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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo subsidiar a avaliação e, se necessárias, as
transformações do currículo do curso de graduação em enfermagem de uma
Instituição confessional. Estudo na vertente qualitativa utilizou como método a
Pesquisa Ação. A coleta de dados foi realizada em dois momentos. No primeiro,
foram entrevistados 19 egressos de uma turma de graduados em 2007 e 15 gestores,
empregadores dos egressos, em cenários diversos para apreender a avaliação destes
atores sobre o processo formativo vivenciado. No segundo adotou-se a técnica de
Grupo Focal para possibilitar o debate, com docentes do Núcleo Docente
Estruturante do curso, sobre os aspectos resgatados no primeiro momento. A análise
dos discursos dos egressos e dos gestores gerou dois Relatórios Síntese que foram
utilizados como temas disparadores para reflexão-ação nos encontros com os
docentes e coordenadores. Os dados foram analisados segundo a técnica de análise
temática de Bardin que possibilitou abstrair Unidades de Significado quanto à
representação docente, relativas aos aspectos apontados por egressos e gestores
distintamente. A análise permitiu a composição de quatro categorias semelhantes
para os dois grupos: 1 - Perfil do Estudante do Curso de Enfermagem e Perfil dos
Gestores na perspectiva dos Docentes. 2 - Avaliação do Currículo. 3 - Aspectos
intervenientes no Processo Formativo. 4 - Sugestões para aprimoramento do
Currículo. Considerando a percepção dos sujeitos e os pressupostos das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem, foi construído coletivamente
um Plano de Ação que propõe sugestões para aprimoramento do currículo
relacionadas à Flexibilização curricular; Redimensionamento dos Conteúdos;
Educação Permanente; Valorização da Prática; Adoção de Metodologias Ativas e a
Autonomia do Estudante. Considera-se que as propostas contidas no Plano de Ação
reúnem aspectos que constituem núcleos de essencialidade no direcionamento de um
processo formativo alinhado às Diretrizes Curriculares Nacional para os cursos de
Enfermagem. Acredita-se que o ato avaliativo conjugado à metodologia da Pesquisa
Ação possibilitou um processo reflexivo com base na realidade que revelou uma
ação concreta no âmbito dos sujeitos envolvidos.
Palavras-Chave: Currículo. Avaliação. Graduação. Egressos.
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ABSTRACT
This research aims at facilitating the evaluation and, if necessary, the curriculum
transformations of the nursing college program (RN) at a parochial institution. This
study on the qualitative analysis grid used the Action Research methodology. The
data collection was accomplished in two stages. In the first, 19 graduates were
interviewed out of a 2007 graduating class, and 15 nurse managers, employers of the
graduates, in various scenarios in order to learn the evaluation of these individuals on
the formative process experienced. In the second, we adopted the Focal Group
technique to foster discussion with teachers from the program’s academic directing
body, regarding program aspects, as well as aspects recovered in the first stage. The
analysis of the graduates’ feedback and the nurse managers generated two Report
Summaries, which were utilized as guiding themes for reflection/action in these
specific meetings with teachers and coordinators. The data was analyzed according
to Bardin’s thematic analysis technique which made it possible to abstract Meaning
Units regarding teaching representation related to the aspects pointed out by
graduates and nurse managers distinctively. The analysis allowed the formation of
four similar categories for both groups: 1- Nursing Student’s Profile and Nurse
Managers’ Profile from the Teachers’ perspective. 2 – Curriculum Evaluation. 3 –
Intervening Aspects in the Formative Process. 4 – Suggestions for Curriculum
improvement. Considering the subjects’ perception and the presuppositions of the
National Curricular Guidelines for Nursing programs, an Action Plan was built
collectively proposing suggestions for curriculum improvement related to:
Curricular Flexibility Creation; Content Reassessment; Ongoing Education;
Teaching and Practicum Prioritization; Adoption of Active Methodologies, and the
Student’s Autonomy. It is considered that the proposals contained in the Action Plan
combine aspects that represent essential orientation in the steering of a formative
process aligned with the National Curricular Guidelines for Nursing programs. It is
believed that the evaluating action together with the Action Research methodology
enabled a reflexive process based on the reality that revealed a concrete action in the
realm of the subjects involved.
Key words: Curriculum. Evaluation. Graduation. Graduates.
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INTRODUÇÃO
Este estudo se apresenta em continuidade à pesquisa realizada durante o

mestrado que teve como objeto de estudo a avaliação da formação de enfermeiros
egressos do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário
Adventista de São Paulo (UNASP).

1.1

MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO

Na dissertação de mestrado buscou-se apreender a percepção de egressos
sobre o processo por eles vivenciado, durante a graduação, para a formação do “ser”
enfermeiro. Os aspectos identificados pelos egressos, no estudo em questão e
ressaltados como importantes para uma formação mais abrangente, consideraram a
necessidade de reforçar o desenvolvimento de competências ético-políticas; a
contextualização do ensino levando, em consideração, as Políticas Públicas de
Saúde; o incentivo para a realização de pesquisas vinculadas às demandas de saúde
da comunidade; a interdisciplinaridade aplicada à distribuição de conteúdos e de
carga horária e o reforço na formação de competências específicas do enfermeiro,
principalmente as relacionadas à gestão em enfermagem (Meira, 2007).
Esta pesquisa retratou a percepção de egressos graduados no ano de
2003, no contexto de uma matriz curricular anterior às Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN). Assim, considerou-se importante investigar se as alterações feitas
no currículo do curso de graduação em enfermagem, após a implementação das DCN
têm dado conta da formação pretendida, ou seja, que mudanças foram efetivadas
após essas alterações. Outra questão diz respeito à compreensão das bases teóricofilosóficas e metodológicas que orientam as práticas pedagógicas do ensino na área
da Enfermagem, em uma Instituição confessional, que adota uma pedagogia peculiar
(Confederação das Uniões Brasileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 2004). E
ainda, que propostas de alteração poderiam ser efetivas na reformulação de um
projeto curricular em harmonia com as DCN, no sentido de formar um profissional
generalista, crítico/reflexivo e apto a atuar em diferentes cenários do setor saúde
(Brasil, 2001a).
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A compreensão da realidade e da complexidade que envolve o processo
formativo frente à diversidade dos processos de trabalho do enfermeiro, motivaram a
realização da presente pesquisa.

1.2

REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO-CONCEITUAL

As políticas públicas na área da educação, as aceleradas transformações
provocadas pela globalização e as demandas de saúde da comunidade são aspectos
importantes que requerem um aprofundamento crítico/reflexivo quanto ao referencial
que norteia o sistema de avaliação dos cursos de graduação em enfermagem.
A avaliação de um programa de ensino, como preconizado pelo Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), tem como objetivo principal
promover a qualidade do ensino, que objetiva a formação de profissionais
competentes na sua área de atuação (Brasil, 2004).
Para alcançar estes objetivos, o SINAES propõe a Avaliação Formativa,
que em uma perspectiva bastante ampliada requer, das Instituições de Ensino
Superior (IES), uma prática avaliativa que valorize a participação de todos os atores
envolvidos no processo educativo (Brasil, 2004).
Os cursos de graduação em Enfermagem, além de serem avaliados
segundo as dez dimensões estabelecidas pelos SINAES, têm como parâmetro
avaliativo as DCN. Homologadas em 2001 com o propósito de melhorar a qualidade
do ensino, estas diretrizes preconizam a formação de um enfermeiro “generalista,
crítico e reflexivo, com competências técnico-científicas, ético-políticas e sócioeducativas” (Brasil, 2001a, p.1). Os princípios que nortearam as DCN visam
assegurar ampla liberdade na composição da carga horária para a integralização dos
currículos e conteúdos a serem ministrados; indicar os campos de estudo evitando
conteúdos que excedam 50% da carga horária total dos cursos; evitar o
prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; incentivar a
formação generalista; estimular práticas de estudo independentes visando alcançar a
autonomia profissional; reconhecimento de competências adquiridas fora do
ambiente escolar incluindo a experiência profissional; fortalecer a articulação teoriaprática valorizando a pesquisa e atividades de extensão e incluir a avaliação
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abrangente acerca do desenvolvimento das atividades do processo ensinoaprendizagem (Brasil, 2001b, p.3).
Estes princípios, alinhados ao objetivo das DCN que é o de “garantir a
capacitação do enfermeiro com autonomia e discernimento para assegurar a
integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento” (Brasil,
2001b, p.4), nortearam a definição das competências gerais e específicas que, os
cursos de graduação em enfermagem devem prover aos estudantes a partir dos
conhecimentos e subsídios requeridos para o desenvolvimento destas, na prática
diária do enfermeiro (Brasil, 2001a, p.1-2).
As competências gerais para o exercício profissional do enfermeiro
segundo as DCN requerem a capacitação do estudante relativo à “Atenção à Saúde”
envolvendo ações integradas e contínuas de prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, no contexto do SUS; “Tomada de Decisões” sistematizadas
com base em evidências científicas e aplicadas no cotidiano do trabalho dos diversos
níveis de atenção à saúde; “Comunicação” a nível interpessoal envolvendo a
capacidade de escrita e leitura; domínio de uma língua estrangeira e de tecnologias
de comunicação e informação; “Liderança” com gerenciamento efetivo e eficaz;
“Administração e Gerenciamento” da força de trabalho e dos recursos e “Educação
Permanente” que abrange o aprender a aprender e ter responsabilidade e
compromisso de gerenciar a formação promovendo o benefício mútuo junto aos
profissionais dos serviços (Brasil, 2001a, p.1-2).
Perrenoud (1999) foi um dos primeiros autores a definir competência
como a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado
em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles, estabelecendo uma diferença entre
competência e conhecimento. Enquanto os conhecimentos são representações da
realidade construídas e armazenadas de acordo com as experiências e formação de
cada individuo, as competências são capacidades para utilizar, integrar ou mobilizar
esses conhecimentos, visando a solução dos problemas com os quais o profissional se
depara diariamente.
Zarafian (2001) em uma perspectiva multidimensional situa a
competência entre a qualificação e a atuação do profissional em áreas distintas e
amplia o conceito de competência abrangendo três aspectos:
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[...] a tomada de iniciativa e de responsabilidade do indivíduo; a
inteligência prática de algumas situações, que se apóia sobre os
conhecimentos adquiridos e os transforma; a faculdade de mobilizar
redes de atores em torno das mesmas situações, co-responsabilidade e
partilha do que está em jogo em cada situação (Zarafian, 2001, p.14).

Para contemplar uma formação capaz de “dotar os alunos” com subsídios
necessários para o desenvolvimento das competências elencadas pelas DCN e que,
ao mesmo tempo esteja alinhada aos princípios de uma Instituição de Ensino
Confessional torna-se essencial compreender as bases que sustentam sua prática
pedagógica. A concepção teórico-filosófica que orienta a instituição em estudo, é a
cosmovisão bíblico-cristã concebida com base na educação Hebraica em que o
processo educacional preconizava, via de regra, um aprendizado no qual as
competências se concretizavam na prática do oficio escolhido. Nesta concepção o
papel da educação é o de restaurar no ser humano a imagem e caráter de Deus,
através do fortalecimento dos aspectos físicos, intelectuais, sociais e espirituais, o
que pressupõe a educação como atividade redentora. Standische D e Standische R
(2002), com base na visão de educação integral proposta por White (1996), referem
que:
“A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de certo
curso de estudos, significa mais do que a preparação para a vida presente,
visa o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o
desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais, intelectuais e
espirituais” (Standische D, Standische R, 2002, p.26).

Nesta perspectiva o educador é co-responsabilizado pelos resultados do
processo educativo em todas as dimensões da vida do educando, que, como
protagonista que vivencia esse processo precisa compreender as implicações que
advêm de sua formação. Esta formação, a despeito da complexidade inerente ao
contexto de mundo, da educação e do serviço em que está inserido, se propõe a
intervir de forma a contemplar no processo educativo o “ser inteiro” e se
compromete com os resultados a serem apresentados à sociedade cujos valores são
contraditórios e exigem um profissional com capacidade de se adequar a esta
realidade.
Nesse contexto, é importante ressaltar que as contradições que se
configuram no panorama político, econômico, cultural e social repercutem em todos
os setores, mas principalmente nos setores da Saúde e da Educação sendo
determinantes para a qualidade de vida dos indivíduos, família e comunidades.
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REFERENCIAL TEMÁTICO

Visando ampliar o olhar sobre o referencial necessário à compreensão
dos aspectos implicados no presente estudo, foi realizado um levantamento da
literatura relativa à Avaliação da formação profissional na perspectiva de Egressos;
na perspectiva de gestores de Serviços de Enfermagem e na perspectiva do Currículo
Integrado em Enfermagem.

1.3.1

Avaliação da formação profissional do Enfermeiro na perspectiva de
Egressos

A avaliação da formação profissional é um campo de estudo que tem
desafiado muitos pesquisadores, pois além da abrangência da área de ensino a que se
aplica, a avaliação traz implícito em seu constructo teórico a questão da subjetividade
do avaliador que emite um juízo de valor sobre o objeto avaliado. Por outro lado
quando a avaliação é conduzida de maneira processual, no sentido de identificar os
aspectos que devem ser melhorados ela tem o potencial de propiciar a qualidade da
formação. Sob esta ótica buscou-se compreender como os autores que trabalham esta
temática têm conduzido seus estudos.
Verificou-se que as pesquisas, nesta direção, embora desenvolvidos em
áreas distintas, com objetivos diferentes e metodologias diversas enfatizam em
comum, a importância de se buscar na perspectiva do egresso a complementação do
sistema de avaliação dos processos educacionais.
Lestinge (2004) utilizou a pesquisa com egressos para avaliar a
pertinência da metodologia adotada em uma disciplina de um Curso de
Especialização em Educação Ambiental, e ampliou a análise para evidenciar a
contribuição das atividades de ensino do curso, tendo como perspectiva as relações
inter e intrapessoais dos participantes. Desenvolveu a pesquisa intitulada: Olhares de
educadores ambientais para estudos do meio e pertencimento como um Estudo de
Caso, entre setembro de 2000 e fevereiro de 2004, usando diferentes técnicas para a
coleta e tratamento dos dados, incluiu a entrevista semi-estruturada com 19 egressos,
e acompanhamento “in loco” para observar o desempenho dos egressos em uma
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atividade profissional relacionada à aplicação da metodologia da disciplina. Adotou
nesta pesquisa uma abordagem etnográfica que orienta a análise em três dimensões:
o olhar vertical, o olhar transversal e o olhar horizontal. O referencial teórico foi
baseado na “Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire” e no livro “Os 7 Saberes
Necessários à Educação do Futuro de Edgard Morin”. A autora em suas conclusões
admitiu, a partir da percepção dos egressos, a importância de levar o estudante a
reconhecer a problemática ambiental da contemporaneidade por meio de uma
educação voltada para a compreensão da realidade, e assim, reforçar o seu
compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária.
Enge (2004) no estudo Da universidade ao mundo do trabalho: um
estudo sobre o início da profissionalização de egressos do curso de licenciatura da
USP (1994-1995) analisou o período inicial de profissionalização, examinando em
que medida os licenciados podem, ou não, escolher entre ser professor ou deixar de
sê-lo. Buscou também oferecer elementos para uma melhor compreensão da
profissão docente no contexto atual. De 69 licenciados foram entrevistados 14
egressos. Utilizou como referencial a teoria sociológica de Pierre Bourdieu por
favorecer as interpretações relativas à forma como as escolhas são processadas.
Como resultado da investigação concluiu que a opção por um curso superior é
resultado de um processo contínuo e complexo, nunca linear, no qual estão
envolvidos fatores de ordem diversas e onde há um valor social do diploma de nível
superior, que é tido como uma espécie de salvaguarda contra o desemprego. Mostrou
também que, apesar de muitas vezes o encaminhamento para a licenciatura não partir
do interesse do pedagogo em exercer a profissão docente, representa uma
possibilidade concreta de inserção profissional na área da docência. Entretanto,
concluiu também que o fator determinante das trajetórias individuais dos egressos
são as oportunidades por eles encontradas.
Em sua tese Subjetividade no Discurso de Recém Graduados da UFPR:
uma análise institucional, Valore (2005) investigou o discurso de egressos de uma
universidade pública no intuito de delinear cenários de novas ordens de subjetividade
no mundo contemporâneo. Concebendo o discurso em uma perspectiva foucaultiana,
como ato de produção e de legitimação de práticas sociais e partindo de conceitos
que embasam os referenciais de análise institucional, resgatou nas falas de recémgraduados, as relações estabelecidas entre eles, sua formação e o universo
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profissional. Propôs também, delinear os efeitos da subjetivação produzidos em seu
dizer de si, de sua trajetória na universidade, no mundo do trabalho e de suas
expectativas e projetos de vida. Entrevistou 17 egressos de 8 cursos de graduação,
entre janeiro de 2001 e fevereiro de 2003. Em uma análise complexa, tendo por base
especificidades da área da psicologia, destacou aspectos relativos à formação,
traduzidos nas palavras: decepção, choque, baque e vazio, resgatadas dos discursos
dos egressos ao mencionarem o caráter de descontinuidade do ensino superior e as
expectativas quanto ao curso, à profissão e ao funcionamento de uma universidade
pública. Em especial, os egressos fizeram referência à expectativa frustrada de
aprender algo diretamente ligado à pratica profissional, assim como à imposição de
conteúdos mais básicos distante daqueles que efetivamente vão utilizar na prática.
Assinalaram também acentuada diferença entre o ensino em escolas públicas e
privadas, diferenciando o aluno da escola pública como sendo mais crítico que “corre
atrás” que vai à luta e que é obrigado a fazer pesquisas, características estas, que
contribuem para a formação de um profissional autônomo e que se arrisca para o
novo de forma criativa. Outros aspectos apontados, neste estudo, consideraram as
questões das práticas curriculares ultrapassadas; os conteúdos insuficientes; a falta de
disciplinas optativas; os recursos didáticos escassos e limitados, mesmo sendo
considerado o alto nível da maioria dos professores.
Os egressos mencionaram as características de um bom professor como
sendo aquele que sabe o que faz, que além de dar uma boa aula, faz associações com
a prática vivenciada, possibilitando aos alunos o contato com a realidade e evitando
super exigências e complicações desnecessárias. Ressaltaram, ainda, o potencial
formativo de um bom sistema de avaliação e a importância dos estágios finais que
fazem o aluno se sentir um profissional com toda a carga de responsabilidade que lhe
é atribuída. A autora concluiu reafirmando a importância de serem realizados
estudos, nesta direção, reforçando o potencial avaliativo de pesquisas com egressos.
Sudan (2005), partindo da premissa de que, a partir dos problemas
vivenciados no cotidiano, os serviços de saúde podem se constituir em espaços de
construção e reconstrução de propostas educacionais voltadas aos trabalhadores
realizou uma pesquisa com dez egressos que vivenciaram as atividades da disciplina
Estágio Curricular Supervisionado. No estudo, de natureza qualitativa, intitulado
Práticas educativas aos trabalhadores de saúde: vivência de estudantes de
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enfermagem a autora usou como referencial teórico de análise as DCN no contexto
do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliou a pesquisa expondo a diferença entre
Educação Permanente e Continuada, destacando a importância da Educação
Permanente apesar do predomínio da lógica da Educação Continuada na área da
saúde. A análise das categorias do estudo possibilitou reflexões sobre a prática
educativa no contexto da formação e da prática profissional em saúde. Considerando
incipiente a formação pedagógica do estudante e a lógica da educação continuada
nos serviços, campo de estágio, o estudo evidenciou que o estudante reproduz o
ensino tradicional, apresentando pouco espírito crítico e problematizador para análise
da realidade. A autora concluiu ser de fundamental importância repensar e
reconstruir a formação no que se refere à prática educativa e investir na construção
da Educação Permanente no contexto da saúde e na integração ensino-serviço como
forma de articulação teórico-prática.
Cruces (2006) realizou a pesquisa intitulada Egressos de cursos de
psicologia: preferências, especializações, oportunidades de trabalho e atuação na
área educacional com os objetivos de investigar quais são e como evoluíram os
interesses dos egressos por área de atuação, quais as práticas que desenvolvem e
quais as expectativas que egressos de cursos de Psicologia apresentaram no período
de inserção profissional e de especialização. Pesquisou, também, a opinião sobre o
papel do psicólogo na área da educação e sobre questões relativas ao fracasso
escolar. O referencial teórico adotado faz um resgate histórico sobre a formação do
psicólogo nos Estados Unidos, na América Latina e no Brasil; O estudo referenciou
importantes contribuições de outros autores, que pesquisaram a formação
profissional na perspectiva do egresso, destacando as pesquisas conduzidas por
Callegari (2001) que em um estudo com 110 egressos de cursos de diferentes áreas,
concluiu que a universidade precisa possibilitar o desenvolvimento integral dos
profissionais que forma. Comentando que os conteúdos teóricos deveriam ser
mesclados com conteúdos emocionais e com o desenvolvimento de habilidades e
competências.
Ainda no estudo conduzido por Cruces (2006) participaram 765
concluintes de 32 cursos de psicologia do país, distribuídos ao longo de
aproximadamente dois anos e meio. Nesta pesquisa concluiu que os egressos
apresentaram maior interesse pela área clínica por trazer maior satisfação, porém
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com menor retorno financeiro. As áreas clássicas, Psicologia Escolar e Educacional
ou Organizacional e do Trabalho, além da Clínica e da Saúde, ainda são as que
empregam maior número de egressos. Os egressos mencionaram a necessidade de
continuar a formação e consideraram o compromisso social do psicólogo satisfatório,
restrito, no entanto, aos serviços de atendimento psicológico e não à transformação
das pessoas e comunidades. As práticas mais valorizadas foram as que envolvem os
integrantes do processo educacional, como professores, alunos e instituição buscando
compreender as causas que levam a dificuldades de aprendizagem e das relações que
se estabelecem, entre a escola, a sociedade e seus membros. Sugeriu a prática de
atividades multidisciplinares, de reflexão e integração para a resolução conjunta de
problemas, a fim de promover melhor qualidade de vida para todos. Segundo os
egressos, para uma atuação de qualidade nos meios educacionais, o psicólogo deveria
receber uma formação mais rígida e acessível em termos econômicos, que
aprofundasse temas relativos a educação, desenvolvimento e aprendizagem.
Cunha (2007), baseado nos pressupostos da Teoria do Capital Humano,
investigou junto a egressos de um programa de doutorado, quais as mudanças que
podem ser evidenciadas na vida dos titulados em decorrência das possibilidades
geradas pelo curso. A pesquisa sob o título: Doutores em ciências contábeis da
FEA/USP: análise sob a óptica da Teoria do Capital Humano, em uma abordagem
metodológica de natureza empírico-analítica utilizou uma estratégia descritiva,
envolvendo entre outras a técnica Delphi, cujo objetivo foi a construção e validação
de um instrumento de coleta de dados que fosse capaz de captar os fatores de
desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade que são potencialmente
influenciados por um curso de doutorado. Participaram deste estudo 148 egressos,
sendo que para complementação dos dados, relativo à contribuição acadêmica dos
sujeitos da pesquisa, foi feita a análise do Currículo Lattes. Os achados da pesquisa
confirmaram os pressupostos da Teoria do Capital Humano atestando, a partir dos
depoimentos dos egressos, que o principal efeito da educação é a mudança que
provoca nas habilidades e conhecimento de quem estuda. Consideraram ainda, que
quanto maior o nível de escolaridade, maior o desenvolvimento das habilidades
cognitivas e de produtividade. Concluiu que ocorreu melhoria no nível de renda, na
qualidade de vida e nas oportunidades profissionais e sociais dos egressos. Vale
destacar, que não houve produção acadêmica considerável, do que era esperado,
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como o retorno do estudante da pós-graduação Stricto Sensu, de uma universidade
pública que deveria dar este retorno para a sociedade, como correspondência, aos
benefícios individuais obtidos.
Em pesquisa realizada por Gondim (2002, p.300), que teve como sujeitos
53 concluintes de diversos cursos superiores, inclusive de Psicologia, considerou que
o “desenvolvimento científico e tecnológico, suporte fundamental da globalização,
aumenta a complexidade do mundo e passa a exigir um profissional com
competência para lidar com um número expressivo de fatores”. O autor questionou
também, a eficiência do processo de formação e qualificação de profissionais. A
formação generalista e a ampliação das experiências práticas durante o curso foram
consideradas alternativas adequadas para atender à exigência de um perfil
multiprofissional e proporcionar a maturidade pessoal e profissional necessárias.
Reconheceu a fragilidade da estrutura curricular para acompanhar a instabilidade e a
complexidade do mercado de trabalho, concluindo que para serem atendidas as
especificidades de um perfil tão amplo e diversificado, a duração do curso superior
teria que ser ampliada.
Furtado (2007), com o objetivo de estudar as práticas de formação
docente em duas instituições, em sua tese intitulada Por uma história das práticas de
formação docente: um estudo comparado entre duas escolas normais de Ribeirão
Preto - SP (1944-1964) buscou por meio de uma abordagem comparada, identificar o
percurso profissional dos egressos e se estes deram prosseguimento aos estudos. A
pesquisa concluiu que os programas de ensino mostraram interesse por uma diretriz
pedagógica em uma perspectiva moderna, de formação docente, com raízes no
ideário escolanovista e que a uniformização do ensino normal não interferiu no
desenvolvimento de práticas formativas. E ainda, que tiveram uma configuração de
perfis distintos, marcados, sobretudo, por finalidades próprias de cada instituição.
Enquanto a Escola Pública visava a profissionalização em um sentido laico, a
Salesiana privilegiava a formação docente católica. Em sua grande maioria, os
egressos das escolas normais investigadas converteram o capital cultural adquirido
durante o “Curso Normal” em ocupações dentro e fora do magistério primário. Por
suas peculiaridades metodológicas e resultados alcançados, este trabalho contribuiu
para a história das práticas de formação docente.
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Sancha (2008) no estudo: A trajetória dos egressos do Programa de
aprimoramento profissional: quem são e onde estão os enfermeiros, fisioterapeutas e
psicólogos dos anos de 1997 e 2002 objetivou analisar a inserção de egressos de um
Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), no mercado de trabalho. Trata-se
de um programa predominantemente voltado à prática profissional, administrado
pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), com duração
mínima de um ano e máxima de dois anos, com carga horária semanal de 40 horas.
Este programa foi criado em 1979 com o objetivo de aprimorar o desempenho e a
capacitação de profissionais de nível superior da área de saúde visando assegurar a
melhoria da qualidade na prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de
Saúde. Dos 541 egressos, participaram 153 das três áreas profissionais. Embora esta
pesquisa tenha sido de caráter descritivo com foco no perfil sócio-demográfico e na
trajetória profissional e acadêmica dos egressos, em breves momentos, os cursos
tornaram-se objeto de avaliação e os egressos reconheceram o seu potencial
formativo, destacando, que os mesmos, proporcionaram conhecimento prático;
facilitaram as relações interpessoais promovendo o trabalho em equipe e propiciaram
a vivência no âmbito dos serviços públicos de saúde. Consideram, ainda, que
promoveram a segurança necessária para o desempenho de funções por meio de um
aprendizado consistente e de uma prática protegida e acompanhada por profissionais.
Vale ressaltar que das três categorias profissionais analisadas, neste estudo, os
enfermeiros perceberam os melhores salários e ocupavam, em maior proporção, os
cargos de chefia.
Correia (2008) em pesquisa intitulada Competências do professor de
educação física: um estudo com professores da rede pública adotou como
metodologia o Estudo de Caso e como população um universo de 135 egressos
graduados a partir de 1995, pela Escola de Educação Física da USP, selecionando 15
que estavam atuando como professores em escolas públicas. Destacou, em especial,
um estudo realizado por Becher que identifica como os profissionais se organizam
diante das demandas por novas competências. Abordou a questão da formação
docente, bem como as competências especificas que devem ser desenvolvidas na
formação de um bom professor. Este estudo identificou a importância da formação
continuada após a graduação como complementação à formação inicial e trouxe
subsídios para o repensar do currículo de formação docente, questionando
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paradigmas e demonstrando a importância do estágio curricular e da adoção da
escola, como objeto de estudo e intervenção, na formação docente.
Dias, Guarient e Belei (2004) conduziram um estudo de abordagem
quantitativa em que analisaram aspectos relativos a inserção de egressos no mercado
de trabalho. Com uma amostra de 15 egressos provenientes de uma escola pública e
outra privada e usando um questionário semiestruturado os autores buscaram a
representação de egressos quanto à idade, sexo, estado civil, procedência, unidade de
atuação profissional, renda mensal, tempo após a conclusão do curso de graduação e
preparação para o primeiro emprego; principais dificuldades, treinamento prévio pelo
setor que os recebia, tipos de auxilio que buscavam e sobre a formação ofertada pela
escola frente à pratica exigida pelo mercado incluindo a adequação dos conteúdos
abordados. Das conclusões vale destacar que 80% dos participantes responderam que
sentiram algum tipo de dificuldade no primeiro emprego, principalmente relacionada
ao exercício da administração voltada à liderança e falta de apoio da instituição
empregadora. Por outro lado atribuíram a insegurança inicial às instituições
formadoras sugerindo que estas reformulem seus currículos de maneira a contemplar
uma formação voltada à prática e que busquem encontrar caminhos para melhorar o
processo de formação. Consideraram também, que “o enfermeiro recém-graduado
não é um produto acabado, precisa de treinamento, incentivo e prática para
desempenhar com segurança sua função profissional” (Dias, Guarient, Belei, 2004,
p.23).
Em estudo recente utilizando o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
como método que possibilita apreender a percepção de indivíduos em uma
representação coletiva Colenci e Berti (2012) resgataram discursos de egressos
carregados de significado que apontam em detalhes os pontos vulneráveis do
processo de formação de enfermeiros, neste caso, provenientes de uma escola
privada. Os aspectos destacados na conclusão desse estudo evidenciaram a falta de
conhecimento sobre gerência; estágios e carga horária insuficientes para o
desenvolvimento de habilidades necessárias à assistência e a falta de incentivos à
pesquisa. Salientaram ainda a necessidade de um ensino voltado para o
desenvolvimento de competências aplicadas ao Processo do Cuidar em suas
dimensões assistir, gerenciar, pesquisar e ensinar. Consideraram que “não se pode
buscar transformação sem mudanças efetivas nas práticas de ensino, as quais
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envolvem: preparação adequada dos docentes; dos campos de estágio e integração
entre currículo, prática pedagógica e realidade, atendendo necessidades comuns,
mediante elaboração de modelos de formação profissional, condizente com as
demandas sociais” (Colenci, Berti, 2012, p.166).

Resumindo, as pesquisas aqui consideradas abordam a temática em
estudo objetivando, em linhas gerais, contribuir para ampliar o olhar e buscar
perspectivas no processo educativo com foco nas necessidades concretas
apontadas pelos seus atores reais.

1.3.2

Avaliação da formação profissional do enfermeiro na perspectiva de
gestores de Serviços de Enfermagem

A participação dos gestores dos serviços de saúde nas propostas de
melhorias do processo de formação do enfermeiro marcou sua representação oficial a
partir da Reforma Sanitária na Constituição de 1988, que no planejamento
estratégico para implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza a
interação com o Sistema Educacional atribuindo-lhe a ordenação da formação de
recursos humanos na área da Saúde e o desenvolvimento científico e tecnológico em
sua área de abrangência. Para incrementar o desdobramento das ações decorrentes
desta atribuição a Lei Orgânica da Saúde no seu artigo 14º regulamenta a criação de
Comissões Permanentes de integração entre Ensino e Serviço e estabelece que estas
terão como finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação em
Saúde. Este direcionamento é reafirmado no artigo 27 que explicita a atuação dos
órgãos de gestão na ação educacional (Brasil, 1990).
Em 2005 o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) elaborou, em conjunto com a Secretaria
de Educação Superior (SESu) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde, o Pró-Saúde, que tinha como perspectiva integrar
as escolas formadoras ao serviço público de saúde com a finalidade de incentivar as
transformações do processo de formação e geração de conhecimentos para o
fortalecimento do SUS no alcance dos seus objetivos primordiais (Brasil, 2005a).
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Este programa tinha, em seus objetivos específicos, a responsabilidade de
reorientar o processo de formação em medicina, enfermagem e odontologia e
estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas
formadoras, visando tanto a melhoria da qualidade quanto a integração da rede
pública de serviços de saúde à formação dos profissionais de saúde na graduação e
na educação permanente (Brasil, 2005a).
Outra iniciativa governamental na direção de favorecer a cooperação
entre o setor Saúde e Educação foram as residências multiprofissionais e integradas
que buscam favorecer a inserção de profissionais qualificados de diferentes
profissões em áreas prioritárias do SUS. Esta modalidade de ensino regulamentada
pela portaria nº 45 (Brasil, 2007a), é direcionada para a formação em serviço e busca
formar profissionais da saúde, com base na interdisciplinaridade. Um dos objetivos é
aproximar a especialização em serviço da realidade do SUS, que de certa maneira
força uma parceria entre gestores e formadores (Brasil, 2005b).
Não obstante o esforço das instâncias do governo em regulamentar e
favorecer as parcerias entre os gestores do setor Saúde e as escolas formadoras,
existem poucas pesquisas que reforçam a pertinência de se colocar em pratica estas
iniciativas. Na busca por referências relativas à avaliação da formação do enfermeiro,
partindo da perspectiva de gestores, foram encontrados poucos estudos que abordam
esta temática. Em virtude desta defasagem foram destacados alguns resultados de
pesquisa que de forma indireta mencionaram, em suas conclusões, a importância da
parceria entre os dois setores.
Ceccim e Feuerwerker (2004) na tentativa de formular uma teoria que
denominam “teoria-caixa de ferramenta” resgataram um referencial consistente
embasados nas políticas públicas que estavam sendo fomentadas para promover a
interação ensino-serviço e evocando a imagem de um quadrilátero defenderam a
construção e organização de uma gestão da educação na saúde integrada e articulada
de forma interinstitucional envolvendo ensino, gestão setorial, atenção em saúde e
controle social. Nesta proposta, cada segmento teria as suas potencialidades
ampliadas pela ação conjunta e nenhum teria supremacia sobre o outro propondo:
[...] construir e organizar uma educação responsável por processos
interativos e de ação na realidade para operar mudanças (desejo de
futuro), mobilizar caminhos (negociar e pactuar processos), convocar
protagonismos (pedagogia in acto) e detectar a paisagem interativa e
móvel de indivíduos, coletivos e instituições, como cenário de
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conhecimentos e invenções (cartografia permanente). No quadrilátero
estão aspectos éticos, estéticos, tecnológicos e organizacionais, operando
em correspondência, agenciando atos permanentemente reavaliados e
contextualizados (Ceccim, Feuerwerker, 2004, p.59).

A estrutura organizacional proposta pelos autores foi representada pela
figura de uma "roda” no lugar de um organograma convencional, pois argumentaram
que “todos que entram na roda têm poderes iguais sobre o território de que falam”. E,
reconheceram a dificuldade de aceitação e compreensão em instâncias políticas
administrativas atuais.
Em um estudo de caso com abordagem qualitativa, que buscou conhecer
a realidade da articulação ensino-serviço, na perspectiva de docentes da área da
saúde, Pereira e Fracolli (2009) ressaltaram que, para alguns, a integração ensinoserviço não existe, enquanto para outros ela acontece no acompanhamento das
atividades práticas dos alunos pelos profissionais do serviço destacando a
participação de enfermeiros dos serviços de saúde na reorientação curricular. Em
suas conclusões reafirmaram a importância de se continuar investindo no processo de
construção de novas propostas que favoreçam a inter-relação entre ensino, serviço e
comunidade e a sensibilização dos gestores, universidades e lideranças comunitárias
ampliando as oportunidades e a criação de espaços efetivos para o diálogo entre
universidade, serviços, lideranças comunitárias e conselhos de saúde reforçando o
papel que cada um deve exercer na formação e no desempenho dos profissionais de
saúde.
Nesta direção se apresenta o estudo intitulado “O trabalho Gerencial do
enfermeiro na rede básica de Saúde”, desenvolvido em uma abordagem quantitativa,
que utilizou entrevista estruturada com 44 enfermeiros gerentes de serviço e teve a
finalidade de identificar os elementos do trabalho gerencial do enfermeiro na Rede
Básica de Saúde para indicar melhorias pertinentes a esta prática e adequação do
ensino de Enfermagem. Nessa direção, os autores concluíram que se faz necessário o
“fortalecimento entre o ensino e serviço, no sentido de dar sustentação à formação
gerencial do enfermeiro numa perspectiva transformadora, e buscar novos cenários
para a formação, como as Unidades de Saúde da Família” e que o docente tem um
papel preponderante como facilitador da aprendizagem e articulador da interação
entre ensino e serviço (Weirich et al., 2009, p.256).
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Barreto et al. (2010), utilizando a técnica da história oral registraram o
depoimento de 10 enfermeiros que atuavam como coordenadores ou secretários
municipais de saúde no estado da Paraíba. Sobre as dificuldades os enfermeiros
gestores mencionaram a preocupação com a falta de preparo de profissionais para
atuar na perspectiva da saúde coletiva. Em relação à formação de enfermeiros e às
ações desempenhadas na

Estratégia Saúde da Família (ESF) os profissionais

consideraram, em sua maioria, ter sido insuficiente o suporte teórico e a experiência
prática para o embasamento das ações e procedimentos inerentes a este trabalho.
Em um estudo quanti-qualitativo Assis (2010) dirigido a 86 enfermeiros
gestores buscou-se identificar as dificuldades na prestação de cuidados em nível da
gestão de recursos humanos e de materiais bem como, compreender as razões que
estão na origem das dificuldades identificadas. Correlacionou diversos fatores no que
diz respeito às questões da formação e apontou dificuldades referentes aos recursos
humanos fazendo referência ao déficit de pessoal e, quanto aos recursos materiais, os
gestores pesquisados mencionaram dificuldades com a estrutura física e com a
aquisição e reposição de materiais e equipamentos. Destacou que apenas 32% dos
sujeitos tinham formação específica na área de gestão e que referiram a necessidade
de mais conhecimento específico na área de gestão e também, que gostariam de
dedicar mais tempo às suas equipes de trabalho.
Neste contexto vale referência a uma pesquisa sobre a integração ensinoserviço que teve como cenário um Curso de Graduação em Odontologia e objetivou
o direcionamento do projeto político pedagógico. Os participantes no âmbito dos
serviços de saúde foram gestores e cirurgiões-dentistas preceptores dos estudantes,
nos cenários de prática dos serviços públicos de saúde. No âmbito da instituição de
ensino, envolveu gestores, docentes e estudantes totalizando 14 participantes. Com
este estudo foi possível compreender a integração ensino-serviço como estratégia que
colabora com o processo de mudança das práticas adotadas na formação em saúde e
também, como ela acontece entre os serviços públicos de saúde e o curso de
graduação em Odontologia de uma universidade localizada no sul do Brasil. A
integração ensino-serviço é percebida nas atividades previstas segundo a nova
dinâmica curricular e demandam mais tempo e dedicação dos protagonistas (Souza,
Carcereri, 2011).
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Constataram a necessidade da inclusão de maior variedade de cenários de
prática nos períodos iniciais do curso, pois é importante que os estudantes percebam
a aplicabilidade dos princípios da integralidade. Também, que são necessárias
atividades de ensino que sejam motivadoras para o enfrentamento dos problemas de
saúde dos usuários. Perceberam mais envolvimento dos estudantes em relação às
disciplinas de caráter social, principalmente no que diz respeito à inter-relação com a
comunidade e ao conhecimento do Sistema Único de Saúde. Evidenciaram também,
novas abordagens de ensino-aprendizagem, com a adoção de metodologias ativas e
propostas de avaliação processual coerentes com a proposta de ensino. Identificaram
que os docentes precisariam ser capacitados para a atuação e o acompanhamento das
atividades dos estudantes nos cenários de prática (Souza, Carcereri, 2011).
Os autores consideraram que a integração ensino-serviço tem se
mostrado fundamental para a operacionalização do atual projeto político pedagógico
do curso de Odontologia envolvido neste estudo e ainda, que a continuidade e a
conclusão do projeto de reforma curricular em curso contribuirão para a consolidação
dos espaços de diálogo construídos entre os setores e para maior integração entre os
atores envolvidos no planejamento, realização e avaliação das atividades
pedagógico-assistenciais (Souza, Carcereri, 2011).
Com relação à percepção dos gestores de serviços de enfermagem sobre
os aspectos que devem ser priorizados ou melhorados na formação de profissionais
enfermeiros, Pires (2006) conduziu uma pesquisa que em uma das suas etapas
buscou a representação de gerentes de serviços de um hospital privado para
identificar as competências requeridas e as que eram passíveis de serem
desenvolvidas no contexto do estágio extracurricular remunerado, oferecido pelo
hospital. A pesquisadora adotou abordagem qualitativa e analisou os discursos com
base nas competências listadas pelas DCN relacionando-as com os pilares da
educação do século XXI definidos pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e registrados no conhecido relatório
Delors (2003).
Nesta pesquisa, Pires (2006) elegeu os quatro saberes que representam os
pilares da educação como categorias possibilitadas pela análise das entrevistas. Para
cada saber foram detalhados os aspectos valorizados pelos gestores relativo às suas
expectativas e às competências identificadas, por eles, como essenciais para um
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enfermeiro que iria trabalhar em seu setor. Segundo a pesquisadora os gestores, em
suas expectativas, valorizaram mais o aprender a conhecer embora tenham
mencionados a importância do aprender a fazer como forma de aprendizagem
significativa para o estagiário e o aprender a viver juntos, como essencial ao
exercício da liderança requerido do enfermeiro. Em relação ao aprender a ser
destacaram o interesse e a humildade como essenciais para consolidação dos outros
saberes.
Relativo às competências, os gestores reconheceram que o conhecimento
e a prática por si só não agregam valor ao resultado final e que o enfermeiro precisa
querer e decidir agir naquela direção, ou seja, ter a atitude, sendo esta considerada
como o mais difícil a ser desenvolvida. Destacaram a importância do relacionamento
interpessoal, ter disposição para “conhecer e respeitar a singularidade de cada um”
como competência essencial enfatizando que a pessoa já deve possuí-la, enquanto as
demais poderão ser adquiridas com o tempo. Ressaltaram também a importância do
estagiário conhecer e incorporar a filosofia da instituição, ser flexível, responsável,
pró ativo, e sobretudo comprometido com o aprimoramento pessoal e profissional
demonstrando atitudes pautadas na ética e na sensibilidade das limitações dos outros
(Pires, 2006, p.119).
Em um recorte que delimita a pesquisa às competências gerenciais do
enfermeiro, Peres (2006) investigou as convergências e divergências entre as
expectativas do mercado de trabalho, representada pelos gestores da principais
instituições empregadoras e o ensino de administração em enfermagem. Em uma
abordagem qualitativa na perspectiva da hermenêutica-dialética, a pesquisadora
realizou inicialmente uma análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP)
e dos planos de disciplinas voltadas ao ensino de administração do curso de
enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Nesta analise, tomando por base as
competências gerenciais apresentadas nas DCN, buscou identificá-las nos conteúdos
presentes nos planos de ensino apontando como estes podem contribuir para o
desenvolvimento das mesmas. Em seguida analisou os discursos dos gerentes na
ótica do PPP do curso buscando a representação destes, quanto às competências
gerenciais esperadas para o enfermeiro ingressante no mercado de trabalho. As
convergências e divergências identificadas foram problematizadas e geraram
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propostas de intervenção no âmbito do ensino de administração considerando as
dimensões estrutural, particular e singular.
A partir do diagnóstico levantado a pesquisadora sugeriu: aproximar os
profissionais que estão no mercado de trabalho e os que estão no ensino por meio de
parcerias visando a atualização de ambos; promover a educação permanente para
promover a transformação dos sujeitos em agentes inovadores por meio da superação
e domínio teórico-prático e estimular a discussão entre ensino e serviço, sobre o
trabalho do enfermeiro e da equipe enfatizando o reconhecimento dos esforços de
cada um para crescimento de todos. Concluiu considerando que na implementação da
nova matriz curricular algumas dificuldades terão que ser superadas destacando,
como principais dificuldades, as diferenças individuais na condução pedagógica e o
envolvimento dos docentes com o PPP para promover a integração das disciplinas.
Fica explicitado a partir deste referencial,

a importância do

desenvolvimento de pesquisas que visem nortear a formação do enfermeiro em uma
perspectiva mais próxima possível da realidade do mundo do trabalho.

1.3.3

Avaliação da formação do profissional enfermeiro na perspectiva do
currículo Integrado em Enfermagem

A concepção de currículo, defendido por estudiosos desta área, como
Maia (2004, p. 104) e Silva (2005) vai além da composição de uma grade de
disciplinas. Para estes autores “O currículo é a identidade do curso”, “é um território
político” e “um espaço de poder”. E como tal, abrange múltiplos aspectos, que
envolvem todos os atores protagonistas do processo educativo, bem como, todas as
iniciativas e espaços físicos que influenciam direta ou indiretamente no
direcionamento dado a este processo.
O currículo integrado é tido como uma estratégia que visa administrar a
formação

de

maneira

coerente

com

estes

conceitos,

pois

busca

na

interdisciplinaridade a ferramenta que, quando sabiamente manejada poderá
promover o aprendizado significativo abrangendo todos os espaços da formação
pretendida (Franco et al., 2010).
A literatura pesquisada traz alguns estudos que registraram as iniciativas
das escolas de enfermagem na implantação do Currículo Integrado, bem como
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avaliações e reflexões de atores que defendem uma estrutura curricular com este
formato.
Uma das primeiras escolas da área da saúde a implementar um currículo
que teve como princípio a integração dos conteúdos por meio da adoção de
metodologia ativa, foi a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) que
integrava o Curso de Enfermagem. O processo de mudança curricular iniciou em
1997, teve como eixo central a metodologia da Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP) e buscava uma abordagem integrada dos problemas de saúde nas
dimensões biológica, psicológica e social orientadas pelas competências profissionais
específicas da área de saúde (Aguiar, 2006).
Outro Curso de Enfermagem que adotou este formato de currículo, e que
tem registrado detalhadamente o processo vivenciado nesta trajetória, foi o da
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Em 2003 foi formada a primeira turma
neste currículo e os atores envolvidos no processo de implementação escreveram
sobre suas experiências em um livro organizado por Dellarozza e Vannuchi (2005)
intitulado O currículo integrado de Enfermagem da Universidade Estadual de
Londrina: do sonho à realidade. As autoras afirmaram que para tornar esse sonho
realidade houve um trabalho conjunto de pessoas que se integraram, primeiramente,
para então trabalhar na integração do currículo que, segundo as mesmas, estava
condicionado ao exercício da interdisciplinaridade ressaltando a riqueza que advinha
do compartilhamento de ideias e de potencialidades de cada um.
Na fase de Implementação do currículo as autoras registraram como um
grande desafio a apropriação das metodologias ativas pelos docentes que, na época,
consistia em um quantitativo reduzido para esta prática. Outra dificuldade que teve
de ser superada foi a transposição dos conteúdos das disciplinas oferecidas no
currículo tradicional para conteúdos interdisciplinares estruturados em módulos. Os
temas transversais ou “seivas” como foram denominados pelos docentes do curso,
também exigiu um trabalho minucioso e interdisciplinar dos docentes que em um
esforço conjunto buscaram garantir o desenvolvimento das competências
relacionadas a estes temas no decorrer do curso (Dellarozza, Vannuchi. 2005).
O processo de avaliação adotado pela UEL após a implementação do
Currículo Integrado se tornou objeto de estudo para Kikuchi (2009, p. 81), que
partindo do pressuposto de que avaliação no processo educacional abrange aspectos
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político, social e filosófico, propôs em sua tese, desvelar os fundamentos desta
prática ancorada na filosofia existencial de Martin Heidegger. Entendendo que “a
avaliação é um fenômeno que só tem sentido para o homem, porque somente ele é
capaz de avaliar e atribuir um significado e sentido para esse ato” a autora buscou na
representação de professores e estudantes, do curso, respostas para as questões: “O
que é avaliação para você, neste currículo? Como você tem vivenciado a prática de
avaliação neste currículo? Qual é o sentido da avaliação para você?”
Ao analisar o processo de avaliação nesta perspectiva a autora se
apropriou de conceitos e referenciais que lhe permitiram um mergulho na
ambiguidade da temática e que, por outro lado, em suas próprias palavras,
“reconhecia-me nos discursos coletados e percebia o quanto a minha singularidade é,
também, a revelação da pluralidade, o quanto eu sou o outro também. Nesse
momento, encontrava-me buscando a verdade”. Os resultados foram apresentados
segundo a visão do docente e do discente (Kikuchi, 2009, p.185).
Vale destacar, que para os docentes a nova proposta de avaliação do
currículo integrado trouxe novas referências para o ser-professor que os
desestabilizaram naquilo que era conhecido, perdendo as referências construídas em
vivências anteriores. Por outro lado o currículo concebido na pedagogia crítica,
possibilitou um caminhar em várias direções, pois permitiu a abertura do ser-aluno e
do ser-professor, que ao se encontrarem se descobrem no mundo (Kikuchi, 2009).
Para o discente, o currículo integrado, mesmo não correspondente à todas
as expectativas, teve o potencial de possibilitar a transformação e ajudá-lo a
encontrar um lugar para realizar sua tarefa de aprender. Passou a compreender o
significado e a dinâmica dos aspectos estruturais do novo currículo e a aproximar-se
ao mesmo tempo que se distanciava dos elementos constitutivos de um currículo,
vivenciando-os concretamente. Com relação aos instrumentos utilizados no processo
avaliativo o aluno reconheceu a importância de cada um, entendendo que na
concepção crítica que fundamenta o novo currículo a avaliação é “formativa”, ou
seja, está intrinsecamente atrelada à aprendizagem. Neste estudo, o mundo da
avaliação foi compreendido como intrinsecamente imbricado com o mundo da
educação, abrangendo as dimensões do conhecimento, das atitudes e das habilidades,
que configuram os saberes essenciais à formação do enfermeiro. Esta prática
avaliativa, para dar conta desta dimensão, requer o uso de instrumentos diversos que
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possibilitem identificar em que direção professores e alunos devem caminhar para
conseguir seus objetivos. Considerou que, nenhum instrumento é auto-suficiente,
para dar conta da complexidade que envolve o processo de avaliação em um
currículo integrado e que os instrumentos objetiváveis como as provas, os seminários
e os estudos de caso ainda que adequados são insuficientes sendo necessário que se
busque na inter-relação professor-aluno o “encontro” que possibilitará a efetivação
deste processo (Kikuchi, 2009).
Nesta direção, Medeiros e Valente (2010) discorreram sobre a
importância dos docentes de enfermagem fazerem do processo reflexivo conjunto
uma prática cotidiana e uma condição essencial para que o Currículo Integrado possa
ser efetivado nos cursos de enfermagem. Esse artigo trouxe conceitos e aspectos da
docência segundo o modelo tradicional de currículo apontando paradigmas a serem
superados e apresentou o currículo integrado como alternativa para articular teoria e
prática e possibilitar a interdisciplinaridade. Para tanto, faz-se necessário a
mobilização dos docentes em um trabalho conjunto orientando as estratégias de
ensino e como estas podem ser utilizadas durante o curso. Apontaram, como
diferencial do currículo integrado, o seu potencial de instigar o discente a ser sujeito
ativo no processo de ensino aprendizagem que a priori deve ser pautado em
resolução de problemas, articulando os saberes, unindo as partes no todo e o todo nas
partes, integrando o conhecimento. Permite ainda, que discentes e docentes analisem
conjuntamente as habilidades necessárias e mais apropriadas para o enfrentamento da
realidade de forma crítica e reflexiva condicionando o desenvolvimento das
competências dos alunos à reflexão dos docentes quanto às competências que ele
desenvolve em si mesmo como profissional e como ser humano.
O descompasso percebido entre teoria e prática, bem como, entre ensino
e aprendizagem motivou Nelli (2009) a realizar um estudo para avaliar os resultados
do processo formativo na prática profissional de egressos que vivenciaram o
Currículo Integrado da UEL. A autora resgatou a historia e os conceitos sobre o
cuidar em enfermagem contextualizando o ensino quanto às questões curriculares e à
adoção de metodologias ativas paralelamente às Políticas Públicas nas áreas de
Educação e Saúde. Dedicou um capítulo à descrição do panorama de saúde que se
descortina no Brasil com os avanços da biotecnologia e a perspectiva curricular para
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formação do enfermeiro com competências para atuar de forma crítica e reflexiva
neste contexto.
A pesquisadora entrevistou 11 egressos graduados entre 2001 e 2008
escolhidos de forma aleatória que indicaram pontos positivos e negativos na
formação possibilitados pelo Currículo Integrado. Os pontos positivos identificados
partiram do reconhecimento nos graduandos do perfil “generalista, humanista, crítico
e reflexivo”, preconizado pelas DCN, pois na medida em que são estimulados a
construir o próprio conhecimento conseguem se apropriar da prática, desenvolver
maior habilidade para pesquisas, lidar com as situações inesperadas de conflitos e
apresentar autonomia e poder na tomada de decisão. Possibilitou também,
desenvolver o pensar sistematizado durante suas ações; ter raciocínio lógico
adquiridos nas vivências diárias; discernir entre o certo e o errado; inserir o
enfermeiro no trabalho multiprofissional e desfazer o seu perfil submisso. Como
pontos negativos os egressos apresentaram a carga horária pequena para se trabalhar
conteúdos de patologia, farmacologia, bioquímica, fisiologia e anatomia e sobretudo
a dificuldade de alguns docentes em trabalhar com metodologias ativas empregadas
como recurso que estimula o aluno a construir o aprendizado significativo e a
reconhecer, no professor, a figura do mediador que, partindo dos conhecimentos
existentes, articula com os problemas e estimula a pesquisa, como forma de
construir, gradativamente, as competências e habilidades necessárias ao enfermeiro
com o perfil demandado (Nelli, 2009).
No currículo integrado, as competências necessárias para o ser
enfermeiro devem ser colocadas como objetivo a ser alcançado, a partir de problemas
provenientes da realidade, considerando o contexto social e econômico e tendo como
base as teorias que se aplicam a cada situação relacionada ao aprendizado do
discente. Este processo prevê um acompanhamento do docente quanto às soluções
apresentadas pelos alunos e a condução de um processo reflexivo relativo aos
resultados alcançados como atores ativos no processo. Partindo destas premissas
Medeiros e Valente (2010) concluindo sua pesquisa alertam para a importância de se
promover discussões acerca da educação atual, suas tendências e dificuldades mais
comuns enfrentadas, permitindo uma troca de experiência entre os atores e
possibilitando a construção de novos modelos pedagógicos, que possam ampliar o
desenvolvimento das competências necessárias aos sujeitos em todo o processo.
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Paranhos e Mendes (2010) avaliaram o processo ensino-aprendizagem
nas disciplinas Seminário Integrado em que buscaram apreender a percepção de
estudantes sobre a utilização de metodologias ativas; desenvolvimento de
competências e pedagogia crítica no contexto do Currículo Integrado implantado em
2005 na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(EERP/USP). Os dados registrados nas avaliações foram analisados e categorizados
após Análise Temática e revelaram que os estudantes valorizaram as disciplinas
integradoras e sugeriram instrumentalizar os docentes e discentes para a utilização
das metodologias ativas, de modo a investir em uma formação capaz de capacitar o
estudante para atuar no cenário que hora se configura nos setor saúde no contexto das
políticas públicas. Orientaram também a redefinição dos papeis do educador e do
educando na perspectiva do Currículo Integrado destacando que ambos são ativos,
porém ressaltaram que o processo deve ser centrado no estudante a partir das
experiências de aprendizado efetivo.
Discorrendo sobre os currículos disciplinares na área de saúde
Albuquerque et al. (2009) fizeram um paralelo entre os aspectos que os caracterizam
em seu contexto histórico e como eles têm influenciado a formação na área de saúde.
Abordaram o tema com propriedade sob a ótica das relações de poder, política e
complexidade esclarecendo como são determinantes da forma como se estrutura o
ensino em saúde. Ao finalizarem a reflexão consideraram o currículo integrado uma
possibilidade que amplia a interconexão entre as redes que se configuram na
realidade do mundo globalizado e competitivo e que, por estarem ancorados na
prática docente problematizadora com foco na inter e na transdisciplinaridade se
tornam capazes de adequar-se às exigências atuais no setor saúde. Contudo, advertem
que:
Embora a experiência de ultrapassar o modelo disciplinar traga conflito e
desconforto, ao desestabilizar dispositivos de segurança e relações de
poder, possibilita a recondução ao prazer da descoberta, a ampliação da
visão de mundo e novas possibilidades de atuação, tanto na esfera do
ensino, quanto do trabalho em saúde (Albuquerque et al., 2009, p. 266).

Albuquerque et al. (2007) relataram a experiência do processo de
mudança curricular nos cursos de Enfermagem Medicina e Odontologia do Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) iniciado no primeiro semestre de 2007.
A estrutura curricular adotada foi a do Currículo Integrado que propõe, em sua
organização, partir do geral para o específico em níveis crescentes de complexidade e
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sucessivas aproximações com a realidade abstrata e concreta. Neste formato a
construção sequencial dos conhecimentos e habilidades é definida a partir das
competências requeridas que são introduzidas em momentos subsequentes e
interligadas com informações previamente aprendidas para, em momentos oportunos,
serem acessadas.
Em pesquisa que teve como cenários duas Universidades públicas
situadas nas regiões Sul e Sudeste, que trabalham com o Currículo Integrado. Leite et
al. (2011) analisaram em uma perspectiva bakhtiniana os depoimentos de 11
docentes que vivenciaram o processo de mudança curricular e que atuavam há quatro
anos ou mais no Currículo Integrado. Os resultados revelaram que os docentes
percebem que no contexto do Currículo Integrado os conteúdos passam a ter um
enfoque interdisciplinar e multiprofissional que se concretiza em diferentes cenários
da prática assistencial com a valorização das experiências dos alunos que ao
articularem a aproximação entre teoria e prática consolidam a práxis do docente. As
autoras, em suas conclusões, recomendaram que os cursos de enfermagem devem:
[...] repensar a educação como ato político; almejar a práxis criativa na
formação do perfil do enfermeiro para atuar como massa crítica; criar
linhas de pesquisa sobre a práxis e adotar descritores da teoria-prática
para identificar estudos científicos em banco de dados eletrônicos
servindo como referencial e possibilitando avanços na construção do
conhecimento; promover a unidade teoria-prática no ensino das temáticas
relacionadas à criança, adolescente e família na perspectiva
interdisciplinar e multiprofissional, nos diversos locais de prática e no
contexto da Saúde da Família; incorporar as competências e as
habilidades necessárias para a promoção da saúde dessa clientela, com a
adoção de metodologias ativas, proporcionar a aprendizagem significativa
no processo ensino-aprendizagem do estudante, almejando a educação
permanente e a práxis criativa a partir do contexto de saúde da família
(Leite et al., 2011, p.724).

Para que estas sugestões sejam implementadas configurando uma práxis
criativa, sugeriram que as discussões tenham inicio pela questão da inter-relação da
teoria com a prática, bem como pelo estimulo à reflexão docente.
Ao realizar o levantamento da bibliografia relativo a esta temática foi
surpreendente encontrar uma pesquisa inédita realizada por Bobroff, Gordan e
Garanhani (2009) que objetivaram construir um modelo para estimativa de custos e,
com base no mesmo, estimar os custos gerados pelo currículo integrado de um curso
de Enfermagem em uma universidade pública. Os autores ressaltaram a importância
de se comparar os custos gerados pelos diferentes formatos, porém alegaram que não
encontraram outros estudos com este enfoque. Sugeriram, que outros pesquisadores
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ou gestores se apropriem do modelo empregado, replicando-o em outras realidades
para posterior comparação.
Fica evidente, com esta revisão, que o currículo integrado é uma proposta
concreta, que, embora suscite muitos questionamentos e incertezas, por constituir em
si mesma uma quebra de paradigmas, traz consigo a esperança de se alcançar o
objetivo maior da formação de um profissional enfermeiro capaz de identificar os
determinantes do processo saúde-doença e, com discernimento e competência atuar
nos diversos níveis de atenção.

Objetivos

2

OBJETIVOS

Geral
Subsidiar a avaliação e, se necessárias, as transformações do currículo do
curso de graduação em enfermagem de uma Instituição confessional.

Específicos

1. Apreender a percepção de egressos de um Curso de Graduação em
Enfermagem em relação ao seu processo de formação, frente às
demandas que vivenciam no cotidiano profissional.
2. Apreender a percepção de gestores de serviços de enfermagem das
instituições empregadoras, sobre a atuação profissional dos egressos
graduados no referido curso.
3. Promover junto ao corpo docente deste curso um processo reflexivo
visando re-significar o Projeto Pedagógico do Curso em consonância
com as DCN.
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Estudo realizado na vertente de coleta de dados qualitativa na

modalidade da Pesquisa Ação. Foram adotados como instrumentos, a entrevista
individual para a apreensão da percepção de egressos e gestores sobre o processo
formativo em seus aspectos significativos, e o Grupo Focal para a promoção da
reflexão/ação junto ao corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem a
partir dos elementos mais preponderantes levantados no primeiro momento.

3.1

REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

3.1.1

Pesquisa Qualitativa

Segundo Gil (2002), a pesquisa qualitativa tem como característica
fundamental a descrição de fenômenos impregnados de significados singulares e
subjetivos que ao serem estudados favorecem o aprofundamento da temática e o
desenvolvimento do conhecimento científico.
Independente da pluralidade de correntes do pensamento voltadas a
desvendar os fenômenos sociais segundo Minayo (2008, p.60) “todas tem em comum
o reconhecimento da subjetividade e do simbólico como partes integrantes da
realidade social” bem como o “indissociável imbricamento entre subjetivo e
objetivo” trazida nas múltiplas representações dos atores sociais e na forma como são
interpretadas

pelos pesquisadores. A autora adverte quanto à importância da

objetivação ou “rigor metodológico” na condução de pesquisas de natureza
qualitativa e chama a atenção para a necessidade de se ultrapassar a abstração teórica
na análise do material coletado ressaltando a importância de se chegar a ter
proposições de ordem prática que poderiam auxiliar na transformação da realidade.

3.1.2

Pesquisa Ação

Barbier (1985) atribui a gênese da Pesquisa Ação a Kurt Lewin,
professor de psicologia da Universidade de Berlim, que em meados de 1933 adotou
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os Estados Unidos como sua pátria e a partir daí se dedicou, como pedagogo, às
pesquisas com bases sociológicas que buscavam estudar os núcleos de significação
ideológicos e as medidas articuladas de controle social. Como uma vertente da psicosociologia, os estudos de Kurt Lewin se aplicavam a quatro tipos, a Pesquisa Ação
de diagnóstico, com o objetivo de recomendar medidas para resolver problemas;
Pesquisa Ação participante, que envolve as pessoas que vivenciam o problema nas
propostas de solução; Pesquisa Ação empírica, que permite generalização a partir de
dados acumulados e a Pesquisa Ação experimental, que é considerada o tipo com
maior potencial no avanço dos conhecimentos científicos.
Outra vertente ligada às ciências humanas que teve início na França foi a
Pesquisa Ação envolvendo operários, conduzida por K. Marx, sobre os danos da
exploração capitalista. Barbier (1985) registra que a partir destas duas vertentes a
Pesquisa Ação avança e se amplia numa perspectiva crítica e emancipatória com
grande contribuição para a Instituição Educacional.
No Brasil a Pesquisa Ação ganha espaço e credibilidade no meio
acadêmico desde 1975 tendo como precursor Michel Thiollent que orienta sua
utilização em diversas áreas do conhecimento, inclusive aplicada a educação. Ele a
define como:
Um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo (Thiollent 2008, p.16).

Assim, a Pesquisa Ação é um método de pesquisa social, ou estratégia
metodológica, que agrega várias técnicas de pesquisa com finalidade prática, de
modo participativo resultando em uma proposta efetiva de solução para
determinado(s) problema(s). Objetiva resolver ou esclarecer o problema investigado
registrando todas as atividades intencionais, de forma a aumentar o conhecimento do
pesquisador sobre o objeto e a tomada de consciência dos atores envolvidos
(Thiollent, 2008).
Este autor orienta que a Pesquisa Ação pode ser utilizada também com
fins instrumentais, em situações que a pesquisa esta limitada a um determinado
contexto ou nas quais o “objetivo esta voltado a tomada de consciência dos agentes
envolvidos na investigação”. Existe também a possibilidade dela ser voltada à
produção de conhecimento passível de generalizações. A ênfase pode ser dada a um
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dos aspectos ou dependendo da forma como é conduzida pode alcançar a resolução
do problema, a tomada de consciência e também a produção do conhecimento
(Thiollent 2008, p. 20).
Para Gil (2002) a Pesquisa Ação tem como premissa básica, a interação
entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa de tal forma a favorecer a resolução
e/ou o diagnóstico de problemas por estes vivenciados. Orienta que a
operacionalização segue um delineamento bastante flexível, caracterizado por um
constante vai e vêm entre as fases, que é determinado pela dinâmica do grupo frente
à situação pesquisada. Nesta direção propõe um conjunto de ações que, em linhas
gerais, compreende as seguintes etapas:
•

Fase exploratória - delimita o campo de investigação e as
expectativas dos envolvidos.

•

Formulação do problema - garantindo a definição precisa e a solução
pretendida.

•

Construção de hipóteses - expressas de forma clara, concisa, sem
ambigüidade gramatical e com possibilidades de verificação
empírica.

•

Realização do seminário - para elaboração das diretrizes da pesquisa
e da ação. Envolve pesquisadores, grupo de interessados na pesquisa
e especialistas convidados.

•

Seleção da amostra - predominantemente qualitativa. Intencional e
adequada à obtenção de dados consistentes e relevantes.

•

Coleta de dados - técnicas diversificadas e procedimentos flexíveis,
prevalecendo a da entrevista individual ou coletiva não estruturada
que favorece uma análise interpretativa mais enriquecedora.

•

Elaboração de um plano de ação - propondo a solução de problemas
identificados e incluindo medidas para sua execução, controle e
avaliação.

•

Divulgação dos resultados - por meio de relatórios, seminários ou
outros meios que atinjam os interessados envolvidos.

Com relação ao delineamento da pesquisa, Thiollent (2008) argumenta
que, embora a metodologia seja flexível e adaptada ao contexto e ao tipo de ação
pretendida, o rigor científico tem que ser preservado na adequação das técnicas
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utilizadas no desdobramento da pesquisa. Por exemplo, quanto à obrigatoriedade da
formulação de hipóteses que, segundo ele, podem ser substituídas por diretrizes e no
processo argumentativo das possíveis soluções, apontadas pelo pesquisador ou pelo
grupo ganhariam o caráter de raciocínio hipotético.
Outro aspecto que chama a atenção quanto às possibilidades de aplicação
do método diz respeito ao lugar da teoria, que por ter uma vocação de pesquisa
prática de concepção empirista muitas vezes não depende de uma teoria para
evidenciar a natureza do problema em análise. Ele argumenta que “o papel da teoria
consiste em gerar hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as interpretações”.
Salientando que a pesquisa precisa estar articulada à problemática em questão e
adaptada aos diferentes setores em que é aplicada (Thiollent, 2008, p.60).

3.1.3

Entrevista individual Semi-estruturada

A entrevista individual é uma das técnicas importantes apontadas como
meio de informação complementar que faz parte dos recursos mobilizados para o
desenvolvimento de pesquisas, principalmente as de natureza qualitativa. A
entrevista semi-estruturada segue um roteiro pré estabelecido pelo pesquisador que
direciona as questões que considera mais relevantes para alcançar os objetivos
propostos assegurando que o tema será abordado no decorrer da mesma. Minayo
(2008) adverte que ao analisar o material proveniente deste tipo de instrumento, o
pesquisador deve ficar atento para não se ater apenas às questões do roteiro, pois a
riqueza desta técnica reside na abertura que o entrevistado tem de se expressar com
espontaneidade, permitindo ao pesquisador explorar as estruturas de relevância
trazidas da experiência.

3.1.4

Grupo Focal

Minayo (2008) considera o Grupo Focal como um Instrumento
privilegiado de investigação empírica, caracterizado por um tipo de entrevista ou
conversa em grupos pequenos e homogêneos usados para: focalizar a pesquisa e
formular questões mais precisas; complementar informação sobre conhecimentos
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peculiares de um grupo em relação a crenças, atitudes e percepções; desenvolver
hipóteses para estudos; ou predominantemente como técnica exclusiva para
aprofundamento das entrevistas, pois permite a repetição das questões do roteiro que
merecem um detalhamento sucessivo em uma ou várias sessões.
O roteiro para Grupo Focal deve partir do geral para o específico e ser
suficientemente provocador para permitir um debate entusiasmado e participativo
que poderá gerar aprofundamento de ideias e propostas de soluções para o problema
em questão. Parte, da formulação de uma pergunta central, que deve ser conduzida
de forma a focalizar o tema proposto. Para isso pode-se lançar mão de um
audiovisual ou parte de um filme que aborde a mesma temática, como catalisador da
discussão, que deve ser conduzida por meio de inserções provocativas de um
coordenador, a fim de atingir o âmago da questão. Pode-se também, elaborar um
texto episódico que focalize a discussão. Os encontros devem ser planejados de
forma a obter informações sucessivas, aprofundando a interação entre os
participantes.
Krueger (1988) defende que o valor dessa técnica se baseia na
capacidade humana de formar opiniões e atitudes quando em interação com outros
indivíduos.
A operacionalização do Grupo Focal se faz em reuniões de no máximo
uma hora e meia, com um pequeno número de informantes. A técnica exige a
presença de um coordenador e um relator. O coordenador ou facilitador tem o papel
de focalizar o tema, promover a participação de todos e de inibir os monopolizadores
da palavra levando a um aprofundamento da temática em discussão. Deve iniciar e
manter acesa a discussão, enfatizando que não hã respostas certas ou erradas e com
isso encorajar a participação de todos sem deixar de perceber além da comunicação
verbal, monitorando o “clima grupal” e o tempo previsto para o encerramento
(Minayo, 2008).
Quando utilizado com outros métodos, o Grupo Focal permite, ao
pesquisador construir outras possibilidades de informações que lhe propiciam uma
triangulação de olhares e a obtenção de mais informações sobre a realidade. Assim,
cada membro de um grupo constrói seu papel em relação aos outros, a partir do que
os outros pensam dele, do que ele pensa que os outros pensam dele e do que ele
pensa de si mesmo, fazendo uma leitura mais aproximada da realidade.
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A proposta da Pesquisa Ação utilizando a técnica de Grupo Focal permite
não só identificar as contradições, ampliando a compreensão das dificuldades e
necessidades apontadas pelo grupo, como também possibilita gerar propostas de
intervenção a partir do processo reflexivo. A relação entre os sujeitos da pesquisa,
também é facilitada por meio desta técnica, por favorecer a compreensão do explícito
e do implícito, permitindo uma analise mais abrangente dos temas abordados.
A exposição de ideias e o fomento às argumentações são outras
possibilidades do processo reflexivo por meio do Grupo Focal que, além disso,
favorece a proposição espontânea de transformações significativas no contexto do
grupo, propiciando o alcance dos objetivos propostos pelo estudo.
A construção da interpretação do que ocorre no grupo parte de uma
escala de avaliação básica que advêm da nomenclatura utilizada na descrição de
grupos operativos, conhecida como ”esquema do cone invertido” e é importante para
a interpretação do conteúdo resultante do debate do grupo identificando os seguintes
vetores:
•

Afiliação - momento de conhecimento dos membros do grupo.

•

Pertenência - o grupo adquire maior integração, o que permite
elaborar uma estratégia, uma tática, uma técnica e uma logística.

•

Cooperação - onde se manifesta o caráter interdisciplinar do grupo e
a inter-relação do que se define por horizontalidade e verticalidade.

•

Pertinência - consiste na centralização do grupo em torno da tarefa
prescrita.

•

Comunicação - verbal ou pré-verbal; é considerado o conteúdo, o
“como” e o “quem” da mensagem, chamada metacomunicação.

•

Aprendizagem - as informações dos integrantes do grupo, somadas,
levam à transformação da quantidade em qualidade. É a mudança
qualitativa do grupo.

•

Tele - representa o clima grupal que pode ser traduzido como
transferência positiva ou negativa.
(Kamkhagi, 1986, p. 210).
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O grupo focal, por vezes, em sua realização lança mão destas estratégias
para sistematizar o processo e facilitar a interpretação e análise do conteúdo
produzido.
O referencial apresentado contribuiu para a construção do percurso que
se delineou na condução desta pesquisa possibilitando o desdobramento das etapas
que se seguiram.

3.2

OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA

A fim de contextualizar a pesquisa e dar consistência às propostas
geradas em decorrência da mesma, considerou-se importante descrever o cenário
onde ela se processa, o currículo atual e um breve histórico sobre seu processo de
implantação e, a partir daí, apresentar as demais etapas seguidas no seu
delineamento.

3.2.1

Cenário do estudo

O Curso de Enfermagem do UNASP é um dos cinco cursos da área de
saúde de uma Instituição confessional situado na cidade de São Paulo que vem há 40
anos contribuindo com a formação de muitos profissionais.
Fundado em 1915, credenciado como Centro Universitário em 1999.
Atualmente, funciona em três “campi”, sendo o primeiro localizado na capital
Paulista, abrangendo uma extensão de 300.000 m2, com ampla área verde e infraestrutura para moradia de alunos em regime de internato e semi-internato e outros
dois situados nos municípios de Engenheiro Coelho e Hortolândia. O curso de
enfermagem, cenário deste estudo, está localizado no campus São Paulo que é um
referencial de serviços educacionais reconhecido em todo país.
Trata-se de uma instituição filantrópica, confessional, com fins de ensino,
pesquisa e extensão. Tem como pressuposto pedagógico uma concepção filosófica
fundamentada na Cosmovisão bíblico-cristã que vê o homem como ser integral e a
formação acadêmica, técnico-científica e espiritual, como elementos fundamentais
para o desenvolvimento das potencialidades humanas (Centro Universitário
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Adventista de São Paulo – UNASP, 2001a, p.7). Tem como missão: “educar no
contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir”,
como visão “ser um Centro Universitário reconhecido através da excelência dos
serviços prestados, seus elevados padrões éticos e da qualidade pessoal e profissional
de seus egressos” e como lema: “Educar e Servir” (UNASP, 2001a, p. 4).
Pelo fato de possuir residencial feminino e masculino, com capacidade
para 500 alunos e manter intercâmbio cultural com outras escolas denominacionais, o
Curso de Enfermagem recebe estudantes vindos de todos os estados brasileiros, e
também alguns de outros países como Bolívia, Chile, Peru, França e Angola.
O PPC implantado em 2010 foi reelaborado por uma comissão composta
por professores enfermeiros, com experiência profissional e docente. Tem como
missão “Promover o desenvolvimento do aluno em suas potencialidades integrais
como ser saudável, capacitando-o para o processo do cuidar em Enfermagem”
(UNASP, 2001b, p.8).
Os pressupostos da pedagogia que norteiam o ensino do Curso em
questão orientam para conteúdos que devem ser trabalhados, de forma socializada,
no contexto do conhecimento bíblico-cristão, concebendo-os sempre como algo
inacabado e tendo como eixo fundamental o ensino de valores éticos e morais
favorecendo a prática da interdisciplinaridade e a integração dos conteúdos
(Confederação..., 2004).
Nesta direção, a relação professor-aluno deve ser baseada na prática
cristã do amor ao próximo e do respeito mútuo fundamentada na perspectiva sóciocristã interacionista, em que o relacionamento entre os indivíduos é intermediado
pelo amor Divino. A aprendizagem prevê a integração fé e ensino, a relação entre
teoria e prática e a resolução de problemas através da reflexão crítica e do espírito
investigativo. Propõe partir da realidade do educando, levando-o a pensar no bem
comum e no serviço desinteressado ao próximo. Favorece ainda o desenvolvimento
do senso crítico, da criatividade, da pesquisa e do pensamento reflexivo,
considerando as diferenças individuais para avaliação da aprendizagem a fim de
promover o aprendizado significativo (Confederação..., 2004).
A proposta pedagógica do curso emerge dos valores ético-políticocristãos, que visam o desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais dos
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alunos, capacitando-os para o desempenho de responsabilidades técnicas, científicas
e administrativas no campo da Enfermagem (UNASP, 2001b).
Por receber alunos provenientes de diversas regiões do país ou de outros
países prevalece a formação generalista e o perfil do egresso é descrito no Projeto
Político Pedagógico como segue:
O egresso do Curso de Enfermagem é um profissional generalista, apto a
dar respostas ás especificidades de saúde da população, visando o
indivíduo, família e comunidade, através de ações planejadas,
fundamentadas no perfil epidemiológico e quadro sanitário do país,
reconhecendo os condicionantes sócio-políticos e econômico-culturais,
atento aos resultados da globalização. Deverá desenvolver habilidades e
competências para auto direcionar-se na formação crítica, na construção
do conhecimento, bem como para gerenciar os processos de trabalho.
Deverá ser agente ativo de transformação social e de mudança no
cenário da Enfermagem (UNASP, 2001b, p.12).

O Ensino Clínico (EC) é oferecido em instituições públicas, privadas e
beneficentes, selecionadas em função das condições que oferecem para o
aprendizado. Os convênios estabelecidos são semestrais ou anuais, podendo ou não
ter continuidade nos semestres seguintes.
Atualmente, o Curso de Enfermagem conta com 27 campos para EC, que
recebem cerca de 200 alunos por semestre. Estes campos compõem as Unidades
Básicas de Saúde do município de São Paulo e municípios circunvizinhos à IES;
Unidades de Internação Hospitalar em Instituições Públicas Municipais, Estaduais e
Beneficentes; Clínica de Terapias Naturais; Creches e Escolas.

O Curso de

Enfermagem conta ainda como campo de EC, com uma Policlínica dentro do Centro
Universitário destinada a atividades de extensão com atendimento ambulatorial à
comunidade do entorno. O número de alunos, em cada campo, varia de seis a oito
sempre acompanhados por um docente do curso.
Além das atividades de extensão realizadas na Policlínica Universitária,
nos Ambulatórios de Saúde Mental e de Prevenção do Câncer Ginecológico o curso
participa de Feiras de Saúde realizadas, semestralmente, em diversos bairros da
Grande São Paulo.
O curso dispõe de biblioteca com amplo acervo bibliográfico. Conta
ainda com laboratórios de Enfermagem; Anatomia Humana; Computação;
Eletroterapia e Massoterapia; Fisiologia do Exercício; Fisiologia Humana;
Fisioterapia Geral I e II; Microbiologia e Genética; Microscopia, Citologia e
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Histologia; Química I e II, Bioquímica, Técnica Dietética e Tecnologia de
Alimentos.

3.2.2

Currículo atual do Curso

Embora o currículo do Curso de Enfermagem tenha passado por várias
reformulações nos últimos anos, as demandas desencadeadas pela realidade
educacional nacional, aliada às avaliações institucionais internas e externas,
motivaram a comunidade acadêmica dos cursos da área de saúde do referido centro
universitário a pensarem uma nova proposta curricular a partir da seguinte questão:
que mudanças curriculares devem ser incorporadas no novo projeto pedagógico na
perspectiva de atender às inovações sociais, políticas, e educacionais que a realidade
atual impõe, e que ao mesmo tempo mantenha o diferencial de uma instituição
educativa confessional?
Partindo desta questão norteadora, em maio de 2009 foi constituído um
Grupo de Trabalho (GT) interdisciplinar, para conduzir o processo de reformulação
curricular dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Considerando o
contexto social, econômico e político, bem como o impacto que estes provocam na
condução do Ensino Superior, principalmente na área de saúde, o referido GT
delineou uma proposta inovadora e integrada, tendo como prioridade, cumprir a
missão e a visão da Instituição e atender às perspectivas de um sistema de ensino
voltado às demandas de um mercado de trabalho complexo que requer a formação de
profissionais tecnicamente capazes de enfrentar os desafios da globalização e da
modernidade valorizando o desenvolvimento das potencialidades físicas, mentais e
espirituais de cada estudante.
Para o planejamento da nova proposta adotou-se a metodologia de
Grupos de Formação Reflexiva proposto por Abramowicz (2006), que pressupõe a
reflexão coletiva, viabilizada no movimento de ação-reflexão-ação, em que a
construção do currículo ocorre de dentro para fora, ou seja, partindo das
experiências, necessidades, aspirações e desejos dos envolvidos. O grupo se apoiou
em pesquisas bibliográficas e de campo envolvendo egressos e análise documental de
experiências curriculares inovadoras (Franco et al., 2010).
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A reformulação do currículo adotou como base teórica a modalidade de
“Currículo Integrado”, que busca a superação da organização curricular disciplinar
em que o conhecimento é tratado de forma estanque, fragmentada, com ênfase nos
conteúdos. Por valorizar a inter-relação de conceitos e propor atividades
problematizadoras que assegurem a aprendizagem significativa por remeterem à
realidade, esta proposta favorece a educação integral, ou inteira, da pessoa humana, e
o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores que vão além da
formação estritamente profissional (Franco et al., 2010).
O desenho curricular proposto pelo GT foi estruturado em grandes eixos
e módulos interdisciplinares, constituídos por componentes curriculares de formação
multiprofissional, componentes de qualidade de vida e componentes de formação
específica, totalizando 4180 horas que foram distribuídas em 10 semestres letivos,
sendo que, 30% da carga horária se aplica à formação multidisciplinar e 70% à
formação específica de cada curso. Os conteúdos de caráter ético-político, e os que se
destinam ao desenvolvimento de competências gerenciais, constituem eixos
transversais e perpassam todos os módulos. Visando cumprir as propostas das DCN,
além de garantir 20% da carga horária ao Estágio Curricular Supervisionado nos dois
últimos semestres do Curso, o novo currículo tem parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde para o desenvolvimento do projeto “Pró Saúde II” que é uma
iniciativa dos Ministérios da Educação e da Saúde visando a reorientação da
formação dos profissionais de saúde com base nos pressupostos do Sistema Único de
Saúde (SUS). Esta parceria propõe a inserção de módulos no currículo para
“Interação ensino, serviço e comunidade” (UNASP, 2001a, p.4).
O GT adotou como princípios norteadores a relação teoria-prática desde
o início do curso, partindo dos níveis de atenção em saúde no sentido do menor para
os de maior complexidade; a integralidade; a interdisciplinaridade; a superação da
dicotomia entre ciências básicas e profissionalizantes; núcleos de flexibilização e a
possibilidade de práticas multiprofissionais envolvendo a interação entre o ensino, o
serviço público de saúde local e a comunidade (UNASP, 2001a, p.4).
O currículo integrado, da forma como foi concebido, é uma estratégia
que reúne os argumentos da globalização e da interdisciplinaridade do conhecimento
e das inter-relações sociais, econômicas e políticas. A integração curricular
pretendida implica em uma nova visão dos estudantes como sujeitos ativos,
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reflexivos, criativos e solidários. Neste contexto, a produção de conhecimentos, de
uma forma geral, deve estar voltada para a criação de condições que permitam ao
estudante desenvolver o seu próprio saber gerando uma compreensão global dos
problemas de saúde da população e a aquisição de competências que os capacitem a
intervir de forma positiva na realidade social (UNASP, 2001a, p.4).
Esse currículo pressupõe um sistema de avaliação integrado e orientado
em uma concepção formativa do processo ensino-aprendizagem, considerada como
parte integrante do planejamento curricular e que prevê estratégias de
acompanhamento sistemático do desempenho do graduando.
A nova matriz curricular (ANEXO A) passou a vigorar a partir do
primeiro

semestre

de

2010

tendo

como

principais

desafios,

para

sua

operacionalização, a superação de paradigmas conceituais, pedagógicos e
metodológicos há muito tempo arraigados e que são determinantes da prática
cotidiana dos docentes, bem como a conscientização dos discentes, quanto ao seu
papel de protagonistas na construção de um aprendizado efetivo.

3.2.3

Situação problema

A formação de um profissional com competências demandadas para o
enfrentamento da problemática vivenciada no cotidiano do trabalho do enfermeiro se
configura como uma situação que merece reflexão mais acurada. Faz-se necessário
compreender a singularidade e a complexidade de cada aspecto interveniente no
processo educativo, bem como a correlação existente entre estes aspectos e as
proposições das DCN. Esta pesquisa buscou contribuir com subsídios para o
monitoramento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

3.2.4

Aspectos Éticos

O presente estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Processo nº 804/2009/CEPEEUSP (ANEXO B).
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A coleta de dados foi realizada após os procedimentos éticos formais, em
que foi apresentado e colocado em discussão o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (ANEXO C) formalizando a concordância dos sujeitos em participar do
estudo e o comprometimento da pesquisadora em manter o anonimato dos
participantes.

3.2.5

Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram
entrevistados enfermeiros egressos, inseridos no mercado de trabalho, graduados em
2007, que durante o processo de formação vivenciaram as mudanças curriculares que
buscavam atender às DCN. Concomitantemente, foram entrevistados enfermeiros
gestores das instituições empregadoras onde estes egressos estavam inseridos. Como
instrumento, para a coleta de dados junto aos egressos e gestores foi adotada a
técnica da entrevista semi-estruturada realizada individualmente, agendada em local,
data e hora convenientes aos mesmos, gravada em fita magnética, que buscou a
caracterização sócio-demográfica dos egressos; o contexto relativo à sua atuação
profissional; as facilidades e dificuldades por eles percebidas no cotidiano do
trabalho e atribuídas ao processo formativo e as sugestões para aprimoramento do
currículo do curso. A coleta de dados junto aos enfermeiros gestores objetivou
identificar o perfil esperado e o encontrado nos egressos deste curso, e ainda,
apreender com base nesse perfil, a percepção dos enfermeiros gestores quanto aos
aspectos que devem ser melhorados na formação dos egressos (ANEXO D).
Os depoimentos dos egressos e gestores após, categorizados e analisados
possibilitaram a elaboração de dois Relatórios Síntese. No segundo momento,
promoveu-se dois encontros com os docentes para realização do Grupo Focal quando
foram apresentados os dois Relatórios Síntese que serviram como temas disparadores
para provocar a reflexão/ação/docente.
Estes encontros foram realizados com os objetivos de avaliar os aspectos
apontados pelos egressos e gestores empregadores, como importantes para a
formação do profissional enfermeiro e a partir dai gerar propostas de reformulação
curricular para o Curso de Enfermagem do UNASP.
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Os Relatórios Síntese e a descrição da condução dos encontros do Grupo
Focal são apresentados no capitulo referente aos resultados.

3.2.6

Participantes do estudo

O critério de seleção da amostra foi intencional e de adesão espontânea.
Na primeira etapa, buscou-se a representação de egressos graduados em 2007,
inseridos no mercado de trabalho em instituições de contextos diversos e também dos
enfermeiros gestores, dessas instituições. Na segunda etapa foram convidados os
componentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de enfermagem e os
coordenadores dos cursos de Fisioterapia e Nutrição, por estarem envolvidos na
reformulação do currículo do curso, que passou a ser integrado com a participação
dos três cursos. Assim, participaram do estudo 19 enfermeiros egressos, 15
enfermeiros gestores e cinco docentes componentes do NDE.

3.2.7

Análise dos dados

Na primeira etapa, os discursos obtidos a partir das entrevistas com os
egressos e gestores foram transcritos e o conteúdo dos discursos foram tratados
utilizando-se a técnica da Análise Temática segundo Bardin (1977), que pressupõe
três momentos: pré-análise, exploração do material e interpretação dos conteúdos.
Segundo este autor esta técnica é definida como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (Bardin,
1977, p.42)

A análise dos discursos objetivou identificar os aspectos do currículo que
indicam a necessidade de intervenção para adequação às DCN e alinhamento entre o
preconizado pela Instituição e o concretizado durante a formação. As Categorias e as
respectivas Unidades de Significados (US) resultantes dessa análise embasaram a
elaboração dos dois relatórios síntese.
Na segunda etapa os Relatórios Síntese e os quadros representativos dos
discursos de egressos e gestores foram apresentados aos docentes, componentes do
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Grupo Focal para leitura e reflexão/ação sobre os aspectos a serem aprimorados no
currículo para assegurar a qualidade na formação dos enfermeiros graduados no
curso de enfermagem em questão. O conteúdo das discussões docente, nos dois
encontros do Grupo Focal, após a transcrição, também foi tratado segundo a técnica
da Análise Temática de Bardin (1977), buscando as US que apontavam os aspectos
fundamentais do processo formativo que devem ser considerados para o alinhamento
do currículo às DCN.
As US resgatadas possibilitaram a construção de quatro categorias que,
embora semelhantes para os dois grupos partiam de perspectivas diferentes (de
egressos e gestores) e foram analisadas em suas peculiaridades segundo a pertinência
de cada uma em relação aos aspectos a serem aprimorados no currículo vigente.
Estes aspectos foram considerados pela pesquisadora ao elaborar o
“Plano de Ação” apresentado como proposta, aos docentes do NDE do curso, em um
encontro posterior planejado com a finalidade de submetê-lo à análise,
complementação e adequação de acordo com as possibilidades do grupo e da
instituição. As categorias com suas Unidades de Significado e a proposta de “plano
de ação” são apresentados no capitulo dos Resultados e discussão.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS
No primeiro momento da análise objetivou-se o levantamento de dados

avaliativos de egressos e gestores sobre o processo de formação do graduando de
Enfermagem que, após análise gerou os Relatórios Síntese. No segundo momento
estes relatórios foram adotados como tema disparador das discussões nos encontros
do Grupo Focal visando à reflexão-ação entre os docentes do NDE do Curso e
também a construção do Plano de Ação segundo as conclusões do grupo.
Considerando que no primeiro encontro docente foram apresentados e
discutidos os aspectos relativos à percepção dos egressos e no segundo a dos
gestores, para melhor compreensão e encadeamento do raciocínio analítico, os
resultados serão apresentados na mesma sequência.
Para identificação dos discursos referentes aos sujeitos da pesquisa foram
adotados, a critério da pesquisadora, códigos numéricos com as iniciais do grupo que
representa [(Egressos – E1, E2... E19) (Gestores – G1, G2... G15) (Professores – P1,
P2... P5)] subsequentemente.

4.1

ANÁLISE TEMÁTICA DAS ENTREVISTAS COM OS
EGRESSOS

O conteúdo das entrevistas com os egressos após a análise resultou no
Relatório Síntese descrito a seguir como apresentado aos docentes no primeiro
encontro para realização do Grupo Focal. O Quadro 1 com as Categorias, US e os
discursos representativos também foi colocado à disposição dos docente para
consulta e melhor compreensão e contextualização das representações dos egressos.

4.1.1

Relatório Síntese dos discursos dos egressos

Com o objetivo de apreender a percepção de egressos sobre os aspectos
que influenciaram no seu processo formativo, foram entrevistados 19 egressos,
graduados no segundo semestre de 2007. Na caracterização sócio-demográfica dos
egressos quatro sujeitos são do sexo masculino e 15 do feminino; o tempo médio de
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exercício profissional foi de um a dois anos, distribuídos em diversos serviços de
saúde estando oito na Atenção Básica [ESF e UBS], 14 na Assistência [Clinicas,
Hospitais e Home Care] e três na Área de Ensino [Técnico]. Destes, seis haviam
trabalhado em mais de uma área. Esta turma foi a primeira que vivenciou na sua
formação uma nova matriz curricular, com modificações que visavam cumprir as
exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem
(DCN), homologada em 2001.
As entrevistas foram realizadas com roteiro semi-estruturado com as
seguintes questões norteadoras:
1. Hoje, atuando no mercado, como profissional enfermeiro, como você
avalia a sua formação?
2. Descreva uma situação vivenciada por você, ao desempenhar as
atividades, como profissional, em que a instituição formadora se
mostra muito presente, ou seja, cuja atuação/decisão tenha sido
influenciada pelo processo de formação?
3. Enquanto estudante na graduação e agora com sua vivência
profissional, que mudanças você sugere no currículo do curso,
visando uma formação mais adequada/abrangente?
Após a transcrição do conteúdo das entrevistas foi realizada a análise
temática que resultou na elaboração de três categorias e suas respectivas Unidades de
Significado (Quadro1).
Embora haja reconhecida subjetividade na abordagem que os egressos
fazem ao se reportar às competências por eles desenvolvidas no processo formativo e
vivenciadas no cotidiano profissional são enfáticos ao destacar aspectos que foram
decisivos na construção de uma aprendizagem significativa, mencionando a
importância da prática associada à teoria. Os discursos retratam, com predomínio
marcante, a importância atribuída à formação de valores humanísticos/cristãos, que
de forma intencional, o curso incorpora na sua missão, com reflexos nas atividades
educativas.
O desenvolvimento de competências administrativas foi um aspecto
mencionado por vários egressos como um diferencial positivo da formação ao
considerarem as exigências do serviço onde estavam inseridos, porém em um
quantitativo maior sugeriram um espaço no currículo para atividades práticas que
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possibilitassem preparo mais adequado quanto às habilidades de relacionamento
interpessoal e liderança. Alguns egressos sugerem, para tanto, que o programa de
ensino deveria lançar mão de metodologias ativas, envolvendo simulações, resolução
de situações problema e jogos interativos.
Reconhecem ter tido formação generalista voltada para saúde coletiva,
mas referem, também, uma tendência do ensino direcionada à assistência hospitalar,
principalmente quanto ao Ensino Clínico. Nesta direção, historicamente, a formação
do enfermeiro, neste curso, tem privilegiado o processo de trabalho assistencial em
detrimento dos outros processos, como mencionado por um egresso, que quantifica a
distribuição dos conteúdos nos processos de trabalho: administrar, assistir e ensinar.
Chama a atenção que ao fazer esta menção, o egresso não inclui o processo
pesquisar, talvez por desconhecer ou por não valorizá-lo. Outro egresso, ao falar
sobre o incentivo que esperava dos professores traz a tona a questão da pesquisa e
também atribui, ao docente, um distanciamento relacional que compromete o
aprendizado do estudante. No entanto esta conduta não é reconhecida por outros
egressos que ao falarem da atuação do docente do curso, o fazem com muito carinho
e reconhecimento, demonstrados inclusive no tom de voz e na referência a situações
vivenciadas que foram influenciadas pelo exemplo de alguns professores.
Com relação aos aspectos intervenientes no processo formativo, os
discursos de alguns egressos fazem referência ao papel do estudante na conquista de
habilidades para atuar em um mercado de trabalho que, por vezes, o expõe a
conflitos éticos demonstrando, desta maneira, o compromisso que tem com a
formação. Por outro lado quando o egresso faz referência às condições dos campos
de Ensino Clínico, que muitas vezes não oportunizam ao estudante as condições para
uma prática adequada, o faz com a compreensão de que esta é uma responsabilidade
da escola formadora e também do profissional enfermeiro que recebe o aluno em seu
Serviço.
Merecem destaque algumas sugestões para o aperfeiçoamento do
currículo, como por exemplo, a questão da flexibilização curricular entendida como
uma forma de direcionar precocemente o aluno em sua verdadeira vocação e área de
interesse. Outra sugestão colocada pelo egresso de forma bastante controversa diz
respeito à autonomia que precisam exercer quando iniciam as atividades
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profissionais, mas que, enquanto estudantes, por diversas razões não puderam
exercitar.
Embora com uma representação mínima, o egresso sugere ainda, três
aspectos que são preconizados pelas DCN para os cursos de enfermagem e que,
segundo ele, precisam ser incorporados de forma mais consistente ao programa de
ensino: currículo estruturado por níveis de complexidade assistencial; experiências
de

aprendizagem

extracurriculares

e

aprendizado

de

língua

estrangeira,

preferencialmente o inglês, por ser considerada uma língua universal.

Quadro 1 – Discursos representativos dos Egressos
Categorias

Unidades de
Significado

Relação teoria/ prática
(10)

Discursos
Pelo fato de desde o terceiro semestre a gente ir para o campo
de estágio em hospitais e UBS, a gente vê a realidade muito
mais cedo do que em outras faculdades. A gente não só tem
aula teórica, a gente vê na prática também. Então, eu acho que
isso ajudou muito, porque a gente vem mais preparada, (E11)
Referente a estágios, o período de estágios, eu acho que é um
bom período. São dois anos e meio, quase três anos, querendo
ou não, nos estágios a gente vai conseguindo pegar as rotinas
diferentes. (E18)

Ênfase na formação de
valores humanísticos
(11)
Diferencial
positivo do
currículo

Formação generalista
voltada para saúde
coletiva (6)

Desempenho docente
como referência (6)

O grande diferencial do curso é que ele não te prepara apenas
teoricamente, ele te prepara emocionalmente... trabalha a
parte espiritual junto com a parte mental, de forma a deixar o
aluno melhor do que ele entrou, para sair dali um profissional
equilibrado, que não olhe só para a doença, mas que olhe o ser
humano como um todo... (E2)
Eu acho que o diferencial foi nesta questão espiritual, além de
toda parte de ensinamento teórico que tem pra gente, tem a
parte espiritual que é uma das coisas mais enfocadas e que a
gente consegue levar para o nosso dia a dia no trabalho. (E15)
A gente fez muitos estágios voltados para a saúde coletiva, foi
dada muita ênfase ao que eu faço hoje. A gente entrou em
contato com muitas teorias que hoje a gente usa, e isso deu um
embasamento muito bom, tanto para o ingresso no mercado,
como para a atuação junto ao cliente... (E2)
A formação é uma coisa muito importante, diante do que a
gente vai estar vivenciando depois, durante a nossa prática
profissional... tenho orgulho de ter cursado no UNASP, é uma
formação diferenciada, é uma visão mais globalizada, tem uma
visão mais social, psicológica, física e consegue globalizar o
atendimento de uma forma melhor, não de uma única forma.
(E15)
O segundo diferencial, os professores, todos eram bem
conceituados, atualizados, todos foram muito bons, todos
tinham bons títulos, mas além dos títulos tinham aquela
atenção especial pelo aluno, davam boas aulas, bem
estruturadas. Te davam um incentivo pra você buscar não só
aquilo que estava sala de aula, mas também fora. (E9)
Por ser uma faculdade também religiosa, a forma como os
professores nos abordam, nos ensinam, faz nós termos um
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diferencial de respeito, de ética, de postura, até mesmo de
educação, porque os professores nos ensinam pelo exemplo
como a gente tem que se portar, como a gente pode ser um
profissional diferenciado com ética e respeito. (E18)

Desenvolvimento de
competências
administrativas (5)

Reconhecimento
Institucional pelo
mercado de trabalho
(3

Papel do estudante (3)

O diferencial do curso foi a parte de liderança, administração
que dá muita base para quem enfrenta a supervisão. A minha
formação foi excelente, deu muita base para o que hoje o
hospital onde trabalho espera de um profissional, que é muita
liderança e toda a parte teórica que a gente teve com relação
aos procedimentos e a parte prática. (E10)
O curso contribuiu bastante, principalmente na formação
administrativa... na questão de administrar mesmo... de lidar
com os subordinados, com os técnicos, com as partes
burocráticas, ajudou muito na questão da postura, das
questões de decisão, de ser justo de não tomar partido. (E12)
A escola é muito bem vista nos lugares, eu percebo que todo
mundo conhece, as vezes não conhece como UNASP, mas
quando fala “adventista” (FAE), todo mundo conhece. O nome
da escola, em si, também ajudou muito. (E13)
A graduação foi a raiz da minha vida profissional hoje, como
docente. Eu achei que valeu muito a pena, muito, muito...
estudar onde eu estudei. A gente sabe que é uma escola
caríssima, porém, ela tem um grande valor no mercado de
trabalho. (E17)
A maioria das dificuldades foi porque a gente deixou de
estudar algumas coisas... eu acredito que não tenha tido
dificuldade pela faculdade... Talvez, o aluno precise se
empenhar mais, eu acho que faltou um pouco de mim. A
faculdade faz você aprender... (E2)
Muita coisa a gente chega cru... na faculdade a gente não tem
como aprender... Por exemplo, assuntos de funcionário que
envolve o pessoal, não só o profissional, assunto de escala... é
você quem tem que resolver tudo. (E11)

Aspectos
intervenientes no
processo

A realidade do
mercado de trabalho
(4)

formativo

Eu tive dificuldade em relação a alguns procedimentos
padrões que na faculdade você aprende de um jeito e no
hospital a realidade é outra... Foi um pouco conflitante pra
mim, lidar com essa situação em um trabalho que tive, porque
eu sabia o correto e as vezes tinha que fazer de forma errada,
improvisada... o que, as vezes, poderia até prejudicar a saúde
do paciente, e isso me incomodava muito. Em outro trabalho
eu tinha mais autonomia, eu conversava com a família,
conhecia o paciente, então eu cuidava melhor dele, eu podia
fazer de acordo com aquilo que eu sabia. Que eu aprendi na
faculdade. (E9)
Os professores querem mostrar a realidade pra gente, só que a
gente fica pensando “ah, eu sou estudante e isso não vai
acontecer... e tudo mais”... É totalmente diferente, guando
você chega e se depara assim com a realidade... Eu sou a
enfermeira agora! É complicado!! (E11)

Condições dos
campos de ensino
clínico (6)

Lá no hospital que eu fiz estágios eles deram muita abertura, e
nos outros hospitais, não, você ficava meio restrito, não podia
fazer muitas coisas... e lá não, lá eles deixavam você fazer tudo.
(E13)
A instituição que abre as portas pra gente fazer os estágios,
deixa a desejar, porque o enfermeiro... tem uns que abraçam a
gente com todo amor e carinho, outros falam, “ah!!
Estagiários?! Mais um para encher a paciência... Para dar
trabalho.” (E19)
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Autonomia do
estudante (5)

Quando a gente está na graduação fica muito limitado ao
professor, e ai quando você vai assumir como enfermeiro,
você chega sozinho no setor e se sente bem perdido... O
estudante teria que ter um pouquinho mais de autonomia no
estágio, sem diminuir a supervisão do professor, para que ao
terminar o curso ele venha a se sentir capaz de chegar em um
setor e conseguir administrar, sem ter medo de cobrar, sem ter
medo de delegar as funções. (E1)
A gente não tem oportunidade dentro da graduação para ficar
sozinho, mais independente dentro de um setor, pra gente se
sentir seguro, a gente não tem espaço para criar segurança e
independência, principalmente na prática hospitalar. Em
Saúde Pública a gente ainda tem todo o suporte, mas dentro de
hospital eu achei o estágio muito pouco tempo para conseguir
ter essa autonomia. (E6)

Flexibilização
Curricular (2)

Currículo estruturado
por níveis de
complexidade
assistencial (1)

Uma idéia seria fazer oficinas em outras áreas, voltadas para a
área de interesse do estudante, como oficinas de auditoria...
por exemplo, a gente tinha grupo de estudo que nós fazíamos
pós-aula. Essa é uma idéia que talvez dê certo, pois pra mim
funcionou... (E2)
Quando o aluno descobre o que ele quer, deveria deixá-lo mais
tempo naquele campo de estágio. Eu poderia ter ficado mais
em PSF, porque eu gostei muito... Quem sabe, eu não teria
entrado no mercado com algumas dificuldades. (E4)
Se começar a formação em saúde coletiva desde o começo acho
que vai ajudar bastante a gente. (E3)
Começar o estágio no início do curso faz a gente conseguir
incorporar o papel do enfermeiro muito antes. Tem gente que
só vai descobrir que não é aquilo que quer no último ano da
faculdade, quando faz o estágio. (E5)

Aspectos a serem
aprimorados no
currículo
Valorização da prática
(5)

Experiências de
aprendizagem
extracurriculares (1)

Deveria ser um tempo maior de trabalho e oportunidade de
estar a frente mesmo, de fazer mais coisas como enfermeira,
de tomar decisão...Ter oportunidade de fazer estágio de
manhã, a tarde e a noite pra conhecer todas as vivências. O
estágio curricular supervisionado, deveria ser maior, mais
tempo, para pegar mais confiança e saber direitinho como é
que se lida com todas as situações dentro do setor. (E6)
Outra coisa que deve ser incentivada são os estágios
extracurriculares, os programas “treinees” poderiam ser
estimuladas muito mais, outros treinamentos, outros estágios...
estimular os alunos a fazerem estágios voluntários. Incentivar
o aluno a buscar mais informação, a ler e estudar mais não só
para a prova. Estimular a gente a pesquisar, por que com isso
o profissional tem mais argumento e consegue ter uma postura
diferente. (E5)
Enfermeiros que tem fluência em inglês podem trabalhar em
clube, em hotel, em cruzeiros... e é muito bem remunerado!
(E5)

Aprendizado de língua
estrangeira (2)

Metodologias ativas/
Problematização (5)

Outra sugestão e de ter uma língua estrangeira no currículo,
porque o mercado exige isso... E com certeza vai abrir novas
portas nas empresas que são multinacionais que precisam
desse diferencial. (E7)
Eu não sei até que ponto esta sugestão pode ser feita, porque
quando se estuda administração e depois vai para o estágio,
você vê mais as coisas burocráticas, os papeis... Mas as
simulações deveriam ser feitas com mais freqüência... devia
vivenciar situações e tomar alguma atitude como se fosse uma
situação real. Deveria incorporar no currículo aulas
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simuladas de situações reais, na parte administrativa, para
que a gente saiba que vai encontrar situações daquele tipo pela
frente e assim já saber mais ou menos o que fazer... como por
exemplo jogos interativos. (E12)
O que deveria mudar no currículo é a questão dos estágios...
Que pudesse ter mais acesso aos procedimentos, não ficar só
na parte da teoria. Que além da parte administrativa o aluno
possa fazer alguns procedimentos pois uma coisa é você fazer
no boneco e outra coisa é você fazer no paciente. Ter mais
acesso a procedimentos além da parte administrativa, seria
muito bom. (E13)

Distribuição de
conteúdos (10)

Para mim, hoje em dia, faz muita falta, farmacologia,
fisiologia, anatomia, Não era tão pratico, era mais teórico e a
gente tendo muita matéria a gente não consegue digerir tudo
aquilo. Então, pra mim foi o aspecto mais difícil... O acumulo
de matérias teóricas nos primeiros semestres. As matérias
Poderiam ser melhor dimensionados, (E15)
Poderia acrescentar mais aulas de ética em enfermagem,
legislação, pois quando você passa por um conflito tem que
saber qual a sequência direito que você vai seguir... Antes da
advertência o que você vai fazer... conforme a lei. (E16)

Foco no processo de
trabalho Administrar
(10)

Relacionamento
Professor/Aluno (1)

4.1.2

Eu vi como desafio a relação interpessoal, “eu estava sendo
chefe de uma equipe” e isso pra mim foi difícil. Acho que
relação interpessoal podia ser mais abordado durante o curso
nos estágios. Isso é uma coisa que foi o que eu mais encontrei
dificuldade. (E8)
Baseada no que realmente o enfermeiro faz, que é administrar,
a carga horária pra administração foi pouca. O tripé da
enfermagem é administrar, ensinar e cuidar e a gente estuda
70% de cuidar, 15% de ensinar e 15% de administrar, então
acho que realmente precisa se pensar um pouco mais nisso.
(E12)
Os professores tinham que ser mais empáticos. Vários
professores chegavam de plantão cansados, estressados, não
tinham paciência, não tinham tempo para trocar experiência,
pra conversar com o aluno de uma maneira mais informal.
Ficava um relacionamento muito frio, a gente sai da faculdade e
não tem nenhuma referência para procurar ajuda, trocar
experiência ou pedir uma orientação. Falta de interação, de
simpatia. (E5)

Descrição do primeiro encontro do Grupo Focal

O primeiro encontro para realização do Grupo Focal contou com a
participação de cinco docentes, componentes do NDE do curso e coordenadores dos
cursos de graduação em fisioterapia e nutrição, sendo quatro mulheres e um homem
com a faixa etária predominante de 40 a 50 anos. Quatro componentes do grupo
estão no exercício da docência na instituição de ensino cenário deste estudo há mais
de dez anos e um é recém-chegado, todos com título de doutor na área de atuação.
Destes, quatro são docentes em tempo integral, dedicação exclusiva e um em tempo
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parcial. Dois docentes do curso, que fazem parte do NDE, não compareceram e
justificaram posteriormente.
O encontro ocorreu em uma sala de reuniões do edifício universitário do
UNASP com início as 14h:30 e término as 16:30. Os participantes não chegaram
juntos havendo a necessidade de aguardar alguns minutos o restante do grupo. A
organização das cadeiras foi em torno de uma mesa, em circulo, para posicionamento
do gravador.
O encontro foi coordenado por uma psicóloga, com experiência em
condução de Grupo Focal, que se apropriou previamente dos aspectos metodológicos
e dos objetivos da pesquisa para exercer o papel de Facilitador. O fato dos docentes
serem conhecidos entre si e de a pesquisadora compor este grupo profissional fez
com que a mesma optasse pelo papel de observadora juntamente com outra
professora da instituição. Esta peculiaridade do grupo foi considerada ao se
estabelecer o momento de filiação, necessário ao iniciar qualquer trabalho grupal,
levando a facilitadora a começar com uma breve apresentação dos participantes,
tendo o cuidado de pedir que não apresentassem sua posição profissional, para evitar
hierarquização ou suposição de níveis de saberes.
A seguir a coordenadora explicou a metodologia que seria adotada na
condução do grupo ressaltando que o interesse da pesquisadora era o de conhecer as
percepções e experiências do grupo quanto ao tema proposto, a partir dos aspectos
apontados pelos egressos e apresentados ao grupo por meio da leitura do Relatório
Síntese e do Quadro 1 com os discursos representativos dos egressos (Quadro 1).
Foi feita a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(ANEXO C), reforçando os objetivos da pesquisa e sua importância ética e foi
destacada a preocupação em garantir a privacidade e anonimato dos participantes,
uma vez que seria feita a gravação de voz por ser fundamental para a análise da
pesquisa.
Com a presença parcial dos convidados foi estabelecido um acordo para
início do debate com disposição, envolvimento e interesse de todos, manifestando
espontaneamente o caráter interdisciplinar do grupo que passou rapidamente da
pertinência à cooperação necessária para a continuidade e andamento do clima
grupal que transcorreu de forma tranquila e participativa. Como nesta pesquisa os
participantes já eram conhecidos entre si, envolvendo relações hierárquicas, havia
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um dado preocupante de que poderiam reproduzir acordos implícitos sobre o que
deveria ou não ser dito.
São descritas a seguir as principais observações, impressões, conteúdos e
percepções das experiências dos atores:
Houve uma preocupação evidente da facilitadora com a flexibilidade do
roteiro, o respeito ao propósito da pesquisa e em assegurar o foco no tema de
maneira a permitir uma discussão rica sobre o tema em questão. Ao longo do
encontro ficou clara a relação de confiabilidade estabelecia entre o grupo e a
pesquisadora.
Uma das participantes teve uma atuação mais tímida, quando incentivada
colocava brevemente sua posição ou mostrava sinais de concordância. Como alguns
participantes tendem a ter falas dominantes, houve preocupação em incentivar a
participação mais ativa do restante do grupo, para que todos pudessem expressar suas
opiniões.
Outro aspecto que não passou desapercebido no decorrer do debate foi a
preocupação dos participantes em elogiar o trabalho desenvolvido pelo grupo na
efetivação da formação pretendida. O fato de ser uma equipe que já trabalha
coletivamente

permitiu

uma

comunicação

efetiva

e

grande

sintonia

no

desdobramento do tema, porém ainda assim o grupo não evoluiu a contento na tarefa
proposta inicialmente, que foi a de pensar formas de melhorar o currículo do curso a
partir das proposições dos egressos contidas no Relatório Síntese apresentado ao
grupo.
Antes da finalização do encontro foi feito um pequeno intervalo e
oferecido um lanche aos participantes, enquanto a pesquisadora, a observadora e a
coordenadora elaboravam um relatório com os principais tópicos abordados, durante
o encontro, e que foi apresentado aos participantes após o intervalo. Com a
concordância do grupo, o encontro foi encerrado e agendada a data do próximo.

4.1.3

Análise Temática do Grupo Focal com base nos discursos dos
Egressos

A Análise Temática realizada a partir da reflexão-ação com os docentes
no primeiro encontro do Grupo Focal, que teve como base o Relatório Síntese dos
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egressos possibilitou a elaboração de quatro Categorias: Perfil do estudante do curso
de enfermagem; Avaliação do Currículo; Aspectos intervenientes no processo
formativo e Sugestões para aprimoramento do Currículo, com suas respectivas US.
Os discursos dos docentes são resgatados no contexto de cada Categoria para
consubstanciar as discussões, enriquecer os resultados e atender aos objetivos
propostos no estudo.
Categoria 1 - Perfil do estudante do Curso de Enfermagem
O estudante como protagonista do processo formativo é o foco principal
da ação educacional e por isso é importante conhecer o seu perfil. As US resgatadas
dos discursos dos docentes definem como perfil do estudante do curso de graduação
em estudo: Imaturo e Influenciável; Disciplinado e Respeitoso e Condição Sócio
Econômica baixa.

US 1 - Imaturo e Influenciável

A escolha de uma profissão é um dos momentos mais significativos na
vida de uma pessoa. Estar em harmonia com o que faz estimula o fazer bem feito
sem muito desgaste físico e emocional. Por outro lado a enfermagem é uma profissão
que requer dedicação inteira de quem a escolhe, uma vez que, quem o faz deverá ter
em mente que tem em mãos o cuidado de vidas. Os docentes do curso expressam a
sua preocupação com o quantitativo de alunos com faixa etária que indica
imaturidade como fator que o torna vulnerável e influenciável quanto à escolha da
enfermagem como profissão.
A gente vê esse aluno muito imaturo, ele veio porque a mãe dele queria,
“Olha, eu não tenho bem certeza se é isso, mas a minha mãe gostaria
muito que eu fizesse esse curso”. P2
Tem muito aluno com idade precoce, que acaba o ensino médio e vem
fazer faculdade. Eu tenho alunos com idade de 16 anos, agora no primeiro
semestre, 17, 18, anos, são vários! P3

Por outro lado, quando se pensa em um ensino voltado a essa faixa etária
dos estudantes, evoca-se um perfil caracterizado como “geração Y” que, no contexto
da pós modernidade, ostenta um código de referências que requer do docente um
arsenal de ferramentas próprias, bem como, um preparo pedagógico adequado que
desafia o docente quanto ao alcance dos propósitos de um ensino significativo. Um
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dos docentes se expressa de maneira a evidenciar sua intuição quanto aos motivos do
aluno não se sentir preparado para enfrentar a realidade profissional ao final da
graduação.
Eu acho interessante o termo que eles usam: “a gente chega meio cru“ pra
mim é natural a gente chegar cru porque é o começo. Talvez, este “cru” se
relacione as questões mais emocionais, de vivência, de percepção, de
amadurecimento mesmo. P3

Scherer Z, Scherer E e Carvalho (2006) atribuem à instituição de ensino,
representada pelo seu corpo docente, a responsabilidade de, munidos de ferramentas
adequadas facilitarem o enfrentamento dessa fase de transição, própria desta faixa
etária, que fatalmente os estudantes enfrentam ao ingressarem no ensino superior.
Salientam que o novo ambiente, por si só, já exige dos jovens alunos uma adaptação
difícil, e que a ela se somam as inseguranças, incertezas e inexperiências da fase da
adolescência. Este é um momento delicado, que exige do professor vontade e preparo
para poder ajudar o aluno em suas definições essenciais de identidade profissional.
Por outro lado, consideram fundamental também a adequação da estrutura curricular
a estas condições, pois é ao longo desta trajetória que o estudante vai redefinindo o
seu perfil enquanto aluno e construindo o alicerce que irá sustentar a sua identidade
profissional.
O aluno só consegue entender que ele esta se preparando para ser um
profissional quando termina o curso. Aí ele fala, “agora é comigo!”
Enquanto ele está em sala ele age como se fosse um “oba-oba”
principalmente o aluno novinho... Chega dar uma agonia na gente. A
gente pensa assim, “Meu pai!! O que será que vai dar com essa turma?”
Eles tem “N” motivos diferentes para fazer enfermagem: ou é porque a
mãe quer, ou porque um irmão fez e resolve fazer também, ou mesmo por
influencia de amigos. P1

Serra (2008), em uma pesquisa realizada em Portugal sobre a formação
da identidade profissional de estudantes de enfermagem, reafirma a tendência de um
perfil

influenciável

pelas

perspectivas

profissionais,

que

se

baseiam

predominantemente em relatos de pessoas conhecidas ou em representações sociais
da área escolhida. Afirma que, de um modo geral, o ensino superior pelas próprias
características, exerce o papel de ajudar o estudante a concretizar o amadurecimento
ao requerer, dele, o desenvolvimento de competências e habilidades específicas para
a profissão escolhida. Em especial, o estudante de enfermagem enfrenta este
processo de adaptação com um peso maior em função das particularidades inerentes
à socialização requerida pela profissão. Este autor complementa que a primeira tarefa
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que um estudante deve cumprir quando chega ao ensino superior é aprender o seu
trabalho de estudante, ou seja, ele deve aprender a aprender.

US 2 - Disciplinado e Respeitoso

Os docentes do curso, representados no Grupo Focal, reconhecem como
parte do perfil dos alunos do Curso de Enfermagem, serem disciplinados e
respeitosos, o que os distinguem de outros alunos, segundo relato de profissionais
que os recebem nos campos de Ensino Clínico.
A gente identifica o perfil do nosso aluno. O nosso aluno tem mais
disciplina. P1
O próprio profissional que recebe os estagiários lá no campo diz: “Gosto
do aluno de vocês porque eles são mais disciplinados, sabem se dirigir ao
superior...” P2

Kuntze (2010), em sua pesquisa sobre a trajetória histórica do curso de
Enfermagem do UNASP, com base nos depoimentos resgatados de ex-diretoras,
docentes e egressos das primeiras turmas agrega a esse perfil a vocação do curso, de
pautar a condução do ensino em uma base filosófica fundamentada na Cosmovisão
bíblico-cristã. Esta proposta resulta na formação de enfermeiros comprometidos com
os valores humanísticos com a visão holística do ser humano, com senso de
integridade e responsabilidade, com respeito às leis e aos direitos de cidadania,
demonstrando amor pelo trabalho de cuidar, desejo de superação, idealismo,
pontualidade e, também, competência técnico assistencial.

US 3 - Condição Sócio Econômica

Nesta US os docentes referem como que a condição sócio econômica
leva o aluno a fazer a opção pelo curso por ter, como perspectiva, conseguir inserção
com maior facilidade, no mercado de trabalho. Serra (2008), concorda que o acesso
ao mundo do trabalho tem sido determinante na procura pelos cursos de enfermagem,
uma vez que o mercado de trabalho, até então, tem absorvido os enfermeiros recém
formados. Embora esta realidade esteja em processo de mudança, em decorrência do
grande número de escolas de enfermagem que tem surgido, ainda é uma realidade
que tem influenciado as escolhas pelos cursos de enfermagem no Brasil.
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Outro perfil de alunos são os de um nível sócio econômico mais baixo.
Eles entendem que encontram na enfermagem um emprego garantido,
Então, o objetivo deles é arranjar emprego. P3

Por outro lado existe também, na representação deste perfil, outra classe
que deve ser considerada, que é a do estudante que já é trabalhador, em especial
aqueles que trabalham como auxiliar ou técnico de enfermagem e que buscam, na
graduação, uma forma de conquistar uma qualificação profissional que lhes permita
uma condição de vida diferenciada. Este grupo foi objeto de estudo de Costa, Merigh
e Jesus (2008)

na pesquisa intitulada, Ser enfermeiro tendo sido estudante-

trabalhador de enfermagem: um enfoque da fenomenologia social. Os autores
atribuíram como responsabilidade das Instituições formadoras, em seus currículos,
pensar formas de ajudar estes estudantes a decodificarem os códigos que os ajudarão
a se apropriarem do novo estatus e, ao mesmo tempo, aproveitarem a própria
experiência e identificação com a prática da profissão para enriquecimento do curso.

Categoria 2 - Avaliação do Currículo

A avaliação de currículo constitui um campo do conhecimento dos mais
difíceis a serem investigados e debatidos, pois envolve múltiplos aspectos e atores,
bem como, a relação que cada um destes atores estabelece com os diversos fatores
que envolvem o processo educativo. Ao analisar o conteúdo da reflexão/ação/docente
durante o Grupo Focal emergem que têm potencial de fazer acontecer mudanças
significativas no currículo e que poderão impactar na pratica docente. Nesta direção
Silva (2006) resgatando um conceito ampliado de currículo registra:
O currículo não é, constituído de fatos, nem mesmo de conceitos teóricos
e abstratos: o currículo é um local, no qual, docentes e aprendizes tem a
oportunidade de examinar, de forma renovada, aqueles significados da
vida cotidiana que se acostumaram a ver como dados e naturais. O
currículo é visto como experiência e como local de interrogação e
questionamento da experiência (Silva, 2006, p.40).

Como mencionado anteriormente este autor agrega ao conceito de
currículo a ideia de uma “trajetória” que ao ser trilhada, o indivíduo, se depara com
sinalizações que indicam se o rumo precisa ser ajustado ou corrigido para se chegar
ao destino pretendido. Nesta categoria, o grupo de docentes comenta aspectos do
currículo que foram discutidos com base na avaliação dos egressos no contexto da
formação, que vivenciaram referentes às US, Papel do Estudante; Ênfase na
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Formação de Valores Humanísticos; Docente como Referência; Formação
Generalista X Ênfase em Saúde Coletiva; Formação Contextualizada e Currículo
Estruturado por níveis de Complexidade Assistencial.

US 1 - Papel do Estudante

Considerando o protagonismo do estudante no cenário educativo, tornase fundamental delimitar em que nível ele pode se responsabilizar pelos papeis que
assume durante a formação. Os docentes do curso reconhecem a importância do
estudante se apropriar deste papel para impulsionar o desenvolvimento de
competências que vai precisar ao assumir a prática profissional, em qualquer cenário.
Nos discursos os docentes se responsabilizam pelo papel de indicar o caminho ao
estudante esperando que ele, exercendo o seu papel de sujeito ativo na formação,
selecione os aspectos que têm significado na sua vida e faça os “links” necessários
para seu aprendizado.
Temos que ter a disciplina que dá a base, as ciências básicas e temos que
ter uma disciplina que faz a integração básico/clínica e o resto é com o
aluno. Na verdade é o aluno quem precisa fazer este link, porque se a
gente oferecer os dois aspectos, teórico e prático, mas ele não se colocar,
não praticar esse exercício mental, de fazer a teoria e a prática virar uma
coisa só... E isso não acontece!! O desafio, então, na verdade, não é só do
professor, ele também é do aluno. E o aluno vem com vícios do ensino
médio! P4

Embora os docentes afirmem que o aluno precisa se colocar como sujeito
ativo no processo, para que o mesmo aconteça de forma satisfatória, reconhecem a
responsabilidade do papel do docente, e a influencia da inter-relação e integração,
das ciências básicas, com as atividades que conferem especificidade ao ser
Enfermeiro.
O aluno fica pedindo, “Professor, o senhor vai disponibilizar os slides?”
Essa cultura eu acho que a gente tem que começar a desconstruir... “Eu
digo: vou disponibilizar o capítulo do livro, indicar o artigo, e você vai lá
estudar”, porque senão ele se contenta só com aquele “slidesinho”
decorado e quando chega na hora da prática, não sabe o que fazer. P1

Tentando compreender o contexto existente no texto dos docentes e
discentes de um curso de enfermagem, relativo à maneira como se processa o ensino
e a aprendizagem no papel que cada um desempenha. Teófilo e Dias (2009)
reconhecem que o processo vivenciado pelo estudante que teve toda sua formação
até ali baseada no ensino tradicional, dificulta a apropriação do novo papel, que lhe é
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requerido no novo contexto, que é o de sujeito ativo que constrói a sua trajetória.
Defendem uma co-responsabilização dos docentes atribuindo, a estes, o papel de
identificar os limites e potencialidades de cada discente, com toda carga emocional, e
que, ao se apropriarem do conhecimento conseguirão ajudá-los a assumir o papel que
lhe é designado no percurso da sua formação.
Assim, o que define o sentido da formação para o estudante são as
relações que se estabelecem nos espaços em que se materializam a educação,
predominantemente na relação docente/discente. Para que a formação se concretize
na direção que o aluno deseja ele precisa aprender a lidar com estímulos, ou
provocações, dos docentes e abstrair o que faz sentido segundo o seu código interno
de valores e experiências de vida. Para tanto, não há como prescindir do papel ativo
do educando neste processo.

US 2 - Ênfase na Formação de Valores Humanísticos

Os docentes fazem referência ao impacto positivo que a formação de
valores humanísticos/cristãos tiveram na vida dos egressos e como isso refletiu no
desempenho das atividades profissionais, tanto no cuidado direto ao paciente, como
no indireto.
Nas falas os docentes participantes do Grupo Focal reconhecem que é
durante o processo de formação que o aluno tem a oportunidade de ampliar o olhar
nesta direção. Defendem que ao contribuir com a formação de valores humanísticos
visam garantir, ao estudante, o desenvolvimento de competências voltadas ao
cuidado integral ao ser humano. Consideram que esta contribuição, resultará em um
cuidado diferenciado e na assistência com qualidade, entendendo que, não há como
garantir esse cuidado sem estar integrado a equipe e conjugado a valores que
possibilitem este olhar diferenciado.
Os cursos aqui trabalham muito a questão espiritual também, e isso faz a
diferença... a gente fazer uma reflexão espiritual de manhã cedo, antes de
começar as aulas. Mesmo os alunos que não são da mesma fé que Igreja
Adventista defendem essa prática, eles gostam, eles se sentem bem! Isso
faz a diferença... P1
Quando eles falam “ênfase na formação de valores” é essa questão do
respeito ao próximo, de delimitar os espaços... Eles são mais respeitosos
com o professor. Aqui eles são incentivados a levar este tipo de
comportamento para o seu local de trabalho e de convívio social. P2
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Kuntze (2010), esclarece que a Cosmovisão bíblico-cristã que
fundamenta a prática educativa do curso de Enfermagem do UNASP, não se limita a
uma ideologia intencional. Ela se traduz na prática, quando o processo de ensino e
aprendizagem traz como resultado o desenvolvimento do caráter dos alunos. Esta
autora menciona em sua pesquisa que Knight (2001) sugere que o educador de uma
instituição confessional cristã faça algumas reflexões quanto à sua forma de conduzir
o ensino, questionando se:
Fará com que seus participantes sejam mais educados, prestativos e
generosos com os outros, ou irá fazer com que se tornem mais egoístas e
litiginosos? Irá conduzir a um melhor relacionamento com Deus, nossos
amigos, nós mesmos e nosso ambiente, ou nos conduzirá a uma
deterioração de relacionamentos? Irá contribuir para o equilíbrio social,
mental, físico, e espiritual no processo recriativo, ou irá levar seus
participantes a se tornarem plenos e superdesenvolvidos em uma área
somente? Estas e outras questões são centrais ao avaliarmos os aspectos
formais e informais do currículo da escola cristã (Knight, 2001, p. 239).

Scherer Z, Scherer E e Carvalho (2006) ao discorrerem sobre os
primeiros contatos de egressos com o mundo do trabalho consideraram, fundamental,
que o professor fizesse uma reflexão relativa à construção da subjetividade do futuro
profissional que está formando. Reafirma a necessidade das universidades investirem
no desenvolvimento de valores e habilidades que direcionem o educando para
continuar a querer aprender durante toda a vida.

US 3 - Docente como Referência

Um aspecto que transparece nos discursos dos egressos, e que mereceu
destaque, no debate dos docentes foi a atualização didático pedagógica que o docente
precisa ter em sua área de atuação, pois o domínio técnico científico e pedagógico do
professor tem a propriedade de fazer com que o aluno sinta segurança e motivação
para ir na mesma direção.
Esses vícios (da aula expositiva e da avaliação com base apenas no que
foi transmitido em sala de aula) e essas dificuldades com relação as
limitações de corpo docente e discente são tão claras nos discursos
representativos dos egressos que fica aquele questionamento forte, de que
faltou um bom relacionamento com o docente. Nós sabemos que o
problema é a transmissão do conhecimento, porque o que ele espera do
professor é o conhecimento e a aplicação deste conhecimento. E aí ele
não sente que isto acontece porque o modelo não está adequado. Não está
adequado para quem? Para o professor ou para o aluno? P4
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Ao se reportarem à fala do egresso relativo às dificuldades dos alunos, os
docentes atribuíram ao modelo pedagógico tradicional, de transmissão do
conhecimento, a “culpa” de não se estabelecer o relacionamento empático entre
professor e aluno considerando-o como condição essencial para o aprendizado
efetivo.
Eu fiquei preocupada com isso aqui, porque na minha leitura eles se
referem aos professores que acompanham estágios, porque eles falam
assim, olha: “Os professores tinham que ser mais empáticos. Vários
professores chegavam de plantão cansados, estressados, não tinham
paciência, não tinham tempo para trocar experiência, pra conversar com
o aluno de uma maneira mais informal.” A realidade que a gente
conhece, porque este é o meu 12º ano no curso de enfermagem e a gente
sabe que os professores que assumem a teoria, não têm essa característica,
de professor que faz um plantão noturno e que vem dar aula. Eu estou
falando da realidade do curso de enfermagem. Não tem esse professor em
sala de aula, mas a gente tem sim, na prática. P1

Ao apontar o docente como referência o egresso esboça, em seu discurso,
a responsabilidade por eles atribuída às atitudes que revelam o envolvimento e a
competência do professor. Perissê (2004, p.41) em seu livro A arte de ensinar dedica
um capítulo à questão do “autoconhecimento e coerência” do professor. Argumenta
que, para provocar o verdadeiro ensino, que transforma o estudante na pessoa que ele
quer ser, o docente precisa ser coerente ao exercer suas atividades, mesmo as mais
simples, como ouvir o aluno e valorizar a dúvida, quando ele a expressa, ou não. Para
este autor, o principal instrumento didático é o dialogo e, quando o docente é
coerente ao ensinar, deixando a sua vida intelectual, seus princípios e suas “dúvidas
inteligentes” transparecerem na forma como conduz suas aulas e se relaciona com o
aluno, permite um espaço de liberdade para o aluno se autoconhecer e, assim, ter
segurança ao definir os rumos da sua formação.
Mesmo considerando a subjetividade do egresso, mencionado pelo
docente no discurso acima, fica evidente a necessidade do aluno ter o professor como
referência mesmo após o termino do curso, quando já exercendo a profissão, para
trocar experiência. Este discurso traz embutido, em seu significado, que o aluno
precisa do apoio do mestre para se auto-afirmar como profissional e reafirma que o
verdadeiro mestre é aquele que também aprende enquanto ensina, e assim, cresce no
conhecimento quando permite que o diálogo seja o mediador da relação pedagógica
(Perissê, 2004).

82

Discussão e Resultados

US 4 - Formação Generalista X Ênfase em Saúde Coletiva

Embora pareça contraditório, como questionado por um dos componentes
do grupo, a formação generalista, descrita no perfil do egresso, determinada nas
DCN, “Enfermeiro com formação generalista, humanista, critica e reflexiva [...]
capaz de intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no
perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação” [...] mostra
claramente a ênfase em saúde coletiva. Esta ênfase deve ser buscada para dar conta
da formação do enfermeiro com o perfil demandado (Brasil, 2001a, p.1).
Hoje é um pouquinho diferente do currículo de 2007. Nós iniciamos um
currículo em 2010 que já tem esta “cara”... De o aluno vivenciar mais,
conhecer a estrutura de uma UBS... Visitar uma micro área, saber o que é
uma micro área, conhecer o papel do agente comunitário de saúde... Esta
estrutura dos serviços de saúde, hoje, é melhor orientada do que no
currículo anterior. P2
Eu achei contraditório eles falarem que a gente tem uma formação
generalista voltada para a Saúde Coletiva. Se você for analisar carga
horária da matriz curricular atual, ou mesmo da turma deles, de 2007, a
gente não tem nem 30% da carga horária para as disciplinas da área de
Saúde Coletiva. Então o que eu acho que fica na verdade é o estágio
curricular supervisionado que eles fazem 50% na Atenção Básica e 50 %
na área hospitalar. Todas estas disciplinas que são de grande carga horária
estavam no contexto de hospitais. Mas, é muito comum a gente ouvir as
pessoas que se formaram em outras escolas falarem que o curso de
enfermagem aqui tem uma vertente de Saúde Coletiva muito forte. P1
Considerando a realidade dos cursos de graduação em enfermagem, eles
fazem comparações. Para o momento em que eles estavam vivendo, eles
estavam tendo um currículo bastante generoso, a matriz tava muito
generosa em relação a este conteúdo que preparava mais para a Saúde
Coletiva. Essa é minha maneira de Interpretar a fala deles. É pouco,
ainda é pouco. Mas pra época que eles foram inseridos numa matriz como
esta, comparando com as outras instituições, foi um diferencial que
marcou. P4

O Curso de Enfermagem do UNASP tem se caracterizado, em sua
trajetória histórica, como um ensino predominantemente hospitalocêntrico, com
pouca inserção na saúde coletiva (Kuntze, 2010). No entanto, esta tendência vem
mudando a partir das alterações curriculares realizadas em cumprimento às DCN e
também em função da parceria feita com a prefeitura de São Paulo na administração
do Programa de Saúde da Família (PSF). Ao resgatar a fala dos egressos e o debate
dos professores percebe-se que o curso deu um salto de qualidade em direção à
formação no contexto do SUS e tem avançado no cumprimento de sua missão social.
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US 5 - Formação Contextualizada

Callegari (2001), em um estudo com 110 egressos de cursos de diferentes
áreas, concluiu que a universidade precisa criar condições para o desenvolvimento
integral dos profissionais que estão sob sua responsabilidade. Argumenta que os
conteúdos teóricos deveriam ser mesclados com conteúdos emocionais e com o
desenvolvimento de competências e habilidades gerais.
As DCN para os cursos de enfermagem preconizam que o processo de
formação deve “dotar” os profissionais de “conhecimentos” para o desenvolvimento
de competências e habilidades gerais, que são comuns em todas as DCN para os
cursos da área da saúde. Desta resolução, como disposto no artigo 4º (Brasil, 2001a,
p.1), se depreende que a formação do enfermeiro precisa ser contextualizada para
que o aluno construa os conhecimentos, consiga fazer as conexões necessárias para
acessar as informações internalizadas e tenha a capacidade de agir com autonomia e
discernimento. Os docentes interpretam a queixa do egresso, de que faltou alguma
coisa para um exercício profissional competente, como consequência da imaturidade
do estudante que no início do curso, normalmente, não valoriza as disciplinas básicas
que deveriam contextualizá-lo para o exercício profissional competente.
E eles fazem uma queixa muito comum de que faltou alguma coisa, faltou
o que? “Faltou alguma coisa... Porque eu cheguei muito cru no campo de
trabalho. Quando eu fui inserido no mercado de trabalho eu ainda não
estava preparado”. Sempre vai existir esse sentimento do recém formado,
porque nos formamos profissional generalista no curso de graduação. Mas
essa queixa mostra justamente uma falta de maturidade, deles entenderem
que no momento que eles cursam as disciplinas básicas, que vão preparar
e vão contextualizá-los na área da saúde, falta a maturidade deles
perceberem a importância daquilo e absorverem o conhecimento
necessário dessas disciplinas. E eles mesmos fazem alguns comentários
que mostram claramente que não tiveram a maturidade necessária quando
o curso aconteceu. P4

O professor, ao estabelecer a relação teoria e prática, deve considerar os
aspectos soócio-político-culturais dos alunos bem como o contexto da atenção à
saúde no qual está inserido. Deve ainda, neste processo, oportunizar ao estudante
situações de ensino e aprendizagem que propiciem sua atuação na realidade concreta
para que possam acessar, como referência, o que traz significado ao aprendizado
(Baptista, Cunha, 2009).
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US 6 - Currículo Estruturado por níveis de Complexidade Assistencial

O currículo do Curso de Enfermagem como se apresenta atualmente é
estruturado por níveis de complexidade assistencial, porém o currículo vivenciado
pelos egressos sujeitos desta pesquisa foi no modelo tradicional. Vale destacar que o
mesmo já buscava atender às DCN, principalmente no que diz respeito ao estágio
curricular supervisionado e à obrigatoriedade das horas complementares no decorrer
do curso. (ANEXO E). É realmente interessante o fato dos egressos, mesmo tendo
vivenciado o currículo anterior, tenham apontado a estruturação do currículo por
níveis

de complexidade.

Os

professores

trazem

para o

debate,

alguns

desapontamentos manifestados de forma mais contundente no decorrer do curso
atual.
E achei interessante, também, quando eles falam que, “começar a
formação em Saúde Coletiva desde o início do curso, acho que vai ajudar
bastante a gente”. É a questão do currículo estruturado por níveis de
complexidade que esta matriz nova, agora, já vem atendendo... Vem da
Atenção Básica, do nível secundário chegando no nível terciário... P1
Nós estamos com o currículo integrado agora, enfermagem, fisioterapia e
nutrição. O conteúdo das biológicas e das ciências sociais é trabalhado
junto, comum aos três cursos. Com turmas mistas. Têm aquelas
disciplinas iniciais, que mostram a cara do curso; têm as disciplinas
voltadas as ciências sociais, em que o aluno vai conhecer a comunidade
do entorno. A gente começa o curso, agora, só falando em Saúde
Coletiva, e ai alguns até ficam decepcionados, e dizem: “Uê, cadê as
biológicas?”. Só no segundo semestre começam as biológicas. P2

Em decorrência da ansiedade dos estudantes, quanto à expectativa de
saber se a escolha da profissão foi adequada à vocação que têm, ou pensam ter, eles
realmente demonstram uma certa frustração quando ainda não conseguem enxergar,
na prática a aplicação/uso dos conteúdos, o seu horizonte profissional. Um dos
docentes toma para si a responsabilidade de trazer o estudante para esta nova
realidade, atribuindo ao docente o papel de mostrar ao estudante a importância de
mudar o foco da atenção para a saúde, como é preconizado nas DCN no contexto do
SUS (Brasil, 2001a).
E pra quem não gosta de Saúde Coletiva é extremamente chato o início do
curso. P4
Eu nem sei se é porque eles não gostam, eles nem tem a percepção da
importância da saúde coletiva. A percepção que eles têm de enfermagem
é a percepção da doença... O pessoal quer ir lá é para ver cadáver, é para
cortar, para ver sangue! É esse o imaginário que eles têm da questão
biológica. “Contexto de saúde? SUS? Políticas de Saúde...” Ninguém está
a fim de saber disso. Mas esta é a base e quando chega lá na prática eles
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lembram que isto faz a diferença. Que faz falta. Porque você formar o
aluno descontextualizado, quando chega lá e ele se depara com a
realidade... ele se sente perdido. P1

Categoria 3 - Aspectos intervenientes no Processo Formativo

Os aspectos considerados nesta categoria, de alguma maneira, interferem
no processo de ensino e constituíram as US, Reconhecimento Institucional pelo
Mercado de Trabalho e Condições dos Campos de Ensino Clínico.

US 1 - Reconhecimento Institucional pelo Mercado de Trabalho

O reconhecimento de valores e de postura profissional nos egressos do
curso, pelo mercado de trabalho, é reafirmada pelos docentes ao considerarem o fato
da instituição priorizar, em seu programa de ensino, o desenvolvimento de
competências que têm impactado diretamente no cuidado ao paciente e no
relacionamento multidisciplinar. Este reconhecimento pelo mercado de trabalho é um
diferencial positivo que, segundo os docentes, faz com que o egresso tenha um
sentimento de “pertença” que o identifica, enquanto profissional, conforme
demonstrado nos depoimentos a seguir:
A faculdade de enfermagem aqui na instituição é a mais antiga, então, ela
é também, a que tem maior reconhecimento, tanto na comunidade
adventista como na sociedade que conhece o UNASP. Quando se fala
UNASP muita gente não sabe o que é, mas quando se fala da Faculdade
Adventista de Enfermagem (FAE) todo mundo identifica. P1
Existe algo que vai além da questão de ser uma instituição confessional
que faz com que o público alvo seja diferente e o curso acaba tendo uma
cara um pouco diferente das outras instituições. P4
Então, essa questão hierárquica fica mais marcada e eles valorizam isso. É
claro que, para o mercado, a parte técnica também é valorizada, pois se
chega lá uma pessoa educadinha sem competência nenhuma para
trabalhar não vai interessar... Mas, parece que a escola consegue fazer as
duas coisas. P2

Nesta direção, Kuntze (2010) registra que os paradigmas confessionais
marcaram presença na trajetória do curso e serviram como um diferencial no preparo
intelectual, moral e técnico dos seus alunos. Segundo esta autora os princípios do
dever cívico, da cidadania, do senso humanitário, da solidariedade, da justiça social e
do respeito mutuo foram sempre considerados como prioridade no processo
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educativo por servirem de base para o exercício da enfermagem. Depõe ainda, que o
caráter confessional do curso fez com que ele ocupasse um espaço representativo no
Ensino Superior Brasileiro e atribui, a este fato, a projeção dos egressos do curso no
mercado de trabalho.
US 2 - Condições dos Campos de Ensino Clínico
Com

a

obrigatoriedade

do

estágio

curricular

supervisionado,

correspondendo a 20% da carga horária total do curso e a participação dos
enfermeiros dos campos de Ensino Clínico, como definido nas DCN (Brasil, 2001a),
as escolas formadoras enfrentam atualmente um problema comum: o de conseguir a
adesão plena dos profissionais da prática a esta proposta. O discurso do docente
expressa esta dificuldade e constitui um desafio a ser superado.
Nós temos problemas de campo, porque nós não temos hospitais em
quantidade suficiente, porque fica um aluno por Unidade. Se você tem 10
alunos, são 10 Unidades diferentes da área hospitalar. Tem resistência
pela própria parte do enfermeiro, porque o enfermeiro teria que atuar
ativamente no estágio curricular supervisionado, junto com o supervisor
docente, ou seja, tem o enfermeiro docente que acompanha aquele aluno,
mas o enfermeiro da Unidade também deveria acompanhar o aluno em
seu desenvolvimento e dar suporte para ele, participar da avaliação. Nós
tivemos que ter até uma resolução do COFEN com relação a isso, para
participação dos enfermeiros, por que eles não queriam participar. Eles
queriam o profissional pronto ao final da formação de graduação, mas
querem se eximir de qualquer responsabilidade na formação do aluno. P5

Silva R, Silva I e Ravalia (2009) em uma revisão bibliográfica, sobre
ensino de Enfermagem no estágio curricular supervisionado, utilizando uma
abordagem qualitativa, buscaram identificar as dificuldades encontradas no campo de
estágio por alunos e professores. Analisaram também as expectativas dos
profissionais da prática em relação ao grupo de estagiários. Comentam que os
enfermeiros das instituições que recebem os estudantes, embora exerçam um papel
importante no processo ensino-aprendizagem, experimentam sentimentos de
desconforto ao se confrontarem com alunos e professores que, por vezes, questionam
o fazer e o saber destes profissionais. Defenderam, com base nos estudos analisados,
que o estágio supervisionado traz como vantagem um aprendizado mútuo para os
envolvidos. Além de propiciar um laboratório vivo,

o estágio supervisionado

promove a interação do estudante com os membros da equipe de saúde levando-o a

Discussão e Resultados

87

desenvolver responsabilidade, ética, liderança, capacidade de comunicação e tomada
de decisões.

Categoria 4 - Sugestões para aprimoramento do Currículo

As DCN para os cursos de Enfermagem no artigo 15º define que as
mesmas devem orientar as concepções curriculares por meio de acompanhamento
constante e promover os ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento
(Brasil, 2001a). O SINAES, que também traz em seu bojo a concepção de promoção
da qualidade do ensino com base no processo, propõe o aprimoramento contínuo do
currículo (Brasil, 2004). Nesta direção as US que compõem esta Categoria trazem as
sugestões dos egressos e docentes referentes à Formação por Competências;
Flexibilização curricular; Autonomia do Estudante; Processo avaliativo; Foco no
processo de trabalho administrar; Comprometimento do docente com a prática
pedagógica; Adoção de Metodologias Ativas; Equivalência na distribuição de
Conteúdos e Valorização da Prática.
US 1 - Formação por Competências
Emerge no discurso dos docentes, a compreensão do papel da Escola em
prover informações e subsídios para serem acessados e adotados, quando
necessários, para a solução de problemas imprevistos, comum nas situações de
doença e que caracterizam a prática dominante do enfermeiro. Baptista e Cunha
(2009) reforça a importância atribuída ao desenvolvimento de competências
atribuindo, a estas, o propósito de reordenar conceitualmente a relação entre trabalho
e educação com foco na subjetividade do estudante e do trabalhador. Propõe o
desafio de institucionalizar novas maneiras de formar trabalhadores, sob novos
códigos profissionais, visando atender à demanda de mercado de trabalho em saúde
cada vez mais complexo.
Trabalhar a formação por competências, estabelecer quais são as
habilidades que a gente vai querer desenvolver no aluno... Vamos utilizar,
então, as informações para atender estas competências e não o inverso,
como a gente esta acostumado. Agora no curso de enfermagem nos
tivemos uma capacitação, justamente para “discutir como ser um
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professor que trabalha por competência desde a parte epistemológica até a
parte de avaliação”. P5

Na perspectiva de trabalhar a formação visando o desenvolvimento de
competências para atender às DCN, um dos docentes expressa a sua preocupação em
relação à capacitação dos docentes destacando a importância de se resgatar desde os
aspectos epistemológicos que fundamentam a prática docente em uma instituição
confessional até a forma como se dá o processo avaliativo. Hitter (2004) discorrendo
sobre o que considera uma contribuição importante para a formação do individuo,
fazendo jogo de palavras, destaca a integração entre:
Competência e humildade – saber ou fazer com humildade, mas saber
melhor o que não se sabe; bondade e firmeza – ser firme bondosamente e
bondoso firmemente; funcionalidade e beleza – unir quanto possível ao
prático; palavra e exemplo – coerência entre o que se fala e se faz;
circunspecção e simpatia – amorável e simpático, mas não dado a
desperdícios verbais; ser e ter – ser sem egoísmo e ter sem consumismo;
saber e servir – saber para melhor servir (Hitter, 2004, p. 165).

Este autor argumenta que se o processo educativo conseguir dar conta
desta forma de integração a missão institucional: “educar no contexto dos valores
bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir” será concretizada na
formação dos seus egressos e se destacará como uma marca indelével (Centro
Universitário... 2001a, p. 7).
A formação por competência tem sido um grande desafio para as escolas
formadoras que buscam através de inovações curriculares propor uma estrutura de
ensino com base em concepções pedagógicas fundamentadas na epistemologia
crítico-social. As DCN para os cursos de enfermagem se posicionam quanto à
formação de um enfermeiro “generalista, crítico e reflexivo, com competências
técnico-científicas, ético-políticas e sócio-educativas” (Brasil, 2001a, p.1).
Pesquisadores da área da saúde têm buscado validar a formação por
competências fundamentando seus estudos em bases teóricas consistentes e
registrando experiências de escolas que se propuseram a contemplar esta
determinação. Destacam-se, como exemplo, dois estudos: o primeiro conduzido por
Costa (2005), que em uma abordagem prática, objetivou compreender como se
estruturou o currículo por competência em uma rede de ensino noturno da Rede
Município de Betim em Minas Gerais. A pesquisa foi conduzida como Estudo de
Caso e a autora registra os conceitos de competência emitidos pelos docentes que
estavam trabalhando na implantação e efetivação do novo currículo. Registra o
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questionamento de uma docente Qual vai ser o norte? complementada por outro que
interroga, como fazer para chegar lá?.
Em resposta a estas questões, os docentes delimitam como eixo norteador
“as competências”, e elencam as que seriam priorizadas na tarefa definindo,
paralelamente, os conteúdos que abarcariam os conhecimentos que precisariam ser
acessados para possibilitar as competências pré definidas. Durante a trajetória,
questionam constantemente, se a organização curricular proposta daria conta do
desenvolvimento das competências elencadas. Concluíram com base em estudos
referenciados que, como a “organização curricular por competência não tem
centralidade apenas no conhecimento escolar” as competência “por si sós”
constituiriam o princípio integrador, tendo em “si” o potencial de mobilizar os
saberes e habilidades interiorizados pelo estudante, para sua efetivação no contexto
da prática (Costa, 2005, p.6).
Na análise que a autora fez das representações docentes sobre “o que é
competência?” e “como se trabalha em um currículo por competência?” percebe que
os sujeitos têm noção vaga da definição do termo, o que leva pesquisadora a
questionar se, “adotar a competência como principio de organização curricular” daria
conta de propiciar as mudanças capazes de produzir o resultado almejado? Expressa
ainda, sua preocupação de que este esforço atrelado a uma lógica reducionista
poderia conferir um caráter pragmático ao conhecimento, que em função da
competência passaria a ser “um meio” para a execução de tarefas. Adverte que as
escolas, ao adotarem este modelo, tenham o cuidado de não relativizar o
conhecimento mantendo sua centralidade no processo educativo, caracterizado como
o “aprender a aprender” (Costa, 2005, p.10).
Almeida (2002, p.54) embora, expressando sua preocupação com o
caráter polissêmico do termo competência, avança ao investigar os conceitos de
competência aplicados ao ensino e à prática da Enfermagem. Ancorada em vários
autores, que agregam aos conceitos de competência profissional a dimensão dos
valores, pensamento critico, julgamento clínico e atitudes, esta autora define
competência como o “diferencial do indivíduo “que o distingue dos demais”. Aos
valores acrescenta, também, a questão da competência cultural, o domínio das
tecnologias da informação e da comunicação que impõem a questão da interatividade
de modo a preservar a dimensão da ética e da humanização da assistência.
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Nesta pesquisa a autora argumenta que a adesão do aluno a uma proposta
curricular por competência requer participação ativa e responsável da sua parte
vinculada à aceitação e aderência do professor ao processo como um todo.
Argumenta também, que esta proposta esta intrinsecamente atrelada à adoção de
metodologias ativas, como desenvolvimento de projetos, que requerem cooperação,
solidariedade e espírito de equipe (Almeida, 2002, p.54)

US 2 - Flexibilização Curricular
Os princípios que nortearam as DCN, resgatados da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) (Brasil, 1996), trazem implícitos a
importância da flexibilização curricular quando propõem assegurar ampla liberdade
na composição da carga horária para a integralização dos currículos; estimular
práticas de estudo independentes; reconhecimento de competências adquiridas fora
do ambiente escolar incluindo a experiência profissional e sistema de avaliação
abrangente (Brasil, 2001b, p. 2,3).
O que o aluno sugeriu, e que eu achei interessante é assim: “Onde eu me
identifiquei mais eu tinha que ter mais tempo para estudar”. Isso, eu acho
que é flexibilidade! Agora, como vai acontecer isso? P2
O aluno não tem a visão do todo, ele não tem a maturidade suficiente para
ver que aquilo que ele gostou hoje, pode não ser aquilo que ele vai gostar
quando ele começar a trabalhar. Tem que ter o núcleo comum, porque
nesse a gente não pode ser flexível, esse tem que ser duro! Mas aí, além
do núcleo comum, a gente tem que oferecer alternativas para aqueles que
se identificaram com o que foi mais próprio para ele. P1

A Resolução das DCN do curso de graduação em enfermagem, relativa
aos aspectos da flexibilização curricular, determina no artigo 8º que o PPC deverá
assegurar atividades complementares e criar mecanismos de aproveitamento de
conhecimentos e prática adquiridos de forma independente do programa de ensino
oficial. No artigo 9º define que o PPC deverá promover a formação integral do
estudante articulando pesquisa, ensino e extensão e no artigo 14º determina que a
estrutura curricular do curso deverá assegurar, entre outros, “os princípios de
autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e pluralidade no
currículo” (Brasil 2001a, p.5).
A despeito do caráter regulamentar das DCN, a flexibilização curricular
assume centralidade nas questões educacionais em decorrência do contexto de
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mundo e de sociedade que se configura complexo. Demanda um profissional com
perfil capaz de se adequar aos avanços tecnológicos relacionados aos processos e
produtos, impactando na qualidade dos serviços. O significado da flexibilização
curricular se estabelece para a Escola quando esta assume no Projeto Político
Pedagógico (PPP) a adoção de princípios e diretrizes para a sustentação de ações
implementadas e sua efetivação. Cabral Neto (2004, p.14) assegura que a
flexibilização curricular, se bem articulada, tem como potencial possibilitar ao
estudante a participação na construção da sua trajetória acadêmica; romper com o
enfoque disciplinar unidirecional; criar novos espaços de aprendizagem, integrar a
teoria com a prática; ampliar os horizontes do conhecimento e da visão critica
propiciando ao aluno diversidade de experiências. No texto abaixo o professor
defende que a escola deve oportunizar, ao aluno, a construção da sua própria
trajetória.
A língua inglesa, que eles sugerem, a gente já coloca como disciplina
optativa, mas ta lá, quem se interessar pode fazer... Isso é Flexibilidade!
Porque eu tenho alguns alunos que não têm a mínima afinidade com a
língua inglesa e vão querer fazer uma outra atividade, vão querer fazer
uma disciplina sobre plantas medicinais, Recursos Terapêuticos Naturais,
Libras... É uma média de 5% da carga horária da matriz curricular que é
um conteúdo de flexibilidade. P2

Embora os docentes tenham se demorado no debate da questão da
flexibilização curricular, sugerida pelos egressos, os discursos revelam, nas
entrelinhas, a falta de clareza relativa à logística demandada para sua
operacionalização. Reconhecem algumas iniciativas nesta direção, mas também
alguns entraves que dificultam a implementação das ações, pois esbarram em fatores
econômicos, de ordem administrativa e que ao mesmo tempo, envolvem a
subjetividade e a imaturidade de alguns alunos.
Desta flexibilidade, eu acho que a gente, ainda, engessa muito. Por que...
Eu não sei a realidade dos outros cursos, porque a gente fala: “Têm as
optativas, mas nós vamos oferecer este semestre, tais e tais...” É
“optatória”! Então, o que eu acho que é uma disciplina optativa... “Ah, eu
quero fazer um inglês no curso de letras, eu vou me organizar para fazer...
“Ah, eu quero fazer uma disciplina que tem na Fisioterapia, que é
bárbara!! Que eu gostaria muito de fazer!” Faz a disciplina na
Fisioterapia... Quer fazer na Nutrição? Faz na Nutrição... Agora do ponto
de vista de matriz curricular, como é que nós vamos computar isso dai
para a formação desse aluno? Esse que eu acho que é o grande nó. P1
Eu acho que a flexibilização da matriz tem que estar em várias coisas. Ela
tem que estar, por exemplo, começando com um nivelamento assim que o
aluno ingressa na instituição; tem que permear o conhecimento de
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línguas, informática... Depois tem que entrar na questão das disciplinas
optativas, que dentro da matriz, não consegue ser muito alterado... Mas,
dentro do que não consegue ser muito alterado, as disciplinas optativas
permitem ele alterar um pouquinho, favorecendo o interesse dele. P4
Muitas vezes o aluno vai para o campo de estágios e ele fica
extremamente desmotivado de ter que cumprir uma carga horária muito
alta em um campo de estágios que ele não tem interesse algum... Mas, ao
mesmo tempo você tem que oferecer para ele o básico, para ele sair um
profissional generalista. P4

Percebe-se, pelos discursos, que no debate, a flexibilidade fica restrita à
questão da oferta de disciplinas, como por exemplo, o ensino de línguas, de
informática e outras optativas ou, como denominam, “optatórias”, pelo caráter
obrigatório que adquirem em função dos custos operacionais que limitam o seu
oferecimento. Na fala a seguir, a docente amplia as possibilidades de flexibilização
trazendo a ideia de incorporar, às horas complementares, a oferta de cursos extras
como propostas de flexibilização.
A flexibilização curricular tem várias formas de ocorrer. Existem as
atividades complementares que, por exemplo, são 215 horas... O aluno
pode fazer alguns cursos extras... Mas, também tem algumas coisas que
cerceiam, até por conta da realidade exigida de um numero x de alunos.
Eventualmente, aquele aluno que não teve a sua optativa eleita, ele pode
questionar, “olha, eu não tive flexibilização curricular.” Eu acho que
realmente tem que ter um cardápio básico de abarcar tudo e depois você
poderia escolher onde você ficaria um tempo maior. P5

A flexibilização curricular constitui um desafio para as instituições que a
empreendem. Andrade (2004), Pró Reitora de Extensão Universitária da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), defende que os projetos de
extensão constituem uma estratégia efetiva para flexibilização do currículo.
Argumenta que estes devem ser concebidos como um conjunto de ações que visam
intermediar as relações com a comunidade, de maneira a promover a síntese da
teoria e da prática, e interligando ensino e pesquisa,como eixo de sustentação. Nesta
direção, Araújo (2004) registra a experiência da UFRN sobre o Projeto Educação
Saúde e Cidadania (PESC), a partir do qual se concebeu como atividade
complementar de extensão, disciplina de quatro créditos semestrais, denominada
Saúde e Cidadania (SACI). Este componente curricular, voltado às práticas inter e
trans disciplinares, utiliza a pedagogia da problematização com enfoque na
transformação da realidade social, configurou-se como estratégia de flexibilização
desencadeadora de mudanças significativas no processo ensino aprendizagem dos
cursos de saúde integrantes do projeto. A autora registra os avanços e as dificuldades
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na implementação do SACI e defende o seu potencial de promover a flexibilização
curricular.

US 3 - Autonomia do Estudante

O sentido etimológico do termo, autonomia é entendido como “a
condição de o indivíduo determinar-se por si mesmo, segundo suas próprias leis, ou
seja, além da capacidade de agir segundo a lei”, portando é entendido como a
capacidade de definir a própria lei (Cattani, 1997, p.293). Nessa definição, extraída
de um dicionário crítico, o termo traz um significado que amplia, em muito, as
possibilidades da autonomia. Porém,

em uma concepção Freireana relativa ao

estudante, a autonomia é traduzida como um “imperativo ético” que o docente pode
transgredir quando desrespeita a curiosidade natural do educando (Freire, 2008).
Nesta perspectiva, os papéis compartilhados entre educandos e educadores conduzem
a uma relação dialógica e verdadeira, em que os sujeitos aprendem e crescem na
diferença. Para que o processo educativo alcance essa relação dialógica o processo
ensino aprendizagem precisa ser deslocado em seu foco do “fazer” estritamente
técnico para um aprendizado significativo, em que o estudante acessa o seu código
de referencias interno e ancora o seu “saber” em uma dimensão muito maior
efetivando o aprendizado que permite o exercício da autonomia com base na
confiança que se estabelece entre os atores.
Campos R e Campos G (2006, p. 670) entendem como autonomia a
condição do individuo de lidar com sua rede de dependências em um processo de coconstituição de maior, ou menor, “capacidade dos sujeitos de compreenderem e
agirem sobre si mesmos e sobre o contexto conforme objetivos democraticamente
estabelecidos”. Consideram a construção da autonomia, no contexto da saúde, como
uma conquista que exige direcionamentos políticos no sentido de re-definirem
conceitos que envolvem a singularidade dos sujeitos, usuários e profissionais. Assim,
reiteram que a autonomia plena inexiste, pois ela se estabelece em graus que são
definidos na situação e na relação com outros. A experiência, descrita abaixo,
relatada pelo docente reforça a questão da relatividade da autonomia.
Eu vivi uma experiência esses dias com um professor e a gente percebe o
seguinte: estimular e permitir que o aluno desenvolva esta autonomia
pode ser muito desconfortável para o educador... Confiar no aluno, ou
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grupo de alunos, que vai fazer bem feito, deixa o professor em uma
situação extremamente desconfortável! Porque nem sempre eu confio no
meu aluno, mas eu preciso confiar, pelo menos, o mínimo para que eles
possam desenvolver essa autonomia! É desconfortável para o corpo
docente colocar o aluno em situações em que ele possa desenvolver
autonomia, mas é necessário! P4

Ao discutirem a importância da autonomia reclamada pelos egressos, os
docentes questionam a atitude de alguns docentes que limitam a ação dos alunos em
situações da prática clínica. Os discursos dos egressos, quanto a este aspecto,
denunciam que isto acontece em função da quantidade de alunos que o docente
precisa acompanhar no Ensino Clínico, fato que o impossibilita de dar a atenção
devida a todos como é demandada. Por outro lado, com a implantação do Estagio
Curricular Supervisionado, determinado pelas DCN (Brasil, 2001a, p.4), em que a
autonomia teria que se estabelecer na dependência da relação com o enfermeiro do
setor, em muitos casos não acontece, pois este não assumindo o seu papel de agente
formador inviabiliza o desempenho, de forma autônoma, pelo estagiário.
E eu fiquei mais preocupada ainda quando eles falam, lá atrás, que no
estagio eles gostariam de ter mais autonomia, que eles ficavam só
observando... Como é que leva o aluno para o estágio e aluno fica
observando e não coloca a mão na massa? Eu tive a oportunidade de fazer
o planejamento para o primeiro Estágio Curricular Supervisionado da
enfermagem. Eu achei que foi um salto de qualidade que teve da turma
anterior para a primeira turma, foi justamente quanto a questão da
autonomia. No Estagio Curricular supervisionado o aluno ficava a sombra
do enfermeiro, durante seis horas, cinco dias na semana, em torno de 40
dias de estágio (distribuídos em hospital e UBS). Então os alunos faziam
o papel do enfermeiro, e eles verbalizavam isso o tempo todo... “Nossa!
Professora, agora eu sei o que é ser enfermeira, eu sei como é que o
enfermeiro enfrenta o dia a dia!..” Então dar autonomia para o aluno
significa aproximá-lo do que é ser profissional enfermeiro. P1

O Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com as DCN, deve ser
oferecido nos dois últimos semestres dos cursos de graduação em Enfermagem e
corresponder a 20% da carga horária total do curso. A supervisão dos acadêmicos
deve ser realizada por docentes e profissionais enfermeiros que atuam nos cenários
da prática (Brasil, 2001a, p.4). Embora esta seja uma determinação das DCN emitida
há 11 anos, ainda se percebe resistência, quanto ao seu real cumprimento, por parte
de algumas escolas e muitos enfermeiros . O estágio supervisionado foi criado com o
objetivo de proporcionar experiências de âmbito técnico-científico para o futuro
profissional e também, de promover responsabilidade, ética, liderança, capacidade de
comunicação e tomada de decisão que se traduzem em autonomia e resolubilidade
(Silva R, Silva I, Ravalia, 2009).
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O professor que acha que o aluno só sabe aquilo que ele ensinou... Ele
não tem abertura para isso! Imagina! “Como é que eu deixo meu aluno?
sem eu estar junto dele? É impossível!! Ele não vai dar conta!” Porque o
entendimento dele é que o aprendizado se dá por intermédio dele, o
professor! Essa é a diferença... Ele precisa entender que o aluno aprende
apesar do professor! Independente da atuação do professor! É lógico que
o professor pode ser um facilitador... Se tiver um professor facilitando o
processo, o aluno aprende mais e as vezes o professor dificulta, ele
emperra, ele coloca barreira... Essa é a situação. P1

Valore (2005) como já mencionado, investigou egressos que ao
apontarem a diferença entre o ensino em escolas públicas e privadas, diferenciaram o
aluno da escola pública como sendo mais crítico e autônomo. Denunciou que entre
os fatores que podem impactar negativamente na autonomia do estudante estariam a
questões das práticas curriculares ultrapassadas; dos conteúdos insuficientes; da falta
de disciplinas optativas e dos recursos didáticos escassos e limitados.

US 4 - Processo Avaliativo
O processo avaliativo em uma perspectiva dialógica e formativa prevê a
capacidade de docentes e discentes articularem e mobilizarem, com autonomia e
postura crítica, os recursos subjetivos que, em situações concretas, exigem a
aplicação de conhecimentos e habilidades adquiridos no processo ensinoaprendizagem. Kikuchi (2009) orienta que quando se adota a formação por
competência,

como

estrutura curricular, o processo avaliativo terá que,

obrigatoriamente, ir na mesma direção, ou seja, o professor observando o
desempenho do aluno identifica aquilo que ele aprendeu, efetivamente, ao mobilizar
saberes na proposição de solução dos problemas, em uma perspectiva de avaliação
formativa, caracterizada como:
Uma prática avaliativa inovadora e sustentada por princípios da
cooperação, reflexão, integração e continuidade, entre outros, requer mais
que uma mudança nos instrumentos formais e planejamento sistemático.
Requer acima de tudo uma mudança de paradigma educacional para
sucesso das novas propostas (Kikuchi 2009, p. 50).

Os docentes ao discutirem as estratégias que devem ser adotadas para
romper com a pratica avaliativa tradicional, comumente praticada, deixam claro a
coerência da avaliação com as metodologias problematizadoras que contribuem para
a progressão do aprendizado.
A gente precisa simular situações na prova, mesmo em uma avaliação de
conteúdo básico, como por exemplo, anatomia e fisiologia precisam
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simular: “paciente fulana de tal teve uma experiência X...” Ai você faz a
pergunta, baseada no caso clínico, “Qual é, por exemplo, a relação da
circulação fetal, e a importância de um esqueleto fibroso do coração no
sistema circulatório... Qual a importância nesta situação?” Para a partir
dai ele tentar buscar, fazendo um link com o que ele lê nos livros de texto
e o que ele vê na prática clínica. P4

Os egressos entrevistados por Valore (2005) ressaltam, em seus
discursos, o potencial formativo de um bom sistema de avaliação e a importância dos
estágios finais que fazem o aluno se sentir “um profissional” com toda a carga de
responsabilidade que lhe é atribuída.
Ribeiro (2009) conduziu uma pesquisa sobre a interação professor-aluno
no processo de avaliação ensino-aprendizagem estruturada de forma pouco
convencional, quanto aos moldes acadêmicos. Nela a autora explora, em uma
tecedura conjunta na trama da interação com os atores e com base no pensamento
complexo, todas as nuances que abarcam a avaliação do processo ensino
aprendizagem. Uma das contribuições que advêm deste estudo é quanto a
importância de se preparar docentes e discentes quando se pretende implantar
qualquer inovação, seja no processo educativo ou avaliativo. Outro aspecto que se
destaca é que a estratégia utilizada para a avaliação é determinante quanto às
interações que irão se estabelecer entre professor e aluno. Outros aspectos que
interferem neste processo são relativos à dimensão estrutural, que altera a dinâmica
relacional e os resultados esperados.
US 5- Foco no Processo de Trabalho Administrar
Este aspecto da formação foi objeto de reflexão de Meira e Kurcgant
(2008) em artigo intitulado, O ensino de administração na graduação, percepção de
enfermeiros egressos. As autoras argumentam que as competências administrativas
são fundamentais em todos os processos de trabalho do enfermeiro e que as escolas
formadoras deveriam propiciar o desenvolvimento destas competências, cabendolhes o papel de articular as estratégias pedagógicas e os conteúdos com a estrutura
curricular, de maneira a garantir as condições para uma formação adequada. Na
análise realizada, neste estudo, os egressos sugeriram o fortalecimento da prática
interdisciplinar e a distribuição de conteúdos e de carga horária das disciplinas que
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são destinadas à formação de competências administrativas, bem como, a inserção do
estudante em cenários de prática o mais precocemente possível.
São 70% da carga horária para o processo de trabalho que envolve o
Cuidar, 15% para o Ensinar e 15% para Administrar”. Eles querem uma
distribuição mais equânime. E esses aspectos são os que eles vão lidar
mesmo, na realidade, porque além do cuidado, eles têm que liderar uma
equipe, fazer contato com o grupo do estoque da enfermagem, não sei da
onde, pra ver essa questão de saída de material, tanto de descartáveis,
como de medicamentos, isso é administrativo! E aí, aonde que eles viram
isso mais próximo da realidade? São as estratégias que possibilitam essa
aproximação. P2

Com base no que foi debatido pelos professores, depreende-se que, ainda
há muito que avançar nesta direção. Porém, um aspecto que chama a atenção na
reflexão, possibilitada pelo Grupo Focal, diz respeito à afirmação do docente de que
faria uso, em suas aulas, da sugestão do egresso quanto à utilização de situações
problemas advindas da realidade.
Eu já vi umas dicas aqui, interessantes! Que eu já vou usar na disciplina
de administração que eu ministro. Por exemplo: trazer situações concretas
para eles simularem escala de pessoal. Trazer situações concretas para
eles se depararem com o que eles vão enfrentar no dia a dia, resolução de
conflitos e estudos de caso. Porque a gente acha que estudo de caso é só a
questão clínica, não é? Quando na verdade o estudo de caso é trazer para
eles situações concretas para eles resolverem. Eles até falam de
legislação, olha: “Porque quando você passa por um conflito, tem que
saber qual a sequência direito que você vai seguir, antes da advertência, o
que você vai fazer?” P1

No final deste discurso o professor traz a fala do egresso para
exemplificar a importância de se ampliar o sentido prático dos conteúdo voltados ao
ensino de administração. Ciampone e Kurcgant (2004) discorrem sobre a importância
de buscar a representação dos atores que vivenciam a prática do gerenciamento em
Enfermagem para que, com base na realidade, possa ser promovido um ensino
concreto, contextualizado e significativo. As autoras destacam também, que para a
efetivação deste ensino, as escolas formadoras devem promover a capacitação
pedagógica dos docentes que, na sua maioria, precisam ser instrumentalizados para
atuarem de forma ativa no processo educativo.
Essa parte de interação de equipe, de recursos humanos, eu acho que isso
aí podia ser melhor trabalhado, mais mesclado aqui no início. Mas, aí a
gente fica com aquele conceito, “primeiro a gente vai ver tudo que tem
que ver com o cuidado e depois lá no finalzinho a gente vê gestão de
pessoas e tal. P2

Neste discurso, o professor expressa sua preocupação de que, mesmo
estando acostumados com o ensino tradicional em que o ensino de administração
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também ocorre de forma fragmentada e, por vezes, é deixada para o final do curso,
os docentes deveriam ir mesclando os conteúdos. Aguiar et al. (2005) fizeram uma
revisão bibliográfica em que constataram a necessidade de desenvolvimento de
maior numero de pesquisas para subsidiar as mudanças na prática do ensino de
Enfermagem. Sugerem que nas reformas, empreendidas para adequação dos
currículos às DCN, as escolas promovam um processo reflexivo sobre a
responsabilidade dos atores quanto à formação de profissionais comprometidos com
o desenvolvimento de pessoas, como forma de fortalecer as metas das organizações e
vice versa.

US 6 - Comprometimento docente com a prática pedagógica
Na pesquisa realizada por Valore (2005), já mencionada, os egressos
fazem referência às características de um bom professor como sendo aquele que sabe
o que faz, que além de dar uma boa aula, faz associações com a prática vivenciada
possibilitando aos alunos o contato com a realidade e evitando super exigências e
complicações desnecessárias. Estas características são resgatadas e discutidas pelos
docentes ressaltando, que é papel da Instituição de Ensino Superior, prover condições
para os professores construírem um plano de ensino fundamentado na realidade, que
consiga atrair o estudante, para que, ao acessar a sua própria realidade, articulando
com outros saberes, possa aplicá-los às situações de aprendizagem na prática.
Ele (o docente) tem que estar motivado a construir essas características
didático-pedagógicas para que a coisa funcione! Uma coisa que tem que
ser considerada é que o grupo docente que nos temos é diferenciado das
outras instituições. P4
Mas é isso! Se o professor não muda o currículo não muda! Se o
professor não estiver sensibilizado para a incorporação de novas
estratégias de ensino e aprendizagem, não muda nada! P1

O discurso elaborado por este docente, durante o debate, expõe a
vulnerabilidade do currículo, atrelando-o ao comprometimento e à capacidade
docente de operar as mudanças que poderão impactar positivamente na formação do
enfermeiro. É premissa básica que o processo ensino aprendizagem se estabeleça na
relação professor-aluno no espaço escolar.
Se o professor não conseguir enxergar que essa realidade tem que ser
vivenciada no dia a dia da sala de aula, trazendo situações concretas
como, por exemplo: “a família do seu José com três filhos.” sabe? Traz
uma história real e diante desta situação, coloca para o aluno: Como é que
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você se porta? Qual é o papel da Atenção Básica? O que uma equipe de
saúde da família faz? O que o agente comunitário tem que fazer? Ele tem
que ter ideia do que é isso ai na prática e para que ele resolva essa
situações problemas do dia a dia, quais são as ferramentas teóricas,
técnicas e científicas que nós precisamos ofertar para ele, ou que ele
precisa acessar. P1

Em defesa de uma prática docente pautada na reflexão das ações que lhe
são precípuas, Faria (2003) adverte quanto à importância de se buscar espaços na,
rotina habitual, para fazer com que o ensino se constitua como uma prática reflexiva,
a despeito das urgências que se impõem no dia a dia das salas de aula.
Se esse docente não aderir não adianta um plano no papel, um projeto
pedagógico... A intenção é esta, que o professor mais antigo se recicle,
que se renove. P2
São poucos os professores que tem a mentalidade aberta para inovação no
seu processo de ensino-aprendizagem, para possibilitar uma
aprendizagem de construção do conhecimento. P1
Hoje uma professora chegou pra mim e falou: “então, eu trabalho com
aulas expositivas, eu só sei trabalhar assim.” E eu fiquei super agoniada,
porque nós não podemos mais continuar assim. P3

Corroborando com a reflexão deste docente, Faria (2003) reitera que o
professor deve evoluir em sua carreira buscando o enfrentamento de desafios,
contradições, constrangimentos e de dificuldades que invariavelmente surgirão na
sua trajetória, enquanto docente.
Na construção do “ser professor” e na abertura para outros métodos e
estratégias, também, ele passa por um amadurecimento e uma reflexão. E
isso você não consegue de um dia para a outro. Quando você trabalha
com um corpo de docentes em uma matriz interdisciplinar como a nossa é
um desafio tremendo, porque um pode estar bem aberto para esta nova
técnica, enquanto outros precisam de um tempo maior, precisam digerir
melhor esta idéia, “porque eu estou sendo professor e, entre aspas,
eficiente há 20 anos ou 25 anos... Porque que eu vou mudar a esta altura
da minha vida a minha forma de ensinar?” Então, eu acho que isto
decorre, é claro, de uma reflexão profunda do professor, dele sentir esta
inquietação de querer mudar e ir dando um pouco de passos aqui, um
pouco de passos ali... E vai aos poucos. A cada momento ele vai
modificando, e vai se introduzindo no grupo, porque o grupo também está
ajudando... Porque, realmente, o professor sente dificuldade de mudar
sozinho, mas ele chega em uma tal situação que ele vê assim: “eu vou ter
que fazer alguns ajustes, vou ter que mudar, ou vou ter que sair, porque eu
não estou na mesma linguagem do grupo”. Porque assim o grupo começa
a estimular uns aos outros. P5

Ainda que as mudanças curriculares ocorram em meio a contradições,
convocam os docentes a acreditarem em suas possibilidades de legitimar uma nova
cultura docente, alicerçada no diálogo entre os pares e na reflexão das suas práticas.
Deste modo, a integração e articulação dos docentes com as questões relacionadas à
prática possibilitarão ao professor, o dialogo com diferentes saberes e a reflexão na
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ação pedagógica, podendo, ao mesmo tempo, (re)elaborar os próprios saberes
(Baptista, Cunha, 2009).
US 7 - Adoção de Metodologias Ativas
A adoção de metodologias ativas, como estratégia que tem o potencial de
favorecer a aprendizagem significativa por meio da integração dos conteúdos, de
promover a avaliação formativa e de fortalecer a interação professor-aluno, foi
apontada pelos egressos e ratificada pelos docentes do curso durante a “reflexão
ação” possibilitada pelo Grupo Focal. É interessante perceber como os docentes se
apropriaram das “dicas” fornecidas pelos egressos e se posicionaram quanto à
proposta de as utilizarem em suas aulas.
Eu acho que eles apontam umas “dicas importantes de como deveriam ser
as estratégias de ensino em sala de aula. Então é: trabalhar a partir da
realidade; aproximar a realidade com a formação, quer dizer, trabalhar
estudos de caso, situações vivenciais. P1
Essa prática assistida é o que vai levantar para ele a necessidade, de que
ele precisa entender aspectos como os que ele coloca aqui de anatomia e
fisiologia humana para ele poder compreender as abordagens e valorizar a
técnica também. Quando o cliente corre risco de vida ai ele vê a
importância. P4
Porque ficaria uma coisa descontextualizada, ele ficar só lá no boneco
fazendo as medidas ou simulando algum procedimento, de repente ele
acha que aquilo é uma brincadeira... E então na hora que ele assume um
cliente de verdade, de carne e osso, que fala e que pergunta, ele fica meio
perdido. P2
Se a gente lembrar que essa matriz é a de 2007 eu penso que, talvez, uma
minoria dos professores utilizava metodologias inovadoras. No começo
da matriz de 2007, ainda era muito difícil mudar essa consciência de que
existem estratégias mais adequadas... de que existem estratégias novas
que facilitam o aprendizado e o ensino. P3
Pelo que a gente tem visto de todas estas escolas que fizeram
modificações de matriz, para uma matriz interdisciplinar, que a
construção foi sendo feita aos poucos, que teve retrocessos e avanços...
Mais avanços do que retrocessos, mas que foi um processo de idas e
vindas até que se consolidasse esse novo projeto pedagógico, como um
todo. P5

O modelo tradicional de ensino é denunciado por muitos autores, como
sendo incapaz de construir competências efetivas para a atuação do enfermeiro de
modo a garantir a integralidade da atenção e a intervenção eficaz no processo saúdedoença. Teófilo e Dias (2009) acreditam que ainda existem muitos alunos com
dificuldade de se adaptar às metodologias ativas, talvez, por não as terem vivenciado
em sua trajetória educativa, ou por as terem vivenciado de forma inadequada. Estes
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autores desafiam os professores a enfrentarem as mudanças e vencerem as
resistências, que se colocam nesta direção, com determinação e coragem.
Por outro lado, identificaram nos argumentos, que os discentes são
conscientes da necessidade de se implementar estratégias que promovam a interação
entre professores, estudantes e o objeto do conhecimento. Denunciaram que ainda há
alguns alunos que preferem uma boa aula expositiva, onde é fundamental o domínio
do docente relativo aos conteúdos e aos aspectos didáticos e pedagógicos. Segundo
eles, são poucos os docentes que têm essa competência, denominada, como didática
“mágica”. Os autores alertam que no dimensionamento deste problema devem ser
considerados fatores bem mais complexos do que a adoção, ou não, de metodologias
ativas por parte dos docentes. Consideram que, para haver uma formação efetiva, se
faz emergente rever as concepções de vida, sociedade, homem, saúde, doença,
educação, cultura, intersetorialidade, integração, poder, democracia e solidariedade
(Teófilo, Dias, 2009).
US 8 - Equivalência na distribuição de conteúdos
Para a seleção dos conteúdos de forma a contemplar a formação das
competências gerais e especificas requeridas pelas DCN, os egressos sugeriram uma
distribuição equânime em que fosse considerado a prioridade de alguns conteúdos
em relação a outros, quando confrontados com o que é demandado na prática
profissional. Sugerem a contextualização do SUS como parâmetro para equalizar
essa distribuição. Na discussão do Grupo Focal um dos docentes retoma a fala dos
egressos e reforça a importância de se fazer um exercício nesta direção.
Na nossa percepção a gente ainda tem muita coisa que precisa melhorar
no sentido de fazer uma formação mais equânime. Precisamos ter uma
porcentagem maior de inserção do aluno no contexto da Atenção Básica,
porque esta é a realidade de saúde que nós vivemos no Sistema Único de
Saúde, não tem como negar! Não estou denegrindo a importância de o
aluno ter o estágio hospitalar, pelo contrario, eu acho importantíssimo! Só
que eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio na distribuição da
prática e os alunos falam isso, eles apontam isso, e eu achei super
interessante. P1

Albuquerque et al. (2007) ao relatarem a forma como se deu a integração
do currículo de Medicina, Enfermagem e Odontologia do Centro Universitário da
Serra dos Órgão (UNIFESO) relativo à distribuição dos conteúdos consideraram
importante fazê-lo a partir dos quatro eixos: Semiologia ampliada do sujeito e da
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coletividade; ética e humanismo; construção e produção do conhecimento; e política
e gestão em saúde. Esses eixos foram construídos em consonância com o Projeto
Político Pedagógico Institucional (PPPI) e contemplaram, no detalhamento dos
conteúdos, as competências comuns aos três cursos. Foram planejados de forma a
permear a construção de situações-problema, de narrativas da prática, de planos de
cuidado e de intervenção. O processo de mudança conduzido por este grupo teve
fundamento na interdisciplinaridade e na integração. Consideraram no planejamento
que a formação deveria estar baseada nos quatro pilares da educação de Delors
(2003) aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser
na perspectiva da complexidade. Reconheceram a fluidez na condução do processo
mas, constataram entraves no cotidiano relacionados às práticas pedagógicas dos
docentes e às peculiaridades de cada curso.
Assim, com base na experiência relatada, percebe-se que para uma
distribuição equânime dos conteúdos em um currículo integrado devem ser
contemplados: as diversas áreas do conhecimento; o desenvolvimento das
competências com base no perfil do egresso; a práxis como horizonte e o
alinhamento aos princípios do SUS. Baptista e Cunha (2009) reiteram que a
formação do enfermeiro deve-se dar através da interlocução com as diversas áreas do
conhecimento, e que, para isto será necessário que se abra um espaço pedagógico
para integrar os saberes e as práticas das diversas áreas de atuação considerando os
princípios da inter e transdisciplinaridade, sem privilegiar uma área em detrimento
das outras. Nesta perspectiva, o autor argumenta que a construção do conhecimento
se concretiza na práxis com a reflexão-ação sobre o como agir para transformar a
realidade. Assim, a distribuição dos conteúdos precisa considerar os aspectos da
realidade profissional, de forma a contemplar a formação desejada.

US 9 - Valorização da prática
Um dos grandes desafios que se apresenta para a formação, no contexto
do novo currículo, é o fortalecimento da articulação teoria/prática. Embora o curso
de Enfermagem do UNASP, esteja se empenhando para aproximar ainda mais o
estudante dos cenários da prática constata-se, a preocupação dos professores, em
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ampliar possibilidades e propiciar estratégias que lhes permitam visualizar a
realidade, mesmo não estando em estágios curriculares.
A gente peca porque a gente quer dar muita teoria, e cobrar muita teoria.
Entendendo que o aluno para ser tecnicamente competente ele precisa
saber muito teoricamente. Pelo contrário, o aluno precisa ter
conhecimento da prática, da realidade. Não precisa ser só com estágios
não, mas aproximar o aluno de situações vivenciais da realidade faz com
que ele mesmo busque o conhecimento que ele não tem em sala de aula.
Eu achei muito interessante eles falarem: “há um acúmulo de matérias
teóricas nos primeiros semestres, as matérias poderiam ser melhor
dimensionadas...” É aquilo que a gente fala, o aprendizado vem do prático
para o teórico, ai a gente faz o contrário, a gente faz o teórico e depois faz
o prático, e quando chega na prática eles não lembram mais o que eles
estudaram na teoria. A nossa matriz agora já vem, também, tentando
corrigir um pouco isso ai, mas é muito complexo, por que na cabeça da
gente, que vai executar esta matriz curricular, primeiro vem a teoria e
depois a prática porque a gente foi formado assim. P1

As DCN no artigo 14º parágrafo II, determina que a estrutura curricular
deverá assegurar: “as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso,
permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar”
(Brasil, 2001a, p.5). O módulo Interação Ensino Serviço e o Componente Curricular
Aproximação a prática em Enfermagem foram inseridos na nova matriz do curso
(ANEXO A) com o propósito de atender às DCN e cumprir as exigências do PróSaúde. Este programa foi planejado como estratégia capaz de promover a interação
ensino-serviço para enriquecimento de ambos, e assim, criar condições de um
aprendizado significativo (Brasil, 2007b).
A proposta de ter durante cada etapa do curso algumas disciplinas que
levem o aluno a fazer observações da realidade do que ele vai fazer na sua
vida profissional, entrar dentro de um hospital, do setor de saúde de
algum tipo de serviço de saúde, gera nele a curiosidade para poder buscar
o conteúdo teórico necessário. Então, quando você o coloca diante da
prática, ela mostra que ele não sabe nada, e quando ele toma consciência
que não sabe nada, ele vai nos livros buscar os conteúdos necessários. P4

A Proposta que este professor sugere como estratégia para motivar o
aluno a buscar o conhecimento, é aparentemente simples, mas tem se mostrado
eficaz, como pode ser analisado nos discursos dos egressos que, em sua maioria
mostram, nas entrelinhas este significado.
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ANÁLISE TEMÁTICA DAS ENTREVISTAS COM GESTORES

O conteúdo das entrevistas com os gestores após a análise resultou no
relatório síntese descrito abaixo. Esse relatório foi apresentado aos docentes no
segundo encontro para realização do Grupo Focal juntamente com o quadro 2
referente aos discursos representativos dos gestores.

4.2.1

Relatório Síntese dos discursos dos gestores

Os gestores dos Serviços de Saúde, que exerciam funções de liderança
junto aos egressos que participaram desta pesquisa, foram entrevistados com o
objetivo de identificar as competências essenciais que deveriam ser desenvolvidas
para o aprimoramento do processo formativo do curso de graduação em enfermagem,
cenário deste estudo.
Por ser uma amostra intencional de adesão espontânea, que previa a
participação do gestor que estava, em uma escala hierárquica, mais próximo do
espaço de atuação dos egressos já entrevistados, foi feito convite aos enfermeiros
gerentes ou supervisores imediatos dos respectivos serviços. Dos 16 gestores
convidados, um ofereceu resistência e recusou-se a participar formalmente da
pesquisa, alegando não ter sido autorizado por instâncias superiores; um respondeu
por quatro egressos que trabalhavam em unidades assistenciais do mesmo hospital e
outro era uma coordenadora pedagógica, não enfermeira, que gerenciava um curso
técnico de enfermagem, onde um egresso atuava como docente.
A representação dos gestores foi constituída por 15 sujeitos sendo dois
do sexo masculino e 13 do feminino; a maioria graduada há mais de 10 anos, sendo
que, o tempo de exercício na gestão, variou de dois meses a 10 anos, prevalecendo
um tempo médio de dois a três anos; cinco atuavam na Atenção Básica (ESF e UBS),
oito em Clínicas e Hospitais de pequeno e médio porte e dois sujeitos em escolas de
nível técnico; os gestores da Atenção Básica tinham sob sua liderança um número
reduzido de enfermeiros, variando de três a seis; os gestores que atuavam em
Hospitais tinham sob sua gerência um número significativamente maior, que variou
de 14 a 125 enfermeiros; a maioria dos gestores tinha título de especialista na
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respectiva área de atuação, sendo que destes, cinco tinham também especialização ou
“MBA” (Master of Business Administration) na área de gestão de serviços de saúde.
As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas com base nas seguintes
questões norteadoras:
1. Qual o perfil do enfermeiro demandado por esta instituição?
2. Você percebe diferenças na atuação dos enfermeiros formados pelas
diferentes instituições?
3. Você pode mencionar uma situação prática em que estas diferenças
são notadas?
4. Que sugestões você faria para melhorar o processo de formação dos
enfermeiros do UNASP?
Após a transcrição do conteúdo as entrevistas foram analisadas o que
possibilitou a elaboração de três categorias constituídas por suas respectivas
Unidades de Significado (US) que são apresentadas no quadro 2.
Ao avaliar a atuação dos egressos e apontar as competências demandadas
e que devem ser desenvolvidas, durante a graduação, os gestores, embora não isentos
de subjetividade, demonstraram objetividade ao responderem às questões
norteadoras, principalmente em relação ao perfil do enfermeiro demandado pelas
Instituições de Saúde e de Ensino. Os discursos dos gestores da Atenção Básica e
Hospitalar convergiram em direção à valorização da criatividade, da humanização na
assistência, da ética e do profissionalismo, entendido como o domínio de todas as
competências necessárias para atuação específica nos distintos processos de trabalho.
Um dos gestores da área hospitalar destacou que o enfermeiro precisa ter habilidades
para “enfrentar mudanças com agilidade e decisões assertivas, criativas e
inovadoras, agregando valor econômico à empresa e social ao indivíduo”. O gestor
da Área de Ensino ressaltou a vocação para falar em público como sendo uma
habilidade essencial para o exercício da docência.
Nos discursos relativos ao desempenho do egresso os gestores apontaram
aspectos positivos e negativos atribuídos à formação e às características individuais
dos egressos. Os aspectos positivos referiram-se à postura humanista dos egressos e
ressaltaram a mudança percebida, nos enfermeiros formados a partir de 2007, que
chegaram às unidades de trabalho com um comprometimento maior e uma
preocupação em promover a transformação social. Os aspectos negativos foram
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retomados pelos gestores ao fazerem as sugestões para o aprimoramento do
currículo, com foco, principalmente nas competências técnico científicas, éticopolíticas e sócio-educativas, que o enfermeiro precisa desenvolver, durante a
formação, para atender às demandas do mercado de trabalho, em toda sua amplitude.
Os gestores de serviços ligados a Atenção Básica, consideraram que a
estrutura curricular deveria privilegiar a prática associada à teoria, com predomínio
da carga horária dedicada ao ensino clínico em saúde coletiva, bem como, aos
conteúdos básicos para formação de um enfermeiro generalista. Por outro lado
gestores hospitalares sugeriram uma carga horária teórica maior para os componentes
curriculares relacionados à gestão de serviços de saúde e aos aspectos relacionados à
qualidade de maneira geral. Porém, ambos reivindicaram um tempo maior para o
ensino prático.
No Quadro 2 chamam a atenção três falas relativas à estrutura curricular:
a primeira vai ao encontro das Diretrizes Curriculares Nacionais reforçando, nas
entrelinhas, o papel do estágio curricular supervisionado no 8º semestre como uma
experiência que consolida a identidade profissional ao possibilitar, ao aluno,
vivenciar as funções precípuas do enfermeiro. Na segunda o gestor sugere dicotomia
entre teoria e prática ao propor, que o estudante receba primeiro todo o conteúdo
teórico para depois ir para a prática com embasamento teórico maior. Este gestor
defende esta ideia por ter vivenciado, n sua formação, um currículo com esta
estrutura e presume, a partir desta experiência, que o estudante tendo a prática como
um grande desafio a enfrentar, será mais motivado a se dedicar ao aprendizado
teórico e, assim, terá mais segurança e autonomia ao exercer o cuidado direto ao
paciente. O terceiro gestor, concordando com o Ministério da Educação, defende um
curso com cinco anos de duração, pois entende que, o universo do conhecimento da
enfermagem é muito amplo para ficar restrito a quatro anos, considerando, que um
tempo maior possibilitaria uma formação melhor e, que assim este enfermeiro seria
melhor absorvido pelo mercado de trabalho ao participar dos processos seletivos.
As estratégias de ensino sugeridas preconizam a adoção de metodologias
ativas que propiciam, ao estudante, vivenciar a solução de situações problema,
resgatadas da realidade, familiarizando-o com as funções do futuro profissional. Há
compreensão clara de alguns gestores de que o professor é o responsável por
desencadear, nos alunos, o desejo de ser um bom enfermeiro, pois estes os têm como
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referência. Assim, defendem que as Instituições de Ensino devem investir na
capacitação dos docentes para uma prática pedagógica mais concreta e efetiva, o que,
seguramente, irá refletir na entrega destes egressos ao mercado de trabalho, mais
aptos para participarem da assistência à saúde em uma sociedade em constante
transformação.

Quadro 2 – Discursos representativos dos Gestores
Categorias

Unidades de
Significado

Discursos
Eu olho muito a postura desse profissional, a segurança, o
conhecimento, vocação para falar em público, uma vontade de
ensinar. O mais importante para ser docente é a vontade de
aprender, de buscar, (G6)

Área de Ensino (2)

Eu priorizo a postura do profissional, a ética e a
responsabilidade, pois é esta a formação que ele irá passar
para os educandos. Priorizo muito a pontualidade também, o
perfil do profissional em sala de aula, porque as vezes o
profissional tem até boa vontade, mas ainda não está maduro
para a situação. (G17)
Servir ao próximo com ética e profissionalismo, ter os
conhecimentos básicos e científicos para evitar que se cometam
negligências ou erros; tratar o cliente como pessoa,
humanamente e não como um objeto de trabalho. ter um plano
de trabalho mais amplo, com melhores objetivos, vendo que o
cliente deve melhorar com a ajuda do trabalho de enfermagem.
(G1)

Competências/Perfil
do enfermeiro
demandado

Hospitais e
Clínicas (10)

A demanda é por um profissional com conhecimento técnico
adequado, motivado a adquirir novos conhecimentos e
desenvolver habilidades para enfrentar mudanças com
agilidade e decisões assertivas, criativas, inovadoras,
agregando valor econômico à empresa e social ao indivíduo.
(G10-13)
As pessoas estão sendo contratadas pelo tempo de experiência e
não pela sua capacidade e competência, o que nos dificultou
imensamente. A gente tem que trabalhar com o que vem. (G14)
O enfermeiro para trabalhar em saúde pública, tem que gostar
de atuar com todos os tipos de pessoas, ter o perfil de saúde
pública, ter muita criatividade para poder trabalhar, com os
recursos que o ministério nos disponibiliza. Tem que ser uma
pessoa muito organizada, ter liderança e saber se relacionar,
porque ele vai liderar muitas pessoas. (G3)

Avaliação do
desempenho do
egresso

Saúde Pública (6)

Nós buscamos enfermeiros especialistas em PSF e saúde
coletiva, que entendam do processo de consolidação do SUS, e
das diretrizes do programa de saúde da família,
comprometido,
responsável,
organizado,
ter
bom
relacionamento interpessoal e comprometimento com a causa
do SUS. (G9)

Diferencial
positivo atribuído
ao processo
formativo (10)

Postura profissional, acho que o UNASP coloca muito bem e
isso reflete depois da formação também. Conhecimento
também é perfil do egresso, buscar mesmo fora, extra muros
de faculdade, acho que os egressos tem esse perfil. (G9)
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Essa mudança no currículo já trouxe um desenvolvimento, já
trouxe uma mudança de postura, de posicionamento mesmo,
de se preocupar com o paciente como um todo... Existe uma
responsabilidade, um compromisso maior de alguns, até pela
postura, pelo perfil que eles se apresentam nas unidades.. A
gente percebe que existe uma interação, eles vêem com a
preocupação de transformar alguma coisa. (G14)

Dificuldades
atribuídos ao
processo formativo
(6)

Têm um conhecimento um pouco restrito de algumas regras de
organização e liderança em uma unidade básica de saúde, não
vem preparado para saber o passo a passo do que ele vai ser
responsável, porque aqui a gente tem que lidar com muita
gente, relatório... G3)
As maiores dificuldades dos recém formados são a resolução de
problemas considerando os objetivos organizacionais e a
avaliação clinica do paciente. profissionais formados por
instituições que dão maior ênfase nestes temas tem melhor
desempenho. (G10-13)
Falta um pouquinho mais de maturidade ao lidar com as
pessoas. Não tem tanta paciência, tanto cuidado no falar... (G3)

Características
individuais dos
egressos (5)

Outra defasagem que eu observo é com o registro, a evolução
de enfermagem... Não tem compromisso com a documentação,
confunde o que é anotação com evolução, não aplica a
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Não está
preparado para isso... (G7)
Com relação a egressa do UNASP, o que a diferencia talvez
seja a proatividade, ela não espera você chegar lá e mandar
fazer. Ela é uma pessoa bem dinâmica, ágil e comprometida
com o trabalho dela. (G16)

Desenvolvimento
de competência
técnico-científica
(6)
Sugestões para o
aprimoramento do
currículo

Ter o conhecimento básico do que é uma patologia. Para poder
enfrentar um paciente com tratamentos naturais o profissional
tem que saber como é a fisiologia humana e a fisiopatologia da
doença. (G1)
O enfermeiro tem que saber, ele tem que fazer a diferença no
grupo, e com isso ele tem que ter muito conhecimento
científico, muito embasamento. (G15)
Seria bom para eles enfatizar a vocação, porque para
trabalhar na área de saúde tem que ter uma vocação. O
enfermeiro tem que ter interesse em servir ao próximo. (G1)

Desenvolvimento
de competência
Ético–política (6)

Sugiro que trabalhe o comprometimento de saber que o que ele
faz é muito sério. (G7)
O enfermeiro tem que ter essa visão sistêmica, ele não pode
trabalhar só a questão fragmentada... Já tem que sair da
faculdade com essa visão. (G15)
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Desenvolvimento
de competência
Sócio-educativa (6)
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Percebo os enfermeiros da UNASP, eles tem o perfil de um
líder. Não sei se é a grade curricular, mas há alguma coisa que
diferencia esses alunos dos de outras escolas. Eu gostaria muito
de que as escolas trabalhassem esta questão de liderança, de
modelo, de inspirar seguidores para o caminho do bem e de ser
um educador... (G15)
Então eu acho que o enfermeiro sai habilitado tecnicamente,
ele conhece, tem a parte teórica, ele estudou ali pra aquilo e
quando chega na prática ele vai liderar uma equipe. Precisa
conhecer a parte técnica? Não tenha dúvida! Tem que
conhecer! Não tem como ele liderar sem conhecer a parte
técnica. (G16)
Uma coisa super importante, que deve continuar, é este estágio
que eles estão fazendo na unidade básica no 8º semestre, que
antes não tinha, e nesse novo currículo já tem, o estágio
curricular supervisionado no 8º semestre, acompanhando o
enfermeiro. (G2)

Estrutura curricular
(9)

Sugiro um currículo por etapas, então o aluno precisa se
dedicar a parte teórica primeiramente, depois se ele passar na
parte teórica ele pode passar a parte prática. Então isso faz
com que o aluno se envolva mais, se dedicando aos estudos da
parte teórica para se aplicar melhor à prática. Eu gostei
bastante dessa formação curricular... (G5)
A grande dificuldade da formação em enfermagem hoje é o
tempo do curso... é um tempo muito pequeno pra muito
conhecimento. O aluno que sair com uma formação acadêmica
de cinco anos vai despontar no mercado, pois vai ter uma
oportunidade maior de aprendizado, porque o mercado a cada
dia que passa se torna mais exigente e ele vai buscar aquele
profissional que estiver melhor preparado. (G16)
Trazer o aluno (para o campo de estágio na atenção básica)
mais no início do curso, no 1° ou no 2º semestre, pra ele ir
familiarizando com a enfermagem... (G2)

Estratégias de
ensino (9)

Que se coloque mais, o enfermeiro, em situações difíceis
principalmente com pessoas, para que ele possa adquirir uma
maturidade maior em relacionar com pessoas que não tenha
tanto conhecimento quanto ele. (G3)
Se nós conseguíssemos juntar essa teoria que eu pude observar
em alguns enfermeiros juntamente com a prática que eu vi em
outros... Seria excelente!! Excelente!. E aí essa junção seria
excelente!! O tempo de estágio não te dá uma visão ampla, não
te dá a oportunidade de exercer... (G19)

Capacitação
docente (6)

4.2.2

Precisa começar com a formação dos professores, trabalhar a
questão pedagógica de muitos deles, para otimizar as aulas,
pra ter mais conteúdo nas aulas, para que o aluno se envolva
mais. Os professores precisam ser mais instruídos na forma
pedagógica e também exigir mais do aluno. (G5)
Os professores são formadores de opinião. Então o aluno, uma
boa parte das vezes, é o reflexo daquele professor, adota um
determinado professor como espelho, ele se espelha nele e ai
vai ser o resultado do dia a dia dele quando estiver na prática,
na parte operacional. (G16)

Descrição do segundo encontro do Grupo Focal
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O segundo encontro do Grupo Focal contou com a participação dos
mesmos docentes que estiveram presentes no primeiro tendo início as 14:00 como
planejado e término as 16:30 na mesma sala da reunião anterior. Os participantes
chegaram no horário combinado havendo apenas atraso de um dos participantes, o
que não chegou a afetar o andamento do grupo. Espontaneamente os participantes
tomaram lugar em torno da mesa e demonstraram preocupação em falar de forma
audível para facilitar a gravação e a transcrição.
A facilitadora orientou e direcionou as discussões, após solicitar a leitura
do Relatório Síntese dos discursos dos gestores e o Quadro 2 com a análise dos
discursos representativos dos gestores que avaliaram a formação com base no
desempenho dos egressos sob sua supervisão. Seguindo um roteiro previamente
determinado incentivou a participação e a diversidade de pontos de vista, e que
muitas vezes, partiu de questões colocadas pelo próprio grupo. A maior preocupação
da coordenadora foi quanto à da estratégia de resumir alguns dados, e reapresentálos, a fim de fazer com que as discussões girassem em torno do tema central, levando
o grupo a refletir sobre os aspectos do currículo do curso que poderiam ser
melhorados e a propor sugestões nesta direção.
Pelas características da condução da reflexão, houve a manifestação de
uma diversidade de ideias, opiniões e conceitos, utilizando inclusive exemplos de
atitudes tomadas no ambiente de trabalho. Em alguns momentos ficou clara a
divergência das ideias que se afinaram no decorrer do debate, emergindo opiniões
diversas e também consensos entre os docentes. Neste sentido, a facilitadora fez uso
da técnica de reorientar as discussões, aproveitando as respostas dadas por um
participante, refazendo-a e direcionando-a para outro participante. Estas intervenções
da facilitadora tiveram a intenção de clarificar as colocações para que todos
pudessem entender a questão discutida diante de cada realidade que foi exposta e
ponderada.
Várias vezes a facilitadora tomou posição no sentido de focalizar a
discussão na direção do objetivo da pesquisa. Como ocorreu no encontro anterior
houve participantes com tendência a falas dominantes, o que gerou a necessidade da
facilitadora provocar postura mais participativa do restante do grupo, para que todos
pudessem expressar suas opiniões. Diferente do primeiro encontro, uma das
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participantes

apresentou

uma

fala

mais

institucionalizada,

demonstrando

preocupação de que a pesquisa estivesse apontando possíveis falhas da instituição,
por isso, suas falas tinham teor em defesa da instituição. Assim, houve a necessidade
de intervenções para que o grupo não se cristalizasse no discurso institucional
fugindo do foco da pesquisa.
Vale ressaltar que a maioria dos participantes ocupam lugar de destaque
na instituição, o que pode ter interferido nas discussões sobre as contribuições e
avaliações dos gestores.
Embora tenha chamado atenção a disponibilidade e boa vontade dos
participantes dos grupos para com a pesquisadora, todos muito interessados em
colaborar, neste segundo encontro percebeu-se uma demasiada preocupação dos
componentes quanto ao horário de término, pois alguns teriam que participar de outra
reunião que seria realizada em seguida na mesma sala. A facilitadora fez questão de
tranquilizar o grupo garantindo o termino do encontro no horário pré definido pela
pesquisadora.
Após o intervalo para o lanche oferecido, que foi seguido da validação
dos temas registrados pela pesquisadora enquanto observadora do Grupo Focal foi
realizado o encerramento da reunião com os agradecimentos pela participação e
envolvimento do grupo.

4.2.3

Análise Temática do Grupo focal com base nos discursos dos
Gestores

A análise temática do conteúdo resultante do reflexão-ação dos docentes,
com base na percepção dos gestores gerou as Categorias, Perfil dos gestores segundo
os docentes; Avaliação do Currículo; Aspectos intervenientes no Processo
Formativo e Sugestões para aprimoramento do Currículo, que são apresentadas, a
seguir, com suas respectivas US. Os discursos abstraídos da análise dos discursos dos
docentes transcritos após o segundo encontro do Grupo Focal são mostrados na
íntegra para consubstanciar as discussões.
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Categoria 1 - Perfil dos gestores na perspectiva dos docentes

Ao analisarem os discursos que foram apresentados ao grupo como tema
disparador, os professores atribuem características aos gestores entrevistados que, na
perspectiva desta pesquisa, compõe um perfil conforme as US: Comprometido com o
“status quo”; Percepção restrita à sua realidade e Formação pré SUS.
US 1- Comprometido com o “status quo”
Esta US foi considerada no contexto da discussão do grupo como
impactante no perfil demandado, pois os professores consideraram que, a maioria dos
gestores, por estarem comprometidos com o “status quo”, veladamente, atribuem ao
egresso, um perfil que vai na contramão do que é buscado no processo formativo.
Em consonância com as DCN o perfil é de um profissional com formação
“generalista, humanista, critica e reflexiva” (Brasil, 2001a, p. 1).
O mercado tem uma fala bonita, que ele quer realmente um profissional
acabado, o que não existe! Ele quer um profissional dotado de todas as
competências técnico-científicas, e diz, que quer uma competência éticopolítica nesse egresso... Mas, se este egresso começar a mostrar realmente
o seu diferencial e se posicionar em relação algumas coisas que são
realizadas, que ocorrem no serviço, ele já não vai ser visto com tantos
bons olhos. Será que o gestor quer de verdade um profissional critico
reflexivo? Porque se ele tiver um profissional critico reflexivo ele vai
também discutir as questões de onde ele esta inserido, e nem sempre o
mercado quer isso, o gestor não quer um profissional que vai discutir
demais, questionar demais... Que não se adapta ao “status quo”. P5

Os professores argumentam o perfil demandado pelas instituições de
saúde, mesmo que no discurso este se apresente alinhado às DCN, na prática não se
sustenta, pois não há como manter o “status quo” se o profissional formado chegar
com este perfil na instituição. Neste sentido, Teófilo e Dias (2009) argumentam que
são necessários investimento dos dois setores no sentido de se estabelecer em
relações profícuas que só serão efetivadas se nas interações intersubjetivas, os atores
considerarem o ser humano em sua integralidade.
US 2 - Percepção restrita à sua realidade
A partir da fala dos gestores, representativa das áreas hospitalar, saúde
pública e ensino, os professores perceberam uma diversidade de opiniões quanto ao
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perfil do egresso demandado pelos diferentes serviços. Esta diversidade de realidades
foi considerada, na análise do grupo, como sendo um fator limitador para se pautar o
direcionamento de um programa de ensino. Outro aspecto que se evidencia nesta US
é o comentário que o professor faz da fala de um dos gestores que relata a própria
experiência de formação para sugerir mudanças no currículo. Na entrevista, esta
gestora mencionou que durante a graduação vivenciou um currículo dividido entre
ciclo teórico e prático, em que o aluno só podia cursar a prática se tivesse domínio da
teoria e, com base no que considerou positivo, para ela, sugere uma formação com o
mesmo formato. Talvez, em uma análise mais acurada, esta gestora estivesse
denunciando a falta de embasamento teórico dos egressos que recebe no serviço que
gerencia.
A reflexão que a gente tem que ter é que: Qual é o perfil destes gestores
que a gente ta avaliando também?! Porque tem umas falas aqui que são
extremamente contraditórias e que revela gestores despreparados... Um
gestor que chega e fala assim: “Sugiro um currículo por etapas, então o
aluno precisa se dedicar a parte teórica primeiramente, depois se ele
passar na parte teórica ele pode passar a parte prática”. Isso, para mim, é
um sinal de total despreparo do gestor para falar da formação... Porque
qualquer pessoa que entende um pouquinho de formação sabe que se
aprende muito mais com a prática do que com a teoria. A prática tem que
ser teorizada. Esse é o ponto de partida! P1

Na fala a seguir outro professor deixa claro, que a diversidade de áreas e
as especificidades de cada serviço, combinadas às características inerentes a cada
gestor e a cada egresso, consideradas no contexto da cultura organizacional, limitam
uma avaliação mais precisa por parte dos gestores, quanto ao processo de formação.
No entanto há de se considerar que também ampliam as responsabilidade dos cursos
de graduação em formar um profissional com capacidade de adaptação e adequação
aos cenários diversos e principalmente, que considerem primordial estimular o
discente a continuar, permanentemente, mantendo o desejo de aprender.
Há de se ter o cuidado na hora de você trazer completamente estas falas
para a realidade ou para uma mudança na estrutura curricular de uma
instituição de ensino. Porque? Qual é a função da graduação hoje na
enfermagem no Brasil? É formar enfermeiros generalistas... E cada um
traz uma percepção diferente da sua realidade local. Ele traz sugestões a
partir da realidade que ele está inserido, porque se ele fosse um gestor,
digamos, que tivesse que se articular nos diversos níveis de atenção a
saúde, em que ele tivesse que unir a Atenção Básica e a Atenção
Hospitalar à Atenção Secundária, a fala dele talvez não tivesse esse olhar,
não tivesse esse viés... O mesmo profissional, que eventualmente, um
gestor da Atenção Básica achasse que estava perfeito com todas as
competências que ele requeria, para outro gestor da área hospitalar não
estaria contemplando... E vice versa. Nunca nós atingiremos as
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expectativas completas de todos os gestores. Porque? Porque cada um,
“vai olhar para sua realidade”, da instituição onde ele esta trabalhando. P5

Atingir todas expectativas de todos os gestores é uma utopia, mas
perseguir o ideal é missão daqueles que acreditam no potencial do processo
educativo. Nesta direção, Weirich et al. (2009) alertam que, embora as competências
e habilidades específicas para o desempenho do processo gerencial em enfermagem
sejam construídas nas experiências cotidianas do exercício profissional, estas são
desenvolvidas, em seus fundamentos, durante o processo de formação. Assim, para
avançar em direção ao ideal, que as vezes pode parecer utópico, faz-se necessário um
retorno às bases filosóficas que dão sustentação a este ideal e que motivam o
rompimento com os paradigmas que insistem em perpetuar o ciclo vicioso que está
posto na, e pela, realidade.
US 3 - Formação Pré SUS
Na percepção dos professores os discursos dos gestores demonstravam
uma formação descontextualizada do SUS. Na caracterização sócio demográfica
referente aos gestores, apresentada no início deste capítulo, percebe-se que a maioria
graduou-se há mais de 10 anos e que, o tempo de exercício na gestão, variou de dois
meses a 10 anos, prevalecendo um tempo médio de dois a três anos. Dos 15 gestores
entrevistados cinco atuavam na Atenção Básica (ESF e UBS) e tinham
especialização na área. Os gestores que atuavam em hospitais, na maioria, haviam
cursado pós graduação na área de gestão.
Com base nesta caracterização, o que se destaca é o pouco tempo de
exercício da gestão, embora a maioria tenha buscado a realização de cursos de
especialização voltados a área de atuação. No entanto, o que se configura, para além
da realidade deste estudo, é que a abrangência do SUS ainda não foi incorporada pela
maioria dos profissionais de saúde a despeito das iniciativas dos órgãos
governamentais em promover políticas e programas direcionados à consolidação do
SUS, principalmente os voltados à interação ensino-serviço como é o caso do Pró
Saúde e PET Saúde.
A formação destes gestores aqui é pré SUS, em sua maioria. Eles foram
formados em uma lógica que dizia que, “eu preciso ter uma boa
capacitação técnica!” P5
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E esta visão quem é gestor de saúde precisa ter... “O meu serviço esta
inserido em um contexto de saúde que hoje é regido pelas políticas do
Sistema Único”. E quantos estão preocupados com isso? P1
São visões assim da gestão... uma visão mercadológica e as vezes uma
visão antiga que dificulta o que se esperar de um ensino que já passou
pelas transformações que tem passado até chegar ao produto final que são
os nossos egressos... E os gestores tendo ainda uma visão diferente, sem
ter acompanhado essas mudanças. P4

Assis (2010) desafia os atores da saúde a “conhecer para perceber,
analisar para mudar”. Entender que em um mundo complexo e cheio de desafios e
mudanças torna-se fundamental questionar o saber e os valores das pessoas, pois
todas as mudanças estão condicionadas a esses valores que aliados ao contexto
cultural e político poderão promover essas mudanças.

Categoria 2 - Avaliação do Currículo

Nesta categoria os professores se reportam a aspectos discutidos
anteriormente, com alguns acréscimos, no entanto buscou-se um aprofundamento da
temática à luz de outros referenciais. As US que a compõem são: Adequação da
Estrutura Curricular; A formação de valores; Interação Ensino/Serviço e O docente
como Referência.
US 1 - Adequação da Estrutura Curricular
A motivação para se planejar uma nova estrutura curricular que seja
adequada ao cenário atual, com base nos princípios do SUS e das DCN, consiste em
buscar a superação do modelo tradicional em que cada disciplina “confina seus
saberes e compartimentaliza os conteúdos”, impossibilitando, na maioria das vezes, o
exercício da conexão entre as diversas áreas do conhecimento por parte do
profissional de saúde que se encontra em processo de formação” (Albuquerque et al.,
2009, p.264). Argumentam ainda, que a estrutura curricular que segue o modelo
disciplinar tem impactado no perfil do profissional, que, desta maneira, é construído
em um paradigma reducionista e fragmentado conformado a mesma visão do mundo.
No entanto, a proposta para ultrapassar esta estrutura demanda uma profunda
reflexão social, que deve ser construída, historicamente e de maneira coletiva, com
base nas teorias que permeiam os contornos políticos das relações institucionais.
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No discurso relatado a seguir os professores testificam que a estrutura
curricular disciplinar, vivenciada pelos egressos e que foi avaliada pelos gestores, era
alvo de críticas, pois privilegiava a inserção do aluno no contexto hospitalar em
detrimento da formação que deveria preparar o aluno para a realidade da Saúde
Coletiva. Falam do desafio da nova estrutura na busca da integração entre os cursos e
os serviços de saúde e relatam a experiência com o novo componente curricular,
Interação Ensino Serviço, que insere o estudante na realidade de saúde possibilitando
o contato com os serviços da Atenção Básica e a familiaridade com os problemas
reais da população.
Uma das críticas que mais se fazia ao nosso curso era justamente isso: que
o nosso curso preparava muito para o hospital e pouco para a realidade da
Saúde Coletiva. Hoje nós temos uma mudança de matriz que está
privilegiando mais essa inserção do nosso aluno nas Estratégias Saúde da
Família. O aluno já começa a ter uma visão da Unidade Básica. Ele não
atua com se fosse um Ensino Clínico, mas ele tem oportunidade de
vivenciar situações, adquirir uma familiaridade maior... E, eu acho que
realmente é uma construção, que ele esta crescendo... Hoje em dia se fala
muito em você trabalhar com um grupo multidisciplinar, mas a prática
ainda está um pouco longe disto. Então, nós enquanto instituição estamos
buscando nesta matriz nova, uma nova interação entre os cursos. P5

Fernandes, Silva e Calhau (2011, p.67) em uma pesquisa intitulada,
Educação em enfermagem no Brasil e na Bahia: o ontem, o hoje e o amanhã,
fizeram um resgate na literatura e registraram as lutas e conquistas da Enfermagem
em sua trajetória para construção de um ensino de qualidade. Em projeção realista
sobre o amanhã, relativo à formação do enfermeiro, indicam a necessidade de
redirecionamento dos conteúdos do ensino e da pesquisa e propõem que a extensão
seja o eixo articulador e o SUS o eixo fundante desse processo. Para que a formação
avance na direção de um ensino de qualidade, caracterizado por uma entrega de
profissionais ativos e aptos a aprender, as autoras advertem quanto à necessidade do
comprometimento dos órgãos formadores. Ao estruturarem os programas de ensino
da IES devem garantir a formação de profissionais “com autonomia e discernimento
para assegurar a integralidade da atenção à saúde e a qualidade e humanização do
atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades" com vistas a atender
as tendências do mundo globalizado.
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US 2 - A formação de valores
O cuidado, como objeto de trabalho do enfermeiro, em seu contexto
histórico, não pode ser entendido sem os valores que lhe são precípuos. Em outras
palavras não há como dissociar o cuidado dos valores humanísticos. O verbo cuidar
em português denota a atenção, cautela, desvelo, zelo, representa mais que um
momento de atenção, preocupação, ocupação, responsabilização e envolvimento
afetivo com o ser cuidado. É gente cuidando de gente, cada um com a sua forma de
ser e de sentir impregnada de valores pessoais. O cuidado humano referido como
uma atitude ética é entendido como uma forma de viver, em que seres humanos
tentam harmonizar seus desejos de bem estar próprio, em relação aos próprios atos,
considerando o bem estar dos outros. Isto incluiria um todo maior que envolve a
sociedade, o meio ambiente e a natureza (Waldow, 1998).
Kuntze (2010) ao concluir sua tese sobre a trajetória histórica do curso de
enfermagem, que também foi cenário do presente estudo, registra que:
Os valores religiosos, que o Adventismo incutiu na formação de seus
enfermeiros, procuravam atingir o profissional como pessoa, pois é
reconhecido que a religiosidade é um atributo pessoal que poderá dar-lhe
forças para o fiel atendimento aos princípios éticos, morais e legais na
hora de cuidar dos doentes ou de promover e manter a saúde. Acredita-se
que o exercício profissional será tanto mais honesto e eficiente quanto
mais suas convicções religiosas forem o seu sustentáculo no campo da
ética e da moral (Kuntze, 2010, p. 225).

Embora os discursos apresentados a seguir sejam repetitivos, ao
expressar a contribuição de uma formação pautada em valores, cabe ressaltar que
este aspecto é considerado um diferencial positivo do curso, e é representado de
forma significativa nos discursos dos egressos como já foi destacado. Relacionando
aos discursos dos gestores, os docentes reconhecem a importância de se investir nesta
direção ao se planejar um programa de ensino.
Quando começam a falar da área do ensino eles falam de segurança, de
conhecimento... uma outra coisa que é importante é pontualidade... O
gestor tem essa visão porque ele compara, profissionais egressos de
diversas instituições. E aí eu acho que ele percebe esse compromisso
ético, de respeito para com o cliente e a própria equipe. Só o fato dele ser
proativo e ter esse interesse de buscar o conhecimento, já é uma
característica interessante. P2
Eles apontam algumas características e eu também percebo nitidamente
que é uma das competências dos nossos egressos de ter a facilidade de
trabalhar com equipes multiprofissionais, a questão da liderança que a
gente também tenta desenvolver. O desenvolvimento do caráter que é
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complementado com as disciplinas que tentam buscar aprimorar o
potencial humano dos nossos alunos além do comprometimento. P4

O desenvolvimento de competências que buscam agregar valores aos
indivíduos e às organizações constitui um grande desafio aos educadores. Dutra
(2007, p.14) aborda o conceito de competência atrelado ao conceito de entrega e
pressupõe que sobre a ótica das empresas, de uma maneira geral, o que importa são
os resultados. Considera que para estes serem alcançados, em qualquer nível, tornase imprescindível “gerar e sustentar o comprometimento” das pessoas envolvidas, o
que só se torna possível se elas perceberem que, sua relação com a organização,
também lhes agrega valor. Nesta perspectiva o comprometimento passa a ser
essencial e de “importância estratégica para criar e manter diferenciais competitivos
nas organizações”.

US 3 - Interação Ensino/Serviço
A interação ensino serviço ocupa lugar de destaque entre as políticas do
Ministério da Saúde e da Educação, como se pode observar em propostas como a do
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde)
já mencionado (Brasil, 2007b) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde - PET-Saúde (Brasil, 2008), da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação em Saúde (SGTES). Os professores reconhecem a importância do diálogo
entre os serviços de saúde e as Instituições de ensino, e relatam como se dá essa
parceria na realidade do curso de Enfermagem do UNASP.
O que nós, enquanto Unidades de Ensino, e os gestores podemos trabalhar
muito juntos, é assim: esse diálogo, eu acho que isso é extremamente
importante. Isso, eu acho que é um desafio e tem tido resposta... Nós
temos essa conversa com a Atenção Básica, então, por exemplo, as vezes,
eles vem aqui e utilizam nossos laboratórios para as práticas deles, nós
também vamos lá... Então por exemplo, nós temos o “Pró Saúde”. Dentro
do “Pró Saúde” a gente trabalha a questão da interação ensino /serviço, a
partir da necessidade do serviço nós nos colocamos a disposição para
buscarmos juntos a solução, capacitarmos os profissionais... Nós temos
convênios com algumas empresas e instituições em que o profissional
delas vêm aqui, eles nos cedem o campo de estágio e nós cedemos a bolsa
da pós graduação. P5

Partindo da premissa de que, a partir dos problemas vivenciados no
cotidiano, os serviços de saúde podem constituir espaços de construção e
reconstrução de propostas educacionais Sudan (2005) concluiu ser, de fundamental
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importância, repensar e reconstruir a formação no que se refere à prática educativa
transdisciplinar e investir na educação permanente integrando ensino e serviço como
estratégia para possibilitar a articulação entre teórico e prática.

US 4 - O Docente como Referência
A questão do professor ser considerado referência, já discutida a partir da
fala dos egressos, ganha espaço para uma nova discussão com base nos discursos dos
gestores que denunciam a postura e o domínio técnico de alguns docentes que
acompanham os alunos nos estágios oferecidos na instituições que gerenciam.
Essa visão mercadológica dos gestores na área da saúde também não
condiz com as propostas de educação, de você acreditar que, por
exemplo, como tem uma fala aqui que coloca a questão do perfil do aluno
como sendo um reflexo do professor... quer dizer é um sistema de
pirâmide que a gente procura não usar mais na educação. P4

Os professores discutem no grupo, a questão dos modelos de ensino e de
serviço que ainda são preservados para manutenção das hierarquias institucionais e
reconhecem o esforço da Escola em romper com estes modelos. Ao mesmo tempo,
de maneira aparentemente contraditória, defendem a rigidez de alguns docentes que
colocam limites e cobram uma postura diferenciada dos alunos, citando como
exemplo o comprometimento com a pontualidade.
É a questão daquele professor que é mais rígido no controle de
freqüência... de colocar alguns limites para o tempo de chegada ou de
saída dos alunos, colabora para essa visão da importância desse
compromisso de pontualidade. P2
A gente sempre tem aquele padrão de professor que nos inspira mais, que
a gente tem empatia, se identifica e tudo mais. Mas, além disso, o
professor tem que ter essa a capacidade de instigar o aluno a buscar, a ser
melhor cada vez mais, a querer conhecer mais, a querer desenvolver mais
a cada dia... Independente de ser numa área ou ser na outra. P1

Para Finkler et al. (2011, p.456) os docentes “representam modelos,
referências, exemplos a serem seguidos, tanto em relação às suas habilidades
técnicas, quanto à sua postura ética nas situações cotidianas de atendimento às
pessoas”. Por isso adverte para a responsabilidade de, em sua prática pedagógica, o
docente suscitar uma reflexão sobre as questões da ética e intencionalmente trazer
suas vivências da realidade compartilhando, com os alunos, o conhecimento
acumulado, para subsidiar o exercício da reflexão.
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Categoria 3 - Aspectos intervenientes na formação

Na perspectiva de gestores surgem outros fatores que também intervêm
no direcionamento que deve ser dado ao processo formativo e que foram destacados
nas US: Formação para o Mercado; A Prática inserida no Ensino precocemente; A
não terminalidade da Formação; A importância da Avaliação na perspectiva de
Gestores, Egressos e Usuários; Complexidade da formação em Enfermagem; Tempo
para integralização do Curso e Dificuldades com o Estagio Curricular
Supervisionado, apresentados a seguir:
US 1 - Formação para o Mercado
Embora reafirmem o compromisso da Escola de formar o estudante para
atuar em um mercado de trabalho, cada vez mais complexo e competitivo os
professores trazem, para discussão, um aspecto relevante, referente à disparidade
existente entre visão mercadológica hierarquizada onde impera o poder econômico e,
o desafio da escola que luta para superar esta visão e desenvolver, no aluno, a
capacidade critica e reflexiva ao mesmo tempo que busca uma formação
contextualizada.
A função da universidade... Ela já tem que ter esse olhar mesmo, de
entender esse aluno já inserido em uma realidade que cobra uma postura
mais séria, desse aluno, que muitas vezes chega aqui meio criancinha,
muito imaturo. P2
Este é um viés da pesquisa que a gente precisa considerar. Qual é a visão
que este gestor tem? Qual é a expectativa que ele tem com relação ao
profissional que esta saindo, que ele precisa, e que nem sempre é aquele
que está sendo formado?.. Talvez, ele compare muito em função do
desempenho e não em função da estrutura curricular, o que não significa
que o gestor não avalia positivamente ou que a escola esta formando
errado. P1

Ao questionar a expectativa dos gestores de receber um aluno já ajustado
às exigências dos diversos serviços, os professores discutem a pertinência, desta
expectativa, frente às dificuldades que encontram com relação ao envolvimento dos
enfermeiros do serviço em participarem, mais ativamente, do processo de formação,
quando o aluno fica sob sua tutela no estagio curricular supervisionado.
Ele não vai sair com todas as competências que eventualmente um gestor
de um hospital quer ou que um gestor de uma UBS, de uma ESF
requereria que ele saísse... Ele vai sair com um mínimo que vai capacitá-
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lo para que ele busque essas competências que eventualmente estarão
faltando. P5
É pensar no egresso e nas exigências que nós encontramos no mercado,
que as vezes são situações díspares... A gente percebe que as exigências
de um egresso hoje passa por uma especialização, mestrado... É uma
expectativa muito alta para o que se espera do egresso. Então, eu acho que
tem que ter uma visão realista de mercado, tem que entender o contexto
daquele serviço de saúde na região e pedir o que seja plausível. São
visões assim da gestão... uma visão mercadológica e as vezes uma visão
antiga que dificulta o que se esperar de um ensino que já passou por
transformações que tem passado até chegar ao produto final que são os
nossos egressos e os gestores tendo ainda uma visão diferente, sem ter
acompanhado essas mudanças. P4

Para fazer frente aos desafios de superação da lógica mercadológica,
Pereira e Fracolli (2009) reafirmaram a importância de se continuar investindo no
processo de construção de novas propostas, que favoreçam a parceria entre ensino,
serviço e comunidade e também que promovam a sensibilização dos gestores,
universidades e lideranças comunitárias para a ampliação de oportunidades e criação
de espaços efetivos de diálogo entre universidade, serviços, lideranças comunitárias e
conselhos de saúde reforçando o papel que cada um, deve exercer, na formação e
desempenho dos profissionais de saúde.
US 2 - A Prática inserida no Ensino precocemente
A inserção precoce do aluno nos cenários da prática, como foi vivenciado
pela turma pesquisada, foi muito elogiada pelos egressos e reconhecida pelos
gestores (ANEXO E). Com as mudanças que foram realizadas no currículo do curso,
vigente a partir do ano de 2010, esta inserção assume outro formato, ainda mais
precoce, pois rompe com a divisão entre o ciclo básico e as disciplinas específicas e
propicia o contato com os ambientes da prática, em níveis de complexidade
crescente, a partir do primeiro semestre do curso (ANEXO A).
O curso de enfermagem tinha o aluno a partir do terceiro semestre indo
para a prática, já ia acompanhado pelo professor... Agora mudou um
pouquinho, mas isso traz bastante esse senso de responsabilidade porque
ele esta vivenciando o cliente real, não é só aquele boneco lá do
laboratório de semiologia, é alguém que respira, que sente dor... Então,
ele desenvolve, eu acho, esse senso de compromisso, de respeito. P2

Os docentes do grupo consideram que esta forma de abordagem da
prática promove a segurança necessária para o desempenho das funções profissionais
e assegura um aprendizado consistente, a partir de uma prática protegida e
acompanhada pelos docentes.
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Vale destacar que a maioria dos egressos entrevistados, também,
consideraram as atividades nos cenários de prática a parte mais interessante e
importante do curso, pois quando aliadas à orientação teórica consistente,
oportunizam um olhar crítico ao sistema como um todo e fundamenta uma
aprendizagem significativa e contextualizada.

US 3 - A não terminalidade da Formação
Os aspectos discutidos a seguir reforçam a percepção dos docentes em
relação à necessidade de uma formação complementar da graduação alinhada às
expectativas do mercado de trabalho.
Eles (os gestores) sentem que o profissional não vem preparado para a
parte da organização administrativa da UBS. Ele não vem preparado para
saber o passo a passo. Gente, mas nenhum profissional, recém formado,
sabe o passo a passo. P2
A expectativa que o gestor tem com relação ao profissional que ele vai
receber... Nem sempre, ele esta afinado com o propósito da escola.
Primeiro, a graduação não tem o propósito de dar terminalidade na
formação. O gestor não pode esperar que o profissional saia pronto da
graduação pronto para assumir qualquer serviço, para isso tem a
especialização, a pós graduação Stricto Sensu e Latun Sensu. P1

Correia (2008) destaca a importância da formação permanente após a
graduação como complementação à formação inicial e traz subsídios para “o
repensar” do currículo, questionando paradigmas e reforçando a importância do
estágio curricular para ampliar as possibilidades de formação, bem como, quanto à
essencialidade da utilização de cenários da prática.
O gestor as vezes esquece que quando a gente tem o nosso primeiro
emprego, tem o nosso primeiro trabalho a gente ta “cru”... Não tem como!
É só a prática mesmo, e o passar do tempo e as capacitações que vão fazer
com que ele tenha um desempenho melhor. Não tem um aluno perfeito,
que seja competente em todas essas áreas, como eles gostariam que
fossem. P3
No mundo de hoje, o profissional nunca pode se dizer completamente
acabado, porque nós sempre temos alguma coisa nova a aprender... É uma
nova técnica, é um nova competência, é uma nova habilidade... P5
Em relação a essa “não terminalidade”... Dentro das competências
mínimas tem que chegar uma hora que ele está formado, porque senão
fica uma coisa muito em aberto. P5

As DCN se pronunciam a respeito da terminalidade do ensino de
graduação atribuindo, às escolas, a responsabilidade de articularem o ensino de
maneira a proporcionarem ao estudante condições para adquirirem conhecimentos e
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desenvolver habilidades necessárias para a construção das competências requeridas
nos diversos níveis de Atenção à Saúde. O currículo do curso deve conferir ao
estudante “terminalidade e capacidade acadêmica e/ou profissional” (Brasil, 2001a,
p.4). Depreende-se da leitura deste texto que o aluno precisa sair da graduação com
condições de assumir seu estatus profissional ou continuar a vida acadêmica
buscando ampliar os horizontes da formação.
US 4 - A importância da Avaliação na perspectiva de Gestores, Egressos e Usuários
Embora os professores reconheçam a importância do diálogo com os
gestores dos serviços de saúde, sugerem também que a avaliação da formação seja
considerada na perspectiva do cliente, alegando que em última instância, são eles que
poderiam avaliar com mais propriedade o resultado da ação educativa, uma vez que,
são eles que “sofrem” a ação que advêm deste processo.
É importante ter um diálogo entre gestores egressos e a instituição... Até
por conta de que nós estamos em um mundo em constante transformação
e nós precisamos nos modificar... Não é só dizer, não... Eles interpretam
de um jeito e nos interpretemos de outro... Eu acho que esta conversa
entre gestor, egresso e escola é fundamental, eu acho que crescemos
muito, todos juntos, é uma questão dialógica, “olha! você pondera este
lado...” o outro pondera outra coisa e assim a gente começa a construir
realmente mudanças e transformações. P5
Eu estava pesando aqui... Será que quem deveria validar a competência
do egresso, enquanto profissional, seria o gestor? Será que esta validação
não precisaria vir de quem recebe na ponta esta assistência? hoje em dia
se avalia resultados não é em cima das metas que se define como aquelas
que devem ser alcançadas... Mas os resultados, são o que? O cliente foi
assistido adequadamente? Ele esta sendo bem atendido? Pode ser uma
dimensão avaliativa. Eu acho que esta é uma questão que a gente tem que
ver... Quem avalia o perfil do profissional que a gente precisa, é o
mercado de trabalho? É o gestor? Ou é que recebe a assistência? P1

Para reforçar os questionamentos que permearam a discussão nessa
direção, destaca-se o estudo, já mencionado, desenvolvido por Ceccim e Feuerwerker
(2004) que evocando a imagem de um quadrilátero defendem a integração e
articulação interinstitucional dos sistemas de ensino, gestão setorial, atenção em
saúde e controle social. Nesta proposta, cada segmento teria as suas potencialidades
ampliadas pela ação conjunta e nenhum teria supremacia sobre o outro. O
organograma convencional da estrutura organizacional proposta seria substituído
pela figura de uma roda, pois todos que entram têm poderes iguais sobre o território
de que falam”.
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US 5 - Complexidade da Formação em Enfermagem

Albuquerque et al. (2009, p.269), ponderando sobre a importância de se
romper com os modelos de ensino fragmentado, compartimentalizado e modulado
pelo controle, argumentam que, “a reflexão inter/transdisciplinar e a complexidade
podem ser antídotos, na medida em que ampliam possibilidades de pensar acerca dos
enredamentos de técnica e poder”. Ao considerarem a complexidade como inerente
ao exercício profissional do enfermeiro defendem uma estrutura curricular que
pressupõe a articulação dos saberes com base no pensamento complexo e
multidimensional.
Neste sentido, a reflexão sobre a complexidade contribui para a ruptura
com os modelos tradicionais de ensino e concebe a formação do enfermeiro a partir
de novos paradigmas educacionais visando uma educação emancipatória, exercício
da cidadania e preparação do estudante para atuar de maneira integrada nos diversos
cenários.
Com base nos estudos de Morin (2002) sobre o pensamento complexo
reconhecem dois tipos de ignorância: a que não sabe, mas busca aprender, e a que
acredita que “o conhecimento é um processo linear, cumulativo, que avança trazendo
a luz ali onde antes havia escuridão, desconsiderando que toda luz também produz
sombras como efeito” (Albuquerque et al., 2009, p.268). Os professores demonstram
entender a complexidade nesta perspectiva e defendem, no contexto do debate, que a
formação precisa ser direcionada para o enfrentamento desta complexidade.
Pensando ainda na diversidade de áreas... Qual é a carga horária em cada
área específica que o egresso teve para desenvolver dentro da graduação?
É muito pouco! Ele tem uma vivência inicial de cada área de atuação, mas
ele não tem a experiência da vivência profissional de quem já está no
mercado. P4
É uma coisa bem interessante... A visão de um gestor de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS), de uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) é
uma, a visão do hospitalar é outra... Então, as competências que eu exijo
para o meu profissional, enfermeiro, que atua em uma ESF são umas e
aquelas que eu exijo para o enfermeiro em uma atuação hospitalar são
outras. P5

Gondim (2002) considera que o desenvolvimento científico e tecnológico
é suporte fundamental no contexto da globalização, mas que estes aumentam a
complexidade do mundo e passam a exigir um profissional com competência para
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lidar com um número cada vez maiores de fatores, o que aumenta também a
responsabilidade das escolas formadoras.
US 6 - Tempo para integralização do Curso
Trata-se de um aspecto controvertido, a questão do tempo para
integralização dos cursos de Enfermagem em cinco anos, que um dos gestores
entrevistados aborda, considerando como essencial à formação do enfermeiro, com a
qualidade necessária para atender à demanda do mercado de trabalho na forma
complexa como se configura atualmente. Gondim (2002) também questiona a
eficiência do processo de formação e qualificação dos profissionais, e reconhece a
fragilidade da estrutura curricular para contemplar a instabilidade e a complexidade
do mercado de trabalho concluindo, que para serem atendidas as especificidades de
um perfil tão amplo e diversificado, a duração do curso superior teria que ser
ampliada.
Os Professores se contrapõem ao argumento do gestor, em defesa de um
currículo que possa ser integralizado em quatro anos, a despeito da carga horária, de
4000 horas, ainda não regulamentada pelo Ministério da Educação, mas que sem
dúvida expressa uma forte aspiração da classe .
É interessante, tem umas falas que dizem assim: “O fato de agora ser em
cinco anos para a enfermagem vai impactar na formação do enfermeiro...”
Isso não é a realidade! Porque? Aquilo que eu dava em quatro anos foi
dissolvido, distribuído ao longo de cinco anos. Então quando fala, “o
aluno vai ser melhor formado em cinco anos...” Baseado em que? Nós já
tínhamos uma instituição que praticava em quatro anos mais de 4000
horas... Continuamos hoje com mais de 4000 horas, mas só que
distribuídos ao longo de cinco anos. P5

Esta questão ganha representatividade na fala de uma estudante que
apresentou um discurso1, memorável, no 9º Seminário Nacional de Diretrizes para a
Educação em Enfermagem no Brasil – SENADEn realizado em agosto de 2005, na
cidade de Natal no Rio Grande do Norte. A estudante, após discorrer sobre os
aspectos que poderiam ser mobilizados, no âmbito político/estrutural, para um ensino
de qualidade, relatou sua experiência de envolvimento com um projeto assistencial
realizado em uma comunidade carente, promovido pela escola, e atestou que ela
1

A pesquisadora assistiu o discurso da estudante que foi muito marcante em sua buscas por resposta
quanto ao processo ensino aprendizagem
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“tinha aprendido em um mês o que não havia aprendido em quatro anos de banco de
escola”.
US 7 - Dificuldades com o Estágio Curricular Supervisionado
Embora este aspecto tenha sido discutido na abordagem dos professores
relativo à fala dos egressos, eles o retomam e argumentam sobre as dificuldades de
conquistarem o envolvimento dos enfermeiros no acolhimento e acompanhamento
dos alunos nos serviços. Alegam, que além de não querer participar do processo de
formação durante o estágio curricular supervisionado, o enfermeiro do serviço, por
vezes, reclama da qualidade dos alunos que depois retornarão para trabalhar na
instituição.
Esse mesmo gestor [que reclama da formação do aluno] é o que põe
empecilhos, as vezes, para atuação do aluno quando está no estagio
curricular supervisionado, em que é preciso ter o enfermeiro
acompanhando o aluno. É como se fosse uma espécie de internato em que
ele fica com o aluno o tempo inteiro e ele se incomoda de ter o aluno ao
lado dele. É o mesmo gestor que depois critica a instituição dizendo que o
aluno não veio bem formado. P5

Para que os enfermeiros da prática exerçam o papel de facilitadores e
integradores no processo de inserção dos alunos nos diversos cenários do estágio
curricular supervisionado, possibilitando o entrosamento com a equipe de saúde,
segundo Ito e Takahashi (2005), torna-se essencial que ele esteja seguro quanto à sua
própria capacitação para, então, transmitir suas experiências como referência para os
estudantes. Outro aspecto que tem dificultado esse processo é que, ao receber o
aluno, o enfermeiro da prática se sente vulnerável ao expor alguma falta de domínio
técnico ou a submissão aos aspectos conjunturais da realidade que, por vezes, são
contrários ao que é ensinado na escola. Por estas e outras razões este processo de
interação constitui um desafio a ser superado.

Categoria 4 - Sugestões para o aprimoramento do Currículo

Nesta categoria os professores discutem com mais propriedade algumas
US já abordadas com base na percepção dos egressos trazendo outras dimensões das
sugestões relativas ao: Desenvolvimento de Competências Técnico-Científicas;
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Desenvolvimento

de

Competências

Ético-Políticas;

Desenvolvimento

de

Competências Sócio-Educativas; Estratégias ativas de Ensino e A capacitação
Docente.

US 1 - Desenvolvimento de Competências Técnico-Científicas
Definidas por Kurcgant (2006)2, como “a capacidade de articular ciência
e técnica; capacidade de conhecer, intervir e facilitar intervenções nas situações de
saúde-doença e capacidade de reconhecer, e atuar, nos diferentes cenários de saúde”,
as competências técnico-científicas foram abordadas pelos professores ao
questionarem a valorização da dimensão técnica em detrimento da política.
Nesta direção, Vale e Guedes (2004) conduziram um estudo reflexivo
sobre competências e habilidades no ensino de administração em enfermagem,
tomando por base as DCN (Brasil, 2001a). As autoras justificam que embora haja
uma conotação tecnicista na leitura que se faz sobre as competências nas DCN que
orientam o ensino “direcionado para a integralidade do fazer saúde” e, ao fazerem
um resgate histórico sobre a educação em enfermagem no Brasil destacam a
contribuição das DCN que ao suscitar questionamentos também possibilitam
reflexões que ultrapassam as criticas e consolidam-se em ações concretas de um
ensino que avança.
O que a gente percebe muito hoje é que os gestores estão muito mais
preocupados com as atualizações mercadológicas, ou seja, do perfil de um
profissional que produza, que seja competitivo, que tenha resultados do
ponto de vista capitalista, do que com as políticas de saúde. Eu tenho uma
critica muito grande com relação a confundir o cuidado inerente do
gênero feminino com vocação para ser enfermeiro é um perigo muito
grande. O cuidado é o objeto principal dos nossos processos de trabalho,
Mas, nós temos uma competência técnico-científica. Enfermagem não é
só vocação. Enfermagem é uma ciência da saúde! Que tem que ser
reconhecida como ciência! P1
“O egresso tem que fazer a diferença no grupo...” “Tem que ter muito
conhecimento científico...” P4

O avanço da Enfermagem como ciência dedicada à prestação de cuidados
e pautada em princípios científicos, ainda não é totalmente aceita, pois depende da

2

Kurcgant P. A profissão – Enfermagem. O profissional – Enfermeiro. Palestra ministrada no Curso
de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo. São Paulo: 2006.

128

Discussão e Resultados

construção de um corpo de conhecimento específico embasado nas teorias de
Enfermagem. Nesta direção, as Instituições de Ensino deveriam associar a
qualificação acadêmica ao compromisso social, caminhando rumo à superação da
fragmentação do conhecimento e à excelência acadêmica como ferramentas para
orientar e guiar a busca desta especificidade (Matos et al., 2011).
Percebe-se, nas entrelinhas dos discursos, que os docentes embora
defendam uma formação voltada ao desenvolvimento de competências técnico
cientificas destacam, que se faz necessário ampliar a visão considerando também o
contexto mercadológico. O cuidado envolve uma visão “holística” do ser humano e o
estudante do curso precisa desenvolvê-la durante a graduação para que a sua forma
de agir possa ir além das expectativas do mercado desvelando o entendimento do que
significa “cuidar” em toda a sua essência a despeito das circunstâncias.

US 2 - Desenvolvimento de Competências Ético–Políticas
As competências ético-políticas, para Kurcgant (2006)3, pressupõe “a
capacidade de construir coletivamente os processos de trabalho; de decidir
eticamente valorizando a solidariedade; de ouvir e de compartilhar decisões; de
gerenciar conflitos identificando seus determinantes”. Finkler et al. (2011) afirmam
que a dimensão ética do processo de formação do profissional da saúde passou a ser
objeto de estudo recentemente e lembra que educação, humanização e ética jamais
podem ser desvinculadas, uma vez que o caráter da educação é intrinsecamente ético.
A elaboração de projetos pedagógicos com base nessa concepção depende, da
incorporação destes conceitos pelos próprios docentes que devem desenvolver a
capacidade de crítica e reflexão, em si mesmos, e nos estudantes..
O nosso negócio, enquanto enfermeiros e educadores, é diferente, nós não
estamos ali para gerar um valor sólido, concreto, o nosso valor ele se
consome na produção do ato, não é isso que a gente aprende sobre os
processos de trabalho? Fazer saúde não tem um produto lá que a gente vai
avaliar, não é como uma fabrica. Esse negocio de vocação me dá arrepio.
Eu acho que a gente tem que ter sim... Competência técnico-científica,
ético-política e comprometimento com tudo isso, atualização! P1

3

Kurcgant P. A profissão – Enfermagem. O profissional – Enfermeiro. Palestra ministrada no Curso
de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo. São Paulo: 2006.
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Muitas vezes se avalia a competência de um determinado profissional a
partir daquilo que eu tenho como expectativa que ele faça... Sem sentar,
as vezes, com ele. ‘fulano’ foi obrigado a realizar determinados
procedimentos, que ele as vezes até interpreta como inadequados e é
chamado de incompetente porque não está fazendo aquilo que queriam
dele. Ele é considerado como aquele que vai resolver o problema, só que
vai resolver mediante as resoluções que “eu tomei”. P5

Pode-se perceber, de maneira geral, que a enfermagem ainda tem muito a
avançar nesta direção, pois, problemas desta natureza envolvem instâncias superiores
e aspectos estruturais para uma solução menos pontual e mais satisfatória. No entanto
o estudante precisa receber subsídios da realidade, durante a graduação, para
desenvolver as competências ético-políticas que o tornarão habilitados a atuar em
uma realidade que exige cada vez mais um profissional com esta qualificação.
Tem gestores que pontuam coisas bem interessantes Por exemplo: “O
enfermeiro tem que ter essa visão sistêmica, ele não pode trabalhar só a
questão fragmentada...” A gente vê que este gestor sabe do que ele esta
falando... Quer dizer, o profissional tem que ver a parte, mas sem perder
de vista o todo... A gente tenta desenvolver isso nos alunos. P1

Fazendo referência fala do gestor, que se apoia nos

conceitos de

competência adotados por Fleury (2000) e retomados por Dutra (2007, p.24) ao
explorar os conceitos de competência das empresa e das pessoas, os professores
reconhecem a importância de se trabalhar, no âmbito do currículo, as competências
no sentido de ampliar o potencial individual de cada um. O autor mencionado acima
defende que a competência pessoal e empresarial andam “lado a lado” e afirma que
“a organização transfere o seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na organização
ou fora dela”. E ainda, que esta é a contribuição que se espera das pessoas no
contexto das organizações de maneira geral.
“A demanda é por um profissional com conhecimento técnico adequado,
motivado a adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades para
enfrentar mudanças com agilidade e decisões assertivas, criativas,
inovadoras, agregando valor econômico à empresa e social ao indivíduo.”
Eu acho que aqui o gestor está dando as características de como deve ser
a formação, ao mesmo tempo que ele fala do perfil ele da sugestões do
que precisa ser feito. P1

Além da dimensão ética é importante que se considere também a
dimensão política para que o processo educativo possa contribuir efetivamente, em
uma perspectiva transformadora, para a instrumentalização dos profissionais de
saúde, quanto aos fatores determinantes do processo de adoecimento das pessoas. No
entanto, estes aspectos não são contemplados na formação, provavelmente, em
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função do despreparo do professor em articular os conteúdos das várias disciplinas
ou, em um linguagem mais atual, dos módulos ou componentes curriculares, dentro
de uma visão ampliada da Saúde Pública, no contexto do SUS (Almeida, Soares,
2011).
US 3 - Desenvolvimento de Competências Sócio-Educativas
Kurcgant (2006)4 define competências sócio-educativas como “a
capacidade de: atuar e promover a responsabilidade social e o compromisso com a
cidadania; refletir e promover a reflexão e a transformação da realidade; incentivar e
promover condições para o aprendizado contínuo”. Nesta direção, os professores se
reportam ao discurso dos gestores que expressam a importância do egresso já chegar
no serviço portando estas competências. Atribuem à escola formadora a
responsabilidade de propiciar o seu desenvolvimento no decorrer do processo de
formação.
O senso de missão na área da saúde, a responsabilidade social e pessoal,
que são coisas que eles apontam como características ou necessidade que
os egressos precisariam ir levando ao serem inseridos no mercado de
trabalho. P4
Existem algumas competências que o gestor acha que ele deve buscar, e
que ele observa. São competências de liderança e de comunicação, e isso,
realmente é uma função, digamos, da Instituição de Ensino, propiciar o
desenvolvimentos destas competências no aluno. P5

Assis (2010) estabelecendo um paralelo entre as organizações de saúde
do passado e as atuais, refere que as competências constituíam o foco principal da
formação e destaca que no contexto atual há de se primar pela valorização das
atitudes e comportamentos visíveis na iniciativa, criatividade, capacidade de
relacionamento interpessoal, forma de comunicação, liderança, empreendedorismo,
habilidade de trabalhar em equipe entre outros.

US 4 - Estratégias ativas de Ensino

4

Kurcgant P. A profissão – Enfermagem. O profissional – Enfermeiro. Palestra ministrada no Curso
de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo. São Paulo: 2006.
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A adoção de metodologias ativas para promover o ensino foi discutida
pelos professores nos dois encontros do Grupo Focal demonstrando a preocupação de
se apropriarem de estratégias que propiciem um aprendizado mais efetivo ao
estudante. Assumem como responsabilidade docente a condução do ensino de
maneira a despertar nos estudantes o desejo de continuar querendo aprender. Pereira
(2011) afirma que os pressupostos que guiam as práticas e vivências dos docentes
estão atrelados à valorização e ao estímulo do protagonismo e emancipação do
discente. Ao estabelecer o contato pedagógico com o discente, o docente deve
reconhecer os desejos e potencialidades dos mesmos. Assim, o docente ao trabalhar
com entusiasmo e gerenciar com propriedade o ensino que ministra, potencializa o
aprendizado aluno.
A graduação tem que dar essa visão do todo e apresentar as ferramentas
de formação para a vida. Eu acho que a gente fica amassando barro por
causa disto, por causa da visão de alguns que passam aqui dizendo que
“tem que ter mais conteúdo”. A graduação tem que mostrar para o aluno
até onde ele dá conta de ir e depois o que ele não da conta, o que ele
precisa fazer para buscar, e isso não é fácil. P1
Meu desafio, enquanto professor, é usar o tempo que eu tenho para
estimular esses alunos a buscarem mais. Eu acho que é o grande desafio
hoje, da escola, da educação, do ensino é dar as ferramentas para que o
aluno possa continuar no processo formativo. Porque como Paulo Freire
fala, “a formação é a obra de uma vida, ninguém se educa e para de
educar...” A gente está aprendendo o tempo todo. Usar ferramentas
eficazes de aprendizado, essa é a função da escola. A gente aprende toda
hora, você liga a internet e tem uma montanha de informação. Agora
conseguir transformar essa informação em conhecimento, essa é a ação
que a escola tem que fazer. P1

Esta última fala de professor traz uma carga de significado que responde
a muitas das inquietações docentes, relativo ao uso de ferramentas apropriadas ao
aprendizado. A docente ao retomar a afirmação atribuída a Paulo Freire de que “a
formação é a obra de uma vida, ninguém se educa e para de educar...” traz um certo
conforto de que, também para os docentes, esta é uma grande verdade, que traz em
seu enunciado além do conforto, o desafio de continuar a buscar, no processo
educativo pessoal, a habilidade para o manejo das ferramentas adequadas.
US 5 - Capacitação Docente
Pereira e Tavares (2010, p.1081) atribuem ao docente a responsabilidade
do ato pedagógico, bem como, da capacitação necessárias para o exercício
competente desta ação, pois quando o discente percebe o interesse e o compromisso
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dos docentes, automaticamente, se envolve com o processo de aprender. Por outro
lado, quando os alunos não são envolvidos, este processo torna-se penoso, pois não
vê sentido no aprendizado oferecido. As autoras afirmam que “educar é um trabalho
vivo em ato e ele se faz através dos sujeitos que lhe dão vida”. Consciente deste
significado o docente precisa buscar, incessantemente, a capacitação que o qualifica
para esta nobre tarefa.
Na parte de capacitação docente ele também coloca isso, “precisa
começar com a formação dos professores, trabalhar a questão pedagógica
de muitos deles, para otimizar as aulas, pra ter mais conteúdo nas aulas,
para que o aluno se envolva mais. Os professores precisam ser mais
instruídos na forma pedagógica e também exigir mais do aluno”. P2
A escola está em um processo de transformação, porque verdade seja dita,
nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos professores com os
paradigmas ainda anteriores. Não é fácil promover esta transformação na
instituição... P5

A capacitação do docente constitui um desafio que deve ser enfrentado e
como foi mencionado pelo professor, a capacitação exige uma quebra de paradigmas
arraigados, e que, constituem suas próprias representações internalizadas.

4.3

PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação, elaborado pela pesquisadora, constituído basicamente
de sugestões, foi sistematizado a partir dos aspectos apontados pelos docentes no
Grupo Focal. Para tanto foram resgatadas seis situações que se configuraram como
problemas a serem superados ou melhorados para que o currículo do Curso se
aproximasse das proposições das DCN e da missão confessional da Escola. O plano
de ação foi delineado visando propor ações para o aprimoramento do currículo
relacionadas à: Flexibilização curricular; Redimensionamento dos Conteúdos;
Educação Permanente; Valorização da Prática; Adoção de Metodologias Ativas,
Autonomia no Estudante.
Com este objetivo foi elaborado uma pré proposta com sugestões de
ações que foi apresentada e discutida com os docentes em uma reunião rotineira do
NDE do curso de enfermagem do UNASP.
Participaram desta reunião quatro docentes, incluindo a pesquisadora que
também compõe o NDE. Antes de ser colocada em discussão a pré proposta, com as
sugestões de ações, foram relembrados os objetivos da pesquisa e explicado, de
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forma sucinta, a analise do material resultante dos dois encontros do Grupo Focal
destacando-se os seis problemas selecionados. Em seguida, visando a interatividade
do grupo, foi realizado um “brainstorm”, que consiste em provocar uma “tempestade
de ideias”, com sugestões de possíveis soluções para os problemas. Após explicar ao
grupo como seria a dinâmica com o uso desta ferramenta, foi solicitado aos
participantes que, em momentos subsequentes, escrevessem em um bloco de papel
auto adesivo sugestões de ações, como resposta às questões “o que fazer, como fazer
e porque fazer?” relativa a cada um dos seis aspectos selecionados. As sugestões de
cada docente foram fixadas em um quadro de forma a possibilitar a visualização de
todos para analise e seleção das propostas mais viáveis e passíveis de serem
adotadas. Assim, foi possível coletar a opinião de todos no tempo programado para a
reunião.
Em seguida foi apresentado e colocado em discussão, as sugestões para a
proposta de ação, pré elaborada pela pesquisadora, com base na analise do material
coletado por meio das entrevistas com egressos e empregadores e do grupo focal com
os docentes. Os aspectos que o grupo considerava inviáveis ou inadequados eram
excluídos, e incorporadas as sugestões dos docentes do NDE do Curso, constituindo
assim, uma proposta de ação conjunta com a representação dos atores, sujeitos da
pesquisa.
As sugestões que se apresentam a seguir seguem a sistematização
proposta visando responder às questões “o que fazer, como fazer e porque fazer?”
relativa aos seis problemas apontados.

4.3.1

Propostas de ação

1 - Promover a Flexibilização Curricular

Operações sugeridas: O que fazer e como fazer?
1. Possibilitar a entrada de alunos em qualquer módulo do currículo
facultando-lhe traçar o seu percurso em todos os semestres. O aluno
deve definir o módulo de interesse inicial, com os ingressantes
divididos em duas turmas iniciais que se alternam no semestre
seguinte.
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2. Oferecer concomitantemente os módulos do 1º e 2º semestres, com os
conteúdos direcionados ao desenvolvimento das competências gerais,
previstas nas DCN e comuns ao três cursos e avaliar a possibilidade
de incluir os cursos de Educação Física e Psicologia no currículo
integrado.As áreas acadêmica e administrativa devem fazer um Plano
Aplicativo de Recursos (PAR) com base no “pay-back”, que consiste
no cálculo do tempo necessário à recuperação do investimento
realizado, e também no “break even” que estabelece o numero
mínimo de alunos por turma pra que a mesma se pague sem prejuízos
para a instituição.
3. Incrementar a entrada de novos alunos por meio de “marketing” mais
expressivo para possibilitar o oferecimento de mais componentes
curriculares optativos. A coordenação acadêmica deve avaliar a
possibilidade de aumentar a disponibilidade de docentes de tempo
integral (transformando os de tempo parcial em integral) visando
atender também outros cursos e viabilizar a abertura de novos
componentes curriculares optativos considerando a relação custo
benefício.
Racionalidade: Porque fazer? Para promover a valorização da escolha, o
empoderamento e a autonomia do estudante; oportunizar a manutenção dos docentes
na sala de aula, otimizando os recursos e maximizando os resultados e aumentar o
sentimento

de “pertença” do professor que se sentirá mais

seguro

e

consequentemente mais comprometido.

2. Promover o Redimensionamento dos Conteúdos.

Operações sugeridas: O que fazer e como fazer?
1. Equalizar a distribuição dos conteúdos das grandes áreas com base nas
competências apontadas pelas DCN que determinam o perfil do
egresso definido no PPC. Os docentes devem se reunir para identificar
claramente as competências a serem desenvolvidas para formar o
perfil do egresso e definir os conteúdos correlatos.
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2. Garantir a presença e visibilidade de temas transversais (seivas). Ex:
segurança do paciente, ética, humanização e administração e
liderança. A coordenação do curso deve promover uma reunião geral
com os professores para que se ressalte a importância de cada
conteúdo para o egresso adequando a estrutura curricular ao contexto
do SUS.
3. Reduzir conteúdos sabidamente não essenciais, distinguindo daqueles
que embasam o raciocínio clínico do estudante, dimensionando os
conteúdos de acordo com a carga horária levando em conta o numero
de alunos por sala.
Racionalidade: Por que fazer? Embora seja tarefa difícil que requer
visão, concentração, maior investimento de tempo dos docentes e esforço conjunto
para sua operacionalização, tem como potencial favorecer a formação de
competências no âmbito das DCN; direcionar melhor a formação; trazer os
conteúdos

significativos

para

os

alunos

e

ampliar

as

possibilidade de

interdisciplinaridade.

3. Promover a Educação Permanente

Operações sugeridas: O que fazer e como fazer?
1. Ampliar o diálogo com gestores dos serviços de saúde promovendo
reuniões 2x por ano para identificar lacunas, suprir demandas e
fortalecimento dos vínculos sociais. Promoção de eventos com
efetiva participação dos profissionais dos serviços de saúde desde a
definição de temas até a organização, programação e execução.
2. Ofertar cursos de atualização profissional em parceria com os
serviços convidando atores da prática para ministrar palestras, cursos
de extensão universitária e mini cursos favorecendo a inserção do exaluno por meio de descontos ou vagas exclusivas.
3. Oficializar a pesquisa com egressos organizando um projeto
estruturado e informatizado com banco de dados de egressos visando
manter os vínculos com os ex-alunos e acompanhamento ao longo da
vida profissional. Disponibilizar orientação e atualização por meio de
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um grupo de pesquisa sobre essa temática envolvendo os alunos do
curso e egressos com atribuição de horas docentes para dedicação a
estas atividades.
4. Orientar os estudante quanto à importância de continuar o
aprendizado. Ao longo do curso trabalhar com os alunos de forma a
mostrar-lhes que precisam continuar estudando sempre.
5. Organizar espaços para as capacitações, preferencialmente as que
possibilitem a integração com a atenção básica e com os demais
cenários da prática.
Racionalidade: Porque fazer? Embora envolva definições de custos
operacionais com deliberações das áreas acadêmica e administrativa, promove o
conhecimento da realidade na perspectiva dos sujeitos dos dois cenários; aumenta a
interação ensino serviço e ajuda sanar dificuldades do Estagio Curricular
Supervisionado; promove a atualização das duas equipes; aumenta a visibilidade e o
“marketing” da Escola; fortalece as parcerias; identifica novas possibilidades de
interação; atende à nona dimensão dos SINAES e “Justifica” ou explica a não
terminalidade da formação na graduação.

4. Promover valorização da Prática

Operações sugeridas: O que fazer e como fazer?
1. Desenvolver projetos de extensão utilizando dados de pesquisas como
indicadores para definir os temas dos projetos. Tomar como referencia
a realidade concreta da comunidade, possibilitando intervenções
efetivas por parte dos estudantes com níveis de complexidade
crescente a cada semestre.
2. Desenvolver ações conjuntas com a rede de serviços visando
promoção da melhoria no atendimento com a participação dos
estudantes. Promover mecanismos de incentivo aos docentes para a
implementação de projetos em novos cenários de prática como
escolas, creches, igrejas;
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3. Caracterizar o envolvimento com os projetos de extensão, como sendo
prática, por meio de certificados e aproveitamento e integralização das
horas de forma regulamentada pela escola.
4. Incrementar a prática usando situações-problemas propostas pelo
grupo de docentes com utilização e aplicação de conceitos teóricos
nos cenários simulados de prática.
5. Configurar o módulo de auto-cuidado e estilo de vida saudável com
situações-problema vivenciados nas rotinas das UBSs.
Racionalidade: Porque fazer? Amplia o olhar do aluno para além da
técnica; propicia a mudança de foco da atenção da doença para a saúde; permite uma
formação contextualizada e o desenvolvimento de competências.

5. Promover a adoção de Metodologias Ativas

Operações sugeridas: O que fazer e como fazer?
1. Promover capacitação docente com abordagem teórico/prática das
metodologias ativas utilizando as estratégias apropriadas como forma
de vivenciar as potencialidades do método.
2. Otimizar o uso do espaço virtual promovendo a interatividade e
incentivando as iniciativas dos projetos de alunos.
3. Implementar o uso de portfólios como ferramenta pedagógica que
possibilita ao aluno a visualização e valorização da própria trajetória.
4. Incluir o processo avaliativo formativo como metodologia ativa
incluindo a auto-avaliação e a avaliação em grupo.
Racionalidade: Porque fazer? Embora implique em custos maiores para
a instituição devido à atribuição de horas ao docente que deve incluir as horas de
capacitação e dedicação ao desenvolvimento dos projetos, deve ser considerado que
o professor mais preparado “faz acontecer” com maior domínio da ferramenta para a
ação pedagógica; favorece o cumprimento da missão do curso; possibilita ao aluno
ser protagonista do seu próprio conhecimento gerando o aprendizado significativo;
favorece a formação por competências e consequentemente a médio e longo prazo
aumenta o fluxo de entrada de novos aluno e maior retorno financeiro.
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6. Promover Autonomia no Estudante

Operações sugeridas: O que fazer e como fazer?
1. Formar pequenos grupos de estudo com tutoria para trabalhar com
projetos livres interdisciplinares estimulando o estudante a buscar
subsídios para desenvolvimento dos projetos por meio das agencias
de fomento/patrocínios.
2. Incentivar e valorizar as atividades extra classe com fins sociais que
partem da iniciativa dos alunos como por exemplo ações de
voluntariado.
3. Desmistificar a crença de que o enfermeiro não erra levando o aluno
a refletir sobre o erro, guando cometido, para descobrir o
aprendizado possibilitado pelo erro.
4. Fornecer menos conteúdos, e mais situações-problemas para
estimular, no estudante a busca de conteúdos para a solução dos
problemas.
Racionalidade: Porque fazer? O planejamento de projetos de baixo custo e
alta efetividade promove a inter-relação professor/aluno;valoriza atitudes inovadoras
e possibilita conhecimento agregado; proporciona maior envolvimento do estudante
gerando aprendizagem significativa; possibilita a integração ensino, pesquisa e
extensão; estimula a cultura emancipatória com maior comprometimento e
empoderamento; promove o desenvolvimento de competências com base nas DCN;
possibilita maior parceria com o docente que deve ser menos paternalista e leva o
estudante a reconhecer a necessidade de buscar mais conhecimento pois percebe a
sua aplicabilidade.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os desafios de empreender uma pesquisa com as dimensões que advêm

das

peculiaridades

que

permeiam

o

processo

educativo

no

contexto

sócio/político/econômico e organizacional adquirem proporções ainda maiores,
quando se pretende apreender o objeto da pesquisa na perspectiva de vários atores
com visões multifacetadas que abarcam experiências diversas tanto de vida pessoal
como profissional. No entanto, considera-se que o método da Pesquisa Ação
possibilitou o alcance do objetivo geral de “subsidiar a avaliação e, se necessárias, as
transformações do currículo do Curso de Graduação em Enfermagem de uma
Instituição confessional”.
O percurso metodológico possibilitou, por meio da entrevista individual,
identificar os aspectos que egressos e gestores consideraram importantes para
aprimoramento do currículo que foram registrados separadamente em dois Relatórios
Síntese. Nos encontros com os docentes do Núcleo Docente Estruturante do curso
para o Grupo Focal esses relatórios foram apresentados e discutidos, apontando
aspectos significativos para serem melhorados no processo formativo. O debate com
os docentes, com base na avaliação de egressos e gestores, da forma como foi
conduzido nos dois encontros do Grupo Focal possibilitou a composição de quatro
Categorias relativas à egressos e gestores, com suas respectivas Unidades de
Significado, que contemplam a representação dos dois atores.
As Categorias que emergiram da análise temática dos discursos docentes
com base na percepção dos egressos foram: Perfil do estudante do curso de
enfermagem; Avaliação do Currículo; Aspectos intervenientes

no processo

formativo e Sugestões para aprimoramento do Currículo. As Unidades de
Significado correspondentes foram discutidas e enriquecidas com os referenciais dos
autores e destacam, que, o processo reflexivo tem se mostrado uma ferramenta capaz
de potencializar os resultados da adoção de outras estratégias como as que foram
sugeridas pelos egressos para uma formação contextualizada como por exemplo:
promoção da autonomia do estudante; implementação de um processo avaliativo
integrado à adoção de metodologias ativas; equivalência na distribuição de
conteúdos e a valorização da prática nas ações cotidianas do processo educativo.
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Por outro lado a reflexão-ação dos docentes, com base na percepção dos
gestores possibilitou Categorias semelhantes que se diferenciaram apenas na primeira
ao considerarem o Perfil dos gestores, enquanto a anterior, apontou o perfil do
estudante de enfermagem na perspectiva dos docentes. Embora sejam representadas
pelas mesmas categorias, abordam US distintas que são analisadas e discutidas
considerando a perspectiva destes atores. Assim, ao serem discutidas as US
referentes às categorias: Avaliação do Currículo; Aspectos intervenientes no
Processo Formativo e Sugestões para aprimoramento do Currículo, as contribuições
dos docentes foram relevantes e possibilitaram a reflexão-ação agregando outras
dimensões avaliativas. Nesse âmbito, destacam a importância de se ampliar o debate
entre as escolas formadoras e os cenários da prática, defendendo que ao se
articularem ações para alcance deste objetivo possibilitarão a convergência de outros
aspectos, como a inter e trans-disciplinaridade, o ensino contextualizado e a
efetivação da aprendizagem significativa. Nesta perspectiva, reforçam também a
contribuição efetiva dos dois setores para desenvolvimento de pesquisas futuras, que
tragam em seus objetivos, ainda que idealizados, avaliar e promover transformações
positivas nos dois cenários para efetivação de uma assistências de qualidade
Após a reflexão-ação foi possível a construção do Plano de Ação com os
aspectos mais significativos que propõem sugestões para o aprimoramento do
Currículo do Curso, relacionados à Flexibilização Curricular; Redimensionamento
dos Conteúdos; Educação Permanente; Valorização da Pratica; Adoção de
Metodologias Ativas e a Autonomia do Estudante. Estes aspectos são considerados
núcleos de essencialidade para a efetivação do currículo do Curso de Enfermagem do
UNASP, pois agregam outros elementos indissociáveis do processo educativo
formando “um todo” que poderá fazer a diferença quanto aos resultados, como pode
ser percebido no Plano de Ação, principalmente, no que concerne à racionalidade do
“Porque fazer?”que sugere, como possibilidades, a solução de outros problemas
considerando o imbricamento de suas dimensões.
As propostas desse Plano de Ação foram elaboradas a partir da percepção
dos sujeitos da pesquisa e buscam um alinhamento aos pressupostos das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Enfermagem e com a missão
confessional do Curso em questão. Embora, construído com base em uma
metodologia que direciona o olhar a um contexto específico, esse Plano de Ação traz

Considerações Finais

141

a representação de atores do processo educativo que, em suas pesquisas, embasados
em referenciais consistentes, abordam com propriedade os aspectos destacados e
ampliam o alcance de suas proposições. Acredita-se que novas pesquisas,
direcionadas a esta temática, com enfoque na realidade dos diversos cenários
poderão contribuir concretamente para consolidar os princípios das DCN e
potencializar o desejo dos educadores quanto ao desdobramento de ações efetivas
que agreguem “valores” ao processo formativo do enfermeiro. No entanto, ainda
que, as sugestões apontadas para melhorar a formação quanto aos aspectos
mencionados não sejam efetivadas, em sua totalidade, no curso de Enfermagem foco
dessa pesquisa, reitera-se que o ato avaliativo conjugado à metodologia da Pesquisa
Ação possibilitou um “processo reflexivo” com base em dados advindos da realidade
que, em si, constituiu uma ação concreta no âmbito dos sujeitos envolvidos.
Registro como depoimento pessoal que, ao realizar esta pesquisa, à
medida que me apropriava dos referenciais de outros autores, fui refletindo e
percebendo que as minhas inquietações, quanto ao aprimoramento do currículo para
atender à formação do enfermeiro com o perfil preconizado pelas DCN, eram
compartilhadas por muitos autores que buscam em suas pesquisas, sob diferentes
ângulos, desvendar os aspectos que precisam ser melhorados para conferir, ao
graduando, uma formação tão abrangente. Ao terminá-la, concluo que embora tenha
avançado, percebo que ainda há muito a ser pesquisado, pois a complexidade do
processo educativo e do contexto de mundo no qual se insere não se esgota e muitos
dos questionamentos vão continuar... Inquietações!!!
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu Maria Dyrce Dias Meira, doutoranda do programa de Pós Graduação da
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, área de concentração:
Administração em Enfermagem, gostaria de convidá-lo(a) a participar da pesquisa
“Mudança curricular: estudo sobre a formação do enfermeiro segundo a percepção
de egressos e empregadores”, que tem como objetivo “Gerar subsídios para
avaliação e transformações do atual currículo do curso de graduação em
enfermagem de uma Instituição confessional” a partir do levantamento das
percepções dos egressos sobre o seu processo de formação frente as exigências do
mercado de trabalho e da percepção dos empregadores sobre

as competências

requeridas destes, como profissionais.
A coleta de dados junto aos egressos e empregadores será realizada por meio
de entrevista individual, que será gravada para manter a fidedignidade na transcrição
dos conteúdos. Os dados, após esta análise, serão condensados em um Relatório
Síntese que servirá como instrumento disparador para a reflexão-ação nos encontros
para realização do Grupo Focal com os docentes, que também será gravado.
Se você concordar em participar, voluntariamente, do estudo, sua
contribuição será de grande importância e será assegurado o respeito aos seus
direitos abaixo relacionados:
•

garantia de receber informações sobre os objetivos e os procedimentos
adotados na pesquisa, bem como sobre os riscos e benefícios a ela
relacionados;

•

liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e/ou deixar
de participar do estudo, sem prejuízo ou penalização;

•

garantia do anonimato e confidencialidade das informações sigilosas;

•

garantia da não existência de danos e riscos a sua pessoa.

Este termo de consentimento livre e esclarecido será assinado em duas vias.
Sendo que uma ficará com você e a outra arquivada, com a pesquisadora. Após a
conclusão do trabalho este será divulgado através de publicações e apresentação em
eventos.
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Caso você tenha alguma dúvida, o telefone do Comitê de Ética em Pesquisas
da Escola de Enfermagem da USP é (011)30667548. Eu também estarei a sua
disposição para esclarecimentos nos telefones (011)37445911 e (011)73161029 e
pelo e-mail dyrcem@yahoo.com.br.

______________________
Assinatura do participante

_____________________
Maria Dyrce Dias Meira
(pesquisadora)
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Anexo D

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EGRESSOS
Identificação:
Idade:
Formação anterior ao curso de graduação:
Pós Graduação:
Atividade anterior ao curso de graduação:
Áreas de atuação após a graduação:
( ) Hospitalar ( ) Saúde pública........( ) Empresarial ( ) Ensino ( ) Outra:..........
Área de atuação atual:
Há quanto tempo atua nesta área:
Questões:
1. Hoje, atuando no mercado, como profissional enfermeiro, como você avalia a
sua formação?
2. Descreva uma situação vivenciada por você, ao desempenhar as atividades,
como profissional, em que a instituição formadora se mostra muito presente,
ou seja, cuja atuação/decisão tenha sido influenciada pelo processo de
formação?
3. Enquanto estudante na graduação e agora com sua vivência profissional, que
mudanças você sugere no currículo do curso, visando uma formação mais
adequada/abrangente?
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EMPREGADORES
Identificação:
Ano de formação na graduação:
Titulação/Área:
Cargo/Função atual.....................................Tempo de atuação....................
Hospital ( )
Saúde Pública ( ) Empresa ( ) Outros ( ).....................
Cargo/Função anterior:
Número de enfermeiros sob sua responsabilidade:
Questões:
4. Qual o perfil do enfermeiro demandado por esta instituição?
5. Você percebe diferenças na atuação dos enfermeiros formados pelas
diferentes instituições?
6. Você pode mencionar uma situação prática em que estas diferenças são
notadas?
7. Que sugestões você faria para melhorar o processo de formação dos
enfermeiros do UNASP?
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Anexo E

Anexos

159

160

Anexos

Anexos

161

162

Anexos

Anexos

163

