informações”, resultando num processo ativo de produção de 

conhecimento, corporificado, intenso e que produz deslocamentos nos modos de 

pensar, sentir e agir (LIBERMAN et al, 2015, p. 727).  

O processo de orientação também foi trazido como um elemento marcante na 

aprendizagem no MP e evidenciado por essa produção escrita enviada: 

 

Orientando e orientador, uma questão de escolha. 

Das muitas, intensas, ricas e até devastadoras experiências neste mestrado, 

selecionei a escolha do Orientador. Inicialmente, após quase 6 meses de 

convivência com alguns professores, em contato nas disciplinas obrigatórias 

iniciais, fomos nos aproximando pouco a pouco daquilo que determinaria os 

rumos da nossa pesquisa, afinal sessenta por cento do resultado é de 

responsabilidade daquele que te encaminha, que te orienta. Essa expectativa 
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trazia a ansiedade e alguma angústia, porque alguns como eu, já tinham 

percebido suas afinidades com este ou aquele professor. Entretanto, uma certa 

palavra de ordem, baseada numa ética, talvez a mesma que determine a 

qualidade de um docente pelo número de produções realizadas e não pela 

consistência de seu ato docente, deixava ali um certo silêncio barreirado por algo 

que seria determinado à frente. Enfim, como nossa turma contou com 

atravessamentos diversos, mudanças de condutas burocráticas, etc, assim foi o 

processo para determinação dos orientadores.  

Então certo dia é publicada a LISTA. Lista esta que causou impacto, pois em 

meu caso, senti como se eu fosse a última opção, pois apesar de demonstrar 

interesse em um certo docente, mesmo naquele clima de silêncio e mistério, 

parecia ter sido correspondida, e como num casamento prometido, fui entregue a 

outro. Um caos, mas que por sorte não atingiu só a mim, o que fez com que o 

grupo se mobilizasse para esclarecer o processo e revê-lo a favor dos alunos. Foi 

então que tomamos conhecimento que o meu orientador havia me escolhido, em 

uma de suas opções, pois não havia opção. Ou seja, eu fui a opção torta da falta 

de opção... fiquei muito contrariada, não por este fato, até porque não conheci 

suficientemente tal docente, porém conhecia o que considerava suficiente o 

docente que queria. Assim, numa conversa com coordenação e grupo, foi 

possível reverter tal escolha, que acabou por fim atendendo felizmente meu 

desejo. 

Se estou feliz? Mais que isso, tem sido um presente contar com alguém que além 

de se manter próxima, tem a delicadeza, firmeza e sabedoria necessárias para 

conduzir os trabalhos. Os processos na nossa turma contaram com inúmeras idas 

e vindas, da sorte, das circunstâncias, mas entendo como uma construção que 

agora, cada vez mais sólida, trará resultados de sucesso. Essa foi uma 

experiência bem marcante para mim e que dividir me faz pensar nos avanços e 

não nos fracassos, e perceber o saldo positivo disso tudo... (Colheita 3, 2016) 

 

A escolha da figura de “orientador(a)” foi um momento delicado para essa turma e que 

levou a sala a escrever uma das cartas para a coordenação do curso (ANEXO 2). Desenrolou-se 

em outras reuniões, conversas, listas e grandes insatisfações pelo processo que pouco incluiu os 

mestrandos em sua construção inicial.  

A mestranda traz a imagem metafórica de um casamento, sinalizando que a união de duas 

pessoas que estarão juntas por um período muito importante no desenvolvimento da pesquisa e da 

escrita da dissertação pode ser pensada como uma relação de união e de um laço que se espera 

forte e estável. Ao longo do percurso desta turma percebemos que muitas uniões foram 

duradouras, porque nenhum mestrando trocou de orientador durante o caminho da pesquisa. 

Alguns se aproximaram ora mais do coorientador (em alguns casos em que existe este terceiro 

elemento), ora mais do orientador e menos do coorientador. Mas de todo modo, a escolha 
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conturbada dessa figura que acompanha e que orienta deu lugar aos bons encontros durante o 

MP.   

 E por falar em saldos positivos, há quem diga que existiram outros ganhos neste mestrado. 

A dificuldade em escrever sobre isso permanece nesse próximo relato, mas a autora consegue 

driblar essa dificuldade trazendo memórias de momentos importantes para ela e para a turma e 

organiza os tempos do mestrado como os elementos da dissertação (considerações finais, 

introdução, e o desenvolvimento do mestrado, que parece remeter aos capítulos da dissertação).  

 

Santos, 27 de outubro de 2016  

Amanda querida, Senti dificuldade para responder à sua proposta. Como 

descrever um momento de aprendizagem do nosso processo do mestrado? Será 

que dá para fazer isso?  

Não consigo de forma alguma escolher um em detrimento de outros. Hoje 

estamos caminhando para as "considerações finais" e tenho tido uma percepção 

bem clara do quanto tem sido importante para mim esse tempo de mestrado. 

Foram vários momentos juntos que estão me afetando e transformando 

profundamente.  

Os nossos momentos iniciais, nossa "introdução": muitas aulas, leituras, 

discussões. Tivemos aulas inesquecíveis com excelentes professores. Nossa 

turma também foi desde o início, quase que imediatamente, extremamente 

significativa, nas discussões, no companheirismo, nas articulações e nos 

posicionamentos. Aprendemos com nosso grupo.  

Momentos de experiências, vivências, trocas riquísimas que nos aproximou 

mais.  

O amadurecimento do projeto, as apresentações dos seminários, nos treinaram 

realmente para a qualificação e para a defesa. Por mais que tenha sido difícil 

passar pela elaboração, normas, prazos, critérios. O saldo, foi positivo.  

As indicações, as leituras, algumas ficarão para sempre, para serem revisitadas, 

repensadas, afinal o tempo nem sempre foi suficiente para saboreá-las.  

O caminhar com o projeto de pesquisa, as orientações, a aplicação da pesquisa, 

articular a metodologia, a teoria e a prática. Surpreendentemente estou curtindo 

passar por isso e talvez isso já seja efeito da própria formação em curso. Optei 

por tirar uma licença prêmio do serviço, pois precisa ter tranquilidade para 

refletir nesse ponto da pesquisa, tentando escrever.  

Olhando agora para o tempo que passou, que loucura! Não sei como consegui 

articular minha vida profissional com esse processo do mestrado que foi tão 

intenso. Essa foi e tem sido uma grande dificuldade. O tempo que faltou para 

poder saborear melhor as coisas que estava vivendo. Mas acredito que tudo 

continuará a reverberar de alguma forma. Isso é o mais legal, pensar no quanto 
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nos transformamos e nos afetamos e o quanto essa formação ainda nos 

impactará.  

Outra questão que tem se mantido incômoda pra mim atualmente, é pensar na 

contradição que é fazer o MP e isso não estar legitimado no próprio serviço. Isso 

incomodou e incomoda muito. Quanto a isso, não acho que a Universidade tem 

colaborado para avançar nessa discussão, talvez sua pesquisa, sim. A sua 

pesquisa, é também nossa.  

Bom acho que é isso, estou tão focada no relatório que mal consigo escrever 

algo que não seja sobre o meu objeto! Por isso demorei. Se lembrar de mais 

coisas, vou te mandar, a qualquer tempo! Onde eu assino o TCLE? Obrigada!  

PS: Isso foi escrito antes do GEPRA 3, pasme! E saiu coisa parecida na aula... 

(Colheita 4, 2016) 

 

Interessante ressaltar a questão que a mestranda coloca sobre a relação entre o MP e os 

serviços nos quais os mestrandos atuam. Essa contradição é importante para ser evidenciada e 

para pensarmos o papel da universidade nessa construção de rede. Assim como a mestranda 

sugere, esperamos que essa pesquisa seja um passo nessa direção, no caminho para esse diálogo. 

Outro tema que muito nos interessa e que se evidencia neste escrito é sobre o tempo. 

Tempo para ler, tempo para refletir, tempo para pensar, tempo para articular, tempo para 

saborear, tempo, tempo, tempo...  

Por seres tão inventivo 

E pareceres contínuo 

Tempo Tempo Tempo Tempo 

És um dos deuses mais lindos 

Tempo Tempo Tempo Tempo  

(Oração ao Tempo - Caetano Veloso) 

 Assim como Caetano nos canta sobre a importância do tempo, Bondía (2002) também 

escreve sobre ele em relação às experiências: 

Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante atualização, da 

reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma 

mercadoria, um sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre de 

aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem de seguir o 

passo veloz do que se passa, que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por 

essa obsessão por seguir o curso acelerado do tempo, este sujeito já não tem 

tempo (p. 23). 
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Bondía, refletindo sobre as experiências, reforça o quanto estamos acelerados 

cotidianamente e o quanto pouco (ou nada) nos acontece. Salientando que o autor afirma como 

experiência “aquilo que nos acontece”, reforçamos que, para sentir aquilo que nos acontece, que 

nos toca, que nos passa, é necessário tempo. Tempo para saborear, como diria a mestranda, 

tempo para sentir.  

Neste caso, a aluna pôde desfrutar de uma licença-prêmio no trabalho para ter mais tempo 

para a pesquisa do mestrado, mas nem todas as pessoas que estão no MP podem se beneficiar 

deste direito. Como então lidamos com esta falta de tempo para degustarmos o mestrado e para 

também nos envolvermos com o trabalho e outros desafios pessoais? Vale nos atentarmos para 

essa questão do tempo e esmiuçá-la para nos aprofundarmos em suas outras camadas temporais. 

Seguimos!  

Outra produção muito interessante foi o escrito de uma mestranda que dialogou, inclusive, 

com meu convite via e-mail e fez relações com outros elementos para além do MP, como a 

Bienal de Arte de São Paulo. Este quinto escrito traz outros elementos que aparecem em outros 

momentos dessa pesquisa, como “presença”, “criação”, “experimentação”, “incertezas” e 

“porosidade da academia”.  

Ao escrever sobre um momento da aprendizagem a mestranda parece retomar diversas 

questões que permeiam esse processo do “aprender” e ao fazer isso temos uma clara visão de sua 

aposta ética e política sobre aprendizagem que flui no mesmo sentido da nossa pesquisa.  

 

Contribuições para pesquisa da Amanda 

O convite que nos foi endereçado foi bastante aberto, gosto sobremaneira que 

tenha sido feito assim. Como meus demais colegas do Mestrado Profissional 

(MP), da turma de 2015, eu também recebi um e-mail no qual parte do conteúdo 

transcrevo aqui. 

Meu pedido é para vocês escreverem sobre um momento de aprendizagem no 

Mestrado Profissional. Pode ser no formato que desejarem (descrevendo uma 

cena, escrevendo como uma narrativa, uma poesia, como vocês acharem 

melhor...). Não tem limite de linhas, e tenho a intenção de recolher esses 

escritos entre outubro e começo de novembro. 

Ah, esse momento em que "aprendemos alguma coisa" no MP pode ser em 

alguma situação em sala de aula, ou fora dela, com os colegas, com os 

orientadores, com a pesquisa, com os trabalhos... enfim, algum momento que 
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vocês sentem que aconteceu uma aprendizagem durante esse período do 

MP. (GALINDO, 2016). 

Ao aceitar esse convite entendo que já estamos convidando novos interlocutores. 

Se você leitor também reconhece esta dinâmica poderia tomar este, agora nosso, 

processo como um momento de nova aprendizagem, ou não? Não temos 

qualquer garantia, mas traríamos isso para o campo das possibilidades, certo? A 

aprendizagem não está localizada, circunscrita, garantida aprioristicamente, ela é 

dinâmica, aberta, mas pode ser reconhecida por cada um de nós, assim diz 

Amanda.Caso contrário não teria nos feito esse convite/pedido, penso eu. Ao ser 

instigada a refletir sobre o contínuo fluxo dos processos que no corpo se 

sedimentam, ou seja, se incorporam que tive interesse e motivação para este 

compartilhar. Talvez eu não queira exatamente falar/ pensar/ escrever SOBRE o 

fluxo, mas sim me colocar no fluxo, ou quem sabe co-habitar esse fluxo com 

aqueles que se sentirem propensos a isso. Assim, não tive vontade de apresentar 

uma outra situação, a não ser essa mesma na qual estou/ estamos imersas (os) 

nesse momento. 

O MP, por instigar um continuo diálogo com o cotidiano da nossa prática 

profissional, ativou em mim essa gana de não exatamente “falar sobre”, mas de 

se fazer presente no momento que nos encontramos. Estar presente não significa 

não ter memórias, não trazer devir. Nosso imaginário, a virtualidade que nos 

habita é viva e existente.O encontro com o Mestrado Profissional fomentou 

processos de tecer junto, estar aberta e atenta ao contínuo da aprendizagem, 

trazer o presente na força de sua vitalidade para reflexão. Nessa continua 

tessitura muito nos antecede, muito nos sucede temporalmente e, mais do que 

isso, percebemos que muitas coisas se sobrepõem, se misturam, mas que 

também podemos puxar alguns fios, pois estes nos ajudam a trazer luz para 

determinados aspectos, ou seja, justifica a pesquisa. Mas é um pesquisar sem a 

ilusão de controlar ou dominar qualquer variável. Desta forma habitamos os 

fluxos, reconhecemos a transitoriedade do mundo, a descontinuidade do 

humano, acolhemos a vida pelos paradoxos, não apenas assinalando a dialética. 

Entendo aprendizagem como um processo de enriquecimento de si, no qual nos 

tornamos mais “gordos”, expandidos de existência. Estar abertos e interessados 

nas tramas e conexões que construímos e também que nos atravessam. Isso, a 

meu ver, traz respiro, cria hiatos na maneira hegemônica de olhar para o sujeito 

como agente dos atos cognoscentes.  

Não sou uma tecelã, mas já me aventurei pelos teares manuais, é de lá que trago 

uma metáfora para este tema. Ao tecer construímos uma urdidura, ela é a base de 

sustentação da trama que será tecida. A urdidura, uma vez montada, se 

estabiliza, os novos fios caminham, se movem no processo do fiar. Gostaria 

então de chamar a atenção para esta urdidura. Essa sustentação imóvel, passiva.     

O aprendizado que me instiga pensar/ experimentar, ao invés de estar centrado 

numa postura exclusivamente ativa, diretiva do sujeito, pode ser vivido a partir 

do registro da urdidura. 

Não se tece sem urdidura, tão pouco se tece sem os movimentos dos fios. Ao fiar 

sempre me surpreendi com o produto e mais do que o interesse pelo produto, me 

reinventei nesta ação criativa. Ao escolher as cores, a tessitura da linha, barbante 

ou lã, tinha a ilusão que chegaria a um certo tecido, um determinado colorido, 
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mas nunca sequer me aproximei daquele padrão imaginado. Me lançava e 

habitava zonas de instabilidades, INCERTEZAS VIVAS, como se intitulou a 

32° Bienal de São Paulo. 

Me agrada ir desacelerando a lógica do fazer instrumental, ou seja, o fazer que 

nasce exclusivamente para um fim, e nos aproximando das tramas da existência. 

A incerteza está claramente conectada a noções endêmicas no corpo e na terra, 

com uma qualidade viral em organismos e ecossistemas [...] 

Incerteza é, sobretudo, uma condição psicológica ligada aos processos 

individuais ou coletivos de tomada de decisão, descrevendo o entendimento e o 

não entendimento de problemas concretos[...] 

Discutir incerteza demanda compreender a diversidade do conhe- cimento, uma 

vez que descrever o desconhecido significa interrogar tudo o que pressupomos 

como conhecido. Significa, ainda e também, valorizar códigos e símbolos como 

complementares em vez de excludentes. () 

Tomo a propensão e a atenção como urdiduras do aprendizado. A propensão 

como uma postura, uma disposição, na qual o ser se coloca aberto para o novo, 

humano ou não humano.Uma abertura para a vida, para o estranho, para a 

diferença. Nessa disposição precisamos e uma atenção passiva, muito diferente 

de estar alerta. A ação passiva, sem ser uma passividade, pode nos colocar mais 

próximo das relações, dos seus relevos e conexões. É um convite para uma 

postura que vem da geografia e não da história. A história está ocupada com o 

passado, com suas causalidades ou com o futuro, nas suas finalidades. Como 

cartógrafos podemos parar, re-parar, estar num estado de imanência para que a 

vida e a aprendizagem aconteçam.  Entendo que foi assim que Amanda nos 

convidou. Nos convida como cartógrafa, por isso fiz do seu e-mail texto a 

urdidura para este meu tecer. 

Recentemente ouvi de um dos meus orientadores que na academia o corpo é 

como um cabide da cabeça. Essa metáfora reafirma o domínio da razão ante a 

existência. No mestrado me reconheci cartógrafa, mais porosa e aberta ao 

aprender.O Mestrado Profissional se caracteriza pela exigência de se formular 

uma questão que atravessa a experiência do serviço no qual o pesquisador está 

inserido. A questão indagadora é posta à baila para reflexão e compartilhamento. 

Necessariamente somos convidados a pensar e agir nesse trabalho. 

Desenvolveremos uma dissertação e apresentaremos um produto a ser devolvido 

ao serviço como resultado desse processo. Teremos a prática dialogando com 

constructos teóricos ofertados pela academia e novas teorias sendo construídas 

no bojo dessa mesma acadêmica. A academia se torna mais porosa para o 

cotidiano do trabalhador, para a vida. Isso, a meu ver, é fundamentalmente 

diferente do que ocorre com maior frequência no Mestrado Acadêmico. O corpo 

de cada pessoa, de cada instituição torna-se convocado. O MP é uma urdidura 

para novas possibilidades, provoca o império das abstrações no qual nossos 

corpos funcionam como cabides de cabeças pensantes (Colheita 5, 2016). 

Neste escrito temos interessantes relações e metáforas que trazem as muitas questões 

relativas ao Mestrado Profissional para essa mestranda. Retomamos aqui Bondía (2002) e sua 
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indicação de que é necessária exposição para se ter experiência, é a partir da relação com algo 

que se experimenta que a experiência pode nos acontecer.  

Podemos relacionar essa ideia do autor com as expressões que a mestranda nos traz: 

“estar aberto”, “abertura para o novo”, “abertura para a vida”, “disposição para abertura”. Sendo 

assim, podemos indicar relações entre a abertura para as experimentações e as experiências de 

aprendizagens.  

Nesse sentido, podemos recuperar o conceito de “ativação de uma atenção à espreita” que 

Kastrup (2009) destaca na formação do cartógrafo. A autora nos diz que esta, por ser flutuante, 

concentrada e aberta, pode produzir um território de observação que “faz emergir um mundo que 

já existia como virtualidade e que, enfim, ganha existência ao se atualizar” (p. 50).  

A próxima contribuição que recebi vem como uma escrita poética e segue com a enunciação 

“eu transformei o meu momento pessoal neste poema. Estou partilhando com você”. A mestranda 

de alguma forma relacionou esse espaço de colheita de produções sobre aprendizagem como um 

espaço para partilha de algo tão sensível e delicado como o cuidado familiar no qual ela estava 

imersa.  

 

Produção do Cuidado Familiar 

Produção do Cuidado Familiar exige disponibilizar um novo caminhar 

É necessário não calar e também sensibilizar 

Sensibilizar é também aceitar quando não se pode tratar, 

Somente cuidar para a manutenção da vida proporcionar  

É também direcionar todos os profissionais do processo cuidar 

É implicar em amar além do tratar  

O processo do cuidar é também alimentar, 

Não somente o corpo, mas a alma e seu silenciar 

É tramitar entre o próprio limiar de se abnegar ao sentimento singular  

Da depressão a negação da própria situação em questão 

Cuidar é muito mais que apenas zelar  

Envolve o cuidar de quem se propõe a cuidar (Colheita 6, 2016). 
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 Se o Mestrado Profissional se caracteriza por aproximar a prática profissional da prática 

da pesquisa acadêmica, podemos pensar que neste caso a autora indicou outra aproximação 

possível, a prática da mestranda (envolvida no processo de cuidado familiar) com a prática de sua 

pesquisa de mestrado. Como esse espaço do mestrado pode dar conta de “cuidar de quem se 

propõe a cuidar”? Podemos relacionar com outras passagens da pesquisa nas quais evidenciamos 

como esses espaços de encontros, de conexões e de criações podem aumentar nossa potência de 

vida e favorecer a criação de novos territórios existenciais.  

Vale ressaltar que essa mestranda mandou outra produção para a pesquisa com a seguinte 

enunciação: “segue minha real contribuição para o sua pesquisa espero que aprecie.”. Podemos 

entender que a afirmação sobre a potência dos encontros e a importância do cuidado com os 

pesquisadores, trabalhadores, mestrandos, passa por uma camada de depreciação, como se não 

fosse tão importante ou tão necessário discutir essa questão. Podemos sugerir que isso pode 

acontecer pela ideia difundida historicamente de que a postura do pesquisador deve ser isenta de 

emoções para manter o cientificismo racional e indolor.  

Nesta sétima produção percebemos outra referência ao Gepra, remetendo-se a mestranda 

a ações que acontecem na disciplina, como dramatização e uso de vídeos durante os encontros e 

também conta um momento especial que a emocionou. Novamente contamos com a presença da 

produção de um escriba como um rico material de sensibilidade, aprendizagem e contágio.  

A implicação em entrar no Mestrado Profissional e dissertar acerca de um 

momento marcante nas aulas. 

De repente mestranda! Dissertar sobre um momento marcante é extremamente 

difícil haja visto que são vários atravessamentos e implicações. Como iniciar 

esta escrita? Penso em vários, mas dois momentos são especiais o primeiro é eu 

conseguir assumir que sou uma pesquisadora e ter a descoberta de que a vida é 

um grande e interessante laboratório. 

O outro é uma disciplina em especial o GEPRA em uma das aulas somos 

convidados através de vídeos a iniciar discussões em grupo, mas principalmente 

retratar justamente com um determinado texto o nossas conclusões e o grupo o 

qual eu estava inserida, optamos por votação democrática a dramatização de 

mimicas para descrever o que havíamos entendido do texto e do vídeo o qual 

fora exposto. 

Sai da aula maravilhada e com a certeza de que estava, algo diferente dentro do 

meu eu não somente como aluna mas como ser humano parecia me ate um 

processo terapêutico ..... 
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Mas esta ultima aula do Gepra a qual eu sai de casa atrasada por verificar que  

meu pai estava com uripen fora de posicionamento (O uripen é uma sonda 

externa feita de borracha fina, também conhecida como sonda de camisinha, 

pois é colocada no pênis como uma camisinha. A mangueira do uripen é 

encaixada a uma bolsa coletora de urina) o mesmo encontrava se com urina 

espalhada por toda a cama. Sai com atraso de quarenta minutos, peguei grande 

neblina na estrada mas, ao chegar fui compensada com uma vaga bem em frente 

a unidade Ana Costa, fomos ter aula ali devido a ocupação da unidade Silva 

Jardim. 

Bom! Recebemos recado no grupo do whatssap, que aula seria no quinto andar 

eu decido subir pelas escadas e deparei me com uma sala escrito: TERAPIA 

OCUPACIONAL. Pensei Estou no local errado, vou pedir informações, e ao 

adentrar noto, uma grande mesa todos em círculo, notei que haviam cinco 

professores na sala Alexandre,Ângela,Flavia,Luciane,Laura.  Olhei procurando  

uma cadeira  e avistei uma entre  a professora Flavia e a Dani sentei-me e 

curiosamente meu corpo estava falando senti-me tímida mas aos poucos fui 

entrosando-me mas quando a professora Laura leu seu escriba fui tomada de 

emoção meus olhos lacrimejaram  e  meu olhar foi para minha co-orientadora 

Ângela,  ela esboçou um sorriso largo e  com ar de conforto senti me tocada por 

aquelas palavras doces as quais retratavam sobre os que calam e quantas coisas 

eles tem a dizer neste silêncio e a leitura de seus corpos. Certamente não foram 

estas as palavras ela utilizou “ brado retumbantes” e outras metáforas as quais 

não gravei de cor mas senti. 

Este atravessamento deu me tanto ânimo que consegui organizar minha agenda e 

escrever uma tarefa aqual combinei com um amigo mestre e apoiador de minhas 

escritas. 

Eis que fui tomada por uma inspiração além para realizar esta colaboração a sua 

pesquisa,  

(Colheita 7, 2016) 

 

Interessante notar como este escrito não termina com um ponto final, o período da frase se 

encerra por uma vírgula. Erro de digitação ou não, o texto parece continuar, porque o mestrado 

continua reverberando, inspirando, incomodando e aciona outros receptores dessa energia 

mobilizada, como a agenda da semana, o amigo e a colaboração com este escrito para a pesquisa.  

O silêncio também tem um importante espaço no escrito da colega, principalmente 

quando a professora leu um escriba “sobre os que calam” e as leituras de seus corpos. Trago 

Perdigão (2005) para pensar com a gente. Ela, que produziu um livro belíssimo sobre o silêncio, 

conta-nos que dele lhe saltaram ideias, histórias, aprendizados. E a partir das conversas que ela 

produziu com diversos brasileiros interessantes (Arnaldo Antunes, Fernanda Montenegro, 
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Gilberto Safra, Egberto Gismonti, entre outros), com experiências tão diversas, chegou-se a um 

denominador comum que inquietou a todos: o excesso de ruídos.  

Outra colheita muito rica foi este escrito que afirma um aprendizado sobre o SUS após o 

ingresso no mestrado e sugere que outras pessoas que não são da área da saúde também 

pudessem conhecer a Política de Saúde Pública de uma forma mais ampla. A mestranda também 

considera importante seu aprendizado sobre saúde mental e suas relações com o trabalho, e 

finaliza com uma citação de Dejours, autor que conheceu por meio de uma palestra proferida 

durante o mestrado.  

Momento de aprendizagem no mestrado profissional 

Falar de um momento de aprendizagem destes dois anos é complicado, pois tive 

vários. Somos uma turma participativa e coletiva, estar neste coletivo que se une 

para reinvidicar, se opôr ao que foi imposto...foi uma vivência significativa para 

mim. 

Não sou da área da saúde e com isto meus conhecimentos do que era o SUS e 

sua importância era totalmente diferente das minhas colegas que trabalham 

NAPS, CAPS e hospitais, diria até que agora sei o que é o SUS. Ao contrário do 

que eu pensava, que SUS era o atendimento nos hospitais e policlínicas, o SUS é 

bem mais amplo envolve: a política para o saneamento básico; Controla a 

qualidade dos alimentos e sua manipulação, regula registro de medicamentos, 

insumos e equipamentos; Faz vigilância permanente nas condições sanitárias, 

nos ambientes, na segurança do trabalho, na higiene dos estabelecimentos e 

serviços; Atua na prevenção , vacinação e controle de doenças; Normatiza 

serviços e define padrões para garantir maior proteção a saúde. A defesa pelo 

SUS é algo primordial e gostaria que colegas que não são da área da saúde 

também tivessem a oportunidade desta pós, para quem sabe, ter uma visão mais 

ampla sobre a saúde publica e a política da saúde. A disciplina de Políticas 

Públicas me fez entender porque quando criança eu só ia ao médico quando 

ficava doente e hoje os bebês têm acompanhamento mensal ao longo do 

primeiro ano de vida, o que lhes possibilita uma infância mais sadia e segura, foi 

importante o resgate desta historia, pois muitas coisas eu vivi mas não tinha a 

dimensão do seu significado (considerando que a promulgação da constituição 

de 88 ocorreu na minha adolescência). O fim do SUS, ou a falta de investimento 

nele representa um grande retrocesso, pois grande parte da população não tem 

condições de investir em um plano de saúde privado e também porque o imposto 

que pagamos é para ser investido na saúde. Quem paga plano de saúde privado 

investe duas vezes no mesmo beneficio. Mas como defender o SUS, não sendo 

sua usuária? Como defender o SUS se o próprio governo, ao invés de investir no 

SUS opta por oferecer ajuda de custo para seus servidores que pagam plano de 

saúde particular? É uma defesa pelos menos favorecidos. 

Outra questão que para mim era muito superficial, era a questão da saúde 

mental. O trabalho dos NAPS, a luta antimanicomial... “O trabalho é 

adoecedor”. Como assim? Trabalhamos para ter uma vida mais confortável, com 
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mais recursos e no entanto vivemos na linha tênue do saúde/adoecimento. Este 

mesmo trabalho que te traz possibilidades pode te deixar doente. É preciso uma 

vigilância constante, principalmente com nossa saúde mental. 

No fundo eu já sabia disto. Meu trabalho de conclusão de curso da 

especialização já me fez refletir sobre o adoecimento dos colegas de instituição, 

e meu mestrado veio nesta linha de refletir se o exame periódico pode ajudar 

precocemente na prevenção dos adoecimentos. Meu constante esforço em tornar 

o ambiente de trabalho mais leve, harmonizar o convívio com as diferentes 

categorias, são ações para que este adoecimento não aconteça. E a disciplina de 

Promoção da Saúde veio me dar referencial teórico de que estas ações estão 

corretas, de que precisamos parar para nos olhar, conhecer/reconhecer e assim 

termos um ambiente de trabalho mais harmonioso e colaborativo. Termino meu 

relato com a frase do prof Dejours, quem eu tive o prazer de conhecer neste 

curso e que proferiu uma palestra enriquecedora "Trabalhar não é somente 

produzir, é viver bem com os colegas, é uma questão de organização do 

trabalho" (Colheita 8, 2016). 

Outro escrito muito interessante faz uma passagem pelo tempo do MP e por diversos 

momentos destes dois anos de encontros: a formação do grupo de amigos na turma, as indagações 

no processo de construção do projeto de pesquisa, as disciplinas do GEPRA e Seminários, as 

relações com a orientação e a Plataforma Brasil e as dificuldades encontradas em um segundo 

ano de mestrado com poucos encontros presenciais da turma. 

Amanda, 

Não consigo direcionar um momento concreto de aprendizagem significativa do 

mestrado, acho que o “todo” tem propiciado muitas aprendizagens. 

No começo, os momentos de encontros  e trocas foram fabulosos, pudemos nos 

conhecer, expor nossos pensamentos e ideias em grupo, compreender o que e o 

porquê estávamos ali. As aulas de GEPRA, nossos almoços, cafés e cervejas 

foram imprescidíveis para nos estabelecermos como grupo e amigos.  

O nosso primeiro ano, foi regado a muita troca, novos aprendizados e 

autoconhecimento, foi um ano de novidades, prazeres e algumas tensões, que 

facilmente eram tomadas por mais alegrias e prazeres… 

A tensão estava relacionada com as indagações: o que quero mesmo pesquisar, 

isso é um objeto de pesquisa, a minha hipótese é uma hipótese? Qual a 

justificativa para tudo isso?  Os Seminários de pesquisa eram a delícia e a dor do 

momento, frequentemente vinha o pensamento: estou sendo avaliado, esse é o 

caminho para pesquisar, será que vai fluir no campo de pesquisa? Eram 

perguntas atrás de perguntas!!! Mas, também muitas possibilidades de aprender, 

de se deixar ser invadido e dar pitaco no trabalho do outro 

E o orientador? Uns dizia: Você pode fazer assim, me entregue um esboço do 

projeto na data tal!, Vamos pensar no tempo, tem a plataforma Brasil! 

Prataforma Brasil, o que que é isso? De repente, a plataforma Brasil virou um 

fastasma!!! 
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Não era um fastasma não! Tudo se encaminhou… 

Já o segundo ano foi mais dificil, repleto de lacunas e solidão. Aulas sem 

professores, coordenadora do curso à distancia, fazer o campo de pesquisa 

acontecer, o gepra já não era tão novidade e nem tão gostoso de estar,  algumas 

cobrancas e algumas produções sem sentido.  

No entanto, foi um ano também de muitos aprendizados, porém mais doloridos e 

com poucos momentos de compartilhamentos com a turma. Mas, a turminha do 

barulho (nosso grupo), sempre arrumava um jeito de se encontrar e compartilhar 

alguma coisa, principalmente conversas e comidas apimentadas… 

Agradeço muito essa turminha e nos tornamos cúmplices amigos! 

Vale a pena o mestrado profissional, mas dar conta de trabalhar e pesquisar não 

é uma combinação boa, principalmente, quando o programa não considera essa 

interface e ainda constrói uma carga de aulas e exigências mais rígidas à do 

mestrado acadêmico. Por isso, sugiro que haja um remodelar das exigências e 

carga de aulas, e que estas estejam mais próximas as necessidades do 

pesquisador/profissional e dessa interface campo de trabalho e pesquisa 

agregando mais espaços de trocas e reflexões (Colheita 9, 2016). 

 

Importante ressaltar esta última colocação da mestranda, que sente que o programa não 

considera essa interface entre trabalho e pesquisa, sendo que esta é a base do programa do MP. 

Seria essa uma lacuna dentre o proposto pelo programa e o percebido pelos mestrandos? Será que 

temos construído um espaço de troca, de reflexão e de aprendizagem que leve em conta as 

relações de trabalho muito exigentes do cotidiano de cada mestrando e que abarque a pesquisa e a 

academia de forma mais porosa para este trabalhador, ou ainda estamos neste processo de 

construção? Como explorar essa questão para além das formalidades do programa, entendendo o 

que os mestrandos estão percebendo como pouco espaço de troca para muita exigência 

acadêmica? 

Outra produção recebida traz sentimentos de desespero, desânimo e gratidão. A mestranda 

trouxe outro colega para pensar conosco, Mário Quintana, que inicia a fala deste escrito em forma 

de carta:  

Carta desesperada 

Mario Quintana 

Como é difícil, como é difícil, Beatriz, escrever uma carta... 

Antes escrever os Lusíadas! 

Com uma carta pode acontecer 

Que qualquer mentira venha a ser verdade... 
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Olha! O melhor é te escrever, simplesmente, 

A paisagem, 

Descrever sem nenhuma imagem, nenhuma... 

Cada coisa é ela própria a sua maravilhosa imagem! 

Agora mesmo parou de chover. 

... 

Que desassossego! Não quero lembrar. Mas ela rompe todas as barreiras e vem 

forte, afinal, esse MP não me traz boas lembranças. Não tem o certo ou o errado, 

tem uma forma de conduzir, de se representar que castiga o outro, que exclui, 

MARCA. Foi assim que vivi essa experiência de formação: que formação? Que 

formação! 

Inclino-me a pensar, talvez em razão do que vivi, de que a Universidade está 

morta. Me vem nessa linha de raciocínio uma citação de Serres no Polegarzinho, 

muito utilizado por um querido professor: 

“Vejo em nossas instituições o mesmo brilho das constelações que os 

astrônomos nos dizem ter morrido há muito tempo”. 

A universidade, é prenhe de contrastes, graças, graças. E é nesse campo de 

contradições que encontramos as linhas de fuga, senão a alma não aguentaria. O 

GELS é um desses lugares.O profº Alexandre Henz nos falou, em sala de aula, 

desse grupo onde as discussões sobre pesquisas, instalações, performances 

aconteciam; estendeu o convite a todos, do MP 2015, que quisessem ou pudesse 

participar; altas discussões: pesquisa iniciada pelo fim – “iniciando apontando 

nossas convicções, paradigmas, possíveis certezas que sustentam conclusões...” 

Me senti inclusa ao grupo pelo convite da Tahamy, que é participante do GELS 

desde a graduação. Nesse espaço, espacializante, encontramos professores, 

alunos, ex-alunas(os), interessados;é um espaço que agrega muitos, alguns de 

forma temporária outros fixos, e desse fluxo, constante, dos corpos nascem, 

crescem se atualizam os acontecimentos. 

Para mim, este foi o espaço de formação na Universidade, lá aprendi uma outra 

linguagem: a construção do comum; aprendi o que é o tempo que não corre 

numa linearidade, mas que é abertura e transversalidade na imensidão do 

passado, do presente e do futuro; que estando aberto à coexistência sem limite 

do espaço-tempo nos joga num emaranhado que entrelaça a todos que ali estão. 

Só tenho uma palavra: gratidão (Colheita 10, 2017). 

 

A imagem de uma universidade morta e, ainda assim, cheia de contrastes. Uma boa marca 

deste mestrado para a autora foi a apresentação ao Grupo de Estudos do Laboratório de 

Sensibilidades (GELS). A questão do tempo é trazida novamente, em dois momentos: na escrita 

narrativa tem-se que o tempo do grupo de estudos “não corre numa linearidade, mas que é de 

abertura e transversalidade na imensidão do passado, do presente e do futuro”, e no enunciado do 

email para a pesquisadora, “Envio minha contribuição à sua pesquisa, foi realizada com muito 
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esforço, pois está carregada de afetos; esquecemos que para o Tempo não existem barreiras, nós é 

que impomos, por isso distorcemos muito os fatos. Essa narrativa iria longe, mas, como o tempo 

presente está escasso para tanta atividade, finalizei abruptamente”.  

Com em um parto forçado, a mestranda parece terminar o escrito. Gostaria de saber mais 

sobre as marcas deste texto que começa com a palavra “desesperada” e que logo traz a frase “esse 

MP não me traz boas lembranças”. Marcas sofridas em uma formação acadêmica. As cicatrizes 

doloridas não ganham voz para nos contar suas histórias de sofrimentos, o porquê da ideia de 

exclusão e de morte da universidade. A mestranda opta por contar sobre seu lugar de respiro, de 

formação, de acontecimento para além do espaço do MP, um grupo de estudos na universidade.  

Outro mestrando, ao produzir um texto-resposta para essa pesquisa, traz muitos outros 

elementos para dialogar sobre o que ele chama de “Cenário da Educação Contemporânea 

Brasileira”, fazendo alusão ao placar do jogo entre Alemanha e Brasil na Copa do Mundo de 

2014, o famoso 7x1. 

 

Sobre o Cenário da Educação Contemporânea Brasileira:  

Mais um 7 a 1 para a lista. 

 

Este é apenas um breve ensaio sobre algumas coisas que tenho observado quanto 

a educação contemporânea brasileira, não pretendo me aprofundar em cada 

aspecto do tema, pelo contrário, farei apenas algumas observações acerca das 

mudanças do cenário atual da educação brasileira e tentarei uma interpretação do 

que elas nos dizem, sempre que possível comparando com o modelo anterior, ou 

similar. Vou descrever algumas coisas que tenho pensado conforme entro em 

contato com a prática de algumas políticas: 

 

Cursos de residência multiprofissional – Os cursos de residência 

multiprofissional são recentes no cenário da formação profissional, consistem 

em cursos de especialização para profissionais já graduados, que mesclam 

ensino e local de trabalho, o que acaba entrando no conceito de educação 

permanente, tema que não vou discutir agora. 

Bem, o curso de residência tem sua história na formação médica, onde os 

alunos/médicos acabavam por residir em seus locais de trabalho, para que 

aprendessem na prática o exercício da profissão, contudo, além de uma jornada 

de trabalho extenuante, eles, muitas vezes, assumiam as responsabilidades de 

seus superiores. Uma forma clara de exploração que se repete até hoje, pois 

como o mesmo já tem a formação legal necessária para a prática, nada o 

impediria de exercer esse papel, ainda mais sob o discurso de que “é necessário 

fazer para aprender”, “na prática aprendemos coisas que não se aprende na 

faculdade”, o que não deixa de ser verdade, contudo, não se questiona que na 
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maioria das vezes o profissional superior, responsável pelo posto de trabalho e 

ensino, se ausente e deixe suas responsabilidades na mão do residente, para que 

o mesmo possa “aprender”. Sem contar a hierarquia que existe no mundo 

médico, que em resumo é: o médico responsável delega trabalho e ensina o 

residente do terceiro ano (R3), esse por sua vez faz o mesmo com o R2, que faz 

o mesmo com o R1, que faz o mesmo com o interno. Criando uma hierarquia 

que muitas vezes também se resume em exploração e humilhação, e por 

conseguinte, criando um ciclo onde isso se repete, pois o interno passa a ser R1, 

o R2 vira R3 e etc. Em resumo, o aluno sofre no início, pois é humilhado 

constantemente, mas nos anos seguintes é promovido a carrasco das turmas 

anteriores, e tudo isso pelo “bem da profissão”, pelo “rigor de bons 

profissionais”, porém todos almejam estar no topo da cadeia, que significa 

apenas gozar de seu poder. 

Esquema explicado, agora vamos transpor isso para uma residência 

multiprofissional, a lógica é praticamente a mesma, ou melhor dizendo, mais 

maquiavélica. Vamos aos detalhes das diferenças. 

Primeiramente temos uma diferença fundamental que se dá no agrupamento, na 

residência médica tem apenas médicos, na residência multiprofissional tem 

todos as outras categorias juntas. Os residentes de outras categorias não fazem 

residência junto com os médicos, esses últimos ficam separados em uma 

residência própria da categoria.  

Em segundo, ao termino da residência, o médico se torna um especialista em 

determinada área do conhecimento, que em geral se resume a um órgão ou 

sistema do corpo. Um médico que faz residência em cardiologia termina sua 

residência e é nomeado um cardiologista, um especialista do coração; um 

médico que faz ortopedia, a mesma coisa; agora, um enfermeiro que faz 

residência em saúde mental, termina sua residência e é nomeado enfermeiro com 

especialização em saúde mental.  

O que isso significa em termos de mercado de trabalho? Para o médico significa 

garantia de pleno emprego; para o enfermeiro significa que no tempo em que fez 

a residência ele teve seu ganha pão, e ao fim significa que estará desempregado 

novamente, sendo que o seu recente título não o ajudará muito, pois não será 

uma grande vantagem no mercado de trabalho, e porque não ganhará mais por 

conta de sua residência. A experiência será uma vantagem, acredito que sim, 

mas é só. 

Agora, vejamos na perspectiva de quem ganha algo de fato com isso, o Estado e 

as Faculdade. Começando pelo Estado, podemos perceber ganhos significativos 

com essa política, primeiro, existe um aumento de especialistas formados na 

nação, o que é, pelo menos numericamente, um avanço importante, pois se 

resume a um maior número de pessoas produzindo com qualidade superior, 

prontas para ocupar cargos que exijam alta complexidade e especialização. O 

que cai por terra se pensarmos que esse residente muitas vezes vai estar em sua 

residência atuando no lugar do seu preceptor, ou atendendo a demanda do 

serviço simplesmente. Já que na mente perspicaz dos administradores locais da 

saúde, ele não precisa contratar mais uma equipe se existe no local de trabalho 

um profissional habilitado para fazer o mesmo serviço, fica melhor ainda quando 

ele é pago com salário menor do e com repasse do governo federal.  

É isso mesmo, o residente ganha menos do que um profissional da mesma 

categoria sem especialização nenhuma, e lembrando que sua carga horária é de 

60 horas semanais, não 40. E se ele não é pago com recursos do município, 
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significa a economia de recursos valiosos para a gestão local. Ainda para o 

Estado, existe a produção de conhecimento em forma de monografia ou artigo 

cientifico, sem entrar no mérito da qualidade, elas aumentam o número da 

produção cientifica brasileira, o que é de interesse Federal.  

Para as faculdades e secretarias que realizam o programa, também é destinado 

verba federal, que por contrapartida, não chega muitas vezes aos 

preceptores/tutores envolvidos, que trabalham por boa vontade, amor ao que 

fazem, ou idiotice. A faculdade não tem muitos gastos, pois a maioria já tem as 

aulas e professores adequados aos cursos, simplesmente se coloca mais alguns 

alunos na sala e tudo bem. O local de trabalho fica ao encargo do SUS, e está 

tudo certo. 

Só para citar algo mais palpável, esquema parecido se deu ao programa “mais 

médicos”, que tinham como objetivo aumentar o número de médicos atendendo, 

contudo, ao passar dos anos se verificou o aumento desse número, seguido por 

uma baixa, pois outros médicos fora do programa foram demitidos e nenhum 

contratado no lugar, o que era para ser um acréscimo virou uma substituição 

pega pelo governo federal. Isso tem muito a ver com a questão dos repasses de 

verba federal de acordo com as adesões dos seus programas. 

 

Mestrado profissional (MP) – Esse é um tema que posso falar com mais 

propriedade, pois participo de um, o que tem sido uma experiência muito boa e 

de muito crescimento. Sob o mesmo discurso de educação permanente, se cria o 

mestrado profissional, com diferenças distintas a serem descritas aqui. 

Primeiramente o MP se caracteriza pelo exercício profissional realizado durante 

o curso, todos mestrandos devem estar trabalhando antes e durante o mestrado 

profissional, já que o trabalho é alvo de experimento, reflexão e aprendizado. E 

isso se realiza sob as mesmas falas, “é necessário fazer para aprender”, “na 

prática aprendemos coisas que não se aprende na faculdade”, “teoria e pratica 

andam juntas”, dentre outras. Se fosse só isso, tudo bem, mas ninguém menciona 

de início o quanto de joio tem nesse trigo, e aprendemos na pele a pagar uma 

conta salgada em troca desse “saber”.  

Voltando ao tripé: Estado, Empresa, Aluno; vamos observar algumas diferenças 

com sua contraparte, o mestrado acadêmico (MA). De início temos uma 

diferença significativa, os alunos do MP não recebem bolsa, enquanto que 

alguns alunos do MA recebem, isso se dá porque todos do MP estão 

teoricamente trabalhando enquanto cursam o MP, não se aceita alunos 

desempregados. Ai já tem uma vantagem do Estado, um programa sem custos de 

bolsa de ensino, se por ventura o aluno ficar desempregado no meio do percurso, 

azar o dele. O fato de só aceitar pessoas que trabalham também é um fator a se 

olhar com atenção, já que exclui do acesso aqueles fora do mercado de trabalho, 

sendo assim, aqueles que já tem uma vantagem, a aumentam, enquanto aqueles 

que estão atrás no jogo da vida, continuam para trás. Em outra palavra, uma 

diminuição da igualdade de acesso.  

Continuemos, esses alunos sem bolsa vão precisar negociar suas saídas do local 

de trabalho para realizar as aulas, temos aí outra questão. Por ventura, acreditam 

vocês, nobres leitores, que a empresa dará de bom grado essas horas para o 

funcionário se dedicar ao estudo? Em um país de primeiro mundo, com um 

capitalismo industrial plenamente desenvolvido, possivelmente sim, 

independente se for uma empresa pública ou privada. No país tropical o qual me 

refiro, são raras as almas que conseguem tal privilégio, tendo como alternativa 
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um banco de horas a perder de vista, ou uma compensação dos dias de aula na 

mesma semana, chegando a trabalhar de 10 a 12 horas no dia. Ou seja, o aluno 

trabalhador continua com sua carga horária normal de trabalho, e se acrescenta a 

ela aulas semanais, mais o tempo em casa para realizar leituras, escritos, 

trabalhos e etc... Esse nosso aluno imaginário, conta no mínimo com quase 60 

horas semanais para se dedicar ao estudo e trabalho, o que parece muito com o 

residente descrito anteriormente, concordam? Como não existe lei que 

regulamenta isso, é o trabalhador que paga a conta. Algum espirito de porco 

ainda pode dizer “Entrou porque quis, sabia que era assim, não pode reclamar”, 

e essa colocação ingênua, que também é no mínimo perversa, recai sobre o 

desejo do aluno o ônus dessa dívida que se estabelece nas relações de trabalho, 

onde a exploração desse trabalhador sem luz (sem luz = aluno) se faz de maneira 

naturalizada, ou pior, o culpabiliza.          

Além desse abuso, que para mim já é motivo de revolta extrema, ainda tem 

muito mais. Avancemos! O nosso trabalhador sem luz, me arrisco até a forjar o 

termo “trabalhador do subsolo” (com todo respeito a Dostoievsky), pois além de 

sem luz, se encontra subterrado de afazeres, e acabo por faze-los de forma tosca. 

Levado ao excesso, faz tarefas pela metade, tanto no trabalho quanto no 

mestrado, e ainda sim, comparado com o aluno do MA, fica menos inserido na 

vivência universitária, já que este último, por sua dedicação exclusiva, participa 

de outras aulas, encontros, congressos, grupos de estudo, etc, enquanto nosso 

trabalhador do subsolo deve arcar com suas horas de labor. Conclusão, de um 

lado se aumenta o acesso ao mestrado, do outro se diminui o custeio e a 

qualidade desses futuros mestres. Esse foi meu primeiro ponto. 

Ainda na lógica da exploração, o nosso trabalhador do subsolo deve arcar com 

mais uma coisa, condição predeterminada para o recebimento de seu título: um 

produto. Não entrarei nos detalhes da questão, mas além das aulas, créditos, 

trabalhos, dissertação, o trabalhador ainda deve realizar um produto, que seria 

algo a se devolver ao meio de trabalho como ferramenta/conhecimento prático 

resultado do seu trabalho, de preferência patenteado, com patente em nome da 

Universidade ou Empresa, nunca em nome dele. Ou seja, além do que falta em 

comparação com o MA, nos sobra uma tarefa a mais, um produto, algo a mais 

para ser produzido, um gozo para o ambiente de trabalho. Esse produto pode ser 

a sétima maravilha do mundo, mas em última análise, é um “a mais” a ser 

produzido pelo nosso trabalhador do subsolo, mais uma pedra em seu caminho. 

Não obstante, o excesso de trabalho descrito anteriormente acaba por impactar 

nos produtos também, que em geral são medíocres. A cura do câncer com 

certeza não virá daqui, contudo, novas maneiras de se pensar e 

eficácia/produtividade no ambiente de trabalho é tema amplo e repetitivo, e pior 

ainda, disfarçado com uma ideologia que a muitos convencem.  

Vale a pena se estender um pouco mais nisso, já que o foco, tanto da dissertação, 

quanto do produto, é um só, o ambiente de trabalho. Pensando nisso não demora 

muito para perceber o que está em jogo, o próprio trabalho e suas relações. 

Independente se for feito uma crítica, ou não, a maioria das produções se 

propõem a aumentar a produtividade/eficiência no mundo do trabalho, e o pior 

que isso se dá coberto por uma ideologia chinfrim, que funciona como ópio para 

os trabalhadores do subsolo, um gás alucinógeno perigosíssimo. Essa ideologia, 

se baseia na própria ideologia que cerca os trabalhos e seu fim. Na área da saúde 

isso fica mais evidente, pois o trabalhador de saúde pensa claramente que o seu 

trabalho é o de “ajudar” pessoas, “salvar vidas”, e justamente por não perceber 
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uma real imersão no mundo comercial, não percebe que saúde é um produto, e 

um dos mais valiosos. Então, esse nosso trabalhador do subsolo, acredita que 

está ajudando muitas pessoas ao aumentar a produtividade de um hospital, por 

exemplo, não se dando conta das relações comerciais que acontecem ali. Tema 

esse que o conceito de Educação Permanente não aborda, não quer abordar, e 

quando o faz, finge demência. 

Finalizando, nesse programa de mestrado, que se estabiliza entre as relações de 

Universidade (Estado), Empresa e Trabalhador, fica mais que evidente a 

precarização como resultado deste investimento político, exceto pela empresa, 

obviamente. A saída seria o fim do MP e o retorno ao MA? Acredito que não, 

pois a diminuição de inscrições do MA em relação ao MP já mostra uma 

tendência de que isso precisa ser revisto. Seria de suma importância a 

regularização dessas relações por meios legais, a garantir uma equidade as três 

partes, visando a proteção do trabalhador e um aumento da qualidade da 

pesquisa realizada e no desenvolvimento desse futuro mestre, que por si, é 

produto do MP. 

 

Doutorado? – Esse é outro tema interessante. Muitos me perguntam se eu faria 

um doutorado, a resposta é direta: não. Apesar de gostar de estudar, e me 

interessar pelo meio acadêmico e pela pesquisa, hoje é uma desventura se 

inscrever em um doutorado, por diversos motivos. Em primeiro, é necessária 

dedicação exclusiva a um doutorado para fazê-lo bem feito, ninguém em sã 

consciência faz doutorado e trabalha ao mesmo tempo. E depois de conseguir o 

título, vai fazer o que com ele? Apesar do salário de um doutor ser maior que de 

um mestre, se limita nas faculdades privadas as suas vagas, sendo que tanto o 

número mínimo de doutores quanto o aumento de salário são previstos por lei. 

Porém, as faculdades escolhem por contratar o número mínimo de doutores, 

assim como reduzir suas cargas quando um mestre contratado se torna doutor. 

Mais uma vez o lucro se sobressai nas decisões. Conclusão, muitos doutores 

desempregados. Por mais que sejam especialistas, não têm experiência de 

trabalho, ficando fora do mercado de um jeito ou de outro... sobram os 

concursos públicos, outro terreno darwinista.  

Ainda sobre o tema, é possível discutir ideias assombrosas que circulam o meio 

acadêmico e político, uma delas é de reduzir o tempo de realização do 

doutorado, de 4 para 3 anos. Sem contar a ideia de criar o doutorado 

profissional, modalidade que repete a lógica descrita anteriormente com o MP. 

Sendo assim, mais uma vez se aposta na precarização do curso, na tentativa de 

atender a demanda do mercado, o tornando cada vez mais flexível, e tosco. 

Porém, essas não são ideias puramente tupiniquins, tenho ouvido conversas 

semelhantes em congressos internacionais, principalmente como tendência 

europeia.  

 

Produção Científica – Esse é outro tema triste de se pensar. A crescente 

produção cientifica brasileira pode encher os olhos de muitas pessoas. Contudo, 

quando se tira os olhos dos números e se mira na qualidade ou no teor das 

pesquisas, é de se assustar a precária situação, esses mesmos olhos que se 

encheram de lágrimas felizes, agora choram desesperados de aflição. Não 

precisa ir longe para perceber a terrível qualidade dos artigos científicos 

publicados, e isso não se dá por conta das revistas e sites que publicam, se dá por 

que a qualidade dos artigos diminuiu. Isso aconteceu de maneira gradual, 
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conforme se estabeleceu metas de produtividade para os professores das 

universidades públicas e privadas. É necessário para qualquer carreira acadêmica 

a produção e publicação de bons artigos, porém é a toque de caixa que são 

feitos, visando a quantidade em detrimento da qualidade. E isso eu escuto da 

boca dos próprios professores, que se percebem nessa linha de produção sem 

muita opção, restando escrever porcarias, ou absorver a produção de seus 

orientandos. Tudo isso para atender a máxima “publish or perish”. Na fúria de 

aumentar sua produtividade, o governo federal tenta usar a lógica de mercado, 

que também se usa muito em ratos de laboratório, que consiste em recompensar 

ou punir os comportamentos desejados e indesejados, leia-se, produzir mais ou 

menos artigos publicados. 

Esse é um desarranjo que causa muito sofrimento aos professores, pois a lógica 

da pesquisa e da construção do conhecimento não é a lógica da produção 

industrial, desarranjo esse que resulta em artigos de baixa qualidade, professores 

sobrecarregados e até mesmo adoentados. 

Isso também dá margem a uma corrente da área de humanas que valoriza a 

percepção subjetiva dos acontecimentos em detrimento da busca por uma 

verdade, resultando em uma serie de pesquisa que aborda os “olhares”, “visões” 

e “percepções”, mas que já não se importam por uma busca profunda em seu 

objeto. Se contentam com caleidoscópios confusos de olhares e mais um artigo 

pulicado. Uma lástima.   

Fica distante a noção que é bem empírica de que uma pesquisa de qualidade 

precisa de tempo, de maturação, de revisão, de crítica. Mas pra isso é necessário 

tempo, e a linha de produção não pode parar um segundo se quer.       

 

Ensino a Distância (EAD) – Aproveitando a deixa para falar das faculdades, 

virou moda aqui e lá fora o EAD, que consiste em usar o recurso da internet para 

extrapolar barreira físicas e garantir assim o acesso ao ensino, contudo, pouco se 

discute a intenção de redução de gastos e a precarização desse ensino também. 

Muitos têm se dedicado a esse tema, contudo, fica cada vez mais claro o viés 

capitalista dessa prática. Fica óbvio o descaso do professor, que se torna um 

apresentador de programa, programa esse a ser gravado e reprisado a de infinito, 

tornando-se descartável a figura do professor. Tudo isso em nome do lucro, mas 

se alguém perguntar, é para garantir o acesso... 

 

FIES – Felizes mesmo ficam as partes nesse programa, e isso me assusta. 

Também com o caráter de garantir o acesso, o FIES é um programa de 

financiamento estudantil que funciona de uma maneira no mínimo suspeita. O 

Estado pega dinheiro público paga a faculdade privada para ensinar o aluno sem 

condições para paga-la por si. Porém, o aluno ao terminar a faculdade contrai 

uma dívida de todos esses anos bancados pelo Estado. Conclusão, o Estado 

empresta dinheiro, recebe depois com juros; a Empresa recebe dinheiro e dá suas 

aulas, o aluno pobre paga uma enorme dívida depois de formado.  

E se ele não conseguir emprego depois de formado? Isso já não é problema do 

Estado, muito menos da Faculdade, “fez por que quis”, afinal, “sabia como 

funcionavam as regras”. Mas essa é uma questão que não passa na cabeça do 

jovem ao entrar no programa, afinal, sem ele, nunca estaria cursando uma 

faculdade. Assina o contrato, e assina sorrindo. 

Porém, nem tudo está perdido, devemos reconhecer que nesse meio tempo se 

criou várias universidades públicas, o que é ótimo! Contudo cabe uma pergunta, 
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em momentos de crise, como os atuais, quem vencerá a disputa pelos raros 

recursos da União? As faculdades públicas ou as privadas? A resposta é simples, 

quem tem maior influência no governo, que no caso se trata da privada, que 

muito enriqueceu com esse programa. 

Reforma do Ensino Médio – Falando ainda de atender a demanda do mercado, 

temos a reforma do ensino médio, um tema que não vou me estender, contudo 

apenas apontar seu sistema de especialização temático de ensino. A ideia é que o 

aluno saia do ensino médio um especialista em determinada área do 

conhecimento, mais uma vez, é uma tentativa de atender a demanda de quem? 

Do mercado. 

O ensino médio precisa ser revisto? Sim, com certeza. Mas o que tem se 

proposto é no mínimo lamentável, se eu achava minha formação um problema, a 

dos meus filhos sei que vai ser pior. 

 

Conclusão – Após esses 7 gols levados pela educação brasileira, cabe tentar 

revidar 1 pelo menos, ou morrer tentando. Mas para isso devemos justamente 

discutir mais esses temas e principalmente os valores embutidos nessas políticas 

de ensino. É visível como a educação em si não é pautada como valor, mas sim 

como meio de alcançar outros valores, seja para atender o mercado externo, 

quanto o interno. Por mais que esse escrito seja mais um desabafo, podendo ter 

imprecisões e até mesmo erros grosseiros, minha intenção aqui é de trazer à 

baila esses temas, e mais claramente, apontar mesmo que de maneira tosca, 

como essas medidas fazem parte de um mesmo pacote, encomendado pelo 

capital (Colheita 11, 2017). 

 

Este ensaio trouxe diversos elementos para pensarmos em um cenário mais ampliado da 

Educação Brasileira e suas relações com o Estado, com a lógica neoliberal vigente no país e com 

o capitalimo na construção desta Política. Neste ensaio cabem muitas aberturas para diálogos e 

discussões à medida que traz tantos temas tão caros à contemporaneidade brasileira, mas destaco 

algumas questões que se relacionam mais diretamente ao que o mestrando falou sobre o MP.  

Fazendo jus a sua expressão de que “há muito joio neste trigo”, o mestrando cita os 

muitos joios que percebe no MP: a falta de bolsas aos mestrandos, a não entrada de pessoas 

desempregadas (desigualdade de acesso), a dificuldade em negociar as horas de estudo nos locais 

de trabalho, a sobrecarga de tarefas, a criação de um produto como uma ação “a mais” a se fazer 

e a precarização deste tipo de formação.  

Cabe conversarmos mais sobre as muitas questões que foram trazidas e que corroboram 

com outras passagens de outros escritos que os mestrandos produziram e que muito nos 

interessam: as marcas que deixaram cicatrizes dolorosas, as marcas de sofrimento, as marcas que 

nos lembram passagens difíceis.  
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Ao pedir para que os mestrandos escrevessem sobre as marcas deste espaço de 

aprendizagem, tínhamos em mente que não seriam trazidas apenas memórias boas e cenas de 

bons encontros durante o tempo do MP, mas que nossa aposta era de que teríamos também a 

presença dos incômodos, das dificuldades e dos questionamentos nestes escritos.  

Também para auxiliar na análise deste material, produzimos uma nuvem de palavras a 

partir das produções dos mestrandos. A coletânea de palavras formada com a junção de todos os 

escritos dos mestrandos criou essa imagem:  

 

 

Para a leitura da imagem vale considerar algumas questões: as palavras que mais se 

repetem aparecem em tamanho maior enquanto que as palavras que menos se repetem são 

escritas em tamanho menor. As palavras que apareciam apenas um ou duas vezes e as 

preposições foram excluídas da lista para a produção da nuvem. Destacamos que as palavras que 

ganharam mais destaque na nuvem são: pesquisa, processo, mestrado, aprendizagem, momento, 

saúde, grupo, vida, paz, profissional, pensar, aulas, SUS, questão e medo.  
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Destaco a palavra “processo”, entendendo que ela pode nos ajudar em muitos diálogos 

nesta pesquisa. A aprendizagem enquanto processo, como um caminhar...  Esta é mais uma 

camada que estamos construindo do nosso processo de acompanhar a produção desta pesquisa. 

Seguimos!  
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CAPÍTULO 3 – DIALOGANDO COM AS PRODUÇÕES, 

PROBLEMATIZAÇÕES E COLHEITAS  

 

Na introdução dessa dissertação temos o convite de Manoel de Barros para voltarmos à 

infância, à criança que fomos. Ao lermos Larossa (2010) em “O enigma da infância ou o que vai 

do impossível ao verdadeiro”, conseguimos pensar em um paralelo entre essa fase da vida  e o 

Mestrado Profissional. O autor nos traz a infância como algo que escapa a qualquer objetivação, 

que marca nossa impotência em saber sobre ela:  

Portanto, a alteridade da infância não significa que as crianças ainda resistam a 

ser plenamente apropriadas por nossos saberes, por nossas práticas e por nossas 

instituições; nem sequer significa que esta apropriação eventualmente nunca 

poderá realizar-se completamente. A alteridade da infância é algo muito mais 

radical: nada mais e nada menos do que sua absoluta heterogeneidade no que diz 

respeito a nós e a nosso mundo, sua absoluta diferença. E se a presença 

enigmática da infância é a presença de algo radical e irredutivelmente outro, 

dever-se-á pensá-la à medida que sempre nos escapa: à medida que inquieta o 

que sabemos (e a soberba de nossa vontade de saber), à medida que suspende o 

que podemos (e a arrogância de nossa vontade de poder) e à medida que coloca 

em questionamento os lugares que construímos para ela (e a presunção de nossa 

vontade de abarcá-la). Aí está a vertigem: na maneira como a alteridade da 

infância nos leva a uma região na qual não regem as medidas de nosso saber e de 

nosso poder (LAROSSA, 2010, p. 185). 

Pensar o Mestrado Profissional me aproximou desta presença enigmática da infância à 

medida que este é um campo ainda jovem no nosso sistema educacional, e dada sua característica 

inventiva, questionadora e porosa, penso que muito se relaciona ao que Larossa nos traz sobre a 

infância. 

O Mestrado Profissional é ainda uma criança e pouco sabemos sobre seus enigmas 

infantis. Tentamos pensá-lo com as ferramentas que temos para olhar os adultos — neste caso os 

outros cursos e pós-graduações já constituídos historicamente —, mas falhamos na empreitada 

porque ele é o que escapa, o que inquieta, o que questiona nossos saberes prévios e nos remete a 

pensarmos adiante na tentativa de compreender nossa impotência em não conseguir abarcar sua 

complexidade.  

O autor nos aponta saídas possíveis para sustentar essa presença enigmática em nossas 

vidas: devemos abrir um lugar para recebê-la, para escutá-la, embora ela esteja sempre além de 

algo a ser abarcado, aprendido e completamente entendido. Algo sempre irá escapar. Tentamos 
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nesta pesquisa receber essa presença enigmática do MP e escutá-lo por meio de narrativas de 

experiências, portanto, trazemos algumas inquietações e algumas marcas em tons de 

inacabamento. 

Recorremos aos marcos históricos para também contar sobre essa juventude do MP. O 

Mestrado Profissional nasce em 1995, quando passa a ser regulamentado enquanto pós-graduação 

stricto sensu, estrategicamente pensado como uma formação para os setores “não-acadêmicos” 

(BRASIL, 2010). Tem-se neste documento a trajetória da construção do MP, que abarca também 

seu árduo início, marcado por dificuldade de reconhecimento e aceitação, além de ter sido 

rejeitado por algumas áreas. 

Destacamos a turbulência na qual o Mestrado Profissional está inserido quando, ao 

enfrentar comparações com modelos de maior tradição acadêmica e ao lidar também com o rastro 

deixado por modelos importados (como os MBAs), o MP acabou se conformando a aceitar os 

padrões e modelos já conhecidos, em detrimento de tentar ousar e buscar outro tipo de 

experimentação inovadora (BRASIL, 2010). 

Olhando para os dados da CAPES  em relação ao Mestrado Profissional, observamos o 

aumento do número de matrículas ao longo do ano, assim como um aumento na quantidade de 

cursos oferecidos. Para visualizarmos este crescimento, adicionamos o quadro a seguir, que 

indica a quantidade de matrículas nos MPs entre 1998 e 2009, informadas pelo Plano Nacional de 

Pós-Graduação (PNPG) 2011- 2020 em Documentos setoriais - Volume II:  

Quadro 6 – Matrículas no Mestrado Profissional 
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Notamos que apesar da grande procura pelo MP em diferentes regiões do Brasil e em 

diversas áreas do conhecimento, ainda temos indicado que a grande questão seria articular 

organicamente a prática (que o mestrando tem ou deseja ter) e a teoria que sustenta essa prática e 

a complexifica. 

A CAPES indica exatamente essa expressão no documento citado, que talvez o maior 

desafio do MP seja realizar essa “articulação orgânica”. Outros autores que refletem sobre o 

Mestrado Profissional também indicam que esta é a maior potência deste tipo de pós-graduação, 

ao mesmo tempo em que também é seu calcanhar de Aquiles.  

Para finalizar, mestrados profissionais são experiências de inovação e 

reinvenção das práticas acadêmicas e como tal devem ser tratados. Aprende- se 

muito tendo praticantes como alunos; talvez mais do que eles aprendem 

conosco, acadêmicos. Profissionais experientes não vêm aprender práticas, mas 

sim, iluminar a prática com teorias apropriadas.  

Talvez seja esse o maior desafio e fator de sedução para oferecer cursos de 

natureza profissionalizantes: a articulação orgânica entre a prática (que o aluno 

tem ou almeja ter) e a teoria que alimenta e alicerça essa prática (FISCHER, 

2005, p. 29).  

  

Interessante ressaltar a construção do modelo de mestrado brasileiro que, diferentemente 

de outros países que buscam oferecer formações de curta duração (em um ou dois anos) para 

melhor preparação dos estudantes ao mercado de trabalho, o modelo brasileiro foi criado para 

tornar-se, em grande parte das instituições, um “mini-doutorado”. Sendo assim, esses “mini-

doutorados” exigem trabalhos de pesquisa e elaboração de teses que prolongam os cursos (e, 

portanto, requerem um tempo maior para sua conclusão), bem como pouco se relacionam com a 

formação profissional, sendo adotados como preparação e requerimento necessários para o 

doutoramento (SCHWARTZMAN, 2010).  

A criação do Mestrado Profissional se deu por essa questão, para afinar a relação entre a 

formação acadêmica e a prática profissional. Sendo assim, uma das propostas seria aumentar o 

número de Mestrados Profissionais e diminuir o número de Mestrados Acadêmicos, uma vez que 

este último poderia ser incorporado aos programas de Doutorado como um dos passos de seu 

processo e poderiam ser oferecidos por acesso direto aos formados nos cursos de graduação.  

Esta projeção não foi correspondida e temos hoje que o Mestrado Acadêmico é a pós-

graduação que mais titula e cresce no país, com mais de 33 mil formandos em 2008, enquanto 
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que o Mestrado Profissional não chega a formar três mil pessoas por ano (SCHWARTZMAN, 

2010). 

Quadro 7 – Titulados por tipo de curso de Pós-Graduação 

 

 

Apesar do aumento de matrículas nos cursos de pós-graduação do país, também 

percebemos um número significativo de egressos não-concluintes, seja por evasão por vontade 

própria, por perda de prazos ou por reprovações. Temos que em 2003 o número de não-

concluintes divulgados pela CAPES foi de quatro mil mestrandos e cerca de mil e quatrocentos 

doutorandos que abandonaram seus estudos pelas mais variadas razões.  

Velho (2005) nos traz esses dados para refletirmos e faz a relação com a taxa de evasão 

dos estudantes de pós-graduação do Reino Unido, que se aproxima da brasileira. Podemos pensar 

relações entre os estudantes do Reino Unido e do Brasil, apesar de termos incipientes pesquisas 

brasileiras que nos ajudariam a analisar os motivos que levam a este abandono em nosso país. 

Destacamos que um dos fatores que contribuem para o aumento das taxas é o apoio financeiro, ao 

passo que o número de pessoas que evadem dos cursos é maior entre aqueles que não recebem 

este subsídio para realizar sua formação em relação aos que recebem esse apoio (VELHO, 2005).  

A autora indica que a expansão da pós-graduação brasileira, sem o consequente aumento 

dos meios de apoio financeiro na área, pode nos levar a uma crise no sistema educacional 

manifestada pela alta taxa de evasão dos ingressantes.  
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Interessante ressaltarmos aqui o posicionamento da CAPES de que o MP tem vocação 

para o autofinanciamento, ou seja, ele não pode ser cobrado dos alunos de Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas, mas também não são oferecidas, pelo setor público, bolsas de estudos 

para potencializar a sustentação deste estudante, como são ofertadas em outros programas de pós-

graduação (por exemplo, Bolsa FAPESP).  

Entende-se que, agregando valor ao aluno, o MP é altamente rentável para esse 

ou para a entidade na qual ele trabalha, e que não é justo financiar uma 

apropriação privada de conhecimento científico com recursos das IES públicas 

(CAPES, 2005c, p. 4).  

Sendo assim, cabe ao aluno do Mestrado Profissional bancar os estudos nesta pós-

graduação com recursos próprios, geralmente oriundos do seu trabalho relacionado à área de 

pesquisa. Entendemos que a imersão no mundo do trabalho é imprescindível ao Mestrado 

Profissional, visto que este se alimenta dessa experiência profissional, mas algumas questões 

podem ser pensadas a partir desta associação trabalho-tempo-dinheiro.  

Ao dedicar-se a mais um trabalho (o de pesquisar) dentro do próprio trabalho já exercido 

por este profissional, é recebido em contrapartida algum incentivo que facilite seu 

desenvolvimento educacional? É destinado a este trabalhador-pesquisador tempo em seu horário 

de trabalho para dedicar-se a este estudo? Este profissional recebe algum benefício financeiro em 

seu salário ao adquirir o novo título de mestre?  

Outro estudo realizado com egressos não concluintes do MP em educação realizado na 

PUC-SP em 2017 traz dados interessantes que se relacionam a essas colocações. Neste estudo, as 

principais causas de evasão no programa pesquisado foram: dificuldade em conciliar trabalho-

família-estudo, problemas financeiros e questões relativas à relação orientador-pesquisador 

(FERRARI, 2016).  

O desgaste e a dificuldade em organizar o tempo para realizar as atividades laborais e de 

estudo, bem como se dedicar às outras relações, principalmente familiares, foi o maior motivo 

que levou à evasão destes sujeitos pesquisados. E temos neste recorte de pesquisa um importante 

dado que conversa com esta dissertação e com os dados que cultivamos.  

O tempo foi trazido em nossa pesquisa como uma das questões de maior destaque. 

Sensação de atropelo, desenhos de ampulhetas e relógios apressados e dizeres como “fomos 
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sufocados pelo tempo” e “cadê o fôlego?” são algumas marcas presentes em nosso portfólio 

coletivo. 

O 24/7 anuncia um tempo sem tempo, um tempo sem demarcação material ou 

identificável, sem sequência nem recorrência. Implacavelmente redutor, celebra 

a alucinação da presença, de uma permanência inalterável, composta de 

operações incessantes e automáticas (CRARY, 2014, p. 39). 

Viver intensamente ligado e em constantes conexões, 24 horas do dia, 7 dias da semana 

parece ser uma grande expectativa de vida, acabar com o sono para nos matermos acordados a 

todo tempo, esta é proposta de discussão deste livro. O livro 24/7 foi indicado por docentes do 

MP e muitos da turma logo compraram e se interessaram pela leitura, tínhamos um comum que 

agregava os interessados: a inquietação pela sensação da falta de tempo.  

E em que isso implica? Em cansaço, desgaste, atropelo, falta de energia e de dedicação 

em processos que demandam nossa atenção, nosso comprometimento, nossa vivacidade. E como 

administrar esse tempo em um processo educacional? Tempo para ler, pensar, estudar, 

questionar, escrever, participar das aulas e discutir as questões, tempo para repensar e amadurecer 

as ideias.  

Como uma das mestrandas trouxe em certa discussão sobre a mobilização da turma: 

“florescer leva tempo”. E como bem nos lembra Bondía, “cada vez temos menos tempo” (2002, 

p. 23).  

Retomamos Kastrup (2008) para aprofundar a questão do tempo relacionando-o à 

cognição. A autora, inspirada por Maturana e Varela, nos leva a refletir sobre o presente, 

afirmando que este é capaz de promover brechas, quebras na recognição, nos antigos hábitos, o 

que nos faz produzir algo novo. Daí a importância do conceito de breakdown de Varela, que 

considera que existe “uma espécie de hesitação ou problematização que precede toda ação” (p. 

103). 

Nas palavras de Varela o breakdown mais parece uma bifurcação ou uma forma 

de quebra de simetria de dinâmica caótica. Ora, a ideia de um problema que faz 

bifurcar as soluções porta uma referencia nítida, ainda que implícita, ao 

referencial bergsoniano. Nesse sentido a noção de breakdown, como a de 

perturbação, surge como a formulação teórico-científica para a ideia de uma 

cognição que não é somente solução de problemas mas, antes de tudo, invenção 

de problemas (p. 104). 
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Entramos aqui no campo da cognição enquanto invenção de problemas. Ao sermos 

afetados, essa perturbação nos leva a experiências incontroláveis que ocorrem como um processo 

de deriva, resultante dos acoplamentos com o mundo. Esses acoplamentos podem caminhar para 

o sentido da recognição na busca pela manutenção do mesmo (captando informações e 

resolvendo problemas), e também podem caminhar para o exercício da problematização e, 

portanto, da subjetividade inventiva, na qual a experiência presente é afetada e resulta na 

invenção de si e do mundo (CABRAL e KASTRUP, 2006).  

Ressaltamos aqui a importância da afirmação de Pozzana (2014) que, ao discorrer sobre a 

formação do cartógrafo (e por que não do mestrando?), coloca que “tudo se passa quando não se 

encontra o que se espera” (p. 51). A autora destaca a valorização do presente nos processos de 

ruptura que nos possibilitam desmontar o sistema de responsividade estímulo-resposta que 

considera o mundo já dado e incentiva-nos a criar nessas lacunas acessos aos planos de 

transformação da vida. 

O encontro com o Mestrado Profissional fomentou processos de tecer junto, 

estar aberta e atenta ao contínuo da aprendizagem, trazer o presente na força 

de sua vitalidade para reflexão.(...) Tomo a propensão e a atenção como 

urdiduras do aprendizado. A propensão como uma postura, uma disposição, na 

qual o ser se coloca aberto para o novo, humano ou não humano. Uma abertura 

para a vida, para o estranho, para a diferença. Nessa disposição precisamos e 

uma atenção passiva, muito diferente de estar alerta. A ação passiva, sem ser 

uma passividade, pode nos colocar mais próximo das relações, dos seus relevos 

e conexões (trecho Colheita 5).  

Entendemos que este trecho da colheita reitera a afirmação de Pozzana (2014) quando esta 

infere que o processo de formação é um movimento em que conhecer, agir e criar se fazem 

juntos. A autora também nos lembra sobre a corporificação do conhecimento e traz a indicação 

de Varela “quando aponta que as estruturas cognitivas que nos permitem conhecer são concretas, 

encarnadas e vivas” (p. 55).  

Afirma ainda que o processo de formação de um pesquisador tem uma estreita relação 

com a corporificação e a criação: “criação de modos de fazer, perceber, sentir, mover e conhecer, 

que não se separam do mundo, dos objetos humanos e não-humanos em articulação – afetos em 

trânsito” (p. 56). 
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Como cartógrafos podemos parar, re-parar, estar num estado de imanência 

para que a vida e a aprendizagem aconteçam. (...) No mestrado me reconheci 

cartógrafa, mais porosa e aberta ao aprender (trecho Colheita 5) 

Para mim, este foi o espaço de formação na Universidade, lá aprendi uma outra 

linguagem: a construção do comum; aprendi o que é o tempo que não corre 

numa linearidade, mas que é abertura e transversalidade na imensidão do 

passado, do presente e do futuro; que estando aberto à coexistência sem limite 

do espaço-tempo nos joga num emaranhado que entrelaça a todos que ali estão 

(trecho Colheita 10).  

Mas ponderamos também que temos pouco tempo para experimentar coisas novas, para 

nos dedicarmos a abrir brechas inventivas no nosso dia-a-dia, muitas vezes rotineiro e linear. 

Entendemos que essa é uma questão imprescindível para esta pesquisa, principalmente porque 

muitos mestrandos trouxeram o cansaço do trabalho e até do mestrado quando este último não 

viabilizava uma formação diferente e criativa, mas caía na lógica responsiva e estafante.  

Fomos atropelados pela lógica dominante, todo processo criativo e 

transformador, reduzido ao cumprimento dos prazos (...) Não me importam os 

prazos, respeitado o processo, deixando pulsar livre. Então é assim, esse que 

para mim já foi espaço de acolhimento, criação, transformação, hoje, neste dia 

resume-se a prisão e aparência. (trecho extraído do Portfólio Coletivo) 

O nosso primeiro ano, foi regado a muita troca, novos aprendizados e 

autoconhecimento, foi um ano de novidades, prazeres e algumas tensões, que 

facilmente eram tomadas por mais alegrias e prazeres…A tensão estava 

relacionada com as indagações: o que quero mesmo pesquisar, isso é um objeto 

de pesquisa, a minha hipótese é uma hipótese? Qual a justificativa para tudo 

isso?  Os Seminários de pesquisa eram a delícia e a dor do momento, 

frequentemente vinha o pensamento: estou sendo avaliado, esse é o caminho 

para pesquisar, será que vai fluir no campo de pesquisa? Eram perguntas atrás 

de perguntas!! (trecho Colheita 9) 

Neste trecho vemos que eram as perguntas que fortaleciam as aprendizagens e não as 

respostas, em associação direta com a aprendizagem inventiva trazida por Kastrup: “Além da 

solução de problemas, ela envolve a invenção de problemas, no lugar da adaptação ao ambiente, 

ela implica a invenção do próprio mundo” (KASTRUP, 2013, p. 157).  

Podemos tomar o Mestrado Profissional como cenário, como um lugar que favorece 

diferentes encontros com mundos (leituras, pessoas, pesquisas, questões) e enquanto sustentação 

destes muitos encontros, que ora se aproximam mais da recognição, ora mais da inventividade.  

Entendendo que esses caminhos se conversam, cruzam-se e se complementam.  
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Ao pedir que os mestrandos trouxessem marcas dessa aprendizagem durante o período em 

que estiveram no MP, tínhamos uma expectativa de conseguir ampliar o espectro do que 

trazíamos quanto às possibilidades inventivas do MP. O recebimento das respostas de fato 

colaborou para ampliarmos nosso olhar, já que muitos trouxeram experiências que até então não 

tinham sido abordadas pela pesquisadora nas narrativas (grupo de estudo, relação entre 

orientando-orientador, conhecimento sobre o SUS, relações entre outros conhecimentos e 

vivências como Bienal de Arte e outras apostas na Educação Brasileira, dentre outros).  

E ao pensarmos nessa ampliação da participação em espaços outros que o MP favorece, 

deparamo-nos novamente com a questão do tempo. Temos no cronograma oficial do programa de 

Mestrado um espaço dedicado às orientações, alguns dias indicados para serem usados para este 

fim, mas ainda nos cabem algumas questões: esses dias são suficientes para os agendamentos? Os 

orientadores de fato podem realizar esses encontros nestas datas? Que outros eventos acontecem 

dentro e fora da universidade que poderiam ampliar nosso repertório de aprendizagens? Em que 

momento poderemos encaixá-los em nosso restrito calendário? 

Continuemos, esses alunos sem bolsa vão precisar negociar suas saídas do local 

de trabalho para realizar as aulas, temos aí outra questão. Por ventura, 

acreditam vocês, nobres leitores, que a empresa dará de bom grado essas horas 

para o funcionário se dedicar ao estudo? Em um país de primeiro mundo, com 

um capitalismo industrial plenamente desenvolvido, possivelmente sim, 

independente se for uma empresa pública ou privada. No país tropical o qual 

me refiro, são raras as almas que conseguem tal privilégio, tendo como 

alternativa um banco de horas a perder de vista, ou uma compensação dos dias 

de aula na mesma semana, chegando a trabalhar de 10 a 12 horas no dia. Ou 

seja, o aluno trabalhador continua com sua carga horária normal de trabalho, e 

se acrescenta a ela aulas semanais, mais o tempo em casa para realizar 

leituras, escritos, trabalhos e etc... Esse nosso aluno imaginário, conta no 

mínimo com quase 60 horas semanais para se dedicar ao estudo e trabalho, o 

que parece muito com o residente descrito anteriormente, concordam? Como 

não existe lei que regulamenta isso, é o trabalhador que paga a conta (trecho 

Colheita 11). 
 

Qual é o tempo da pesquisa? O tempo que consta no calendário do curso, em encontros 

quinzenais de dezesseis horas3? O tempo de estudo extra-oficial? O tempo da escrita? O tempo da 

produção de textos ou da produção de sentidos? 

                                                           
3 O cronograma oficial do MP indica as datas destinas para as aulas e orientações. Os encontros são agendados para 

quinta e sexta, oito horas cada dia, e são planejados para acontecerem a cada quinze dias durante o período letivo.  
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O tempo da pesquisa parece caminhar num sentido de um tempo imaterial, não 

cronológico e não linear. Um tempo estético. Um tempo de invenção. Um tempo de cultivo. Um 

tempo de experiência.  

Em nenhum documento da CAPES, que registra historicamente a construção do MP, a 

questão do tempo foi trazida. Interessante notar que os registros oficiais que promovem a criação 

e o fortalecimento deste tipo de pós-graduação não se atreveram a considerar a importância do 

tempo para que essa formação acontecesse.  

Mas também ponderamos aqui uma contraposição à argumentação de Bondía (2002) que 

parece fazer uma ode à desaceleração do tempo, entendendo que não é somente uma questão de 

desacelerar, mas que podemos também pensar nos sentidos desse tempo, nas outras 

complexidades que compõe esse emaranhado de “sensação de falta de tempo” e “acúmulo de 

atividades”. 

Estamos imersos em uma lógica neoliberal, muito pautada pelos excessos (de 

comunicação, de imagens, de atividades, de núcleos), isto é, um mundo de ações e de 

recognições. Dessa forma, vale ressaltar alguns paradoxos: como podemos dizer que “falta 

comunicação” em uma sociedade da comunicação? Como podemos pensar que o tempo é pouco, 

se na verdade temos tanto tempo para outras atividades?  

Destaco, portanto, que nossa tendência é buscar “isolar” o nosso objeto de interesse, como 

por exemplo a comunicação ou o tempo, mas sem de fato colocar em xeque este objeto. O que 

comunicamos e como comunicamos? Estamos a todo tempo nos comunicando, mas nossas 

mensagens parecem ter pouca “comunicabilidade”, apesar de muitas vezes sermos nós mesmos 

os emissores e os receptores destas mensagens.  

Para afirmar nossas mensagens em um formato mais rígido e “seguro” buscamos nos 

comunicar por documentos mais formais, que podem ter o caráter de ofícios, relatos, ou até 

cartas. Percebemos que ao mesmo tempo em que tensionamos outro modelo de comunicação, que 

reivindicamos outra forma de estarmos juntos produzindo algo, recorremos a formatos 

conhecidos e muitas vezes rígidos, contrariando nossa tentativa de buscar outras produções.  

Podemos observar essa questão contraditória nas cartas enviadas pela turma (Ver Anexo 

2). Temos na Carta 4 um exemplo do que trago aqui para pensarmos: no momento em que a 
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turma se posiciona à coordenação buscando explicações sobre o MP ela se apoia nos documentos 

legais (regimento interno e documento entregue aos mestrandos) e pouco ou nada se aproveita 

deste recurso para criar outro tipo de comunicação, mais aberta ao diálogo e à criação. Quantas 

instituições estão instituídas em nós e não percebemos? 

Podemos também refletir sobre o tempo, ressaltando a importância da qualidade do tempo 

que utilizamos realizando nossas atividades, e assim também perceber que estamos imersos em 

diferentes tempos para as nossas ações. Kastrup (2008), ao retomar Bergson, nos lembra da 

importância do presente para a subjetividade contemporânea, porque é nele em que os 

movimentos de transformações são possíveis: “A atualidade surge como uma instância em que 

coexistem a regularidade e a instabilidade” (p. 96). E exatamente neste encontro do passado com 

sua história e do futuro com sua previsão é que temos um “entre” que nos traz o devir, um 

constante processo de diferenciação de nós mesmos.  

Talvez desacelerar o tempo seja sim importante, sentir que não estamos atropelando tudo 

ou que estamos cansados e com falta de fôlego para nossas ações como observamos nos escritos 

das narrativas. Mas podemos alargar essa questão entendendo que toda essa carga que o presente 

carrega, impregnado de passado, futuro e devir é também intenso e complexo. Cansa pensarmos 

nas nossas histórias, nos nossos planos e desejos e também produzir na atualidade novos sentidos, 

transformações, experimentações. Viver em nós essa regularidade e instabilidade a cada instante. 

O tempo de pesquisar no MP exige uma jornada extra de trabalho, que sobrecarrega o 

mestrando, tão envolvido em seu processo de formação-reflexão-imersão em questões de seu 

emprego. O tempo que escapa, que transborda e que muitas vezes não cabe num regime de 

trabalho de quarenta horas semanais, principalmente porque a dedicação à pesquisa do MP não é 

considerada horas de trabalho em muitos serviços.  

Esta é uma questão cara ao MP: a relação entre a universidade e os locais de trabalho 

dos mestrandos. Temos então que o Mestrado Profissional é voltado para o trabalhador que 

gostaria de pesquisar e intervir no seu espaço de trabalho, e cabe a essa pessoa desenvolver seu 

projeto de pesquisa e se inscrever em um processo seletivo para o MP. Aprovado, este 

trabalhador terá que cumprir as exigências do programa de mestrado que inclui a participação em 

aulas, o desenvolvimento de atividades nas disciplinas, a comprovação de proficiência em língua 
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estrangeira, a participação em atividades extracurriculares e o desenvolvimento da pesquisa em 

si, com uma produção escrita (dissertação) e uma produção técnica (produto). 

Todas as negociações para realizar essas atividades, diretamente relacionadas aos seus 

trabalhos uma vez que fazem parte do Mestrado Profissional, cabem aos mestrandos. Ou seja, os 

alunos resolvem em seus locais de trabalho como farão essas negociações, como por exemplo, se 

serão concedidadas horas para o desenvolvimento da pesquisa ou se o mestrando terá que fazer 

horas-extras de trabalho para compensar o tempo em que estava nas aulas realizando tais 

atividades.  

Nesse sentido, podemos por um lado pensar no importante papel do futuro mestre que, ao 

se interessar por uma formação complementar, busca realizar seus projetos associando trabalho e 

outras aspirações profissionais exercendo sua autonomia de escolher e desenvolver seu MP de 

acordo com seus desejos pessoais. Considerando que inclusive o tema e os projetos de 

intervenção são muitas vezes pensados e desenvolvidos exclusivamente pelo mestrando, tantas 

vezes mais de acordo com seus interesses próprios que com os do seu local de trabalho.  

Mas por outro lado, temos um mestrando solitário nesse difícil espaço de negociação que 

poderia ser compartilhado. O programa do MP tem acesso às informações de quais serviços os 

mestrados estão inseridos porque este é um dado importante no ato da inscrição ao processo 

seletivo, mas pouco ou nada dialoga com estes lugares. Considerando as falas dos mestrandos a 

respeito dessa questão temos um esboço de algumas dificuldades relativas a essa temática:  

Outra questão que tem se mantido incômoda pra mim atualmente, é pensar na 

contradição que é fazer o MP e isso não estar legitimado no próprio serviço. 

Isso incomodou e incomoda muito. Quanto a isso, não acho que a Universidade 

tem colaborado para avançar nessa discussão, talvez sua pesquisa, sim. A sua 

pesquisa, é também nossa (trecho Colheita 4).  

 

Continuemos, esses alunos sem bolsa vão precisar negociar suas saídas do local 

de trabalho para realizar as aulas, temos aí outra questão. Por ventura, 

acreditam vocês, nobres leitores, que a empresa dará de bom grado essas horas 

para o funcionário se dedicar ao estudo? Em um país de primeiro mundo, com 

um capitalismo industrial plenamente desenvolvido, possivelmente sim, 

independente se for uma empresa pública ou privada. No país tropical o qual 

me refiro, são raras as almas que conseguem tal privilégio, tendo como 

alternativa um banco de horas a perder de vista, ou uma compensação dos dias 

de aula na mesma semana, chegando a trabalhar de 10 a 12 horas no dia 

(trecho Colheita 11). 
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Nesta turma temos 26 mestrandos e cada pessoa trabalha em um lugar, ainda que alguns 

compartilhem de contratações nas mesmas prefeituras ou processos seletivos semelhantes, cada 

um ali tem uma condição trabalhista diferente, porque seu processo de trabalho é único e foi 

construído de uma forma. Sendo assim, temos 26 condições de trabalho diferentes. As relações de 

trabalho podem ter algumas similaridades, pois estão inseridas em um dado momento histórico 

que também nos localiza temporalmente, mas as construções de cada relação transbordam estes 

formatos.  

Gostaria de sublinhar que as novas formas de organização do trabalho podem e 

devem ser questionadas. Elas não têm nada a ver com a consequência inevitável 

de um destino. Toda organização do trabalho é uma construção humana. Ela só 

se desenvolve com o consentimento e a colaboração de milhões de homens e 

mulheres. (...) Tudo depende da formação de uma vontade coletiva a fim de 

reencantar o trabalho (DEJOURS, 2009, p. 53). 

Dejours aponta essas construções humanas da organização do trabalho, afirmando que ela 

podem e devem ser questionadas para serem transformadas. O autor, inclusive, fala da 

importância da cooperação e da solidariedade como elementos de resistência e criação nestes 

espaços.  

Caberiam aqui inúmeras páginas para discutirmos as relações de trabalho e as questões 

acerca da organização do trabalho, mas estes não são cernes desta pesquisa e não podemos nos 

dispor a realizar tal tarefa neste momento, pois o faríamos de forma rasa, mas podemos aqui 

pensar algumas relações para alargar nossa questão da comunicação entre trabalho-universidade. 

Como pensar em uma comunicação entre MP e espaços de trabalho que potencializem essa 

relação ao mesmo tempo em que se afirma que cada construção trabalhista é uma?  

Seria de suma importância a regularização dessas relações por meios legais, a 

garantir uma equidade as três partes, visando a proteção do trabalhador e um 

aumento da qualidade da pesquisa realizada e no desenvolvimento desse futuro 

mestre, que por si, é produto do MP (trecho Colheita 11). 

 Podemos nos voltar à regularização dessas relações via “meios legais” como propõe o 

mestrando na Colheita 11, mas também podemos pensar em outras formas de expandir essas 

relações mais afinadas com as indicações de Dejours (2009), apostando na cooperação e na 

solidariedade. Pensamos que um espaço de diálogo entre todos os envolvidos poderia ser um dos 

caminhos possíveis e essa é uma das propostas incluídas no produto desta pesquisa (Ver Capítulo 

4 - Camada Três).  



124 
 

Tem-se no convite à composição de uma roda de conversa a suposição de que este poderia 

vir a ser um espaço de troca, de fala, de escuta e de criações de propostas que potencializem este 

diálogo. Essa nos parece uma questão muito importante para a construção deste MP, ainda que 

para esta turma acompanhada esta conversa contribua pouco com suas relações já estabelecidas 

considerando o final deste processo de mestrado para todos os envolvidos na turma.  

A abertura ao diálogo fica como uma proposta para que o MP se aproprie de parte disso. 

Digo parte para posicionar que a universidade, representada pelo programa do MP, tem uma fatia 

neste bolo, mas que não é a única que poderia promover e fortalecer esta comunicação. Ressalto 

que pontes podem ser criadas neste caminho que também acredito que não devem ser tutelados, 

mas criados em conjunto, fazendo sentido para aqueles que o constroem.  

Retomo aqui umas das questões que aparecem no início desta dissertação e que se 

relaciona com os dados e com as produções cultivadas, a identidade do MP. Em um primeiro 

momento, na introdução desta pesquisa, a identidade é trazida como “ainda não concluída”, ou 

ainda “como algo a ser conquistado”. Mas o que podemos evidenciar neste caminho da pesquisa 

é que a maleabilidade do MP e a própria característica “no não encerramento” do MP em uma 

única identidade é uma grande chave que nos permite mais inventividade e porosidade neste tipo 

de formação.  

Percebemos, inclusive no importante espaço de qualificação desta pesquisa, que caímos 

numa armadilha inicial de demanda por uma fixação identitária, como se isso nos trouxesse 

características determinadas que pudessem constituir uma “identidade fechada” do MP. Doce 

ilusão! Nossa busca por identidades que talvez nos indicassem “caminhos mais seguros” (porque 

conhecidos), mais rígidos e fixos caiu por terra, e nos deparamos com um mestrado em formação, 

e uma formação enquanto modos-operandi, enquanto “fazer em ato”.  

Entendemos que este MP se alimenta exatamente desta não-identidade, ou melhor, dessa 

abertura e porosidade, que é a partir do que se constitui a sua principal potência, e assim, 

poderíamos pensar que essa característica de não-fechamento é que o diferencia de outras formas 

identitárias, criando assim a sua própria marca MP. Sendo assim, podemos pensar que essa é uma 

das impotências assumidas deste trabalho, a não formação identitária fixa do MP. Impotência 
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como bem nos traz Agamben (2009), no sentido de “poder não fazer”, que é constitutiva da 

própria potência, de “poder fazer”. 

O “poder não fazer” nos leva a mais caminhos, nos abre para apresentarmos as 

impotências como potências, “poder não exercitar a própria potência” como bem coloca o autor. 

Difícil tarefa assumir isso para nós, principalmente neste espaço acadêmico, em que a ciência 

muitas vezes exige tantas buscas por certezas e assertividades. Assumir a nossa impotência é 

também um ato de resistência e de inventividade.  

Experimentamos outro modo de afirmação, muito mais fluído, muito mais 

“experimental”. Retomamos aqui a questão da expressão “experimental” utilizada em uma das 

narrativas desta pesquisa (Ver Narrativa 4) e as ponderações sobre ela após processo de 

peneiragem e também qualificação de pesquisa. 

Na narrativa temos uma apresentação da expressão “experimental” como um processo 

inicial, uma etapa de uma sequência em que se terá uma finalização, no sentido de “não saber 

ainda”, ou seja, como se tivéssemos um estágio inicial antes de chegarmos a uma identidade que 

“ainda” será instituída. Por outro lado, destacamos ao longo de toda a pesquisa outra aposta ético-

política, em que o “experimental” estaria mais afinado à ideia de uma proposta metodológica de 

um processo instituinte de formação, baseado na experiência, na porosidade e na possibilidade 

em experimentar um “fazer em ato”, em que valorizamos essa experimentação.  

Dessa forma, entendemos que a própria experiência do MP é um efeito da tensão entre 

forças mais sedentárias e fixas e forças mais ambulantes e fluídas. Estamos nesse emaranhado de 

forças e ora visualizamos mais um tipo, ora outro, mas devemos afirmar que elas estão juntas, 

buscando passagem em nosso olhar, em nossas afirmações e em nossas palavras. E embora o 

desejo seja focar em um tipo delas, em que acreditamos ser mais instituinte e potente para esta 

pesquisa, caímos nas armadilhas das instituições que a precedem e que nos marcam sem mesmo 

percebemos. E tentamos neste momento trazer também esta questão para pensarmos.  

Como ultrapassar o dualismo? Fixos e fluxos, molares e moleculares, academia e 

experiência, pensar e fazer, rigidez e fluidez, cobranças e liberdade, opressor e oprimido, eles e 

nós, bem e mal. Tantas expressões utilizadas nessa pesquisa (e em nosso cotidiano) que trazem 
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esse constante jogo de forças que polarizam: ou um lado ou o outro. Como então trabalhar para 

sair do “ou” e assumir o “e”?  

Em um mundo onde tudo é criticável, como criticar de forma não a apenas contrapor uma 

ideia, mas sim a produzir crise, abrir possibilidades e deixar o campo mais poroso? Sem que essa 

contraposição de uma verdade institua outra verdade; caminhar para além das instituições, 

favorecendo experimentações, deslocamentos.  

O MP é um campo de crise. Podemos destacar momentos de tensão que nos convocam a 

pensar que lógicas estão ali colocadas para então questionarmos quais outras poderíamos criar. 

Na narrativa mais ácida desta pesquisa (Ver Narrativa 4), temos algumas colocações que nos 

chamam a pensar em perguntas que incidem sobre as lógicas e forças ali descritas, como, por 

exemplo, na cena da falta de professores em uma das aulas.  

Temos na fala dos mestrandos que trazem a crítica a este acontecimento, uma queixa de 

que a aula não aconteceu porque não havia professores. Não seria esse um bom exemplo de como 

estamos imersos em uma demanda de servidão? Ao mesmo tempo em que criticamos uma 

educação bancária, esperamos que um professor esteja presente, transmitindo conteúdo para 

então aquilo ser considerado aula? Por que não aproveitamos o momento em que todos estavam 

presentes para criar outro formato de aula, que poderia ser pautado na troca de saberes e no 

compartilhamento de experiências?  

Quanto à questão da produtividade acadêmica também muito trazida ao longo da pesquisa 

(em passagens do portfólio e trechos das narrativas dos mestrandos — esta pesquisadora inclusa) 

as perguntas também nos ajudam a alargar a problemática. Qual lógica produtivista alimenta a 

exigência de publicações? Como docentes que sofrem essas pressões poderiam não passar essa 

preocupação aos alunos uma vez que já estão tão encarnados? Como os mestrandos, imersos na 

academia, vivenciam essas cobranças do mestrado? Como produzir vida e leveza onde se produz 

adoecimento e pressões? Como criar brechas inventivas também em nossas produções?  

Talvez a nossa busca por respostas tenha calado as nossas perguntas.  

Em uma das frases do portfólio líamos “Quero respostas!!!”, e quantas vezes percebemos 

esse tom ao longo desta pesquisa, a busca por entender, por capturar, por cair na proposta da 

recognição, como que procurando um alívio, já que nos parece tão difícil sustentar a crise, as 
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perguntas e as incertezas. E essa é uma das grandes questões desta pesquisa, trazer pistas de 

passagens em que temos aprendizagens inventivas, momentos de ruptura dessas recognições e 

possibilidades de invenções de si e de mundos a partir das crises e das questões levantadas.  

Vicentin (2006), inspirada em Lapassade, nos lembra que o processo de formação é uma 

tarefa jamais concluída, e que ele ganha muito mais sentido quando caminha abrindo espaços de 

reflexão, de respiros, de incômodos e de trocas, interessando-se pela multiplicidade do viver.  

Entendemos que o Mestrado Profissional pode ser um importante espaço de conexão 

dessas muitas forças que entram em crise e possibilitam criações, mas para isso teremos que 

entender que este é um caminho em aberto onde coexistem múltiplas linhas duras e flexíveis que 

podem se agenciar criando novos territórios existenciais, assim como podem promover repetição, 

pressão e recognição.  

A vida é rizoma, e pode ser percorrida em diversas direções, sendo reinventada 

em cada viagem e por cada um que a percorre. É feita de direções flutuantes, que 

transbordam, sem remeterem a uma unidade. Isso não seria o próprio ato de 

conhecer/pesquisar? Observamos que a produção de conhecimento calcada na 

cartografia implica um exercício de desapego às formas acadêmicas dominantes 

e instituídas, ainda que elas estejam imanentemente presentes. Nesse sentido, é 

preciso aventurar-se na criação de um circuito de conhecimento que atue como 

um dispositivo para formar planos de expansão da vida, para expressar e 

encarnar as sensações que as relações, a exterioridade, os meios estão 

produzindo nas subjetividades, religando a pesquisa com a vida (ROMAGNOLI, 

2009, p. 172). 

Estas foram algumas possibilidades para pensarmos com este material, com essas 

produções da turma de 2015 do MP da Baixada Santista. Trouxemos algumas análises entre 

outras mais, afinal, esssa é apenas uma dissertação entre tantas possíveis.  
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CAPÍTULO 4 – PRODUTO  

 

 No Mestrado Profissional temos, além da entrega da dissertação, a confecção de outro 

material a ser desenvolvido: o produto. O produto de intervenção pode ser de diferentes formatos, 

e se destina à implementação de algo no espaço de trabalho onde aconteceu a pesquisa do MP. 

Como essa pesquisa foi realizada no próprio Mestrado Profissional, pensamos que essa 

devolutiva pudesse acontecer neste local de formação, na UNIFESP.  

 Pensamos em criar um espaço de encontros e de trocas. Um dia para conversarmos sobre 

o MP e suas muitas camadas. Este encontro terá como lema o seguinte grafite:  

 

 

No intuito de favorecer o diálogo entre os mestrandos, a comunidade acadêmica, os 

docentes, os trabalhadores de diversos serviços de saúde e educação da região e as pessoas 

interessadas em conhecer mais sobre essa pós-graduação, criaremos um dia de encontros que 

contarão com momentos distintos: 

 

Camada Um – O que é o MP?  

 A partir da questão proposta iremos conversar e trocar acerca das impressões, sensações e 

projeções que temos sobre o Mestrado Profissional. Neste momento podemos trazer informações 

sobre a história da construção do MP, bem como podemos ter um espaço para que as vivências e 

sensações sobre o MP sejam partilhadas entre egressos, mestrandos e interessados.  

 

Camada Dois – Quem está no MP ou já fez parte dele: vamos trocar?  

 Este será um momento para a troca de experiências e de histórias de vida entre egressos e 

mestrandos. Podemos aqui criar um espaço diferenciado de diálogo, fugindo dos padrões de 
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apresentações e seminários e construindo um tempo de falar, ouvir, trocar, dançar e inventar 

juntos.  

 

Camada Três – Diálogos Pertinentes: Relação entre UNIFESP e demais serviços da região que 

participam do MP 

 Espaço destinado para que a conversa entre a universidade e os diversos serviços e 

trabalhos da região (muitos nos quais temos mestrandos profissionais envolvidos) ganhe contorno 

e voz para que possamos dialogar sobre o papel que o MP ocupa nestes lugares e quais as 

ponderações necessárias para fortalecermos esse tipo de formação.  

 

Camada Quatro – Como o MP cabe nas nossas vidas?  

 Momento indicado para trabalhar como as questões do MP incidem nas nossas vidas fora 

deste espaço educacional, estabelecendo relações com o trabalho, a família, a política, a rotina, e 

tantos outros possíveis articuladores.  

 

Camada Cinco – Diálogos Possíveis: Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico, 

Especializações e Doutorados: o que temos em comum? 

A UNIFESP é palco de diversas formações para graduados, temos Mestrados, Doutorados 

e Especializações, mas estes grupos pouco ou nada conversam entre si. Este momento do dia será 

um convite para que este diálogo aconteça, para que possamos pensar e construir “comuns”. 

 

Previsão de data para a realização deste encontro: É de praxe no MP que as turmas que se 

iniciam sejam recepcionadas pelos colegas das turmas anteriores. Dessa forma, esta é uma data 

que tende a facilitar que mais mestrandos participem dessa dinâmica de recepção da sala. Nossa 

ideia é aproveitar a chegada da nova turma de 2018 para então potencializar este espaço de trocas 

e festividades. Este evento poderia acontecer no primeiro dia de aula do MP de 2018.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Pesquisar contra si mesmo e  

encontrar aquilo que não aceitamos”  

(Orlandi) 

 

Sinto que comecei o mestrado com muito mais desejo e força do que como eu o termino 

hoje. Em dois anos tantas coisas mudam, tantas águas passam por nossos rios... E além de todas 

as mudanças pessoais, sinto que a pesquisa precisa acabar, necessita um fechamento, um corte. É 

simbólico, eu sei, porque esse corte mais parece uma vírgula, já que os muitas questões que estão 

aqui estão em processo e seguem inquietando interlocutores e produzindo outras perguntas, mas 

ainda assim, é preciso cortar para finalizarmos este processo.  

Ao retomar a escrita percebo o tom otimista inicial que sugere a aposta no MP enquanto 

produtor de inventividades, conexões, relações e intervenções interessantes. Sim, ele tem tudo 

isso. Mas também tem aquilo que não queria encontrar no começo: dificuldade, dor, desconexão, 

reprodução do mesmo, desgaste. Horas de envolvimento num contra turno já fadigado pelo 

trabalho, que podem ser momentos de paixões alegres, mas também de paixões tristes.  

O MP se caracteriza pelo estreitamento da relação entre a prática profissional e a pesquisa 

acadêmica, produzindo assim novas reflexões e intervenções tanto nos processos de trabalho 

quanto na própria academia. Evidenciamos nesta dissertação a abertura desta formação, que se 

sustenta e se alimenta da experimentação, buscando criar outro tipo de espaço educacional, mais 

poroso e com mais trocas. Apesar de também apresentarmos os fechamentos e as limitações que 

nos remetem às ideias trazidas de prazos, burocracias, milhas Capes e formatos enrijecidos de 

trabalhos.  

Este mestrado não parece interessado em mestres emsimesmados, mas sim, profissionais 

mais engajados em refletir, criar e intervir em seus locais de trabalho cotidianos. Temos, 

portanto, uma disposição às aulas e aos encontros com mais diálogos e trocas, afinados à ideia de 

educação popular com circulação do saber, ao mesmo tempo em que co-existem aulas expositivas 
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e conteudistas, em que o docente se manifesta no lugar do saber em um modelo que se aproxima 

da educação bancária.  

É nesse hibridismo, nessa rede de forças que o MP se encontra. Leveza e rigidez se 

confluem, se experimentam. E nós experimentamos também. Vamos tecendo na medida em que 

os fios vão sendo apresentados, ora conseguimos realizar bons bordados por meio dos nossos 

arranjos coletivos que se misturam ganhando voz e cor, ora desandamos e deixamos as brechas 

no tear. Espaços em branco, rupturas, silêncios, nós.  

O silêncio que também incomodava e era palco de debates, ainda que silenciosos e 

doloridos. Dores que aparecem também nesta escrita, nós do que ficou e que não couberam em 

formas mais apaziguantes da tessitura porque eram de sofrimento, de ruptura e de desgastes. Essa 

pesquisa também foi assim.  

Romagnoli (2009), ao discorrer sobre a cartografia, nos traz que este método desencadeia 

um processo de desterritorialização no campo da ciência, uma vez que produz outra forma de 

conhecimento no qual se busca romper com a separação entre sujeito e objeto. “Em contraposição 

a uma forma de pensar dicotômica, essa vertente convoca a imanência, a exterioridade das forças 

que atuam na realidade, buscando conexões, abrindo-se para o que afeta a subjetividade.” 

(p.170).  

Sendo assim, nossa pesquisa foi sendo desenhada dessa forma, a partir do que fomos 

produzindo e sentindo ao longo do nosso caminho no pesquisar, percebendo as interferências, e 

dançando com cada passo que era criado.  

Nessa proposta, o papel do pesquisador é central, uma vez que a produção de 

conhecimento se dá a partir das percepções, sensações e afetos vividos no 

encontro com seu campo, seu estudo, que não é neutro, nem isento de 

interferências e, tampouco, é centrado nos significados atribuídos por ele. 

(ROMAGNOLI, 2009 , p.170)  

Mergulhar no MP com a bagagem que escolhi, com as pistas do método da cartografia, 

com as referências das narrativas, com os autores que trabalham com a cognição e invenção, com 

as apostas em ferramentas de fronteiras mais diluídas como o portfólio, com a perspectiva de 

trabalhar com dois orientadores que trazem diferentes repertórios que ora dialogam ora se 

contrapõe, com uma peneira à tira colo para ajudar nas filtragens, e construir nesse emaranhado 
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um produto que trouxesse marcas desta imersão foi uma tarefa difícil. E ainda a sinto incompleta. 

E quando uma mergulhadora curiosa vai dar por completa suas aventuras aquáticas? 

Pesquisar com a cartografia é encontrar-se com reentrâncias fugidias de 

dimensões mínimas que abrem problemáticas ilimitadas, sem espaço para 

binarismos advindos da partição abstrata do mundo em categorias estanques. 

Encontro singular e intempestivo entre os fluxos de um devir-mundo que tecem 

o cartógrafo e sua cartografia: olhos e paisagem são um movimento de 

movimentos em encontro. (COSTA et al, 2012, p.45)  

Encontramos modos de fazer essa cartografia em processo. E podemos pensar aqui alguns 

elementos inventivos criados para essa pesquisa, como a peneira. Este foi um dispositivo que 

emergiu nas orientações e no processo compartilhado de filtrar, de refinar a escrita, as ideias, e 

olhar para aquilo que não passava fácil, que inquietava. Ali estava nosso processo de peneirar que 

depois foi traduzido como tal. Poderíamos peneirar sete vezes como Nise, ou poderíamos também 

levar a peneira para outros momentos, como o portfólio ou as narrativas dos mestrandos, mas 

nesta pesquisa ela coube neste lugar do processo de pesquisar e assim a utilizamos como recurso.  

Ressaltamos também como elemento inventivo, a possibilidade de trazermos as 

experiências impressas corporalmente, encarnadas, e que são traduzidas nos formatos 

encontrados nos portfólios e escritos sobre as marcas do MP. Essas ferramentas nos trouxeram 

produção de conhecimento vivido, muito além dos relatos. Fragmentos de reflexão, contradição, 

invenção de si e de mundos.  

Outro ponto chave muito importante nesta pesquisa foi trazer uma das disciplinas do MP 

(GEPRA) como um facilitador de produções de experiências estéticas. Kastrup (2010, p.39) nos 

traz que “(...) o conceito de experiência estética revela a profunda conexão entre o estético e o 

artístico, entre a percepção e a criação” e complementa afirmando que a experiência estética 

aciona processos de aprendizagem inventiva.  

Esse tipo de experiência se caracteriza por algumas qualidades, entre elas está a marca, ou 

seja, ela ser vivida enquanto uma experiência marcante, que não é facilmente esquecida porque 

ela é intensa e especial. Tem-se na experiência estética a “incorporação vital, que vem através das 

sensações de prazer ou dor que a acompanham” (idem, p.40).  

A autora dialoga com Dewey, que aproxima a estética da vida, e não só em experiências 

com a arte, ainda que ela seja um campo rico em experiências estéticas. Observa-se também uma 
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relação mais estreita entre as ideias de Dewey e Bergson, quando pensamos as percepções 

estéticas como desisteressadas e livres de limitações porque não estão à serviço da vida prática.  

Complexas questões foram trazidas na disciplina do GEPRA, vide escriba, narrativas e 

outras colheitas que nos remeteram aos momentos vividos nesta disciplina. Silêncio, luz e 

escuridão, presença e performance, aula enquanto processo terapêutico, momentos em que “não 

gravei de cor, mas senti” como nos diz uma mestranda na Colheita 7.  

(...) Concordâncias e discordâncias, construindo acordos e acordes, que 

parecem dissonantes porém não menos belos, ao contrário disso mantêm o 

calor das falas que seguirá reverberando (Escriba 1)  

A experiência estética é tão marcante que não se dissipa e, portanto, “seguirá 

reverberando”. Assim como o GEPRA reverbera nesta dissertação. É uma disciplina que aparece 

em todos às produções para a pesquisa (portfólio coletivo, narrativa da pesquisadora, escriba, 

colheitas das marcas) e deixa suas inquietações e cicatrizes ao longo do caminho.  

Podemos pensar também o que ficou neste processo de vivência do MP que é da ordem do 

não-apreendido pelos próprios sujeitos, que pode se processar ao longo do caminho, com o 

encerramento dessa formação ou ainda se manter neste lugar de existência, mas ainda não-

nominável. O que reverbera em nós ainda não que percebamos, ou não conseguimos nomear e 

elaborar racionalmente, mas está lá, como processo vivido.   

Temos também a relevância dos encontros no MP. Encontros com outras pessoas, com 

docentes, com textos e com diversas perspectivas de trabalho e inclusive de formação. Encontros 

que favorecem a troca, o diálogo com o novo, ou até com o já conhecido, mas com uma 

oportunidade de ser repensado, revisto, ganhando outros tons de qualidades de relações. Dessa 

forma, nos aproximamos da ideia espinozana sobre a Potência dos Encontros, em que temos a 

ampliação da potência de vida nos bons encontros, e a diminuição dessa potência nos encontros 

que nos remetem às paixões tristes.  

O MP é formado por esses encontros, alegres e tristes, que enriquecem nossos cotidianos 

com outras histórias, sensações, reflexões, sentimentos, elementos imprescindíveis na construção 

da nossa subjetividade e de nossos territórios existenciais. Trouxemos aqui encontros que 

afetaram, como os encontros com os colegas da turma, com a possibilidade de mobilização 
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política, com os orientadores, com a burocracia da academia, com o SUS, com textos diversos, 

com o cansaço, com desorganizações, com sensações variadas, com marcas.   

Encontros inclusive paradoxais, em que inclusive ao nos surpreendermos com algo novo, 

nos alegrávamos pela novidade e pelo que ela gerava em nós, assim como nos assustávamos por 

sairmos de nossas zonas de conforto que provocava também insegurança, incômodo, receio. 

Podemos ver alguns exemplos das forças destes encontros nas produções trazidas nesta 

dissertação (Sugiro que revisite rapidamente as Colheitas 2, 3 e 4).  

Buscamos ressonâncias em Merhy, quando este nos fala sobre os encontros enquanto 

processos intercessores:  

Transformar um encontro em processo intercessor não é só estar com o outro em 

ato, há que se desterritorializar dos saberes-instituídos de seus lugares seguros 

pela ação do acontecimento micropolítico no encontro, para o que der e vier. 

Mas isso não é uma decisão moral ou ética a priori de ninguém e sim uma 

afecção que os encontros produzem, desacomodando, incomodando, 

simpatizando, irritando e muitos outros gerúndios, pois emergentes ali no 

acontecer, no ato de produção com o outro para mim e em mim (MERHY, 2013, 

p. 24). 

A proposição de pensar “com a” turma, e não “sobre uma” turma evidencia uma aposta 

diferencial desta pesquisa: fazer junto, descobrir e vivenciar experiências à medida que elas 

acontecem. Propusemos outro tipo de rigor acadêmico que abarcasse as falas, as perguntas, as 

queixas, os desenhos, as expectativas e as frustrações, considerando todos eles ricos processos de 

cultivo e produção para a pesquisa. Ainda que nem todos tenham sido explorados e dialogados 

com outros materiais, temos aqui a oportunidade de possibilitar que tenham espaço na academia, 

que tragam dizibilidade.  

Fazer junto com a turma essa pesquisa evidencia a busca por uma produção comum. E em 

cada nova conexão, composição, agenciamento e ruptura tínhamos a expectativa de ampliar 

nosso coeficiente de coletivização, ou seja, entendendo que a pesquisa poderia funcionar como 

um processo de composição que vai se operando na experiência coletiva. (ESCÓSSIA, 2012). 

Sendo assim, fizemos juntos.  

Notamos que ao longo do caminho a pesquisa foi mudando e a voz que a contava 

também, explico. Enquanto pesquisadora fui saindo do lugar individual muito marcado pelo “eu” 

desejante que podemos ver na apresentação e na introdução desta dissertação para um lugar mais 
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híbrido e coletivizado ao longo dos demais capítulos, finalizando este processo que não é linear 

com um outro “eu”, um “eu” singularizado e marcado pelas forças e agenciamentos ao longo do 

caminho. Começo com um “eu” identitário, deslizo por um “nós” em composição e 

decomposição de forças e fôrmas, e chego a um “eu” atravessado e transversalizado por tantos 

outros (pessoas, efeitos, marcas, afetos, agenciamentos, e diversos não nomeáveis encontros), e 

por isso tão marcado, cansado e afetado.  

Aqui nestas linhas tem vida e tem história e ela está inscrita num tempo cronológico, 

contextualizado. Mas temos também um tempo que escapa a essa linearidade, porque traz um 

tempo movente, em que passado se reatualiza e futuro se apresenta como devir, portanto, temos 

um presente instável, transformável. Remeto à noção bergsoniana sobre o presente para afirmar a 

importância deste para a cognição contemporânea. (KASTRUP, 2008). Nossa pesquisa buscou 

alargar essa espessura temporal entre o previsível e o imprevisível, entre as marcas históricas e as 

forças dos devires.  

Percebo notas de frustração nesta escrita final, e acredito que venha da expectativa de 

tentar colocar tudo aqui, lembrar das falas, inquietações, sensações dos colegas, e da esperança de 

que essa pesquisa pudesse dar vazão ao que o MP aludia em suas vidas. Não dei conta disso. E 

agora entendo que não seria possível, pois tantas seriam as pesquisas, as narrativas, as escritas e 

as produções que não poderíamos fazer um contorno analisável e representável desta complexa 

função. E devo aprender a lidar com aquilo que encontrei e que não aceitava: não dar conta. 

Como bem nos lembra Agamben (2009), nos tornamos cegos não das nossas capacidades, 

mas das nossas incapacidades, do que não fazemos ou que podemos não fazer. E parece difícil 

lidarmos com a fragilidade de nossas impotências, mas cá estou, elaborando uma delas e 

evidenciando tantas outras, e como o autor sugere, é a partir desta consciência que damos mais 

consistência em nosso agir.  

Lembrando que o inacabamento é parte essencial da aprendizagem:  

O aprendizado assume a forma de um círculo, em que o movimento é o de 

reincidir, retornar, renovar, reinventar, reiterar, recomeçar. Em última análise, a 

lógica circular do aprender aponta para o inacabamento do processo. O 

aprendizado jamais é concluído e sempre abre para um novo aprendizado. Ele é 

contínuo e permanente, não se fechando numa solução e não se totalizando em 
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sua atualização, precisando por isso ser sempre reativado (KASTRUP, 2005, 

p.1279). 

A autora também reforça a aprendizagem por cultivo, que muito dialoga com essa 

pesquisa, já que esta cultivou outra forma de pesquisar, narrar e documentar. Destacamos nesta 

dissertação a importância da invenção na aprendizagem, e a autora ressalta que o processo de 

aprender também precisa de cultivo e repetição para que haja aumento da potência do gesto 

cognitivo.  

O MP, com todas as suas dores e delícias de ser o que é, pode ser um espaço de cultivo. 

Entendendo não como um lugar de transmissão de saber, típico em aulas expositivas e em 

formatos mais rígidos e disciplinares, mas sim como uma formação estendida, em que teríamos 

diversos momentos de cultivos de atenção, de trocas, de dúvidas, de ideias, de incômodos, de 

saberes construídos a partir dos atravessamentos entre todas essas forças e formas.  

Cultivamos aqui outra forma de apresentar uma pesquisa, na expectativa de que sua 

porosidade trouxesse as marcas de um processo inacabado e intenso. Poroso porque está aberto 

ao diálogo com o fora, com as brechas para possíveis articulações e respiros, poroso inclusive 

como uma peneira. Inacabado porque sugere releituras, revisitações, novas conexões e reflexões. 

Intenso já que se constituiu em um processo encarnado, vivenciado no corpo e expressado por 

estes afetos que nos tomaram ao longo desse tempo.  

Nossa intenção, desde a introdução, era trazer para essa pesquisa o que não estava nos 

textos oficiais, nos regimentos e artigos da CAPES sobre o MP. Queríamos com isso, evidenciar 

a importância de expressões vivas e afetadas que não constam nestes documentos, questões tão 

caras ao MP.  

Sendo assim, penso que uma das grandes conquistas desta pesquisa tenha sido expandir o 

espaço do MP para além dos encontros da turma, fazer chegar todas essas produções que 

pareciam não caber naqueles formatos letivos e poder evidenciar que temos muitas outras formas 

de nos expressarmos, de trabalhar com nossas questões e também críticas. Como dito sobre o 

portfólio, essa pesquisa não se valeu a responder as questões trazidas. Pelo contrário, quis 

aumentar as perguntas. 
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E se hoje você leitor sentir que tem ainda mais dúvidas sobre o que é a experiência de 

cursar um Mestrado Profissional, talvez a nossa tarefa tenha sido então concluída. Continuo 

acreditando que as perguntas que nos levam a caminhos mais inventivos, e entendo que esta 

pesquisa tenha finalizado exatamente como o MP pode ser: um espaço para questionamentos, 

para compartilhamento de experiências, para ressignificações, para recognições também e para 

invenções de si e de mundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrever nem uma coisa  

Nem outra — 

 A fim de dizer todas —  

Ou, pelo menos, nenhumas. 

Assim, Ao poeta faz bem  

Desexplicar —  

Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes. 

(Manoel de Barros) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Categorização da turma 2015 do MP UNIFESP/Baixada Santista 

 

Quadro 1 – Caracterização pelo Sexo 

 

 

Quadro 2 – Caracterização pelas Formações Profissionais  
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Quadro 3 – Caracterização pelo Tempo de Atuação Profissional  

 

 

 

Quadro 4 – Caracterização pela Área de Atuação Profissional  
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Quadro 5 – Caracterização pelas cidades em que serão desenvolvidos os projetos de pesquisa 
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Anexo 2 – Cartas produzidas pela turma 2015 do MP UNIFESP/Baixada Santista 

 

Carta 1 – Mobilização 

A terceira turma do Mestrado Profissional de Ensino em Ciências da Saúde da Saúde da 

UNIFESP campus Baixada Santista vem, através dessa carta, comunicar à Coordenação do curso, 

aos docentes e aos estudantes, nosso apoio ao movimento de mobilização desta universidade. 

 

Entendemos que a educação pública vem passando por movimentos de precarização e 

sucateamento e que a mobilização se faz importante para que possamos lutar por condições 

melhores de ensino e de trabalho. Acreditamos que políticas de ampliação, permanência e 

democratização do acesso à educação se fazem necessárias. 

 

Compreendemos que este movimento de discussão política é um importante processo de 

formação e que possibilitam processos educativos críticos, que visam à construção de uma 

sociedade mais justa, mais coletiva, mais democrática. 

 

Somos um grupo de trabalhadores, principalmente dos sistemas públicos de saúde, de educação e 

de assistência. E também somos alunos desta universidade, portanto, "Essa luta também é nossa!" 

 

Representamos aqui o nosso apoio e nosso interesse em compor com esse movimento, e 

reforçamos a necessidade de que a comunidade acadêmica possa dialogar e fortalecer suas lutas 

entre os estudantes da graduação, os docentes, os técnicos, os terceirizados e também os alunos 

da pós-graduação que ainda estão se apropriando dessas questões. 

 

Pedimos, portanto, que a coordenação de curso deste mestrado possa nos auxiliar no acesso às 

discussões, nos esclarecimentos das questões e nos deixando a par da real situação em que nos 

encontramos. 
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Carta 2 – Escolha dos Orientadores 

 

Cara Coordenadora, 

 

O prazo de entrega para os projetos de pesquisa da turma MP 2105 encerrou sexta (dia 19/06) 

e com isso entendemos que iniciam as escolhas ou indicações dos Professores Orientadores. 

No que tange este ato, gostaríamos de saber como está prevista a nossa participação. 

Acreditamos que a parceria e a participação de todos tornaria o processo ainda mais 

fortalecido. 

A turma, em algumas situações e por razões óbvias, tentou obter informações a respeito deste 

processo, entretanto as respostas sempre evasivas indicaram um tom sigiloso. Entendemos, 

porém, a importância da construção coletiva dessa parceria, e estamos abertos ao diálogo. 

Gostaríamos de estar ativamente nesse processo de composição de relações, e não apenas na 

aprovação ou não de uma lista de possíveis orientadores. 

Entendemos que o bom relacionamento com nossos orientadores é imprescindível neste  

mestrado e gostaríamos de construir essa relação através do dialogo. 

 

 

Assim, aguardamos. 

 

Atenciosamente, 

 

Turma 2015 MP UNIFESP Baixada Santista 
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Carta 3 – Defesa do Direito de Apresentar Seminários I de duas alunas ausentes em 

28.05.2015 

 

Car@s Docentes e Coordenadora, 

 

Gostaríamos enquanto turma (turma 2015 do MP UNIFESP Baixada Santista) pedir 

esclarecimentos quanto ao caso da colega Patrícia a respeito do módulo de Seminários I. 

 

No dia 28 de maio tivemos uma conversa sobre a participação dos alunos do mestrado no dia 

29 (dia da paralisação geral). Decidimos coletivamente que as apresentações seriam mantidas 

naquela sexta-feira, mas que se algum aluno não pudesse chegar à universidade por conta da 

paralisação, este aluno NÃO SERIA PREJUDICADO. Lembro aqui essa decisão tomada por 

esse coletivo, que era composto pelos mestrandos, pela professora Belinha e pelo professor 

Sidnei. 

 

Queremos, portanto, demonstrar nossa decepção ao saber que foi indicado para a aluna a 

reprovação no módulo. 

 

A troca de emails entre mestranda, professora e coordenação data desde 31 de maio, sem um 

posicionamento concreto indicando outra data para a aluna fazer sua apresentação (sendo que 

ela se mostrou colaborativa e disponível a apresentar em outro dia). 

Acreditamos que a reserva de uma sala para a apresentação do projeto poderia ser viabilizada 

após alguma aula do MP ou ainda em outro dia da semana, de acordo com a disponibilidade 

dos envolvidos. Considerando que a reserva de uma hora de apresentação estaria de acordo 

com nossa decisão de não prejudicar nenhum aluno por causa da paralisação. 

 

Entendemos que a situação da aluna Luciane que se ausentou por motivos de saúde na família é 

outra, mas pedimos que também seja considerada a possibilidade da aluna apresentar seu 

projeto com a aluna Patrícia. 

 

Sendo assim, reforçamos que outras medidas podem ser tomadas para que as alunas 

apresentem seus   projetos   ainda  neste  semestre,  para  que   não  sejam  reprovadas   pelas  
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suas  ausências justificadas. Nos comprometemos a compor as apresentações das alunas para 

ajudá-las com comentários e sugestões enquanto colegas de turma. 

Acreditamos que essa combinação deverá ser feita o quanto antes, não só com ela, mas com 

todos os 26 alunos que compõe essa turma e que estavam cientes da decisão coletiva de não 

prejuízo neste modulo. 

 

Esperamos a resolução desta questão o quanto antes, 

 

 

Atenciosamente, 

 

Turma 2015 MP UNIFESP Baixada Santista 
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Carta 4 – Explicações quanto ao segundo semestre de 2016 

Cara Coordenadora, 

 

Em virtude dos últimos acontecimentos e das discussões em sala de aula com a turma 2015 do 

Mestrado Profissional, e considerando:  

1- O documento “Distribuição de Horas do Mestrado Profissional por atividade e 

semestres”entregue aos alunos em 12 de março de 2015; 

2- O Regimento4 em vigor, artigo 33, parágrafo único, que discorre sobre a quantidade de 

horas relativas a cada crédito; 

3- A apresentação do calendário de aulas do primeiro semestre de 20165 com mudanças não 

esclarecidas e contraditórias aos itens 1 e 2, demonstrando grande alteração da carga 

horária (aumento) no meio do percurso do mestrado; 

4- A sua ausência na primeira aula do atual semestre, na qual havia se comprometido 

previamente por email6 a esclarecer as dúvidas dos mestrandos sobre disciplinas eletivas, 

créditos, atividades complementares, certificados etc. 

 

Tendo em vista que mudanças de grade curricular no meio do processo do curso, em 

desacordo com o Regimento do Programa (CEDESS) e especialmente unilaterais com 

desconhecimento dos alunos não podem ocorrer, a turma de 2015 solicita esclarecimentos 

urgentes como condição para continuidade da realização das atividades previstas no referido 

calendário (1º semestre de 2016). 

Sugerimos sua presença, amanhã, dia 15 de abril às 9 horas, na primeira aula da Linha 3.  

 

Atenciosamente,  

Turma 2015 do Mestrado Profissional – Baixada Santista 

 

 

 

                                                           
4 Regimento em vigor desde 17 de junho de 2015 e disponível no site do CEDESS 
(http://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/mest_regimento.htm). Leitura indicada por você.  
5 Calendário apresentado por e-mail em 26 de fevereiro de 2016 
6 E-mail enviado em 3 de março, no qual consta “Peço a gentileza de anotarem todas as possíveis 
dúvidas, que no dia 10 de março eu estarei com vcs para esclarecimenos necessáros. As dúvidas serão 
esclarecidas presencialmente.” 
 

http://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/mest_regimento.htm
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Projeto de Pesquisa: Reflexões sobre aprendizagem inventiva: narrativas das experiências da 

turma 2015 do Mestrado Profissional da UNIFESP/BS 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: Reflexões sobre 

aprendizagem inventiva: narrativas das experiências da turma 2015 do Mestrado Profissional 

da UNIFESP/BS, cuja pesquisadora é Amanda Giron Galindo que está sob orientação da Prof.ª 

Dr.ª Jaquelina Maria Imbrizi e co-orientação do Prof. Dr. Maurício Lourenção Garcia. 

Este projeto tem como OBJETIVO investigar os processos de aprendizagem inventiva da turma 

de 2015 do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde da UNIFESP campus Baixada 

Santista. Tal projeto se JUSTIFICA por que acreditamos que o Mestrado Profissional (MP) pode 

ser um espaço interessante de transformação, de dúvidas, de encontros e de aprendizagens e 

entendemos que faltam pesquisas e relatos sobre essa modalidade de pós-graduação, 

desenvolvidos a partir dos seus atores principais, os próprios mestrandos.  

Para tanto, você está sendo convidado (a) a participar de duas formas: a) por meio da produção de 

uma Narrativa de si a ser entregue para a pesquisadora; b) para fazer parte de dois encontros 

presenciais que serão duas Rodas de Conversa registradas com um gravador de voz e fotografias. 

Esses encontros visam fortalecer um espaço de conversa e troca sobre os “achados da pesquisa” e 

a proposta é rever esses pontos neste coletivo, que poderá intervir e mudar essa escrita, afirmando 

pontos ou ainda criando outros. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO 

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e, portanto, você não receberá nenhuma gratificação de 

qualquer espécie. Sua recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o 

material que indique a sua participação não será divulgado sem a sua permissão. Uma via deste 

consentimento informado será arquivada no Programa de Pós Graduação de Ensino em Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista e outra será 

fornecida a você.  

No caso de possível dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos realizados na 

pesquisa, o sujeito de pesquisa deve ser encaminhado para unidade da rede pública de saúde mais 

próxima, acompanhado por profissional vinculado a pesquisa. 
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DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPANTE 

Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos objetivos da pesquisa 

acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. A 

pesquisadora Amanda Giron Galindo certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais.  

Em caso de dúvidas poderei chamar a pesquisadora Amanda Giron Galindo no telefone (013) 

98214-1100 ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, no 

endereço: Rua Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14 – CEP: 04023-061Tel:(11)5571-1061/(11)5539-

7162. 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 

 

Assinatura da pesquisadora: _________________________________ 

Amanda Giron Galindo 

 

Assinatura da orientadora: _________________________________ 

Jaquelina Maria Imbrizi 

 

 

 


