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RESUMO

CHIRELLI,  M.Q.  UO processo  de  formação do  enfermeiro  crítico-reflexivo  na  visão  dos 
alunos do Curso de Enfermagem da FAMEMA U. Ribeirão Preto, 2002. (Doutorado) – Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

Estudamos nesta pesquisa a formação do enfermeiro enquanto sujeito crítico-reflexivo no Curso de 
Enfermagem da FAMEMA, tendo como objetivo captar através dos alunos como está sendo 
construído  seu  processo  de  formação,  na  direção  da  constituição  de  um profissional  crítico-
reflexivo; identificar as marcas diferenciais do processo de formação percebidas pelos mesmos, a 
partir da lógica do Projeto Político-Pedagógico (PPP), bem como apreender quais as facilidades e 
dificuldades  encontradas,  pelos  mesmos  no  transcorrer  de  um  processo  de  formação 
crítico/reflexivo. Tomamos por pressuposto que a formação de um enfermeiro crítico-reflexivo 
implica que o aluno torne-se sujeito no processo de formação e, essa transformação do aluno em 
sujeito está determinada e determina o contexto da implementação do PPP adotado pelo Curso de 
Enfermagem da FAMEMA. A pesquisa foi realizada com os alunos da 4ª série do Curso de 
Enfermagem da  FAMEMA, no ano  de  2001,  sendo utilizadas  as  técnicas  de  grupo focal  e 
entrevista semi-estruturada. Para a organização do material empírico utilizou-se do método do 
Discurso do Sujeito  Coletivo (DSC),  com posterior  aplicação da técnica  de  análise temática 
proposta por Minayo.  Na análise emergiram três eixos temáticos dos quais revelou-se que o 
processo de formação do enfermeiro crítico-reflexivo se dá pela construção de competências, as 
quais apresentam qualidade formal e política, iniciando-se na graduação e continuando ao longo da 
vida,  numa  perspectiva  de  renovação  constante  da  profissão  e  do  profissional.  A  mudança 
curricular deu-se por meio da implementação do PPP enquanto processo dinâmico, histórico, 
contraditório, construído pelos sujeitos que atuam no mesmo, apresentando adesão e resistências ao 
longo do processo. Ao utilizarmos a Metodologia da Problematização e o currículo integrado, 
verificamos ser importante a articulação entre ensino-serviço-comunidade através de parcerias, 
gerando  novos  cenários  de  ensino-aprendizagem,  tomando  o  trabalho  enquanto  princípio  da 
formação, provocando uma ação crítico-reflexiva acerca da realidade vivida no cotidiano,  no 
entanto, gerando vários conflitos nesta nova relação. Os alunos apontam para uma ampliação do 
fazer do enfermeiro e da concepção de saúde-doença, utilizando as tecnologias leves no cuidado 
com o usuário,  além de reconhecer que o trabalho em equipe requer uma nova postura do 
profissional na qual deve criar vínculo, ter argumentação fundamentada posicionando-se frente à 
equipe. O trabalho pedagógico ocorre em pequenos e no grande grupo, nos quais aprende-se a 
argumentar, a ouvir, conviver e respeitar a diversidade e diferenças de opiniões, aprende-se a lidar 
com  os  conflitos,  os  quais  nem  sempre  são  considerados  pelos  docentes  que  apresentam 
dificuldades para trabalhá-los enquanto processo educativo. O professor nesta metodologia faz a 
mediação entre  o  objeto a  ser  aprendido e  o  aluno para  a  construção do conhecimento,  na 
perspectiva da autonomia no processo de aprender a aprender, sendo considerado como aquele que 
instiga  o  aluno  a  refletir  sobre  a  realidade,  orienta  e  auxilia  o  aluno  nas  suas  atividades  e 
dificuldades. O processo de avaliação deve ser contínuo e formativo, no entanto, manteve-se no 
geral uma concepção e prática tradicional, sendo realizada por vezes de forma burocratizada, sem 
significado e finalidade processual para alunos e professores.

Palavras-Chave:  Educação  em Enfermagem,  Formação  Crítico-Reflexiva  do  Enfermeiro, 
Currículo Integrado, Metodologia da Problematização. 



ABSTRACT

CHIRELLI, M. Q.  UThe process of educating critical and reflective nurses in the view of 
Nursing students at FAMEMA U. Ribeirão Preto, 2002. (Doctoral Thesis) – University of São 
Paulo at Ribeirão Preto, College of Nursing.

In this study, we have investigated the education of nurses as critical and reflective subjects in the 
Nursing Program at FAMEMA, aiming at understanding through students how their education 
process is being constructed towards the constitution of a critical and reflective professionals; at 
identifying the  differences  in  the  education process perceived by them on basis  of  the  logic 
stemming from the Political  and  Pedagogical  Process  (PPP)  as  well  as  at  apprehending the 
difficulties that they have encountered during a process of critical/reflective education. We based on 
the assumption that the education of a critical and reflective nurse implies that the student will 
become a subject in the education process and that this transformation of students into subjects 
determines and is determined by the context of implementation of PPP adopted by the Nursing 
Program at FAMEMA. The research was conducted with fourth-year students in the Nursing 
Undergraduate  Program at  FAMEMA in  2001.  Focal  group  techniques  and  semi-structured 
interviews were used. In order to organize the empirical material, the Collective Subject Discourse 
(DSC) method was used, which was followed by the application of the thematic analysis technique 
proposed by Minayo. In the analysis, three thematic axes emerged from which it was revealed that 
the  process  of  education  of  critical  and  reflective  nurses  occurs  through the  construction  of 
competencies that present formal and Political quality. They begin in the undergraduate program 
and continue during life in a perspective of constant renovation of the profession as well as of the 
professional. Curricular change took place by the implementation of PPP as a dynamic, historical 
and contradictory process that was constructed by the subjects participating in it. It presented 
adherence and resistance as it developed. By using the Problematization Methodology and the 
integrated curriculum, it  was verified that the teaching-service-community articulation through 
partnerships was important since it generated new learning-teaching scenarios by taking work as 
the  educational  principle,  thus  causing  a  critical  and  reflective  action  concerning  the  reality 
experienced in daily routine, although various conflicts were generated in this new relationship. The 
students pointed out an expansion of the nurse's performance as well as of the conception of health-
disease through the utilization of light technology to care for users in addition to the recognition of 
the fact that team work required a new attitude from professionals in which a tie must be created, 
and arguments must have a basis for one's positioning in relation to the team. Pedagogical work 
took place in small as well as in the big group, where students learned to discuss, to listen, to live 
with and respect diversity and different opinions. They learned to deal with conflicts which are not 
always taken into account by the patients who present difficulties in dealing with them as an 
educational process. In this methodology, the teacher is a mediator between the objective to be 
learned and the student for the construction of knowledge in the perspective of autonomy in the 
process of learning to learn. He is regarded as the one who instigates the student to reflect on 
reality, guides and helps the student in his activities and difficulties. The evaluation process must be 
continuous and educational; however, a practical and traditional conception was generally kept. At 
times, it was conducted in a bureaucratized fashion and had a processual meaning and purpose for 
students and teachers.

Key  words:  Nursing  Education,  Nurses'  Critical  and  Reflective  Education,  Integrated 
Curriculum, Problematization Methodology. 



RESUMEN

CHIRELLI, M. Q. UEl proceso de formación del enfermero crítico-reflexivo en la visión de 
los alumnos de la Carrera de Enfermería de la FAMEMA U. Ribeirão Preto, 2002. (Doutorado) 
– Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

Estudamos en esa investigación la formación del enfermero como sujeto crítico-reflexivo en 
la Carrera de Enfermería de la FAMEMA, con el objetivo de captar a través de los alumnos 
como está siendo construído su proceso de formación, en la dirección de la constitución de 
un profesional crítico-reflexivo; identificar las marcas diferenciales del proceso de formación 
percibidas por ellos, a partir de la lógica del Proyecto Político-Pedagógico (PPP), bién como 
comprender las facilidades y dificultades encontradas en el  transcorrer  de un proceso de 
formación crítico/reflexivo. Tomamos por presupuesto que la formación de un enfermero 
crítico-reflexivo implica que el alumno se torne sujeto en el proceso de formación y esa 
transformación  del  alumno  en  sujeto  está  determinada  y  determina  el  contexto  de  la 
implementación  del  PPP  adoptado  por  la  Carrera  de  Enfermería  de  la  FAMEMA.  La 
investigación fue realizada con los alumnos de la 4ª série de la Carrera de Enfermería de la 
FAMEMA, en el año de 2001, siendo utilizadas las técnicas de grupo focal y entrevista semi-
estructurada. Para la organización del material empírico fue utilizado el método del Discurso 
del  Sujeto  Colectivo  (DSC),  con  posterior  aplicación  de  la  técnica  de  análisis  temático 
propuesta por Minayo. En el análisis emergieron tres ejes temáticos de los cuales se reveló 
que el proceso de formación del enfermero crítico-reflexivo ocurre por la construcción de 
competencias, las cuales presentan calidad formal y política, iniciandose en el pregrado y 
continuando durante la vida, en una perspectiva de renovación constante de la profesión y 
del  profesional.  El  cambio  curricular  ocurrió  por  medio  de  la  implementación  del  PPP 
encuanto proceso dinámico, histórico, contraditório, construído por sus sujetos, presentando 
adhesión  y  resistencias  durante  el  proceso.  Utilizamos  la  Metodología  de  la 
Problematización y el currículo integrado, y verificamos ser importante la articulación entre 
enseñanza-servicio-comunidad  a  través  de  parcerias,  generando  nuevos  escenários  de 
enseñanza-aprendizaje, tomando el trabajo como princípio de la formación, provocando una 
acción crítico-reflexiva acerca de la realidad vivida en el cotidiano, pero, generando también 
vários conflictos en esta nueva relación. Los alumnos apuntan para una ampliación del hacer 
del enfermero y de la concepción de salud-enfermedad, utilizando las tecnologias leves en el 
cuidado con el usuário, además de reconocer que el trabajo en equipo requiere una nueva 
postura del profesional en la cual debese criar vínculo, tener argumentación fundamentada 
posicionandose con relación al equipo. El trabajo pedagógico ocurre en pequeños y en el 
grande grupo,  en los  cuales se aprende a argumentar,  a  escuchar,  convivir  y respetar  la 
diversidad y diferencias de opiniones, se aprende a lidar con los conflictos, los cuales ni 
siempre son considerados por los docentes que presentan dificultades para trabajar con el 
proceso educativo. El profesor en esta metodología hace la mediación entre el objeto a ser 
comprendido y el alumno para la construcción del  conocimiento, en la perspectiva de la 
autonomia en el proceso de aprender a aprender, siendo considerado como lo que instiga el 
alumno  a  refletir  sobre  la  realidad,  orienta  y  auxilia  el  alumno  en  sus  actividades  y 
dificultades. El proceso de evaluación debe ser contínuo y formativo. Todavia, se mantiene 
en lo general,  una concepción y prática tradicional,  siendo realizado por veces de forma 
burocratizada, sin significado y finalidad procesual para alumnos y profesores.

Términos-Clave:  Educación  en  Enfermería,  Formación  Crítico-Reflexiva  del  Enfermero, 
Currículo Integrado, Metodología de la Problematización. 



APRESENTAÇÃO 

A formação dos enfermeiros numa perspectiva crítico-reflexiva e em defesa 

da vida, tem sido, há algum tempo, uma das questões que vêm mobilizando alguns 

docentes  do  Curso  de  Enfermagem  da  Faculdade  de  Medicina  de  Marília 

(FAMEMA). Desde 1998, vem sendo implementado um novo currículo,  que tem 

como cenário o desenvolvimento do Projeto UNI - Marília, o qual propõe em seu 

ideário a reformulação do processo de formação dos profissionais da área da saúde 

em união com o serviço e a comunidade.

Ao  assumir  o  Projeto  UNI,  a  Faculdade  organizou  uma  diversidade  de 

frentes de trabalho e à medida que se delinearam as estratégias para a mudança na 

formação de enfermeiros e médicos, o Curso de Enfermagem construiu um Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) centrado na formação de enfermeiros como sujeitos no 

seu processo de vida e trabalho, pois num primeiro movimento ao realizarmos uma 

pesquisa para elaborarmos um novo perfil do profissional a ser formado (COSTA et 

al., 1996), percebemos que havia necessidade de mudanças no processo de formação 

para  constituir  o  mesmo.  Para  implementarmos  tal  perfil  adotamos  um currículo 

integrado e a Metodologia da Problematização, tendo como objetivo a formação das 

competências de um enfermeiro crítico-reflexivo com qualidade formal e política. 

O projeto pedagógico tem uma conotação política, pois reconhecemos que 

está inserido num determinado contexto dinâmico, construído historicamente pelos 

sujeitos que atuam no cotidiano da escola por meio de práticas pedagógicas com as 

mais diversas visões de mundo, permeadas por ideologias, culturas, subjetividades, 

criando uma tensão entre  as  mesmas,  sendo uma arena  de conflitos  e  interesses, 

estando estas práticas explícitas ou veladas nas contradições do processo em si.

Ao formularmos um novo projeto estamos apostando na possibilidade de 

construirmos um processo de formação articulado ao mundo do trabalho, rompendo 

com a separação entre teoria/prática, utilizando uma metodologia ativa de ensino-

aprendizagem, tendo como finalidade a formação através do ensino contextualizado, 



proporcionando uma aprendizagem significativa,  determinando a  possibilidade de 

mudanças nos diversos sujeitos envolvidos no processo em questão, na perspectiva 

de  um  profissional  crítico,  reflexivo,  compromissado  com  seu  papel  social, 

contribuindo para a formação do cidadão como sujeito ativo no seu próprio percurso 

de vida e de trabalho. 

Essa  mesma  opção  de  modelo  curricular  e  de  metodologia  vem  sendo 

utilizada na formação dos profissionais de Enfermagem do nível médio no Brasil, 

através  do  Projeto  Larga  Escala,  iniciado  no  princípio  da  década  de  80,  numa 

proposta conjunta do Ministério da Saúde e Organização Panamericana de Saúde, 

além de outras experiências na pós-graduação, como no curso de especialização em 

Enfermagem em Saúde Pública,  organizado pela  Universidade  Federal  de  Minas 

Gerais (UFMG), ambas experiências com trajetória de funcionamento há mais de dez 

anos.

Como a aplicação conjunta dessa modalidade de organização curricular e 

dessa  metodologia  durante  a  graduação  é  recente,  faz-se  necessário  realizarmos 

pesquisas  acerca dos  processos  de construção e  implementação do PPP,  além de 

compreendermos como os sujeitos do processo vão se constituindo para a formação 

crítico-reflexiva de enfermeiros e a transformação das práticas em saúde, sendo estes 

alguns dos aspectos a serem investigados.

Neste cenário de mudanças Rezende (1998) fez uma das primeiras pesquisas 

sobre o PPP em questão,  abordando como os  docentes  enfermeiros  do Curso de 

Enfermagem da FAMEMA compreendiam os conceitos sobre ensino-aprendizaem, 

saúde-doença e enfermagem, constatando que convivíamos com diversas visões de 

mundo,  as  quais  determinam a forma como realizam sua atividade pedagógica e 

assistencial.  Apontou,  também,  que  o  Projeto-UNI  Marília  proporcionou  aos 

docentes a oportunidade de redefinir seu processo de trabalho ao implantar o novo 

currículo, acreditando que este poderá imprimir uma qualidade melhor na formação, 

tendo impacto junto à população, ao nortear-se pelos princípios do SUS.

Outras pesquisas sobre as práticas desenvolvidas neste PPP também estão 

em andamento para que possamos cada vez mais desvendar os processos intrínsecos 

às mudanças curriculares.



O  fato  de  ter  sido  coordenadora  do  Departamento  e  do  Curso  de 

Enfermagem da FAMEMA no período de 1997 a início de 2001, fez com que me 

envolvesse com várias discussões sobre a implementação do projeto político que 

vinha sendo defendido pela  Associação Brasileira  de  Enfermagem (ABEn),  mais 

especificamente  o  de  formação  na  graduação  de  enfermeiros,  mobilizando-me  a 

investir junto aos docentes do Curso na implementação do novo PPP, o qual está 

pautado nos princípios e diretrizes do projeto da ABEn.

Destacamos que algumas das questões apontadas na pesquisa são também 

determinadas por outras reflexões coletivas, que já vinham sendo construídas nos 

espaços de implementação do PPP, com a participação de outros alunos e docentes e 

que se mostraram mais claras para a pesquisadora após a realização da análise do 

material empírico coletado.

Dessa forma, o presente trabalho pretende contribuir para a investigação das 

práticas no processo de formação dos recursos humanos em saúde, e em especial na 

Enfermagem, uma vez que, para implementar o Sistema Único de Saúde - SUS e a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, há necessidade de revisão dos 

Projetos Político-Pedagógicos das Instituições e dos cursos  de graduação de uma 

forma geral.

Na Enfermagem, essa reconstrução data do início da década de 80, quando 

começaram  as  discussões  e  a  construção  do  projeto  político  para  a  profissão, 

conduzido  pela  ABEn,  o  qual  vem  sendo  implementado,  enfrentando  políticas 

econômicas,  de  ensino  e  de  saúde  nem  sempre  favoráveis  aos  processos  de 

transformação nos serviços de saúde e na Enfermagem.

O desafio que se coloca para a profissão é o de criar e implementar novas 

experiências  pedagógicas,  com práticas  e  saberes  que mobilizem e  potencializem 

processos de mudanças, constituindo sujeitos para uma ação transformadora tanto 

nos  órgãos  de  formação  dos  recursos  humanos,  almejando  a  construção  de 

competências com qualidade formal e política que vão percorrer a profissão ao longo 

da vida, renovando-a e assim renovando os profissionais, como também nos serviços 

de saúde, nos quais esperamos que tenham algum impacto na qualidade de vida da 

comunidade.



Assim, no primeiro capítulo, tratamos da delimitação do objeto de estudo, 

no  contexto  do  setor  saúde  e  educação;  no  segundo  apresentamos  o  referencial 

teórico e o percurso metodológico, delimitando os sujeitos envolvidos, o campo de 

pesquisa, as fontes e o instrumento de coleta de dados, além de definirmos o modo de 

realização da análise do material empírico coletado e, por fim, no quarto capítulo 

apresentamos a análise através de três eixos temáticos, a saber.

Tema 1 – A construção de possibilidades na implementação do PPP como processo 

de mudanças: o cenário.

Tema 2 – Qual o enfermeiro que encontramos? Qual o enfermeiro que desejamos? 

Qual(is) o(s) caminho(s) para a transformação da Enfermagem?

Tema 3 - O processo ensino-aprendizagem crítico-reflexivo: favorecendo a formação 

de competências com qualidade formal e política articulando teoria/prática

Sub-tema  3  -  Professor  e  aluno  como  sujeitos  no  processo  ensino-

aprendizagem: ensinando a aprender e aprendendo a ensinar;

Sub-tema 3 - Processo de avaliação na formação crítico-reflexiva do Curso de 

Enfermagem da FAMEMA.
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1. Formação do Enfermeiro no Contexto do Setor Saúde e Educação: delimitando o 
objeto de estudo.

1.A Formação do Enfermeiro no Contexto do Setor 
Saúde  e  Educação:  delimitando  o  objeto  de 
estudo.

Uma das questões que têm sido colocadas em relação à consolidação de 

práticas de saúde que componham um modelo de saúde calcado nos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), é a problemática de recursos humanos, sendo que 

este é um dos dilemas a ser enfrentado tanto do ponto de vista das práticas como da 

formação de pessoal.

Assim, a formulação de novas propostas para a formação dos profissionais 

da área da saúde na perspectiva crítica TP

1
PT para a transformação social, entre esses os 

enfermeiros,  vem  sendo  considerada  como  uma  das  demandas  para  que 

reorganizemos as práticas de saúde na direção de um sistema ancorado nos princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, vários aspectos têm sido apontados 

como  motivos  de  uma  crise  na  formação  dos  recursos  humanos,  gerados  por 

determinantes externos e internos aos órgãos formadores. 

Atualmente,  tanto no Brasil  como em vários países no mundo, tem sido 

questionado sobre qual o papel do sistema educacional, incluindo o universitário, no 

processo de formação dos homens na sociedade, bem como de sua articulação com 

setores específicos desta. (UNESCO, 1998; SOUZA SANTOS, 1999). 

Dentre  os diversos desafios que temos que enfrentar na nossa sociedade 

tanto  no  presente  como  no  futuro,  aponta-se  a  educação  como  um  trunfo 

indispensável à humanidade na construção da paz, da liberdade e da justiça social. 

Algumas mudanças  vêm sendo discutidas  amplamente,  tendo como um dos  seus 

produtos um relatório elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI (DELORS, 2000), encaminhado à UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura) em meados da década de noventa. 

1
TP

�
PT Entendemos por pespectiva crítica a formação crítico-reflexiva na direção da constituição de sujeitos. Esta 

abordagem será melhor explicitada no conjunto dos capítulos.
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objeto de estudo.

Deste  documento  destacamos  que  na  Educação não  comporta  mais  uma 

bagagem escolar baseada no volume de conteúdos, sendo isso pouco operacional e 

nem mesmo adequado.  O  que  se  acumula  no  começo  da  vida  deve  estar  sendo 

constantemente  atualizado e  aprofundado,  considerando que  estamos vivendo um 

período no qual as mudanças ocorrem com grande velocidade. Ressaltamos também 

que  a  Educação,  para  poder  dar  resposta  ao  conjunto  das  suas  missões,  deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, que serão ao longo da 

vida  os  quatro  pilares  do  conhecimento:  aprender  a  conhecer (ou  aprender  a 

aprender, adquirir os instrumentos de compreensão),  aprender a fazer (para poder 

agir  sobre  o  meio  envolvente),  aprender  a  viver  juntos (a  fim  de  participar  e 

cooperar  com os outros em todas as  atividades humanas) e  aprender a ser (via 

essencial que integra as três precedentes) (DELORS, 2000).

Os quatro pilares devem ter igual atenção,  no entanto,  privilegia-se mais 

intensamente  os  processos  de  ensino-aprendizagem  nos  dois  primeiros,  ou  seja, 

prioriza-se a aprendizagem cognitiva em detrimento das aprendizagens nas relações 

sociais. Mesmo quando se incluem as aprendizagens sobre as relações sociais nos 

conteúdos  a  serem  desenvolvidos,  essas  são  consideradas  de  valor  menor  nos 

processos de avaliação de desempenho do estudante. 

Diante deste cenário um dos desafios que a Enfermagem vem se propondo a 

enfrentar  diz  respeito  à  elaboração de  projetos  que  tenham potência  para formar 

profissionais  compromissados  com a  sociedade  e  com seus  problemas  de  saúde, 

numa perspectiva que articule a teoria e a prática, numa visão crítica a respeito da 

realidade,  visto  que  temos um contexto no qual  os  problemas de saúde  estão se 

tornando cada vez mais complexos, e as intervenções na busca de sua resolução têm 

sido referenciadas numa concepção de saúde que prioriza o eixo biológico. Soma-se 

a  este  conjunto  um  fator  de  difícil  manejo,  que  diz  respeito  ao  trabalho  dos 

profissionais de saúde ainda se dar de forma desarticulada e centrada nas tecnologias 

durasTP

2
PT.

2
TP

�
PT O termo tecnologia está sendo aplicado no sentido de conjunto de saberes e instrumentos que expressam, nos 

processos  de  produção  de  serviços,  a  rede  de  relações  em que  seus  agentes  articulam sua  prática  em uma 
totalidade social (GONÇALVES, 1994); portanto os meios e instrumentos de trabalho e os saberes utilizados 
pelos  homens na transformação da natureza,  num processo historicamente  determinado,  envolvendo relações 
sociais  entre  o  objeto  e  os  homens,  na  intenção  de  um determinado  produto.  Aqui  estamos  nos  referindo, 
especificamente, à tecnologia dura, que segundo classificação de Merhy (1997a) envolvem as máquinas e os 
exames diagnósticos.
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Dessa  forma,  as  instituições  de  ensino  vêm  buscando  a  construção  de 

propostas que integrem os diversos aspectos dos problemas de saúde, considerando a 

complexidade  do  homem,  o  contexto  em  que  ele  vive  e  trabalha  e  que  os 

profissionais  tenham  competência  para  enfrentar  os  desafios  do  século  XXI, 

construindo uma consciência crítica a respeito do contexto em que está inserido.

Nessa perspectiva, o documento que representa a proposta da escola e da 

instituição  é  o  Projeto  Político-Pedagógico  (PPP),  o  qual  mostra-se  como  o 

instrumento norteador das propostas educacionais, podendo ser colocado à serviço de 

uma formação crítica, reflexiva, de emancipação dos seres humanos, como também 

da reprodução dos valores de uma sociedade desigual, injusta e excludente.

O PPP revela as intenções que cada instituição escolar tem no processo de 

formação dos seres humanos/profissionais, pois ele contém a opção ético-político-

pedagógica,  o  referencial  filosófico  adotado,  a  finalidade  da  formação para  uma 

determinada sociedade, o perfil do indivíduo/profissional a ser formado, os objetivos 

traçados  para  o  curso,  a  organização  estrutural  dos  conteúdos  e  o  processo  de 

avaliação.  Os indicativos  do projeto podem ser  detectados,  dentre  outras formas, 

através  de  suas  práticas,  nas  quais  revela-se  a  orientação  lógica  e  ideológica 

estabelecidas.

No contexto  dos  processos  de  formação,  vários  projetos  pedagógicos  de 

nível  universitário  da  área  da  saúde  que  estão  em  funcionamento  vêm  sendo 

questionados  por  não  estarem  levando  à  preparação  de  profissionais  para  a 

intervenção em saúde de forma crítica, considerando o contexto em que os problemas 

de saúde estão sendo gerados, por desarticularem o mundo do ensino do mundo do 

trabalho e da realidade social,  por serem muito mais centrados no hospital  como 

campo  de  aprendizagem,  verticalizados  em  profissões  e  disciplinas,  levando  à 

especialização precoce, dentre outros aspectos. As abordagens dos problemas e dos 

conteúdos TP

3
PT (muitas vezes somente temas) são em grande parte das vezes descolados 

da realidade epidemiológica e estão em função da crescente tecnologia que tem sido 

3
TP

�
PT Consideramos que os conteúdos “são os conhecimentos sistematizados, selecionados das bases das ciências e 

dos modos de ação acumulados pela experiência social da humanidade e organizados na escola; são habilidades e 
hábitos vinculados aos conhecimentos, incluindo métodos e procedimentos de aprendizagem e de estudo; são 
atitudes e  convicções,  envolvendo modos de agir,  de  sentir  e  de  enfrentar o mundo; deverão contemplar  as 
competências para a formação do enfermeiro que a escola propõe” (FAMEMA, 1997, p.19)
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incorporada aos processos de diagnóstico e tratamento das doenças, com destaque ao 

plano individual em detrimento do coletivo TP

4
PT.

Na Iª Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde (BRASIL, 

1993, p.151), realizada em 1986, já se apontava que “a formação de mão-de-obra em 

saúde  proporcionada  pelo  aparelho  formador  não  é  adequada  às  necessidades  de 

saúde da população brasileira nem às necessidades dos serviços”.

1.1.Retomando  um pouco  a  história:  a  Enfermagem e  o 
Sistema Único de Saúde.

Emersa nesse cenário, desde a década de 80, a Enfermagem brasileira vem 

discutindo  sobre  o  processo  de  formação  dos  seus  profissionais.  O  movimento 

iniciou-se no período de 1986/89, com a avaliação do ensino de Enfermagem através 

do  perfil,  das  competências  do  enfermeiro  e  do  currículo  mínimo  em  vigor  e 

culminou, no período de 1990/94, na elaboração da proposta para a (re)formulação 

do  currículo  mínimo  em  áreas  temáticas  (BRASIL,1994a).  Construiu-se  neste 

período  um  projeto  político  para  a  Enfermagem,  articulado  aos  princípios  do 

Movimento da Reforma Sanitária.

Tal revisão do currículo mínimo ocorreu num momento de questionamentos 

e  propostas  na  política  nacional  de  saúde,  impulsionados  pelo  Movimento  da 

Reforma Sanitária, cuja agenda de discussões tinha como pontos centrais a cidadania 

e os direitos sociais. É inegável que este Movimento, enquanto um processo político, 

cultural, intelectual, moral e ético, que compreende uma totalidade de propostas de 

mudanças,  representou,  neste  contexto,  momentos  relevantes  mobilizando  a 

discussão, levantando e impondo questionamentos direcionados ao modelo de saúde 

e igualmente de formação de pessoal. 

Os profissionais adeptos do movimento da reforma sanitária participaram 

ativamente da elaboração das propostas da 8ª Conferência Nacional de Saúde, evento 

que marcou um período de re-construção da democracia nacional, as quais foram 

4
TP

�
PT Aqui tomamos o coletivo não no sentido da serialidade, mas das inter-relações e determinações presentes nos 

grupos sociais.
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incorporadas à Carta Constitucional de 1988, dentre estas a organização das ações de 

atenção à saúde através do SUS. 

O SUS propõe a  organização das ações  de atenção à saúde individual  e 

coletiva voltadas para a universalização e eqüidade no acesso aos serviços de saúde, 

com  uma  abordagem  integral  do  indivíduo  inserido  na  família  e  na  sociedade, 

descentralização  das  ações  e  serviços  através  de  um  sistema  hierarquizado  e 

regionalizado,  sendo  o  nível  local  o  espaço  de  planejamento  e  gestão,  além  da 

participação popular no controle das ações (BRASIL, 1990).

No entanto,  todo o movimento da reforma sanitária e de constituição do 

SUS foi insuficiente para transformar, em pouco tempo, a retórica do projeto em 

realidade,  cristalizando-se  no  arcabouço  jurídico-político-institucional  da 

Constituição e Lei Orgânica da Saúde (PAIM, 1996), o que sem dúvida indica um 

passo importante e decisivo, mas não necessariamente suficiente para a concretização 

do SUS.

Campos  (1997a,  p.65)  acrescenta  que  não  há  dúvida  que  o  texto 

constitucional no que diz respeito ao capítulo da saúde se constitui em um avanço na 

democratização  da  atenção  à  saúde  enquanto  direito  do  cidadão.  Mas  na  prática 

sanitária ainda temos poucos avanços e isso pode ser explicado pelo “predomínio de 

políticas estatais com os mais variados matizes de um neoliberalismo tacanho”.

O  autor  ainda  nos  alerta  que  o  movimento  sanitário  tem  dado  pouca 

importância  ao “processo de constituição de atores sociais TP

5
PT capazes de alterar  as 

correlações de forças, viabilizando transformações concretas no Sistema Público de 

Saúde”. Para que isso ocorra temos que revigorar projetos que se constituam em 

processos  de  produção  de  sujeitos  que  tenham  vontade  política  e  que  queiram 

construir um projeto de reformas (CAMPOS, 1997a, p.66).

Assim, há que se constituir novos processos provocando e desencadeando 

discussões acerca da prática em saúde, de forma que essa seja revisitada, retomando 

sua finalidade, questionando o compromisso com os segmentos da sociedade e a  

5
TP

�
PT O termo ator social é utilizado como sendo as pessoas, ou conjunto de pessoas, que representam um papel em 

um  determinado  contexto  social.  São,  portanto,  portadoras  de  um  determinado  projeto  com  o  qual  há 
possibilidade de determinar o contexto onde atua. O sujeito é um ser biológico, com uma subjetividade complexa 
que contrai relações sociais que podem alterar seus interesses, desejos e necessidades (CAMPOS, 2000).
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articulação dessa prática com o processo de formação dos profissionais  de saúde 

como possibilidade de formação de sujeitos.

Nessa perspectiva, há necessidade de se redirecionar a formação inicial e 

permanente dos profissionais da saúde, colocando em questão os modelos e valores a 

serem construídos,  para  atender  a  esta  reorganização,  pautando-se  pela  ética  nos 

processos de intervenção, enquanto direito e respeito ao ser humano, construindo e 

re-construindo os processos de trabalho e competências profissionais, integrando a 

formação à realidade dos serviços e da comunidade.

Em resposta ao movimento que vinha sendo construído no setor saúde desde 

a  década de 70,  a  Enfermagem organizou vários eventos,  entre  esses  o  primeiro 

Seminário  Nacional  sobre  Ensino  Superior  de  Enfermagem,  realizado no  Rio  de 

Janeiro, em 1987, quando foram discutidos os problemas levantados nos seminários 

regionais e apontadas, em linhas gerais, as seguintes considerações:

 há falta de definição de um marco conceitual nos currículos; a 
universidade  não  tem  desenvolvido  seu  papel  social;  o 
compromisso do enfermeiro exige reformulação do atual currículo 
mínimo - Resolução CFE nº 163/72; a política nacional de saúde 
vem sendo fator determinante das ações de saúde desenvolvidas no 
pais; a formação está voltada, prioritariamente, para a assistência 
curativa  e  intra-hospitalar,  o  ciclo  básico  e  profissional  são 
estanques;  a  integração  docente-assistencial  é  fundamental  na 
medida que contribui para a melhoria da qualidade de ensino e da 
assistência de Enfermagem; falta de incentivo e de um plano de 
aperfeiçoamento  acadêmico  para  enfermeiros  docentes  e 
assistenciais e a necessidade de se garantir a competência tecnico-
científica  para  o  desenvolvimento  das  propostas  de  ensino  e 
assistência (BRASIL, 1987, p.40).

1.2.Localizando o sistema educacional:  ensinar  para quê, 
por quê e como?

Destacamos  uma  das  questões  que  vêm  determinando  os  problemas  no 

processo de formação, ou seja, o papel da universidade como centro de formação de 

recursos humanos numa sociedade de classes, em que há tensões permanentes entre 

as demandas dos diversos segmentos, e a urgência em se rever os projetos político-
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pedagógicos  das  organizações  de  ensino  e  dos  cursos,  que  parece  que  não  vêm 

atendendo a um ensino compromissado com os problemas da sociedade. 

Goergen (2001) destaca que a crise da universidade apresenta dois aspectos 

que estão relacionados aos conceitos de Razão (saber) e de Estado (poder), os quais 

estão na base da constituição da universidade moderna. Há uma crise de identidade 

na medida que o Estado, ao adotar um novo modelo econômico global, transfere 

muitas  de  suas  responsabilidades  no  campo  das  políticas  públicas  para  o  setor 

privado. Com isso, há necessidade de rediscutir qual será a relação entre Estado e 

Universidade,  ou  seja,  qual  será  a  intencionalidade  da  universidade  frente  à 

sociedade, além de como se dará a autonomia para sua produção. A outra questão diz 

respeito à concepção de ciência que se apóia na razão instrumental, na qual o mundo 

pode  ser  conhecido,  dominado  e  manejado  através  de  conhecimentos  objetivos, 

definitivos,  inabaláveis  e  universais.  Muitos  autores  vêm  questionando  esse 

paradigma epistemológico, sendo que isto poderá ter conseqüências profundas nos 

procedimentos de ensino e pesquisa, sobretudo no currículo. 

Segundo Castro apud Lima et  al.  (2000,  p.16)  “o grande desafio  para a 

Universidade  hoje,  é  armar-se  para  ser  capaz  de  contribuir  para  as  grandes 

transformações do mundo contemporâneo”.

Lima  et  al.  (2000,  p.22)  assinalam que  a  universidade  apresenta  várias 

dificuldades para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Em um 

estudo  para  tentar  apresentar  possibilidades  e  caminhos  para  que  a  universidade 

possa cumprir sua missão na formação e transformação do homem, apontam que será 

necessário  rever  as  estruturas  burocráticas  e  fragmentadas,  que  os  professores 

estejam comprometidos com o trabalho de criar, inventar, reinventar o processo de 

conhecimento.  E  nesse  sentido,  a  avaliação  deve  estar  presente  como uma auto-

reflexão e questionamento de suas metas e alcances, tendo como ponto de partida as 

discussões dos seguintes eixos: a intencionalidade da universidade, concepções de 

ciência e de currículo.

Na perspectiva do ensino superior, o Fórum Nacional de Pró-Reitores das 

Universidades Brasileiras, na introdução do “Plano Nacional de Graduação”, frisa 

novamente  que  estamos  vivendo  em  uma  sociedade  globalizada,  a  qual  tem 

priorizado a  dimensão tecnológica do conhecimento,  em estreita  sintonia  com as 

8
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relações  de  mercado,  no  qual  se  destaca  o  aspecto  econômico  de  competição 

incessante entre qualidade e lucro, colocando em crise o papel do Estado. Com a 

privatização de vários segmentos do aparelho estatal,  coloca-se em evidência um 

novo  “modelo  de  cidadania”  e  de  ética,  que  se  nutre  dos  interesses  do  mundo 

econômico em detrimento do humano e dos valores coletivos. Destacam ainda que 

este cenário de produção de bens globalizado convive com brutal exclusão social e 

desemprego (FORUM, 1999a, p.04).

Comenta ainda que em uma era de rápidas e profundas transformações, em 

que se impõe a informação, a comunicação, as novas formas de pensar e agir, faz-se 

necessário que, para o exercício de uma profissão, sejam adotados novos processos 

de  formação  que  possibilitem aos  egressos  a  capacidade  de  investigação  e  a  de 

“aprender  a  aprender”,  estimulando  assim  a  capacidade  para  entender  como  se 

produz o saber nas diversas áreas, criando condições para uma educação permanente. 

Além disso,  deve  também ficar  claro  que  as  mudanças  poderão  estar  a 

serviço  de  um  único  segmento  social  ou  num  modelo  inclusivo,  no  qual  o 

desenvolvimento  deve  ser  igualitário,  centrado  no  princípio  da  cidadania  como 

patrimônio universal, de modo que todos os cidadãos possam partilhar os avanços 

alcançados,  buscando o equilíbrio  entre  a  vocação  técnico-científica  e  a  vocação 

humanística, estando nesta intersecção o amplo papel de instituição promotora da 

cultura (FORUM, 1999a, p. 05).

Fica evidente que há interesses econômicos envolvidos em favor do capital 

a  ser  multiplicado.  No entanto,  este  modelo  de  produção,  o  qual  tem provocado 

grandes  desigualdades  com  exclusão  social,  com  valores  culturais  ligados  à 

competição pelo capital  (poder  e  lucro),  com concentração de renda,  tem gerado 

novos  conhecimentos  e  desenvolvimento,  mas  também  tem  gerado  guerras  e 

violência. 

Vários  autores,  entre  estes  Morin  (2000),  têm apontado que  estamos no 

transcorrer  da  construção  de  um  novo  paradigma,  no  qual  os  valores  da 

solidariedade, da preservação do meio em que vivemos, da compreensão do mundo 

resgatando  a  totalidade  do  ser  humano  e  a  ética  são  necessários.  Para  tanto,  os 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação deveriam estar sintonizados com esta 

visão  de  mundo,  caso  queiram  realizar  uma  formação  comprometida  com  a 

9
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construção da cidadania enquanto emancipação do homem na sociedade, garantindo 

uma formação mais global e crítica, ou seja, formar sujeitos da transformação da 

realidade, buscando respostas para os problemas contemporâneos.

A  educação  e  o  sistema  escolar,  enquanto  prática  social TP

6
PT,  não  têm 

neutralidade  e  nem  independência,  estando  articulados  aos  valores  e  regras  da 

sociedade.  Os  projetos  são  determinados  pela  lógica  da  produção  vigente,  pelo 

modelo  de  sociedade  em  que  estão  sendo  construídos,  onde  a  estratificação  da 

sociedade em classes, com domínio de uma dada classe, delimita o papel da escola e 

o que se deve ensinar. 

No  entanto,  a  sociedade  vive  em  constante  movimento  e  tensão,  tendo 

forças favoráveis e desfavoráveis a cada projeto implementado. Da mesma forma, a 

educação  vive  momentos  nos  quais  seus  projetos  podem  servir  tanto  para  a 

reprodução dos homens na sociedade de forma acrítica como para desenvolver uma 

formação  crítica,  reflexiva,  comprometida  e  consciente  para  atuar  a  favor  da 

emancipação do homem, da igualdade social e da qualidade de vida, formando-se 

cidadãos no seu processo de humanização.

Freire (1999, p.110) comenta que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que 
além do conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou 
aprendidos implica tanto em esforço de reprodução da ideologia 
dominante  quanto  o  seu  desmascaramento.  Dialeticamente  e 
contraditória,  não poderia ser  a educação só uma ou só a outra 
dessas  coisas.  Nem  apenas  reprodutora  nem  apenas 
desmascaradora da ideologia dominante.

Pucci (1994, p.47), ao estudar a Teoria Crítica, na perspectiva de Adorno, 

para  entender  a  educação  enquanto  um  processo  de  formação,  destaca  que  “a 

educação/formação  cultural  enquanto  auto-reflexão  crítica  significa  a  busca  da 

autonomia, da autodeterminação kantiana, do homem enquanto sábio fazendo uso 

público de sua razão (...). A educação é antes de tudo esclarecimento”. Dito isso, 

lembramos que a educação poderá ser utilizada para a emancipação do ser humano, 

tornando-o  capaz  de  observar,  avaliar,  escolher,  intervir,  romper,  podendo  ter  a 

6
TP

�
PT Consideramos que a prática social é um trabalho historicamente constituído na dinâmica da sociedade e que 

estabelece relações sociais com outros trabalhos, tendo uma instrumentalização técnica e articulação política para 
atender  aos  carecimentos  sociais  individuais  e  coletivos.  (ALMEIDA,  1991;  ALMEIDA;  ROCHA,  1997; 
ALMEIDA et al., 1999).
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possibilidade de uma tomada de posição consciente, na direção de projetos ético-

políticos voltados à defesa da vida e da cidadania. 

MacLaren (1997, p.194) ressalta que 

os  neoconservadores  rejeitam  a  perspectiva  de  que  as  escolas 
deveriam ser  locais  para  a  transformação social  e  emancipação, 
lugares onde os estudantes são educados não somente para serem 
pensadores críticos, mas também para verem o mundo como um 
lugar onde suas ações podem fazer diferença.

Há uma preocupação com a dimensão moral dos atos dos seres humanos, 

considerando que a formação escolar à medida que se diz crítica, buscando construir 

novos conhecimentos e desvendando a realidade para além da aparência, tem um 

compromisso  com  a  transformação  social,  na  perspectiva  da  solidariedade  com 

grupos subordinados e marginalizados.

Diante  do  que  vem  sendo  discutido  sobre  a  formação,  a  mesma  está 

relacionada  à  habilidade  de  apropriar-se  das  informações  e  transformá-las  em 

conhecimento, num processo crítico e reflexivo. No entanto, diz respeito também à 

capacidade de busca constante do conhecimento para solucionar os problemas que se 

apresentam das mais diversas formas. No entanto, um outro questionamento deve ser 

suscitado quanto à finalidade da produção do conhecimento e a ética contida neste.

De Sordi e Bagnato (1998) apontam que não se trata somente da ampliação 

da criatividade, da relação do aluno com o conhecimento, enquanto dimensão crítica 

do saber. A questão está centrada em “para que e para quem” será utilizada esta 

capacidade de crítica e de construção do conhecimento. Ainda para as autoras, essa 

capacidade pode e deve ser posta a serviço dos interesses maiores da sociedade.

Numa outra visão sobre o conhecimento, Drucker (1997, p.16) ao abordar 

sobre a sociedade pós-capitalista, destaca que o recurso econômico básico não é mais 

o capital, nem os recursos naturais, nem a mão-de-obra.  Ele será o conhecimento. 

Ressalta que 

o valor é criado pela ‘produtividade’ e pela ‘inovação’, que são 
aplicações  do  conhecimento  ao  trabalho.  Os  principais  grupos 
sociais da sociedade do conhecimento serão os ‘trabalhadores do 
conhecimento’- executivos que sabem como alocar conhecimentos 
para  usos  produtivos,  assim  como  os  capitalistas  sabiam  como 
alocar  capital  para  isso,  profissionais  do  conhecimento  e 
empregados do conhecimento.
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Nesta visão, o conhecimento é valorizado, sendo importante os processos de 

formação considerando a aprendizagem para desenvolver a capacidade de renovação 

do conhecimento (aprender a aprender)  e a criatividade para inovar e resolver os 

problemas, sabendo lidar com incertezas, no entanto, a finalidade está no lucro, na 

manutenção de um sistema cada vez mais produtivo, o conhecimento passa a ser 

utilizado como mercadoria, tendo como finalidade a sua exploração econômica.

Desta forma, questionamos também em que referencial  ético estão sendo 

construídos os projetos pedagógicos. No presente estudo, há interesse em abordar um 

projeto que trabalhe com uma metodologia ativa, que leve o aluno a refletir sobre as 

informações  acessadas,  transformando-as  em conhecimento e  aplicando-as  para  a 

defesa da vida individual e coletiva.

Tal  formação,  além de  recolocar  a  discussão sobre sua intencionalidade, 

conta com desafios como o domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes para 

atuar  com  competênciaTP

7
PT com  qualidade  formal  e  política  e  responder  aos 

carecimentos sociais. Portanto, a adoção de metodologias ativas está articulada com 

o mundo do trabalho, com a resolução de problemas concretos e com a formação 

ético-política, além de saber trabalhar com as incertezas, buscando a consciência nos 

atos/escolhas praticados.

Com isso, tomamos como referência a ação, a competência do sujeito num 

determinado contexto sócio-histórico, competência esta que mobiliza certos saberes 

necessários para a intervenção e resolução de problemas. Segundo Demo (1998) a 

essência  da  competência  está  no  dinamismo,  na  capacidade  de  “saber  pensar”  e 

“aprender a aprender”, não sendo mais pertinente a noção de ciência como estoque 

de conhecimentos disponíveis, acessíveis pela via da simples transmissão. O perfil da 

competência profissional busca a recuperação permanente da própria competência; o 

profissional não é aquele que apenas executa sua profissão, mas é aquele que sabe 

pensar e refazer sua profissão; é aquele que pratica o questionamento reconstrutivo. 

7
TP

�
PT Consideramos  como  competência  um  conjunto  de  determinadas  ações  a  serem  desenvolvidas  durante  o 

processo de formação e ao longo da vida profissional. A ação envolve conhecimentos, habilidades e atitudes e 
podem ser  reconhecidas  através do  perfil  do  profissional  a  ser  formado.  Segundo Perrenoud (1999a,  p.7)  a 
competência  é  “uma  capacidade  de  agir  eficazmente  em  um  determinado  tipo  de  situação,  apoiada  em 
conhecimentos,  mas sem limitar-se  a  eles”;  elas  são construídas  diariamente,  envolvendo operações mentais 
complexas  (esquemas  de  pensamento),  mobilizando,  integrando  e  orquestrando  os  saberes  e  atitudes.  Os 
desempenhos são as ações que descrevem uma determinada competência.
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Demo (1998) considera ainda que o questionamento consiste na capacidade 

dos sujeitos serem competentes ao terem consciência crítica, questionando sobre o 

que  fazem,  elaborando  os  próprios  projetos  de  vida,  num  determinado  contexto 

histórico. A crítica sobre o que fazem, cria nos sujeitos a possibilidade de superarem 

sua  condição  de  massa  de  manobra,  construindo  alternativas  por  meio  de  sua 

intervenção  e  dos  seus  projetos.  Dessa  forma,  o  papel  da  educação  estaria  no 

processo  de  constituição  de  sujeitos  para  que  atuem  com  competência  e,  não 

necessariamente ou apenas pela competitividade.

Com o fenômeno da globalização,  no qual estão em jogo a competência 

técnica, a comunicação, a competitividade profissional e a velocidade de mudanças 

do  conhecimento,  o  mercado tem pressionado os  órgãos  formadores  para  que  se 

tenha profissionais que saibam trabalhar em equipe, com capacidade de discutir e 

decidir na incerteza, que tenham flexibilidade na utilização dos recursos disponíveis, 

porém tendo  como  finalidade  o  lucro,  desconsiderando  muitas  vezes  as  atitudes 

éticas.

Nesta  perspectiva,  nos  PPPs  os  valores  são  determinantes,  visto  que  a 

intencionalidade da educação também está  relacionada ao referencial  filosófico e 

sócio-cultural adotados no currículo, tendo reflexos nos desenhos curriculares e na 

escolha  das  metodologias  de  ensino,  na  seleção  dos  conteúdos  e  nos  eixos  de 

discussão sobre a realidade a ser desvendada na prática cotidiana nos cenários de 

ensino-aprendizagemTP

8
PT. 

Outra  questão  abordada  acima  diz  respeito  ao  papel  do  aluno  no 

questionamento reconstrutivo para alcançar a competência. Demo (1997, p. 284) ao 

discutir  a  aprendizagem,  ressalta  que  há  “duas  condições  intrínsecas  na 

aprendizagem: o esforço reconstrutivo pessoal do aluno e a presença maiêutica do 

professor”. Considera que o aluno aprende a  partir  do que já  está  disponível  no 

campo  do  conhecimento,  sendo  que  a  pesquisa  tem  papel  central,  e  que  não  é 

8
TP

�
PT Cenários  de  ensino-aprendizagem “é  um conceito  amplo  que diz  respeito  não  somente  ao  local  onde  se 

realizam as práticas, mas também aos sujeitos nelas envolvidos, à natureza e conteúdo do que se faz, etc. (...) diz 
respeito,  portanto,  à incorporação e à inter-relação entre métodos didáticos pedagógicos,  áreas de práticas  e 
vivências, utilização de tecnologias e habilidades cognitivas e psicomotoras. Inclui, também, a valorização dos 
preceitos  morais  e  éticos  orientadores  de  condutas  individuais  e  coletivas.  Eles  se  relacionam também aos 
processos de trabalho, ao deslocamento do sujeito e do objeto do ensino e à revisão da interpretação das questões 
referentes à saúde e à doença, em que se considera sua dinâmica social. Fica, portanto, clara a necessidade de 
mecanismos permanentes de ajustes da organização dos cenários de aprendizagem, quando se busca estudar “a” e 
“na” realidade.” (FEUERWERKER et al., 2000b, p. 40)
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possível  aprender  sem  elaboração  própria.  Dessa  forma,  torna-se  essencial 

desenvolver a habilidade de questionar o conhecimento.

Ao ser  destacada  a  capacidade  e  esforço reconstrutivo pessoal,  há  de se 

considerar  o  caráter  participativo  do  aluno  como  sujeito  no  processo  ensino-

aprendizagem.  A informação disponível  deve  transformar-se em conhecimento e, 

nesse processo o professor tem um papel importante, não como a principal fonte de 

informação, mas como aquele que conduz o aluno a pensar por si próprio e a realizar 

questionamentos sistemáticos, planejando estratégias que propiciem condições para a 

aprendizagem.  Portanto,  o  professor  deve  ser  o  orientador  do  processo  de 

questionamento reconstrutivo no aluno.

Com  isso,  a  escolha  de  modelos  de  organização  curricular  e  de 

metodologias  ativas  deverá  provocar  mudanças  na  universidade,  tanto  para  os 

professores, ao terem que repensar seu papel no processo de formação, como para o 

aluno que terá que construir uma nova postura frente a sua formação, bem como para 

a própria instituição formadora que terá de construir novas parcerias em um ensino 

contextualizado, além de rever sua estrutura organizacional para atender a um ensino 

mais flexível.

Com base na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), 

que vinha sendo gestada desde 1987, a reforma universitária está em curso e nela está 

presente o novo sistema de avaliação das instituições de ensino, com o Provão e a 

avaliação  das  condições  de  oferta  dos  cursos  de  graduação,  a  substituição  do 

currículo  mínimo  pelas  diretrizes  curriculares,  a  flexibilização  e  a  autonomia 

universitária.

Tudo isto  tem gerado grandes  tensões,  pois  na reestruturação do projeto 

educacional das Instituições e dos cursos, está em questão a construção de um novo 

paradigma educacional, e consequentemente de outras competências tanto para os 

professores como para os profissionais que estão em formação.

14



1. Formação do Enfermeiro no Contexto do Setor Saúde e Educação: delimitando o 
objeto de estudo.

1.3.O  Projeto  Político  para  a  Enfermagem:  construindo 
possibilidades.

Durante as discussões realizadas na década de 80 no seminário sobre perfil e 

competência  do  enfermeiro,  Cortella  (1988)  mencionou  que  a  reestruturação 

curricular na Enfermagem não é uma simples resposta aos modismos universitários, 

seja em seus objetivos, seja em seus conteúdos. Trata-se de uma necessidade urgente, 

colocada pela história.

Portanto,  para  a  definição  de  perfis  e  competências,  no  momento  da 

reestruturação do currículo, devemos refletir sobre qual o sentido dessa profissão em 

nossa realidade, enquanto significado e direção. Formar alguém que trabalhe com a 

realidade brasileira é formá-lo com consciência dos determinantes socio-históricos 

que a condicionam e, ao mesmo tempo, com uma sólida formação técnico/científica 

que permita enfrentar com competência essa mesma realidade, não com um apelo à 

vontade apenas, mas à capacidade (CORTELLA, 1988).

Na análise situacional da Enfermagem realizada em 1990, em reunião do 

Fórum Nacional de Entidades de Enfermagem (FNEEn) para construção do Projeto 

Político da Enfermagem Brasileira, novamente apontou-se que o perfil profissional 

que vem sendo formado não tem respondido às demandas atuais nem às demandas 

futuras do sistema de saúde e, tem colocado no mercado uma oferta inadequada e 

insuficiente  da  força  de  trabalho  requerida  para  causar  impacto.  Ao  analisar  o 

mercado  de  trabalho,  destaca  que  há  imprecisão  dos  conteúdos  da  prática  do 

enfermeiro, sendo o período de formação o ponto crítico, quando a escola, enquanto 

aparelho ideológico do Estado, apenas reproduz a imagem objetivo do enfermeiro 

como prestador de cuidados. Na realidade, os enfermeiros vêm ocupando muito mais 

os  cargos  administrativos,  chefiando  serviços,  setores  e  unidades,  dentre  outras 

funções.  Os currículos por sua vez têm priorizado muito mais as disciplinas que 

preparam os enfermeiros para a prestação de cuidados, esses também fundamentados 

numa explicação de saúde e doença muito biologizada, centrado no individuo, sem 

observar  os  aspectos  epidemiológicos  desse  cuidado.  Soma-se  a  isto  o  fato  das 

disciplinas da área gerencial não priorizarem a qualificação para a organização do 

processo de trabalho (FORUM, 1992).
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Considerando o que foi exposto acima, ao discutirmos sobre a reformulação 

dos projetos pedagógicos, ao se pensar na formação do profissional da Enfermagem 

questiona-se:  qual(is)  tem sido  o(s)  eixo(s)  norteador(es)  para  a  delimitação  dos 

projetos pedagógicos que cada curso tem estabelecido? As abordagens curriculares 

têm favorecido a construção de que tipo de atitudes e percepções dos alunos sobre a 

natureza do mundo? Os processos de trabalho pedagógicos construídos priorizam 

quais  valores,  competências  e  desempenhos,  para  intervir  através  do  cuidado 

individual e coletivo? Estes são alguns dos questionamentos colocados, considerando 

que  o  conhecimento  é  provisório,  e  sofre  constantes  transformações,  não  sendo 

possível ensinar “tudo” durante o período de formação profissional, mas dar início a 

processos básicos envolvendo os quatro pilares da educação, quais sejam: aprender 

a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

Outra questão que se coloca, diz respeito à articulação da construção do 

conhecimento  ao  mundo  do  trabalho,  ressaltando  a  formação  ética,  o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

Gadotti  e  Romão (2000)  destacam o mundo do  trabalho  como princípio 

ordenador  da  formação  de  jovens  e  adultos,  considerando  duas  vertentes:  a  do 

questionamento das relações que engendram a sociedade e a da instrumentalização 

para  exercer  a  atividade  laboral,  desenvolvendo  o  domínio  de  um conhecimento 

crítico para questionar a realidade e transformá-la.

Esses princípios da educação de jovens e adultos também estão relacionados 

à  formação  em  nível  superior,  entre  esses  a  Enfermagem,  uma  vez  que  os 

profissionais,  ao  serem formados,  deveriam ser  preparados  para  a  resolução  dos 

problemas  concretos,  através  de  um  processo  pedagógico  que  permitisse  a 

aproximação entre a formação e o dia-a-dia nos serviços de saúde e na comunidade, 

tendo compromisso com os problemas da sociedade e utilizando a pesquisa como 

instrumental para a busca e investigação das soluções, num esforço crítico-reflexivo. 

Portanto, cada vez mais devemos (re)discutir os modelos educacionais, os 

currículos, que já não estão mais atendendo nem às necessidades de formação para o 

trabalho na sociedade atual,  nem formando cidadãos, que possam interagir com a 

natureza e o mundo social, tendo como um dos pontos fundamentais o respeito à 

cultura dos sujeitos. 
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Assim, mais importante que redesenhar ou retocar o que se idealizou como 

princípios  norteadores  das  mudanças  no  setor  saúde,  há  necessidade  de  iniciar 

processos, constituir novos sujeitos que tenham como imagem-objetivo transformar 

os desafios impostos pela realidade, estando esses relacionados aos problemas de 

saúde e à organização dos serviços. 

Estes princípios e seus modelos correlatos permitiriam formar profissionais 

conscientes do seu papel social,  atuando com crítica e reflexão no contexto onde 

estiverem inseridos e fundamentadas num referencial teórico-metodológico coerente 

com a valorização da vida, pautando-se no ensino ativo (voltado para a emancipação 

dos sujeitos), na bioética, na capacidade de aprender a conhecer e a fazer, bem como 

aprender a ser e a conviver.

Campos (1997a, p.29) nos provoca ao convidar para um desafio onde 

mais  do  nunca  há  necessidade  de  nos  metermos  em  uma 
empreitada filosófica, teórica e prática, que procurasse responder 
aos desafios de maneira inovadora. Como recuperar a vontade dos 
indivíduos, grupos e coletividades, de maneira a compor-se uma 
massa crítica apta a construir projetos novos. 

Justifica-se, dessa forma, a demanda pela estruturação de novos modelos 

pedagógicos e de intervenção em saúde (assistencial/gerencial), as quais pressupõem 

uma  instrumentalização  prática.  As  práticas  de  Enfermagem,  assim  como  as  de 

saúde, não são estáticas, têm dinamicidade e historicidade, ou seja, os campos de 

conhecimento  e  de  intervenções  que  compõem uma  determinada  época  refletem 

aspectos como a compreensão da concepção do processo saúde-doença, Enfermagem 

e  Homem,  em  uma  determinada  sociedade,  bem  como  a  compreensão  sobre  a 

organização  do  processo  de  produção  em  saúde  para  atender  aos  carecimentos 

sociais TP

9
PT.

Considerando a concepção de saúde-doença na perspectiva da qualidade de 

vida, na reorganização do setor saúde, através de ações de promoção, prevenção e 

recuperação, há necessidade também de se promoverem transformações na prática 

profissional, sendo um desafio a construção de novas tecnologias para a intervenção. 

9
TP

�
PT Tomamos  aqui  carecimento  no  sentido  de  necessidades  tratadas  por  Gonçalves  (1992).  Entendemos  as 

necessidades como aquilo que é necessário à produção e reprodução do homem em um certo período e em uma 
determinada  sociedade,  ou  seja,  são  produzidas  historicamente  nas  relações  entre  os  homens  na  vida  em 
sociedade e nesse sentido serão sempre individuais por referência a esta construção socio-histórica.
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Estas  mudanças  podem determinar  também mudanças  no  processo  de  formação, 

articulando  teoria  e  prática,  buscando  a  integração  ensino-serviço-comunidade, 

influenciando a instrumentalização dos novos profissionais.

A Enfermagem, sofrendo influências do cenário nacional com as mudanças 

no capítulo da saúde da nova Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde, e a 

articulação ao movimento da Reforma Sanitária, organizou várias discussões, que se 

iniciaram na  década  de 80,  culminando com a  construção de  um novo currículo 

mínimo,  aprovado  em  1994  (BRASIL,  1994a).  Este  estabelecia  que  a  formação 

deveria  ser  de  um  profissional  generalista  crítico  e  reflexivo,  com  competência 

técnico-científica,  ético-política,  social  e  educativa,  sem especializações precoces; 

devendo  considerar  no  pensar/fazer  do  enfermeiro  os  conteúdos  das  ciências 

biológicas e humanas.

Christófaro (1991, p.8) destaca que 

o currículo mínimo deverá ser uma referência para a construção 
dos currículos plenos e não uma “camisa de força”. É no currículo 
pleno que a escola reflete sua vocação política institucional,  sua 
criação e consolidação de novos conhecimentos e metodologias, o 
grau de articulação com os serviços de saúde, o quanto intervêm 
nos problemas de saúde, como entende a construção do modelo de 
atenção/assistência  à  saúde  e  a  prática  de  Enfermagem  que 
pretende privilegiar. 

Assim, o que se pretendia era que os cursos e a universidade refletissem 

sobre o seu papel na sociedade e que isto gerasse PPPs com um novo compromisso 

social  voltado  ao  usuário e  a  favor  de  processos  mais  democráticos,  tomando o 

currículo mínimo como uma referência e não como uma receita a ser seguida.

A mobilização para as discussões acerca da necessidade de mudanças na 

formação  do  enfermeiro  vinha  sendo  conduzida  pela  Associação  Brasileira  de 

EnfermagemTP

10
PT (ABEn),  e  teve  continuidade  durante  o  1º  Seminário Nacional  de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem no Brasil - SENADEn (ABEn,1994), 

quando foram discutidas e elaboradas as diretrizes para a implementação do novo 

currículo, a saber:

• o ensino  deve  ser  contextualizado,  tendo como base  os  problemas de 

saúde da população, suas condições de vida e o mercado de trabalho;

10
TP

�
PT Germano (1993) em seu trabalho “Educação e Ideologia da Enfermagem no Brasil”, destaca o papel da ABEn 

no processo histórico de conformação do ensino em enfermagem. 

18



1. Formação do Enfermeiro no Contexto do Setor Saúde e Educação: delimitando o 
objeto de estudo.

•buscar unidade entre a formação acadêmica e a prática profissional;

•propiciar ao aluno o questionamento, a participação no processo educativo e 

a compreensão do processo produtivo em saúde;

•promover  a  participação  política  dos  alunos,  enfermeiros  e  docentes  nas 

instituições de ensino e saúde, entre outras;

•estabelecer parcerias para a elaboração de pesquisas entre ensino e serviço;

•fundamentar  uma  nova  proposta  de  formação  do  enfermeiro,  enquanto 

constituinte do processo de produção em saúde.

No  âmbito  das  formulações  político-estratégicas  para  a  formação  de 

enfermeiros, percebemos a intencionalidade e o compromisso com a construção do 

conhecimento, articulando a formação ao mundo do trabalho, através da integração 

do ensino com os serviços, podendo o aluno integrar-se ao processo de produção em 

saúde.  Pretende-se  formar  um profissional  politicamente  compromissado  com os 

problemas de saúde e que compreenda a organização dos serviços e, para isso, os 

conteúdos  do  currículo  devem  estar  voltados  para  os  problemas  da  população, 

buscando a competência com qualidade técnico-política. 

Frente  às  mudanças  que  deveriam  ser  feitas,  em  decorrência  de  toda  a 

discussão  e  elaboração  do  novo  currículo  mínimo,  muitas  escolas  tiveram 

dificuldades  em  implementar  novas  propostas,  não  rompendo  com  o  paradigma 

vigente  da  concepção  saúde-doença,  não  inovando  suas  práticas  pedagógicas, 

tomando o currículo mínimo como uma receita a ser seguida, não flexibilizando e 

transformando o currículo e o projeto pedagógico na direção apontada pela ABEn, 

enquanto um projeto negociado nacionalmente entre as escolas.

Mendes (1996),  ao analisar  o processo de formação do enfermeiro entre 

1972  e  1994,  através  dos  determinantes  legais  e  das  referências  de  pesquisas 

brasileiras  sobre  as  inovações  curriculares,  identificou  que  ainda  há  um  forte 

predomínio do paradigma técnico, visando ao controle do processo de formação dos 

enfermeiros.  Aponta,  no  entanto,  para  a  emergência  de  novos  paradigmas  em 

construção  entre  os  enfermeiros  brasileiros,  na  intenção  de expressar  o  consenso 

quanto ao currículo mínimo, de formação profissional, bem como compor a crítica 

19



1. Formação do Enfermeiro no Contexto do Setor Saúde e Educação: delimitando o 
objeto de estudo.

para transformar a racionalidade técnica,  no sentido da busca da emancipação,  o 

paradigma crítico.

No  2º  SENADEn,  realizado  em  Florianópolis,  em  setembro  de  1997, 

evidenciou-se que os cursos apresentavam dificuldades na implementação dos novos 

currículos,  seguindo  o  currículo  mínimo,  sendo  que,  naquele  momento,  já  havia 

ocorrido mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), substituindo a 

exigência  de  um  currículo  mínimo  pela  presença  de  diretrizes  curriculares  na 

graduação.

No  evento,  retomou-se  a  discussão  sobre  a  necessidade  de  formar 

profissionais preparados para o próximo século, tendo como contexto a globalização. 

Durante  o  seminário,  Minayo (1997)  apontou que,  em função da globalização,  o 

mundo do trabalho é o setor em que as mudanças se fazem mais presentes. O avanço 

científico e tecnológico coloca, nesse momento histórico, o conhecimento como a 

força  produtiva  por  excelência,  exigindo  uma  (re)discussão  dos  processos  de 

formação dos recursos humanos para que esses possam ser inseridos num mercado 

de trabalho em constante transformação.

Considerando  as  discussões  sobre  a  formação  dos  profissionais  de 

Enfermagem,  que  já  vinham  se  desenvolvendo,  além  da  necessidade  de  serem 

encaminhadas  as  propostas  para  a  elaboração  das  diretrizes  curriculares  para  a 

formação dos profissionais de Enfermagem, nos diversos níveis, à luz da nova LDB, 

em  resposta  ao  Edital  MEC/SESu  04/97  (BRASIL,  1997),  organizou-se  o  3º 

SENADEn, em 1998, no Rio de Janeiro.

Ao final das atividades, foi elaborada a proposta representativa das escolas 

de  Enfermagem de  todo o país,  sendo encaminhada pela  ABEn Nacional  para  a 

Comissão de Especialistas de Ensino de Enfermagem (CEEEnf.), na qual se traçava 

o perfil do profissional, as competências e as habilidades, os conteúdos essenciais, a 

duração  e  estruturação  modular  do  curso,  estágios  e  atividades  complementares 

(ABEn,1998, p.1).

Destacamos o perfil do profissional, a saber:

 Enfermeiro  generalista  crítico  e  reflexivo  com  competência 
técnico-científica, ético-política, social e educativa;

 Comprometido  com  o  aprofundamento  de  sua  qualificação 
técnico-científica e com o desenvolvimento da profissão;
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 Respeita os princípios éticos e legais da profissão, valorizando o 
ser humano em sua totalidade e o exercício da cidadania;

 Capaz de identificar as necessidades individuais e coletivas da 
população e seus determinantes;

 Capaz  de  intervir  no  processo  saúde-doença,  garantindo  a 
qualidade da assistência de Enfermagem em todos os níveis de 
atenção à saúde;

 Capaz de gerenciar a assistência de Enfermagem, os serviços de 
Enfermagem e de saúde;

 Gerador e consumidor de pesquisas com vistas à evolução da 
prática de Enfermagem e de saúde;

 Responsabiliza-se pelo processo de formação dos trabalhadores 
de Enfermagem, participa da formação de outros profissionais 
de  saúde,  bem  como  participa  do  planejamento  e  da 
implementação  das  ações  de  educação  em  saúde  dirigidas  à 
população.

Segundo  a  proposta,  com  este  perfil,  o  enfermeiro  deve  adquirir 

competências e habilidades no âmbito da assistência, da informação, da educação, da 

prevenção, da investigação e do gerenciamento, podendo inserir-se no processo de 

trabalho,  considerando as demandas e prioridades da população, segundo o perfil 

epidemiológico  do  país/região.  Os  conteúdos  essenciais  contemplarão  as  áreas 

temáticas citadas no currículo mínimo - bases biológicas e sociais da Enfermagem, 

fundamentos  de  Enfermagem,  assistência  de  Enfermagem,  administração  de 

Enfermagem,  ensino  de  Enfermagem.  A  duração  do  curso  será  de  4  anos  ou  8 

semestres letivos, com carga horária mínima de 3500 horas, estando incluso o estágio 

curricular desenvolvido em dois semestres letivos, além do trabalho de conclusão de 

curso  e  os  conteúdos  didático-pedagógicos.  Destacamos,  ainda,  que  o  ensino  de 

Enfermagem deve se caracterizar por uma práxis que envolva teoria e prática, sendo 

que  o  estágio  curricular  deve  desenvolver  a  articulação  ensino-serviço,  com  a 

participação dos enfermeiros dos serviços de saúde (ABEn,1998).

A proposta para as diretrizes curriculares,  encaminhada e  defendida pela 

ABEn, corrobora a proposta político-pedagógica do currículo mínimo de 1994, que 

foi fruto de ampla discussão realizada durante mais de uma década. 

Contudo,  após  o  encaminhamento  das  propostas  elaboradas  pela  ABEn, 

instituições  de  ensino  superior  (IES)  e  outras  organizações,  a  CEEEnf  vigente 

analisou os documentos enviados, formulando as diretrizes curriculares (BRASIL, 
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1999), encaminhando-as para o Conselho Nacional de Educação (CNE) apreciar e 

aprovar.

Em  resposta  às  diretrizes  formuladas  pela  CEEEnf.,  durante  o  51º 

Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBE), realizou-se uma discussão na Reunião 

Nacional de Cursos e Escolas de Graduação em Enfermagem, da qual resultou a 

elaboração da Carta de Florianópolis (ABEn, 1999, p.2), na qual se destaca que 

o  grupo  considera  que  a  proposta  em  discussão,  apesar  de 
pressupor  um  caráter  de  flexibilidade,  tentando  ultrapassar  o 
desgastado modelo de currículos mínimos, constitui-se num texto 
técnico, desprovido de compromissos com a concretização de uma 
política  educacional  efetiva,  ignorando  todo  um  processo  de 
discussão e produção democrática sobre o modelo pedagógico de 
ensinar e aprender Enfermagem. Ademais, a interpretação da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, expressa no modelo 
de “Enquadramento das Diretrizes Curriculares”, põe em risco os 
eixos  norteadores  da  proposta  político-pedagógica  construída 
coletivamente durante as décadas de 80 e 90.  E ainda retoma o 
caráter de decisão centralizada e especializada, desconhecendo a 
força  dos atores sociais  na  consolidação de projetos que são de 
interesses coletivos.

Havia,  portanto,  uma  discordância  político-pedagógica  e  ideológica  em 

relação às diretrizes curriculares propostas pela CEEEnf, considerando-se que estas 

restabelecem uma formação através das habilitações, retomando a fragmentação dos 

conteúdos  durante  a  graduação.  Na proposta,  em princípio,  havia  uma descrição 

técnica do perfil e competências para a formação do enfermeiro, a qual se colocava 

como  inovadora  e  compromissada  com  os  problemas  sociais.  No  entanto,  ao 

descrever  a  estrutura  organizacional,  essa  apresentava-se  fragmentada,  não 

possibilitando a flexibilização para que cada curso pudesse implementar seu projeto, 

desarticulando o ensino, a pesquisa e a integração com o serviço e a comunidade. Na 

proposta havia uma afinidade com as demandas por um mercado de trabalho voltado 

para as especializações. No entanto, essas deveriam estar colocadas após a formação 

de base generalista.

As discussões  sobre  as diretrizes  curriculares estabelecidas  pela  CCEEnf 

continuaram, levando à convocação do 4º SENADEn (ABEn, 2000), tendo como 

objetivos: discutir a aplicação das novas diretrizes para o ensino de Enfermagem 

junto aos órgãos formadores;  discutir  projetos político-pedagógico que viabilizem 

uma Enfermagem voltada para as necessidades de sua clientela; fortalecer o espírito 
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corporativoTP

11
PT da Enfermagem através de mecanismos que possibilitem a integração 

nos três níveis (médio, graduação e pós-graduação).

Os  debates  e  encaminhamentos  foram  consolidados  no  relatório  final  e 

apontaram três grandes  temas:  a  articulação político-pedagógica na formação dos 

diferentes níveis de ensino; LDB - diretrizes curriculares para os três níveis de ensino 

em Enfermagem;  estratégias  de  ensino:  articulação  dos  três  níveis  de  ensino  em 

Enfermagem. 

Considerou-se que há necessidade de que (ABEn, 2000):

•as  instituições  e  os  cursos  construam seus  projetos  político-pedagógicos  de 

forma coletiva e articulada, para que não propicie o desenvolvimento somente 

dos projetos individuais; 

•na construção desses possa ocorrer a integração dos três níveis de formação em 

Enfermagem; 

•haja  uma  maior  articulação  da  estrutura  organizacional  e  das  instâncias 

decisórias; 

•os  projetos  possibilitem  a  formação,  na  graduação,  do  bacharel  crítico, 

reflexivo, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situação de saúde e 

doenças prevalentes do perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região 

de atuação, identificando os elementos bio-psico-sociais e seus determinantes; 

•seja  elaborada  uma  monografia,  orientada  pelo  docente,  como  trabalho  de 

conclusão do curso, enquanto finalização de um processo de pesquisa que deve 

se desenvolver durante a graduação, uma vez que o trabalho de pesquisar é um 

dos  processos  de  trabalho  do  enfermeiro,  contribuindo  para  a  utilização  da 

pesquisa no fazer em Enfermagem, incrementando também sua produção; 

•ocorra formação critico-reflexiva,  devendo-se adotar e capacitar  os docentes 

para isso com metodologias ativas de ensino, que estimulem o aluno a refletir 

sobre  a  realidade  social,  articulando  ensino/serviço,  pesquisa  e  extensão, 

favorecendo a participação dos enfermeiros de serviço; 

•a  formação  seja  orientada  por  princípios  éticos,  com  responsabilidade 

compartilhada pelo aluno e professor, devendo articular o saber, o saber ser, o 

saber fazer e o saber conviver e 
11

TP

�
PT O  termo  foi  utilizado  no  sentido  de  garantir  o  fortalecimento  interno  da  profissão  frente  às  demandas 

pertinentes aos níveis da mesma.
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•ocorra, também, a implementação da avaliação institucional de processo e de 

produto, bem como avaliação participativa no processo ensino-aprendizagem.

Com  a  mudança  dos  membros  da  CEE-Enf  em  meados  de  2000,  foi 

encaminhada nova proposta para compor as Diretrizes Curriculares para a formação 

do  enfermeiro,  a  qual  corrobora  a  proposta  que  historicamente  vinha  sendo 

construída pelos enfermeiros desde a década de 80. Iniciou-se nesse momento um 

movimento  político-estratégico  articulando  várias  entidades  do  setor  saúde  e 

educação, conseguindo aprovar a nova proposta das diretrizes em novembro de 2001 

(CONSELHO..., 2001).

Frente aos desafios colocados no cenário da formação dos profissionais da 

área  da  saúde,  algumas  instituições  educacionais  vêm  construindo  projetos  que 

inovam no referencial pedagógico e articulam o ensino, o serviço e a comunidade, 

numa perspectiva de transformação do sistema de saúde e dos órgãos formadores, 

entre esses os de Enfermagem (ROMANO et al., 1997; CHIRELLI; COSTA, 1998; 

KOMATSU et al., 1999; GARANHANI et al., 1999). 

1.4.O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Enfermagem 
da FAMEMA: o pressuposto e os objetivos do estudo.

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) 

constitui-se  como  um  dos  projetos  que  busca  a  reorganização  do  processo  de 

formação  tendo  adesão  ao  projeto  proposto  pela  Enfermagem  no  movimento 

nacional conduzido pela ABEn. 

O processo de repensar o modelo pedagógico do Curso de Enfermagem da 

FAMEMA começou em outubro de 1992, impulsionado por propostas do ideário do 

Projeto UNI (uma nova iniciativa na educação dos profissionais da saúde: união com 

a comunidade), financiado pela Fundação W. K. Kellogg, que estava se iniciando no 

município de Marília naquele momento.
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Segundo Kisil e Chaves (1994a, p.3), para os três elementos constitutivos do 

Programa  UNI  -  academia,  serviço  e  comunidade  -  colocaram-se  os  seguintes 

propósitos:

 estimular  e  apoiar  os  projetos  de  progresso  sincrônico  na 
educação dos profissionais da saúde, na prestação de serviços de 
saúde e na comunidade, estreitando o relacionamento entre esses 
três componentes;

 criar  modelos  passíveis  de  replicação,  referentes  a  esses  três 
campos, compartilhados através de um mecanismo de rede dos 
projetos que o componham; 

 criar mecanismos de apoio aos projetos, desde sua formulação, 
incluída  sua  avaliação  contínua  e  a  disseminação  das 
experiências e dos modelos de resultados.

Ainda,  segundo  os  mesmos  autores,  espera-se  que  o  Programa  UNI,  ao 

término, tenha contribuído para o desenvolvimento de:

 modelos de SILOS ( sistemas locais de saúde);
 modelos de educação dos profissionais da saúde;
 modelos de IDA, com base em SILOS e no trabalho em equipe 

multiprofissional;
 modelos de participação comunitária nas decisões relativas ao 

setor saúde;
 modelos de SILOS centrados no enfoque familiar;
 modelos  de trabalho em comunidade por meio de equipes  de 

saúde multiprofissionais;
 tecnologias  apropriadas  aos  SILOS,  quer  para  a  prestação  de 

serviços, quer para a educação profissional;
 novos líderes na área. (KISIL; CHAVES, 1994a, p.3)

Os Projetos UNI têm como contexto uma América Latina recém-saída de 

regimes  autoritários,  com  várias  tentativas  de  reconstrução  ou  construção  da 

democracia,  na  direção  de  processos  de  socialização,  em que  os  atores  políticos 

buscam construir consensos, substituindo interesses próprios por interesses coletivos. 

Neste  cenário  houve  possibilidades  para  que  os  Projetos  UNI  ainda  assim 

conseguissem  se  desenvolver,  criando  novas  oportunidades  de  organização  dos 

processos  de  trabalho  nos  serviços  de saúde,  da  comunidade,  como também dos 

processos de formação dos profissionais da saúde (FEUERWERKER; SENA, 1999).

Para que houvesse visibilidade política para as experiências desenvolvidas 

nos projetos UNI, ampliou-se o papel da antiga Rede IDA, a qual era composta pelos 

projetos  de  integração  docente-assistencial  (IDA),  também  financiados  pela 

Fundação Kellogg no Brasil na década de 80, transformando-se em Rede UNIDA em 
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1998.  A  Rede  UNIDA,  ao  constituir-se  como  ator  social,  mostrou-se 

estrategicamente  importante  na  medida  que  tornou-se  reconhecidamente  um ator 

preocupado com o tema da formação dos profissionais de saúde, atuando junto com 

outros  atores  como  a  ABEn,  na  formulação  das  diretrizes  curriculares  para  a 

Enfermagem, como também em outras áreas da saúde como medicina, odontologia, 

psicologia, criando e divulgando uma pauta de discussão tendo como base os novos 

processos que estavam sendo construídos nos espaços UNI (FEUERWERKER et al., 

2000a).

Ainda,  nos  contextos  UNI  Sena-Chompré  e  Egry  (1998,  p.178-179),  ao 

estudarem o desenvolvimento da Enfermagem, destacam que

(...)  os  Projetos  se  revelam  como  espaço  privilegiado  para  a 
ampliação dos cenários de ensino. Por conter  novas e diferentes 
relações  sociais,  a  presença  de  docentes  e  estudantes  nesses 
cenários torna necessária a adoção de novas práticas pedagógicas. 
Os  projetos  UNI  estão  construindo  um novo  conhecimento  em 
franco  confronto  com  os  modelos  tradicionais  fazendo  emergir 
resistências e oposições às novas propostas. (...) O estudo permite 
concluir que a Enfermagem tem uma força interna resultante da 
acumulação  histórica  de  suas  lutas  e  conquistas  para  ocupar 
espaços  na  academia,  nos  serviços  e  em  alianças  com  setores 
populares da sociedade. (...) O Projeto UNI constitui um espaço 
privilegiado  para  a  Enfermagem  ampliar  e  recriar  conceitos  e 
novas práticas caracterizando-se como elemento estratégico para a 
construção  de  alianças  com  setores  comprometidos  com  a 
transformação do setor com a superação dos processos de exclusão 
social, econômica e cultural.

Neste  cenário,  no  qual  há  possibilidades  de  implementarmos  propostas 

político-ideológicas inovadoras, com muitas possibilidades, mas também com muitas 

contradições  e  conflitos,  iniciamos  a  construção  do  novo  PPP  do  Curso  de 

Enfermagem da FAMEMA. O processo de  revisão  curricular  se  deu  mediante  o 

desenvolvimento de vários cursos de capacitação pedagógica para os docentes no 

período de 1994 a 1996. Esses cursos tiveram como resultado a possibilidade de 

apreensão e utilização da Metodologia da Problematização, inicialmente, segundo a 

proposta do Arco de Maguerêz, trazido por Bordenave e Pereira (1991). Um outro 

produto desse processo de capacitação pedagógica foi a mobilização dos docentes, 

principalmente,  do  Departamento  de  Enfermagem,  com relação  à  formulação  de 

questões relativas ao referencial filosófico da metodologia que vinha sendo utilizada.
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Em março de 1996 iniciamos um trabalho de assessoria, o qual tinha como 

objetivo ajudar o Departamento de Enfermagem, naquele momento, a responder as 

questões  suscitadas  na  implantação  e  implementação  da  nova  metodologia  nas 

disciplinas do curso.

O impacto desse trabalho no Departamento foi  o entendimento de que a 

mudança pedagógica estava diretamente relacionada às questões filosóficas e não 

apenas  às  alterações  de  estratégias  didáticas,  bem  como  o  fato  de  que  a 

reestruturação do currículo deveria ser realizada coletivamente.

Por  se  entender  que  “currículo  é  a  totalidade  das  situações  de  ensino-

aprendizagem,  planejadas  intencionalmente  pelo  coletivo  da  escola,  as  quais 

proporcionem experiências direcionadas para o alcance dos objetivos educacionais 

da mesma” (FAMEMA, 1997, p.11), iniciamos em 1997 a elaboração do novo PPP, 

considerando que já tínhamos um certo acúmulo de experiências, o qual começou a 

ser implementado em 1998 de forma gradativa.

Por  estarmos formando a primeira  turma do novo currículo e,  diante  do 

momento  de  redefinição  do  ensino  em  geral  e  da  Enfermagem  em  particular, 

sentimos a necessidade de elaborar uma investigação que pudesse iluminar algumas 

das  perguntas  que  vínhamos  elaborando  no  transcorrer  do  trabalho.  Além disso, 

sentimo-nos provocadas a tentar responder algumas das questões que também nos 

fizemos ao longo da implementação curricular sobre a formação crítico-reflexiva.

Várias  são  as  interfaces  que  determinam  a  complexidade  do  PPP  e  do 

currículo,  tais  como:  o  processo  de  trabalho  pedagógico  que  possa  estimular  a 

formação de profissionais críticos, comprometidos com a transformação do contexto 

saúde/doença  da  população;  a  articulação que  a  academia  tem construído  com o 

serviço e a comunidade, como espaço para experiências na formação contextualizada 

do profissional; quanto o órgão formador vem atuando nos serviços, como parceiro 

na  construção  de  um  novo  modelo  de  atenção  à  saúde,  com  tecnologias  que 

intervenham tanto nos problemas individuais como da coletividade; se os conteúdos 

que  vem  sendo  implementados  nos  cursos  de  graduação  contemplam  as  quatro 

aprendizagens do futuro – saber ser, saber conviver, saber aprender e saber fazer; se 

a  atuação  e  atualização  dos  docentes  refletem  a  construção  de  referenciais  que 
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contribuam  para  uma  formação  para  a  emancipação  dos  sujeitos  na  perspectiva 

crítico-reflexiva, atuando baseados em valores coerentes com os defendidos no PPP.

A pesquisa toma como cenário de investigação o Curso de Enfermagem da 

FAMEMA,  buscando  estudar  o  processo  de  formação  dos  enfermeiros  para  a 

intervenção em saúde de forma consciente, ética, transformadora do contexto em que 

estiver inserido, através da crítica e da reflexão de sua prática.

Todo  PPP  organiza-se  através  de  um  currículo,  e  ao  pensarmos  nele 

enquanto  práxis,  o  mesmo  ocorre  dentro  de  certas  condições  concretas, 

configurando-se num mundo de interações culturais e sociais, sendo determinado por 

quem o constrói, estando conseqüentemente carregado de valores e pressupostos e 

sua decifração pode ser tanto no nível político-social como de sua instrumentação 

“mais técnica”. Entendê-lo como campo prático supõe a possibilidade de

analisar os processos instrutivos e a realidade da prática a partir de 
uma  perspectiva  que  lhe  dota  de  conteúdo;  estudá-lo  como 
território de intersecção de práticas diversas que não se referem 
apenas  aos  processos  de  tipo  pedagógico,  interações  e 
comunicações  educativas;  sustentar  o  discurso  sobre  a  interação 
entre teoria e a prática em educação (SACRISTÁN, 1998, p.14-
15).

Assim, tomamos como objeto de investigação  a formação do enfermeiro 

enquanto sujeito crítico-reflexivo no Curso de Enfermagem da FAMEMA. 

Esperamos contribuir para o entendimento da implementação de um novo 

processo de formação, considerando as mudanças que vêm ocorrendo no mundo do 

trabalho e  na sociedade,  em particular  no setor saúde,  educação e  na carreira de 

Enfermagem, partindo do pressuposto que:

• a formação de um enfermeiro crítico-reflexivo implica que o aluno torne-

se sujeito no processo de formação e, essa transformação do aluno em 

sujeito  está  determinada  e  determina  o  contexto  da  implementação  do 

Projeto  Político-Pedagógico  adotado  pelo  Curso  de  Enfermagem  da 

FAMEMA. 

Desta forma, destacamos como objetivos desta pesquisa:
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• captar através dos alunos do Curso de Enfermagem da FAMEMA como 

está  sendo  construído  seu  processo  de  formação,  na  direção  da 

constituição de um profissional crítico-reflexivo;

• identificar  quais  as  marcas  diferenciais  do  processo  de  formação 

percebidas pelos alunos do Curso de Enfermagem da FAMEMA a partir 

da lógica do Projeto Político-Pedagógico;

• apreender quais as facilidades e dificuldades encontradas no transcorrer 

de um processo de formação crítico/reflexivo na percepção dos alunos do 

Curso de Enfermagem da FAMEMA.
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2.Construindo o Referencial  Teórico e o Percurso 
Metodológico

2.1.O Projeto Político-Pedagógico como intencionalidade de 
uma formação crítico-reflexiva.

Ao pensarmos nas possibilidades de construção e acúmulo de experiências 

para  delinearmos  um  processo  de  mudança  na  formação  de  enfermeiros, 

vislumbramos na formulação dos PPP para os cursos de graduação, um campo de 

oportunidades para o debate teórico-político e estratégico tendo na inovação uma das 

possibilidades. 

A atual LDB da Educação regulamenta que as instituições de ensino, bem 

como seus respectivos cursos tenham um PPP articulado. Entretanto, este dispositivo 

da lei não garante que tenhamos projetos inovadores, podendo ocorrer somente uma 

reprodução do que já  vem sendo praticado nos  cursos.  Mas ao colocar  na arena 

política uma necessidade de formulação de projetos, poderemos ter a possibilidade 

de participarmos do debate para a reformulação das propostas político-pedagógicas.

Gadotti apud Veiga (1995, p.12) nos lembra das possibilidades que podem 

se conformar ao afirmar que

todo projeto supõe ‘rupturas’ com o presente e ‘promessas’ para o 
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para 
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma 
nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém 
de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 
tomado  como  promessa  frente  a  determinadas  rupturas.  As 
promessas  tornam  visíveis  os  campos  de  ação  possível, 
comprometendo seus atores e autores. 

Ao formularmos propostas  poderemos  fazer  as  mais  diversas  leituras  da 

LDB. Com isso, estamos delineando no projeto a nossa intenção e compromisso do 

“para  quê”  e  “por  quê”  estamos  formando.  Podemos  incorporar  ao  papel  e  aos 

discursos  os  termos  mais  inovadores  que  forem  possíveis,  porém  a  prática 
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pedagógica  cotidiana  é  quem  vai  nos  mostrar  o  quanto  estamos  buscando  as 

inovações declaradas no texto do projeto.

Outro  elemento  a  ser  agregado ao  contexto  da  formulação  dos  projetos, 

conforme  já  foi  exposto,  é  o  questionamento  sobre  o  papel  da  universidade  na 

sociedade, dentre esses o de formar os profissionais. Essa discussão reflete como 

estão  sendo elaboradas  e  priorizadas  as  políticas  sociais  públicas,  no  caso,  mais 

diretamente a de educação e indiretamente a econômica, a cultural e a de ciência e 

tecnologia, as quais são definidas num cenário de sociedade onde se convive com 

conflitos de interesses  e  correlações de  forças.  Somam-se ao que já  vinha sendo 

exposto  as  questões  da  finalidade  da  universidade  e  sob  qual  perspectiva  e 

compreensão de ciência ela está formando.

Daí a necessidade de deixarmos claro no projeto os princípios norteadores 

das  mudanças  (para  quê),  ou  seja,  quais  são  os  mapas  a  serem seguidos  para  a 

construção do cotidiano pedagógico.

Oliveira  (2000,  p.57)  contribui  para  compreendermos  o  papel 

desempenhado pelo PPP ao apresentar um quadro comparativo sobre seus diversos 

conceitos, buscando também nas experiências da educação básica uma formulação 

conceitual para o ensino de nível superior.
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Figura 1 - Concepções e terminologias utilizadas por diferentes autores, segundo Oliveira, Marília, 2000.
AUTOR / ANO CONCEPÇÃO TERMINOLOGIA

Gairin/1987
(apud Antuñez/1989)

Conjunto coerente de declarações destinadas a dirigir um processo de intervenção educativa. Projeto Educativo

Barberá/1988
(apud Antuñez/1989)

Estabelece o ideário e o estilo de educação que se quer dar, como resultado da reflexão coletiva. Projeto Educativo

Vera Y Peña/1989
(apud Antuñez/1989)

É um desenho de idéias e propósitos educativos necessários para conseguir o tipo de escola que se deseja. Projeto Educativo

Marques/1990

Marques/1995

O projeto pedagógico consubstancia-se na especificidade da escola, em seu coletivo, na revisão dos processos de educação. A 
escola supõe-se também organizada e posicionada politicamente.

Projeto Pedagógico
ou
Projeto Político 
Pedagógico

Vasconcellos/1991 É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca definida, de um processo de Planejamento 
Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 
realizar.

Projeto Educativo

Costa/1991 O Projeto Educativo da Escola está diretamente ligado à noção de autonomia e diretamente converte à sua pedagogia. Projeto Educativo
Barroso/1992 É um processo dinâmico que integra a história do estabelecimento de ensino e que define a ação daquilo que a escola 

desenvolve e vai desenvolver no futuro.
Projeto Educativo

Fusari/1993 O trabalho coletivo é fruto de um processo de planejamento e um meio para a elaboração da Proposta Educacional da escola, 
que deve estar incorporada à ação educativa e concretizada em documento, produto do planejamento coletivo.

Proposta Educacional

Carvalho/1993 O Projeto da Escola constitui a espinha dorsal dessa autonomia, seu fundamento e seu reflexo. Representa a passagem de um 
sistema educativo vertical para um sistema de regulação horizontal.

Projeto da Escola

Pimenta/1993 Resulta da construção coletiva dos atores da educação escolar. É a tradução do que a escola faz de suas finalidades, a partir de 
suas necessidades.

Projeto Político 
Pedagógico

Gadotti/1994 Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável 
para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade (...) Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas.

Projeto Educativo

Rolla/1994 Conjunto de procedimentos, patentes ou latentes, que todos os intervenientes na instituição se propõem realizar, com vista à 
consecução das finalidades educativas por eles previamente definidas.

Projeto Educativo

Carvalho e Diogo/1994 O projeto educativo não deve confundir-se com ideário. O projeto educativo emerge de uma concepção de escola/comunidade 
educativa e é, portanto, mais amplo do que o projeto pedagógico. Concebe a escola como uma unidade organizacional, 
pressupondo os princípios de autonomia.

Projeto Educativo

Azevedo/1995 O projeto pedagógico é um conjunto de atividades planejadas e desenvolvidas pelas pessoas envolvidas no curso com a 
finalidade de, reflexiva e criticamente, seguirem os melhores rumos na formação acadêmica e científica de cada participante, 
com repercussão no currículo, nas áreas específicas da ciência e especialmente da sociedade.

Projeto Pedagógico
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Camargo/1995 Projeto pedagógico é lançar-se à frente idéias a serem transformadas em ações, possivelmente em propostas e programações de 
atividades a serem concretizadas no cotidiano dos afazeres da Universidade. O projeto pedagógico é a principal e mais ampla 
expressão, de visão de mundo dos docentes que o elaboram e o operacionalizam.

Projeto Pedagógico

Coelho/1995 Educar é projetar, projetar é planejar e planejar é pre-ver, é ver antecipadamente. É profetizar. É prognosticar. Projeto Pedagógico
Sartre/1995 Projeto pedagógico é maneira pela qual o homem responde à situação onde se encontra. O projeto é sempre um ato de 

liberdade individual ou coletiva que atribui às pessoas e à sociedade a possibilidade de revolucionar o existente, quase sempre 
apresentado como algo definitivo.

Projeto Pedagógico

Vale/1995 Projeto pedagógico é sempre uma ação consciente voltada para a criação de uma realidade futura. É de natureza de todo 
projeto não se contentar com o presente existente; todo projeto quer alterar o presente moldando-o segundo objetivos e metas 
que, por definição colocam um passo além da realidade rebelde que via de regra resiste à mudança.

Projeto Pedagógico

Almeida/1995 Projeto pedagógico seria o próprio currículo, desde que não seja confundido com grade curricular. Projeto político-
pedagógico

Meaños/1995 É um projeto sócio-cultural, que se expressa em uma proposta pedagógica, implicando em uma determinada concepção de 
homem e um estilo educativo.

Projeto educativo

Veiga/1995 Processo permanente de reflexão. O projeto busca um rumo, uma direção e sua intencionalidade, tem um sentido explícito, 
com um compromisso definido coletivamente. Deve estar sempre articulado a compromissos sócio-políticos.

Projeto Político-
Pedagógico

Rocha/1996 O projeto educativo é um dos instrumentos fundamentais para a mudança da escola de ‘serviço local do Estado’ para 
‘Comunidade Educativa’, isto é, para uma escola com autonomia e rosto próprio.

Projeto Educativo

Bixio/1996 É o resultado de um processo complexo de debate, cuja elaboração demanda tempo, estudo, reflexão e aprendizagem de 
trabalho coletivo, na definição de processo educativo.

Projeto Institucional

Alfiz/1997 É um processo de construção em construção, uma atitude, uma postura que deve traduzir as expectativas da escola em relação 
ao ato educativo.

Projeto Educativo 
Institucional
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De acordo com Oliveira (2000) de uma forma geral o conceito remete ao 

significado  de  uma  construção  coletiva,  um  processo  permanente  de  reflexão, 

articulado a compromissos sócio-políticos. No entanto, a pesquisadora questiona o 

conceito apresentado pelo autor Almeida ao considerar que o PPP é o currículo. Para 

Oliveira “o currículo representa parte do projeto Político-Pedagógico, ou seja: ele é 

subordinado  ao  projeto  embora  seja  fundamental  para  o  encaminhamento  da 

construção coletiva do projeto Político-Pedagógico [aqui] discutido” (OLIVEIRA, 

2000, p.63).

Concordamos com a autora quando a mesma aponta que o PPP deva ser 

construído  coletivamente,  pois  ao  pensarmos  em  uma  proposta  que  busca  uma 

formação integral do enfermeiro, construindo competências ao longo do curso e que 

possa articular os conteúdos no currículo, há que se direcionar os esforços para o 

alcance  da  intenção  do  projeto.  Porém essa  construção  ocorre  num cenário  com 

diversas visões  acerca  do que cada sujeito  defende e  acredita,  por  isso demanda 

discussões  reflexivas  sobre  o  que  realmente  se  quer  da  formação  e  prática  dos 

enfermeiros,  delimitando  o  perfil,  os  referenciais  filosófico  e  sócio-cultural,  as 

competências, a rede explicativa de conteúdos, que vão permear a vida do projeto.

Dessa forma,  ao pensarmos na proposta  de trabalho por  projeto estamos 

tomando por base que o mesmo se implementa num processo, o qual é dinâmico, por 

ser  construído  no  cotidiano,  pelos  sujeitos,  enquanto  fruto  do  seu  planejamento, 

sendo  determinado  e  articulado  ao  estabelecimento  escolar,  ou  seja,  ao  projeto 

delimitado pela instituição na qual o curso está inserido.

O  documento  elaborado  pelo  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Graduação 

(FORUM, 1999b, p.9) para auxiliar na formulação dos PPPs destaca que o mesmo 

pode  ser  entendido  como  “um  instrumento  de  balizamento  para  o  fazer 

universitário”,  concebido  a  partir  do  seu  coletivo  institucional,  revelando  a  sua 

intencionalidade  quanto  ao  ensino-pesquisa-extensão.  Destaca  ainda,  a  sua 

abrangência quanto aos métodos e estruturas administrativas adotados, os recursos 

humanos disponíveis e a infra-estrutura física acessível a seus usuários. 
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As  intenções  vão  sendo  construídas  na  escola  e  nas  aprendizagens,  no 

entanto,

antes de serem objetos concretos de nossos saber e nosso querer, 
estão prefiguradas no imaginário  social,  no campo simbólico da 
fantasia,  onde se espelham o mundo dos possíveis,  o  remoto,  o 
ausente, o ainda obscuro, os objetos de desejo, o campo avançado 
de  utopias.  As  instituições  sociais,  [no  caso  a  universidade], 
combinam  os  componentes  do  imaginário  com  os  da 
funcionalidade  prática,  pois  é  no  campo  simbólico  que  se 
instauram os desejos inscritos nas perspectivas de futuro, antes de 
se constituírem em projetos manifestos de vida e de ação solidária 
(MARQUES, 1995, p.145).

Essas intenções e desejos transformam-se em projeto na medida que se dá 

forma às idéias, se traduz em métodos, estratégias e estruturas funcionais, operando 

com base num determinado referencial, por isso o componente político está presente 

no fazer pedagógico, na medida que um compromisso sócio-político de formação de 

pessoas para uma determinada finalidade é assumido.

No projeto há a possibilidade de compor as intenções e estas podem buscar 

um  novo  modelo  que  possa  superar  as  estruturas  e  o  pensamento  da  escola 

tradicional na universidade. Nesta mudança há uma busca de alternativas, de rupturas 

com  as  concepções  teóricas  que  vêm  sustentando  os  modelos  de  ensino-

aprendizagem  e  que  estão  se  exaurindo  frente  aos  fracassos  de  inserção  dos 

profissionais no mercado de trabalho, o qual faz novas exigências de competências e, 

fracassa muito mais quando se trata de formar cidadãos críticos e participativos.

Por  outro  lado  a  Enfermagem  brasileira,  representada  pela  ABEn,  tem 

buscado uma direcionalidade tendo como intenção de projeto político a formação de 

profissionais críticos-reflexivos, compromissados com um processo de construção de 

práticas que atendam aos carecimentos da sociedade, valorizando o ser humano em 

sua totalidade, atuando com competência técnico-científica, ético-política, social e 

educativa, buscando construir e reconstruir a profissão, reconhecendo-se enquanto 

sujeito no processo de formação. 

Há uma contradição entre o que o mercado capitalista solicita como perfil 

do  profissional  enfermeiro  e  a  proposta  elaborada  pela  ABEn,  uma  vez  que  no 

processo  de  produção capitalista  há  um forte  apelo  ao  lucro  como finalidade  do 
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processo. Os profissionais atuariam de forma crítica para que se pudesse produzir 

mais, em menos tempo, com qualidade, visando o lucro. 

Lembramos que a qualidade do ser crítico (qualidade política) no sentido da 

análise  e  compreensão  do  processo,  detectando  as  fragilidades  do  processo  de 

produção,  gerando  constrangimentos  e  questionamentos,  não  é  bem  vinda  num 

sistema que quer reproduzir o modelo capitalista.

Contrariamente,  a  proposta  formulada  pela  ABEn  busca  formar 

profissionais  compromissados,  tendo  como  finalidade  a  consciência  sobre  a 

realidade, ou seja, segundo Demo (1998) a competência com qualidade formal, mas 

sobretudo a competência com qualidade política enquanto cidadão.

Portanto, há no cenário nacional uma tensão entre os vários projetos, o que 

provocaria  o  desencadeamento  de  discussões  e  a  elaboração  dos  projetos  nas 

instituições. Surgem novas possibilidades que podem gerar propostas que venham a 

se contrapor ao modelo neoliberal de saúde e potencializar a implementação de PPPs 

ancorados numa formação de enfermeiros crítico-reflexivos, capazes de contribuir e 

impulsionar o processo de reorganização dos modelos tecno-assistenciais, bem como 

os processos de trabalho dos profissionais de saúde, tendo como objetivo as diretrizes 

e os princípios do SUS.

2.2.O Processo de Trabalho em Educação: linearidade x 
contraditoridade. 

Estão colocados para a universidade os desafios da contemporaneidade de 

um  mercado  com mudanças  num ritmo  acelerado,  exigindo  novas  competências 

profissionais, pressionando por um outro modelo de formação, onde o ensino por 

transmissão de volume de conhecimentos pelo professor já não está atendendo às 

suas necessidades, muito menos contribuindo para formação de cidadãos.

Considerando que a implementação do PPP não ocorre somente por ter sido 

aprovado nas instâncias burocráticas das instituições, há que se valorizar seu caráter 

processual,  onde as  tensões  entre  o  “velho” e  o  “novo” estarão convivendo e  se 

contrapondo a  todo momento, avançando nas inovações que se tornarem possíveis 
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de se viabilizar na prática.  Nessa perspectiva,  os sonhos,  os desejos e as utopias 

permeiam as possibilidades de ir se conformando novos referenciais pedagógicos, 

novas estratégias e modelos de organização curriculares para que se concretize essa 

formação crítico-reflexiva, balizados por outros valores. 

Considerando  os  referenciais  adotados  no  PPP,  há  uma  opção  por  um 

determinado modelo/desenho curricular  que  tenha  coerência  com o  mesmo.  Para 

entendermos melhor esses modelos abordaremos primeiro o conceito de currículo no 

contexto dos projetos.

O currículo vem sendo conceituado das mais diversas formas, entre essas: 

como guia de experiências que o aluno tem na escola; conteúdos, planos, propostas e 

especificações  de  objetivos;  conjunto  de  matérias  ou  conhecimentos  a  serem 

superados pelo aluno dentro de um ciclo e como plano reprodutor para a escola de 

determinada sociedade. Na prática, os currículos são “a expressão dos interesses e 

forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento” (SACRISTÁN, 

1998, p.13), apresentando em seus conteúdos e formas uma opção historicamente 

configurada dentro de uma trama cultural, política, social e escolar (SACRISTÁN; 

GÓMEZ, 2000).

Kemmis apud Sacristán e Gómez (2000, p.123) destaca que “nas acepções 

mais recentes, o currículo trata de como o projeto educativo é realizado nas aulas, ou 

seja, incorpora-se à dimensão dinâmica de sua realização. Não é só o projeto, mas 

seu desenvolvimento prático o que importa”.

Enquanto processo, o currículo expressa as possibilidades que vão sendo 

construídas  na  prática,  as  quais  foram desenhadas  no  campo teórico.  Sacristán  e 

Gómez (2000, p.135) lembram ainda que

a  educação  é  um  campo  de  pensamento  e  prática  no  qual 
projetamos  ideais  diversos,  utopias  individuais  e  coletivas, 
ideologias globais ou valores concretos que pretendemos que se 
desenvolvam e que outros compartilhem, por meio de propostas, 
ou por meio de imposições e também por manipulações ocultas. 

Isso  tudo  gera  um  discurso,  uma  linguagem  que  pode  se  desligar  da 

realidade, ocultá-la ou manipulá-la, podendo ainda mudar ou remodelar-se no tempo 

e espaço. Assim, para conhecer a realidade curricular é preciso ir além do discurso 

que se elabora sobre a mesma.
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Existem  várias  dimensões  para  serem  desvendadas  no  currículo  e 

dependendo de suas configurações, produzem determinadas repercussões na prática e 

conseqüentemente na  formação do aluno.  Sacristán (1998,  p.16)  aponta que para 

entender  o  currículo  podemos  abordá-lo  através  de  seus  conteúdos  (culturais  ou 

intelectuais  e  formativos),  seus  códigos/formas  (instrumentação  metodológica, 

seleção/organização  dos  conteúdos,  organização  administrativa)  e  de  suas  ações 

práticas (expressam e modelam conteúdos e  formas).  Por  meio desses elementos 

citados os conteúdos ganham um determinado valor.

Ao  enfocarmos  os  códigos/formas  estamos  falando  sobre  como  os 

conteúdos  podem  ser  organizados  e  como  modelam  a  prática  pedagógica, 

dependendo de cada  nível  educativo  ou grupo de  alunos  que  se  está  abordando, 

provocando efeitos em professores e alunos. 

A organização dos conteúdos pode ser por disciplinas, em áreas ou ciclos. 

Bernstein apud Sacristán (1998, p.76) apresenta uma contribuição ao distinguir os 

currículos de acordo com as relações que os diferentes conteúdos mantêm entre si, ou 

seja, as barreiras e fronteiras que se estabelecem entre os mesmos. Um deles seria o 

currículo  “collection”  com  componentes  justapostos,  ou  também  denominado 

mosaico.  Nesta  situação  as  primeiras  etapas  e  as  intermediárias  são  escalões 

propedêuticos  para  as  seguintes,  aparecendo  uma  hierarquia  na  construção  dos 

conhecimentos. Uma outra possibilidade de currículo seria o integrado no qual os 

conteúdos  aparecem  uns  articulados  aos  outros  de  forma  aberta,  suprimindo  ou 

diluindo os contornos disciplinares.

A (re)orientação da formação dos profissionais de saúde num modelo que 

busca a capacidade reflexiva, agilidade para atuar na incerteza, articulando a teoria e 

a  prática,  buscando  a  superação  de  uma prática  fragmentada  na  abordagem dos 

problemas  de  saúde,  apresenta  conflitos  com a  matriz  flexneriana  de  ensino  e  a 

metodologia tradicional, as quais vêm permeando e norteando os currículos da área 

de saúde.

Para que a formação universitária fosse organizada e considerada científica, 

após ampla pesquisa no campo da formação médica, no início do século XX, Flexner 

apud  Lima  (2000,  p.83)  constatou  que  a  formação  inadequada  dos  profissionais 

médicos ocorria em função da
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existência  de  um  grande  número  de  escolas  direcionadas  aos 
objetivos comerciais, utilizando a mão-de-obra dos estudantes na 
prestação de serviços, recomendando a criação de departamentos, a 
individualização  e  desenvolvimento  crescente  do  ensino  e 
pesquisas no âmbito das ciências básicas e a criação de hospitais-
escola como campo fundamental do treinamento clínico. Segundo 
esse relatório,  apenas  20% de todas as escolas norte-americanas 
estavam  dentro  dos  padrões  considerados  científicos.  (...)  Sob 
recomendação  desse  relatório,  a  moderna  escola  de  medicina 
deveria  fazer  parte  de  uma  universidade  e  ser  formada  por  um 
corpo docente permanente, dedicado ao ensino e à pesquisa. Seu 
objetivo principal deveria ser a formação do estudante e o estudo 
das doenças, não a assistência aos enfermos.

Santomé  (1998)  aponta  que  a  aplicação  do  modelo  por  disciplinas  tem 

produzido currículos geralmente baseados no modelo linear, ou seja, um conjunto de 

disciplinas justapostas que configuram um quebra-cabeças,  que os estudantes não 

conseguem  montar,  por  abordarem  os  conteúdos  descolados  da  realidade,  sem 

apresentar  os  conflitos  e  contradições  contidos  na  mesma  e  muitas  vezes  sem 

significado para sua formação.  No currículo linear  aprende-se  de forma mais  ou 

menos  inconsciente  as  formas  de  identificação  de  problemas  na  realidade,  como 

também os critérios de estabelecimento de verdades e validade, pois a análise do que 

existe na realidade por meio dos métodos, técnicas e pensamentos de cada disciplina 

como uma forma de organização do conhecimento, de ler e interpretar o mundo, não 

é estudado criticamente, sendo valorizado os domínios das matérias de forma isolada.

O autor destaca ainda que “o resultado dessa proposta curricular tem sido a 

incompreensão  daquilo  que  é  estudado  à  força,  por  coerção  mais  ou  menos 

manifesta,  pois  a  fragmentação  dos  conhecimentos  causa  dificuldade  para 

compreender  o  que  foi  estudado/memorizado”  (SANTOMÉ,  1998,  p.104).  Tal 

conhecimento  é  acadêmico  e  a  realidade  cotidiana  aparece  desfigurada, 

descontextualizada e com informações aparentemente sem qualquer ideologia. Acaba 

tendo como finalidade somente superar as barreiras necessárias para passar de ano ou 

para a etapa posterior.

Uma  das  tentativas  na  busca  da  superação  do  modelo  curricular 

linear/coleção/justaposição  tem  ocorrido  através  da  construção  do  conhecimento 

articulado à realidade, da inserção das disciplinas no currículo em função de uma 

fundamentação da prática, de forma crítico-reflexiva, sendo o currículo o reflexo de 

um modelo educativo pautado no mundo do trabalho.
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Santomé (1997) justifica a adoção do currículo integrado por um conjunto 

de práticas ou estratégias (figura 2), sendo essas: a necessidade de uma maior inter-

relação entre as diferentes disciplinas ou matérias através da interdisciplinaridade; a 

“globalização”  enquanto  conjunto  de  peculiaridades  de  cada  pessoa  no  processo 

ensino-aprendizagem,  considerando  as  diversas  modalidades  de  inteligências;  a 

educação global, para a paz e para o desenvolvimento, internacional ou mundial, a 

partir dos contextos locais de onde ocorre a educação, mas também um compromisso 

com as outras realidades tanto próximas como distantes, analisando as repercussões 

das  intervenções  humanas  em lugares  e  povos  distantes.  Encerra  destacando que 

“educar pessoas com maior amplitude e flexibilidade de olhares é um dos caminhos 

indispensáveis para se construir sociedades cada vez mais humanas, democráticas e 

solidárias” (SANTOMÉ, 1997, p. 62).

 
 
 
 
 
 
 

 
CURRÍCULO 
INTEGRADO 

Globalização Interdisciplinaridade 
Sociedade 

Global 

Figura 2 – Linhas discursivas em apoio do conceito de currículo integrado, Santomé, 
1997.
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Davine  (1989,  p.39)  acrescenta  que  o  currículo  integrado  pode  gerar 

possibilidades para o processo ensino-aprendizagem, permitindo:

• uma efetiva integração entre ensino e prática profissional;

• o teste imediato da prática, integrando teoria e prática;

• um avanço na construção de teorias a partir da integração teoria e prática;

• a busca de soluções específicas para diferentes situações;

• a  integração  ensino-serviço-comunidade,  implicando  uma  imediata 

contribuição para esta última;

• a  integração  entre  aluno-professor  na  investigação  e  busca  de 

esclarecimentos e propostas e

• a adaptação a cada realidade local e aos padrões culturais próprios de uma 

determinada estrutura social.

Santomé  (1997)  entende  por  currículo  integrado  a  organização  dos 

conteúdos de forma interdisciplinar e que as metodologias didáticas propostas sejam 

baseadas na investigação cooperativa, conectando o currículo escolar e a realidade, 

devendo ficar explícita para os alunos a relação entre os conteúdos que as instituições 

escolares trabalham e sua validade para a compreensão e intervenção na sociedade.

A promessa inerente a um modelo curricular integrado é a busca de conectar 

o aluno à vida cotidiana, no caso os serviços de saúde e a comunidade, e a partir das 

experiências  vividas  num  determinado  cenário  de  ensino-aprendizagem  procura 

entender e ampliar, através de sucessivas aproximações, a compreensão sobre o que 

está ocorrendo e o que ele pode fazer com os problemas identificados, como pode 

intervir numa dada realidade enquanto profissional da enfermagem.

No  currículo  integrado  o  ensino  serve  para  que  os  alunos  analisem  os 

problemas na perspectiva de diversas áreas do conhecimento de forma articulada, 

buscando  construir  a  interdisciplinaridade,  utilizando  os  conceitos,  os  modos  de 

pensamento e os métodos de uma disciplina para a pesquisa. 

No entanto, a busca do conhecimento nas ciências naturais tem se utilizado 

de  métodos  fundamentados  na  visão  de  realidade  do  positivismo,  o  que  tem 

ocasionado uma fragmentação da explicação de seus objetos. A adoção desse mesmo 

referencial para as ciências humanas tem gerado métodos muito mais explicativos do 
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que compreensivos  dos  fenômenos humanos,  uma vez que  considera somente os 

fenômenos observáveis, levando o pesquisador a uma série de descrições e relações 

dos fatos, descobrindo uma série de leis funcionais. O resultado disso é uma visão do 

real  em  diversos  territórios  separados,  em  estágios  superpostos,  só  podendo 

corresponder a domínios por demais delimitados pelas diversas disciplinas, portanto, 

o fenômeno humano não é conhecido na plenitude de sua significação (JAPIASSU, 

1976).

A busca da compreensão do mundo através das disciplinas, como área de 

conhecimento de forma isolada e fragmentada, não tem permitido uma análise mais 

global e complexa dos problemas. A utilização do método científico na proposição 

cartesiana tem levado ao aprofundamento e parcelamento da descrição da realidade, 

produzindo  um  saber  especializado,  profundo,  porém,  deixando  de  considerar  a 

totalidade de que faz parte este conhecimento. No entanto, atualmente, temos, cada 

vez mais, nos deparado com problemas complexos e não tem sido possível resolvê-

los ou compreendê-los através de uma única disciplina, ou seja, utilizando o método 

científico  para  a  análise  dos  fatos,  descrevendo-os  como  um  sistema  mecânico 

composto de unidades elementares, regulares, descontextualizados, captados através 

das  percepções  e  neutralidade  de  valores  do  pesquisador.  O  objeto  das  ciências 

humanas tem solicitado uma outra  forma de investigação,  por sua complexidade, 

sendo justificável a busca de uma interação entre as disciplinas, pela integração dos 

diversos  saberes  e  pela  construção  de  sínteses,  buscando  compreendê-lo  na  sua 

diversidade.

Segundo Almeida Filho (1997, p.11) um objeto complexo 

é minimamente um objeto-modelo sistêmico, ou seja, faz parte de 
um sistema de totalidades parciais  e pode ser  compreendido ele 
mesmo  como  um  sistema,  também  incorporando  totalidades 
parciais de nível hierárquico inferior; (...) não pode ser explicado 
por modelos lineares de determinação; (...) metodologicamente o 
objeto complexo é aquele que pode ser apreendido em múltiplos 
níveis  de  existência,  dado  que  opera  em  distintos  níveis  da 
realidade; (...) é multifacetado, alvo de diversas muradas, fonte de 
múltiplos  discursos,  extravasando  os  recortes  disciplinares  da 
ciência.  Daí  que  para  construí-lo  como  referente  é  preciso 
operações  de  síntese,  produzindo  modelos  sintéticos,  e  para 
designá-los apropriadamente é necessário o recurso à polissemia 
resultante do cruzamento de distintos discursos disciplinares.
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Em vista disso, cada vez mais temos nos deparado com objetos complexos 

em nossa realidade e as disciplinas, como áreas de conhecimento, da forma como 

vêm  atuando,  não  têm  conseguido  responder  às  necessidades  já  existentes  ou 

emergentes. Vários autores têm buscado na produção do conhecimento a construção 

de  novas  formas  de  compreensão  da  realidade  através  da  integração  e 

complementaridade das disciplinas. A interdisciplinaridade é uma destas, a qual tem 

sido considerada como estratégia de integração teórico-prática, como estratégia de 

pesquisa, como metodologia, dentre outras. (JAPIASSU, 1976; FRIGOTTO, 1993; 

ETGES, 1993;  JANTSCH; BIANCHETTI,  1999;  SANTOMÉ, 1998; FAZENDA, 

1999, 2000).

A  área  da  saúde  relaciona-se  com  objetos  complexos  tanto  no  plano 

individual como no coletivo,  e somente a intervenção dos profissionais  de forma 

isolada ou de uma disciplina, não tem sido suficiente para a busca da resolução dos 

mesmos. Dessa forma, o trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar vem sendo 

apontado como uma das estratégias de intervenção possíveis para atuar com objetos 

complexos. 

A explicação dos problemas de saúde e a intervenção têm necessitado de 

uma  diversidade  de  campos  de  conhecimentos,  por  serem  multifacetados,  não-

lineares  e  inconstantes,  por  lidarem  com  as  pessoas  e  nessas  está  contida  a 

subjetividade de cada um.

Portanto, tanto os processos pedagógicos, enquanto metodologias ativas de 

ensino (Metodologia da Problematização) como os modelos de currículo (integrado), 

que  articulam a teoria  e  a  prática,  são estratégias  que  buscam levar  os  alunos  à 

construção  do  conhecimento  para  atuarem  como  enfermeiros,  construindo 

competências para uma intervenção que identifica e explica seu objeto de trabalho de 

forma  integrada,  articulando  os  conhecimentos  para  a  construção  do  cuidado  de 

forma integral,  abrangendo o indivíduo e  a  coletividade nas suas dimensões bio-

psico-social para a ação cuidadora que produz a emancipação do outro.

Por  outro  lado,  torna-se  importante  também  o  ensino  através  das 

experiências  como  motor  da  aprendizagem,  incluindo-se  aqui  a  reflexão  como 

componente indispensável. 
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Ausubel et al. (1980) ao apresentarem a Teoria da Aprendizagem Verbal 

Significativa,  baseiam-se  em dois  princípios:  os  conteúdos  de  ensino  devem ser 

relacionados logicamente; o estudante deve adotar uma atitude favorável a fim de 

tornar-se capaz de realizar essa relação dentro de suas estruturas cognitivas. Para que 

a  aprendizagem  significativa  ocorra  três  condições  são  importantes:  os  novos 

conhecimentos devem ser relacionados aos conhecimentos prévios que o estudante já 

possui;  as  experiências  prévias  do  estudante  sobre  o  conteúdo  devem  ser 

consideradas  como  ponto  de  partida  para  a  aprendizagem;  deve-se  realizar  uma 

interação entre as idéias já existentes na estrutura cognitiva do estudante e as novas 

informações. 

Destacamos que  o  valor  da  atividade  do  próprio  sujeito  como início  da 

aprendizagem e o incentivo para continuar aprendendo são suscitados no ambiente 

concreto, no qual surgem os conflitos capazes de promover o interesse das pessoas e 

seu desejo de intervir para sua solução. 

Além  disso,  outro  argumento  a  ser  considerado  é  a  humanização  do 

conhecimento  com  o  qual  se  entra  em  contato  nas  instituições.  A  integração  é 

defendida como uma forma de educação que propicia visões da realidade nas quais 

as pessoas aparecem como sujeitos da história, como as peças-chave para entender o 

mundo,  estimulando  o  compromisso  dos  alunos  com  sua  realidade,  tendo  uma 

participação  mais  ativa,  responsável,  crítica  e  eficiente  na  mesma  (SANTOMÉ, 

1998).

Assim, tomamos como princípio que um currículo integrado implementa-se 

através  da  integração  ensino-serviço  e  comunidade,  sendo  que as  relações  e 

transformações que ocorrerem são determinantes e determinadas pelos componentes 

dos processos constituídos durante esta integração.

Ao  buscarmos  uma  relação  entre  teoria  e  prática,  também  almejamos 

superar uma outra questão colocada anteriormente que está centrada na construção 

do  conhecimento  de  forma  descontextualizada.  Na  formação  tradicional  há  uma 

relação linear entre professor, aluno e conhecimento; primeiro há a necessidade de 

passarmos a teoria para os alunos, o que nos dá a falsa segurança de que ocorreu a 

aprendizagem,  e  que  o  aluno  está  “pronto”  para  ir  ao  campo  prático  aplicar  os 
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conhecimentos  adquiridos.  Retiramos  quase  ou  completamente  os  conflitos  e 

contradições que ocorrem na realidade.

Hoje não faz mais sentido pensarmos o conhecimento fora do mundo do 

trabalho;  o  conhecimento  visa  transformar  o  processo  de  trabalho  numa  relação 

estreita entre teoria e prática, num movimento dinâmico, a práxis. 

Para  Vásquez  (1977,  p.185)  “toda  práxis  é  atividade,  mas  nem  toda 

atividade  é  práxis”.  A  atividade  segundo  Vasquez  (1997,  p.  187)  é  considerada 

práxis, uma vez que

(...) a atividade propriamente humana só se verifica quando os atos 
dirigidos  a  um  objeto  para  transformá-lo  se  iniciam  com  um 
resultado ou produto efetivo real. Nesse caso, os atos não só são 
determinados casualmente por um estado anterior que se verificou 
efetivamente  -  determinação  do  passado  pelo  presente  -,  como 
também por algo que ainda não tem uma existência  e que,  não 
obstante, determina e regula os diferentes atos antes de culminar 
num resultado real; ou seja, a determinação não vem do passado, 
mas sim do futuro (...).

O autor acrescenta ainda que 

(...) é uma atividade (humana) que se desenvolve de acordo com 
finalidades, e essas só existem através do homem, como produto de 
sua consciência. Toda ação verdadeiramente humana requer certa 
consciência de uma finalidade, finalidade que se sujeita ao curso da 
própria atividade. A finalidade, por sua vez, é expressão de certa 
atitude  do  sujeito  em  face  da  realidade.  (...)  O  fim  pré-figura, 
idealmente, o que ainda não se conseguiu alcançar. Pelo fato do 
homem propor objetivos, o homem nega uma realidade efetiva e 
afirma uma outra que ainda não existe. Mas os fins são produtos da 
consciência e, por isso, a atividade que eles governam é consciente. 
Não se trata de uma atividade de consciência pura, mas sim da 
consciência  de  um  homem  social  que  não  pode  prescindir  da 
produção de objetivos em nenhuma forma de atividade, incluindo, 
por certo, a prática material (...) (VASQUEZ, 1977, p.188).

Dessa forma, toda atividade ao incorporar uma intencionalidade, ou seja, 

uma  finalidade  previamente  elaborada  pelo  sujeito,  torna  a  ação  consciente, 

relacionando de forma indivisível a teoria e a prática, a prática consciente, dinâmica, 

podendo ter a interferência dos seres humanos na transformação da realidade.

Ao considerarmos o ensino na perspectiva de um processo ativo de ensino-

aprendizagem, deveríamos considerar que basicamente todas as situações de ensino-

aprendizagem  deveriam  partir  da  problematização  das  situações  cotidianas  de 

trabalho, da realidade concreta. Com o conhecimento prévio já elaborado pelo aluno 
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vamos à prática para iluminar e dar sentido aos conteúdos a serem aprendidos na 

formação do enfermeiro. No entanto, esse conhecimento não é estanque, pontual, e o 

aluno  continua  buscando  novos  conhecimentos  para  compreender  a  realidade 

multifacetada, em constante movimento e transformação. 

A finalidade de todo o processo está  no entendimento do que subjaz às 

aparências  na realidade,  ou seja,  a  construção de uma leitura  crítico-reflexiva da 

realidade,  transformando  o  aluno  em  sujeito  de  sua  formação,  formando  o 

profissional e o cidadão, determinando seu processo de formação e ao mesmo tempo 

sendo determinado pelo mesmo. 

Martins  (2000,  p.7)  destaca  que  uma  instituição  escolar  pode  formar  o 

profissional e o cidadão quando:

• ao  ter  um  currículo  compatível  com  um  processo  de  formação 

fundamentado  na  construção  de  identidades  sociais  envolvendo  o 

indivíduo como um todo e, assim, atingir seu ser rompendo, então, com 

as delimitações impostas pelo mero fazer;

• articulando teoria e prática, desafiando o aluno a aplicar os saberes de 

que dispõe, considerando no processo de aprendizagem o que o aluno já 

tem de acúmulo de conhecimentos; 

• mantendo  a  interdisciplinaridade  no  decorrer  da  formação,  evitando 

dessa forma uma compreensão fragmentada do real e assegurando tanto 

uma visão ampla da região em que a instituição escolar está inserida 

quanto do mundo em geral.

Quando pensamos em novos processos de formação que procuram inserir os 

alunos na realidade complexa através de um currículo integrado, estamos assumindo 

uma outra lógica de organização do conhecimento. Significa que a contraditoridade é 

o  que  movimenta  a  organização  do  conhecimento,  as  relações,  a  apropriação 

diferenciada por parte dos alunos e docentes, com diferentes ritmos. Ao assumir a 

complexidade da realidade há necessidade de uma matriz de ensino-aprendizagem 

diferente,  na qual  as situações não são reduzidas,  simplificadas para que o aluno 

aprenda.
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A riqueza do processo está na oportunidade do aluno entrar em contato com 

os diversos atores da realidade que não são os convencionalmente encontrados em 

um ambiente programado e controlado para a aprendizagem, como se desejava nos 

cenários dos hospitais-escola ou centros de saúde escola. Nesse modelo, os conflitos 

estão  fora  do  espaço  de  aprendizagem,  há  espaço  somente  para  o 

professor/aluno/conhecimento  estático,  ou  seja,  o  conteúdo  é  tratado  sem  a  sua 

“alma”, aparece desfigurado, descontextualizado.

Num modelo integrado os  conteúdos brotam do mundo do trabalho,  são 

delimitados a partir dos processos produzidos na realidade. Como não podemos e 

nem há tempo para que se queira ensinar “tudo”, temos que tomar a decisão por 

quais conteúdos serão aprendidos, interessando neste caso muito mais os processos e 

mecanismos básicos de como captar, interpretar e intervir na realidade e os valores 

éticos  que  conduzem  as  ações,  enquanto  qualidade  a  ser  aproveitada  na 

aprendizagem do que privilegiar a diversidade e quantidade dos conteúdos.

Ao  inserir  a  escola  no  mundo  do  trabalho,  estamos  sujeitos  a  todas  as 

possibilidades  de  instabilidades  pessoal,  coletiva  e  institucional  que  os  cenários 

podem  produzir,  o  que  não  quer  dizer  que  todos  estarão  sendo  provocados  e 

respondendo igualmente, pois as pessoas podem ter diferentes níveis de apreensão da 

realidade, tanto no período de tempo como na intensidade da exposição.

Outra  questão  a  ser  abordada  ao  mobilizarmos  os  cenários  de  ensino-

aprendizagem para o campo do trabalho está na capacidade de integração docente-

assistencial e o que pode decorrer dessa estratégia. Há uma lógica acadêmica que 

pretende ser mudada, o que não se dá por completo de hora para outra, apresentando 

um  processo  de  porosidade  do  novo  penetrando  na  prática  tradicional,  com 

possibilidade  de  surgirem resistências  e  facilidades  no  transcorrer  das  atividades. 

Esse mesmo mecanismo pode ocorrer nos serviços no momento em que ele também 

pode  se  contaminar  com  os  processos  de  mudança  e  se  mostrar  permeável  às 

reflexões e construção de novos processos. Fica dessa forma exposta a necessidade 

de participação do serviço nos processos de mudanças da academia e vice-versa.

A adoção de um modelo curricular que articule teoria e prática para uma 

aprendizagem dinâmica e crítica da realidade, impõe a necessidade de coerência na 

escolha da metodologia de ensino. A pedagogia crítica emerge como uma superação 
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dos modelos tradicionais e anárquicos de pensar/fazer a educação. Nessa pedagogia, 

professor e estudante têm papéis definidos a desempenharem para que ocorra uma 

aprendizagem significativa.

Nas  metodologias  tradicionais  de  ensino  há  somente  a  transmissão  de 

conhecimentos que são de domínio do professor, sendo os alunos considerados como 

um depósito de informações e reprodução destas, de forma acrítica. 

Romão  (2000,  p.70)  destaca  três  concepções  educacionais  e  suas 

implicações na relação pedagógica:

CAMPOS CONCEPÇÕES
Autoritária Democrática Anárquica

Conhecimento

Informação
Ensino
Leis Científicas
Conteúdos

Formação
Ensino/Aprendizagem
Processos
Objetivos

Omissão
Aprendizagem
Espontaneísmo
Desejos

Didática
Professor Ativo
Aluno Passivo
Unidade-programa

Professor Ativo
Aluno Ativo
Unidade-didática

Professor Passivo
Aluno Ativo

Relacionamento

Controle
Imposição
Insegurança
Hierarquia
Consenso

Persuasão
Negociação
Segurança
Competência
Conflito

Permissividade
Confusão
Indiferença
Anarquia
Dissenso

Avaliação
Classificatória
Periódica
Quantitativa

Diagnóstica
Permanente
Qualitativa

Formativa
Pós-escolar
Qualitativa

Figura 3 - Concepções de educação considerando os campos do conhecimento, da 
didática, do relacionamento e da avaliação, segundo Romão, 2000.

Na concepção democrática segundo Romão (2000) parte-se do princípio de 

que todo ser humano tem capacidade de aprender e também de ensinar, tornando a 

relação professor/aluno uma troca constante, respeitando-se os respectivos papéis. 

Trabalha-se  na  construção  de  uma  aprendizagem  contínua,  busca-se  a  “ciência-

processo”,  ou  seja,  a  elaboração,  ampliação  e  revisão  constante  dos  dados  da 

experiência  e  da  reflexão.  Trabalha-se  com  objetivos  claramente  definidos, 

complexidade  crescente,  numa  negociação/persuasão  mútuas,  legitimadas  pela 

49



2. Construindo o Referencial Teórico e o Percurso Metodológico.

descoberta  compartilhada  e  pela  racionalidade  dos  avanços,  metódica  e 

sistematicamente perseguidos. As divergências e conflitos são próprios do processo, 

reconhecendo-se  um espaço  de  respeito  e  diferenças,  ritmos  e  histórias  de  vida 

próprios. 

Nessa concepção o professor assume o papel de provocador, incentivador, 

sistematizador  e  avaliador,  sendo  o  aluno  o  provocado,  o  descobridor,  co-

sistematizador  e  co-avaliador/avaliado.  A  avaliação  é  diagnóstica  de  situações  e 

desempenhos  carentes  de  serem  revistos,  para  que  sejam  proporcionadas  novas 

situações que estarão corrigindo os problemas detectados, retomando os rumos e as 

estratégias propostas em negociação (ROMÃO, 2000).

Com o avanço dos meios de comunicação a informação está disponível nas 

mais diversas vias (televisão, rádio,  vídeo, jornais,  revistas e internet),  não sendo 

mais imprescindível o professor para transmitir as informações. Cabe ao professor, 

um papel diferencial no novo processo de formação, ou seja, a capacidade de mediar 

um  processo  de  transformação  da  informação  em  conhecimentos,  habilidades  e 

atitudes éticas. Antunes (2001) ressalta que a popularização da informação trouxe 

avanços nos estudos da mente humana e de seus meios para assimilar conhecimentos 

e  construir  relações  a  partir  da  ação  do  sujeito  sobre  o  mundo.  Esses  processos 

necessitam  de  um  “novo  professor  que  oriente  seus  alunos  sobre  como  colher 

informações, de que forma organizá-las mentalmente, como definir sua hierarquia e, 

sobretudo,  de  que  maneira  transformá-las  em  conhecimento  e,  dessa  maneira, 

ampliar suas inteligências” (ANTUNES, 2001, p.12).

A construção do conhecimento com reflexão crítica reporta-se à realidade 

concreta, à prática em movimento dinâmico, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 

Freire (1999, p.43) comenta que 

o  saber  que  a  prática  (...)  espontânea  ou  quase  espontânea, 
“desarmada”,  indiscutivelmente  produz é  um saber  ingênuo,  um 
saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 
caracteriza  a  curiosidade  epistemológica  do  sujeito.  O  pensar 
sistematizado,  consciente,  produz-se  pelo  próprio  aprendiz,  em 
comunhão com o professor formador. A curiosidade é a matriz do 
pensar ingênuo como do crítico, o que se precisa é possibilitar, que 
voltando-se para si mesmo, através da reflexão sobre a prática, a 
curiosidade  ingênua,  percebendo-se  como  tal,  se  vá  tornando 
crítica.
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A Metodologia da Problematização pauta-se na pedagogia crítica TP

12
PT e toma o 

aluno como construtor do seu conhecimento de forma ativa, partindo de uma visão 

crítica da realidade em que está inserido. A construção do conhecimento se dá de 

forma integrada, necessitando da interdisciplinaridade, articulando a teoria à prática, 

na perspectiva da práxis. 

A “práxis” segundo Berbel (1999) se dá quando o sujeito tem consciência 

de sua ação, sendo uma prática intencionalmente transformadora, caso contrário é 

uma prática, simples prática.

Na problematização, portanto, as situações de ensino-aprendizagem devem 

ser contextualizadas,  tomando os novos conteúdos que serão objeto de ensino de 

forma  articulada  e  potencialmente  significativos,  e,  para  isso,  é  fundamental 

considerar o que os estudantes já sabem. 

Portanto, problematizar envolve ação reflexiva sobre a realidade, na direção 

da tomada de consciência sobre as ações dos seres humanos, sobre como se dá a 

exploração da natureza, devendo existir coerência entre o discurso e a ação, ou seja, 

entre a teoria e a prática, ficando clara a intencionalidade com que são elaborados e 

implementados os projetos individuais e coletivos na sociedade.

Na  formação  de  profissionais,  no  caso  da  saúde,  pensar  criticamente  a 

profissão envolve a utilização de uma metodologia que leve os alunos a construírem, 

além da competência com qualidade formal, a competência com qualidade política, 

visando uma ação para a emancipação no cuidado. A ação para a emancipação vem 

permeada pelo respeito, pela possibilidade de gerar a oportunidade para o outro e 

para si mesmo, pelas relações de poder estabelecidas nos atos realizados, tendo como 

características a dinamicidade e a historicidade.

12
TP

�
PT Várias correntes pedagógicas consideradas críticas têm buscado a formação do estudante como sujeito do 

processo ensino-aprendizagem, entre essas: a pedagogia crítico social dos conteúdos, a pedagogia do oprimido, 
pedagogia da autonomia, pedagogia histórico-crítica, pedagogia da práxis, pedagogia dialética, pedagogia crítica 
ou a pedagogia radical. Dentre os autores que têm desenvolvido esses referenciais estão Paulo Freire, Demerval 
Saviani, José Carlos Libâneo, Moacir Gadotti, Guiomar N. de Mello, Henry Giroux e Peter McLaren. No Brasil, 
segundo  Aranha  (1992,  p.18)  a  pedagogia  crítica  tem  buscado  inspiração  em  autores  como  Manacorda, 
Makarenko, Gramsci, Marx, Snyders, Suchodolski e B. Charlot, e que pode ser caracterizada por uma abordagem 
dialética.
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Na formação dos profissionais da saúde, portanto, os espaços de integração 

ensino-serviço-comunidade tornam-se os cenários do processo ensino-aprendizagem, 

devendo o aluno refletir sobre sua ação e a realidade em que está inserido, buscando 

problematizar  o  seu  cotidiano,  tomando  o  que  tem  para  ser  aprendido  e  seus 

questionamentos como mola propulsora do processo de formação, na perspectiva de 

uma aprendizagem crítico-reflexiva.

2.3.O  aluno  como  protagonista  central:  construindo 
sujeitos.

Pressupondo que o aluno somente torna-se um enfermeiro crítico a partir do 

momento em que atua como sujeito no processo de formação, precisamos entender 

como esse aluno constitui-se enquanto tal.

Na concepção de Homem adotada no currículo do Curso de Enfermagem da 

FAMEMA  (1997)  menciona-se  que  o  mesmo  está  inserido  numa  determinada 

sociedade, a qual está estruturada em classes, de acordo com a apropriação dos meios 

de produção, e que este Homem tem capacidade para refletir sobre a realidade e não 

somente vivê-la.  Destaca-se ainda  que ele  constrói  uma concepção de mundo ao 

indagar sobre o que são as coisas, as idéias, os fatos, as situações, os valores e a si 

próprio, sendo essa visão estruturada da realidade aquela que vai orientar suas ações. 

Ao enunciar esta concepção estamos buscando recuperar a capacidade do 

ser humano, quer na qualidade de estudante, professor, profissional de saúde, usuário 

ou comunidade, enfim, o cidadão, de ser sujeito do seu processo de vida e trabalho, 

construindo-se a partir daí a possibilidade do mesmo ser ativo na sua produção e 

reprodução social, ou seja, tendo consciência e autonomia para decidir sobre o seu 

destino, movido pelos seus desejos e interesses, articulado às necessidades sociais, 

portando um projeto constituído coletivamente,  de forma que a  sua prática tenha 

compromisso e responsabilidade com o usuário do sistema de saúde e que possa 

impulsionar processos de mudanças na realidade onde se situa.

52



2. Construindo o Referencial Teórico e o Percurso Metodológico.

O sujeito segundo Campos (2000, p.67) é 

um ser biológico, com uma subjetividade complexa e mergulhado 
em  um  conjunto  de  relações  sociais  que  alteram  seus  desejos, 
interesses e necessidades. Um Ser com um grau relativo e variável 
de  autonomia  para  realizar  desejos,  interesses  e  necessidades, 
mediante  processos  de  negociação-e-luta  com  o  passado  e  o 
presente. Um Ser imerso na história e na sociedade, mas nem por 
isso despossuído de uma subjetividade singular  e de  capacidade 
para reagir ao seu contexto.

Ao considerarmos que os sujeitos são aqueles que portam um determinado 

projeto, construído coletivamente, buscamos compreender como se dá este processo.

Segundo Campos (2000) na constituição do sujeito individual, há planos e 

regiões existenciais nos quais podemos agir, interferindo no processo de construção 

de valores, no modo de pensar e de atuar de cada um. Com isto, estamos interferindo 

na subjetividade, na cultura, na ideologia e na práxis. 

Na dimensão interna, na região particular estão os desejos e interesses do 

indivíduo,  havendo também uma determinação biológica.  Na região  universal  ou 

externa  ao  sujeito  estão  presentes  as  necessidades  sociais,  as  Instituições 

determinadas pela cultura, o sistema econômico e jurídico, os valores, a ética e os 

saberes.

Campos  (2000)  destaca  ainda  que,  na  região  intermediária  ou  também 

denominada de singular, onde há o contato entre o interno (imanente ao sujeito) e o 

externo (transcendência em relação ao sujeito), ocorrem sínteses entre o sujeito e seu 

contexto,  podendo-se  operar  nesta  região  influenciando  a  produção  de  objetos  e 

objetivos,  ou  seja,  podendo  constituir  um compromisso  e  contratos  frente  a  um 

determinado projeto construído coletivamente, por meio de negociações e luta. 
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Portanto, ao atuarmos na região intermediária por meio de ações reflexivas 

sobre  o  cotidiano  dos  sujeitos  em ação,  buscando  compreender  os  processos  de 

intervenção  atrelados  a  determinados  fins,  estamos  tentando 

articular/discutir/negociar seus interesses, desejos e vontades com as necessidades 

sociais para um determinado fim. Temos assim a recomposição dos determinantes de 

caráter universal, o contexto particular e os interesses exclusivos do sujeito. Isto pode 

criar um determinado compromisso dos sujeitos, mas este sujeito também precisa ter 

uma certa autonomia para atuar de forma criativa frente ao que foi negociado na 

elaboração dos contratos. 

Dessa  forma,  além  de  ser  portador  de  um  determinado  projeto  que  é 

construído  nos  espaços  coletivos,  outra  questão  importante  na  constituição  dos 

sujeitos está relacionada à construção da autonomia. 

Quando  trabalhamos  em  um  processo  de  educação  de  enfermeiros 

objetivando  um posicionamento  político  com uma  atitude  crítica  frente  aos  atos 

realizados enquanto profissional, estamos trabalhando na direção da construção da 

autonomia do profissional. A possibilidade de autonomia ocorre pela capacidade de 

elaboração da própria identidade, considerando a ampliação do pensamento crítico 

para  a  análise  e  pela  capacidade  de  intervenção  na  sociedade,  ou  seja,  pela 

capacidade de construir projetos coletivos de mudança social, a partir das próprias 

experiências  vividas  através  das  relações  sociais  que  estabelece  com  os  seres 

humanos nesta sociedade.

O indivíduo torna-se sujeito, superando sua condição de objeto à medida 

que conquista sua autonomia de pensamento crítico. O indivíduo passa a ser capaz de 

re-elaborar suas determinações externas em função do que define como sua vontade, 

considerando também os limites éticos.

Com isto, esperamos que sejam construídos compromissos e contratos para 

que o aluno e o profissional possam atuar com responsabilidade, ética, na perspectiva 

da construção de competências com qualidade política, além da qualidade formal. 
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Consideramos  como competência  com qualidade  formal  a  concepção de 

Demo (2001, p.14), que consiste na capacidade de manejar meios e instrumentos, 

técnicas e procedimentos para enfrentar os desafios do desenvolvimento, estando em 

destaque o manejo e a produção do conhecimento, como capacidade de inovação 

permanente frente aos referidos desafios (aprender a aprender). 

A  competência  com  qualidade  política  (aprender  a  ser)  diz  respeito  à 

capacidade “de se fazer e de fazer história, diante dos fins históricos da sociedade 

humana” (DEMO, 2001, p.14). Dessa forma, a participação torna-se condição básica 

para que seja concretizada uma ação pautada em valores e com um determinado fim, 

portanto, permeada por uma ideologia, que ressalta o valor ético-político.

Uma  característica  da  qualidade  é  vir  atrelada  a  uma  dimensão  de 

intensidade, sem se contrapor à quantidade, que inspira extensão. Segundo Demo 

(2001, p.11) a qualidade “tem a ver com profundidade,  perfeição, principalmente 

com participação e criação. Está mais para o ser do que para o ter”. Está relacionada 

à ação humana uma vez que se liga à intensidade, no sentido de ter a marca do ser 

humano, por ser questão de vivência, consciência, participação, cultura e arte. Ou 

seja, podemos resumir no desafio de construir e participar.

A participação crítica se dá no momento em que construímos a consciência 

sobre o mundo, num movimento contínuo, contraditório, inscrevendo na história a 

marca  dos  seres  humanos.  À  medida  que  exploramos  a  natureza,  intervimos  na 

sociedade,  dando uma direcionalidade às  ações  realizadas,  utilizando a  qualidade 

formal com uma determinada qualidade política, humanizamos o mundo a partir de 

valores, crenças, cultura, ou seja, da subjetividade, que também é determinada pelas 

condições historicamente construídas pelos seres humanos na sociedade.

Dessa forma, o sujeito portador de competência com qualidade formal sem 

qualidade política “resvala para a implantação da agressão e do privilégio, pois perde 

a  noção  ética  e  serve  a  qualquer  ideologia.  Ideologia  sem conhecimento  apenas 

inculca a ignorância e dela vive, confundindo competência com fidelidade” (DEMO, 

2001, p.14).
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As ações  dos sujeitos podem estar  a  serviço dos mais diversos projetos, 

construídos a partir dos desejos, interesses e necessidades dos mesmos, assim como 

dos processos de negociação, composição, rearticulação destes com as determinações 

presentes no plano externo/universal.

No PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA há o interesse de formar 

enfermeiros que defendam um projeto baseado na defesa da vida humana, no qual a 

capacidade de cuidar para a emancipação do outro, com autonomia, promovendo a 

oportunidade de escolha, está inscrita como qualidade política por meio da qualidade 

formal.

Ao promovermos um cuidado/prática de enfermagem para a emancipação, 

estamos construindo uma competência para desenvolver a capacidade de gerar e de 

gestar projetos com consciência, responsabilidade e compromisso com os mesmos, 

podendo influir nos cenários de inserção profissional, tendo autonomia com relação 

aos atos realizados e os destinos, ou seja, construindo a possibilidade de decidir sobre 

os rumos da vida.

No entanto, Morin (2001) destaca que esta autonomia é relativa, visto que 

não está fundada em uma liberdade absoluta, emancipada de qualquer dependência, 

mas uma autonomia que depende do meio em que o sujeito está inserido, sendo este 

biológico,  cultural  ou  social.  Portanto,  a  autonomia  de  uns significa  a  perda  de 

liberdade e opções de outros, pois os sujeitos ao viverem em sociedade estabelecem 

relações com intersubjetividades, considerando a ética, o respeito ao outro.

A autonomia do profissional também está relacionada ao conhecimento para 

a tomada de decisão. Tendo acesso à informação e o desenvolvimento da capacidade 

de  aprender  a  aprender,  o  aluno/profissional  transforma  a  informação  em 

conhecimento  humanitário  e  a  profissão  através  das  relações  intersubjetivas.  Isto 

possibilita a ampliação da capacidade de análise e de decisão.

Quando realizamos atos pautados pela autonomia, estamos tratando também 

da  redistribuição/conquista  de  poderes,  ou  seja,  da  possibilidade  de  se  construir 

relações mais democráticas entre os sujeitos, tendo por base o consenso, no qual os 

interesses, desejos e necessidades sociais possam ser negociados para a constituição 

de um projeto coletivo. 
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Campos (2000) aponta que se faz necessária a construção da democracia nas 

instituições, as quais também fazem parte de uma reforma no âmbito da sociedade, 

criando espaços coletivos com poder compartilhado, nos quais os sujeitos tenham 

acesso  à  informação,  onde  de  fato  tenham a  possibilidade  de  fazerem parte  das 

discussões,  negociando  os  conflitos  e  fazendo  parte  da  tomada  de  decisões  da 

instituição,  nas quais possam projetar  reformas estruturais e funcionais de caráter 

democrático. 

Se  os  projetos  podem  estar  a  serviços  dos  mais  diversos  interesses,  os 

processos  educativos  e  de  prestação  de  serviços  tanto  podem estar  a  serviço  da 

transformação das práticas, como também da reprodução das mesmas, ou seja, estar a 

serviço  da  reprodução  cultural  dos  interesses  da  classe  socialmente  dominante.  

“Funciona de tal maneira que representa os interesses econômicos e políticos das 

classes dominantes, não como arbitrários e historicamente contingentes, mas como 

elementos naturais e necessários da ordem social” (GIROUX, 1983, p.43).

Esta  ordem se rompe à medida que os sujeitos se  propõem a portar  um 

projeto  de  (re)construção  desta  ordem,  transformando  as  práticas,  por  meio  da 

competência com qualidade formal e política.

Dessa forma, estamos tentando construir um PPP que forme profissionais 

críticos, que possam impulsionar a transformação das práticas em saúde, em especial 

as  de  Enfermagem,  na  perspectiva  de  uma  prática  com  maior  autonomia  do 

enfermeiro e da equipe de enfermagem, com qualidade formal e política, para que se 

possa  transformar  os  processos  de  trabalho  e  os  modelos  de  atenção  à  saúde, 

considerando os princípios do SUS.

2.4.Contextualizando o processo de Revisão Curricular do 
Curso de Enfermagem da FAMEMA: o campo de estudo.

O campo de estudo dessa pesquisa trata-se do Curso de Enfermagem da 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), localizada no município de Marília. 

O  município  situa-se  na  região  centro-oeste  do  Estado  de  São  Paulo  e 

apresenta uma população de 198.719 habitantes no ano 2002. A cidade surgiu em 
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decorrência da expansão da cultura cafeeira no Estado de São Paulo, bem como do 

prolongamento ferroviário, em 1923, elevando-se à condição de Município em 1929.

A importância regional de Marília aumentou em função da construção de 

estradas de rodagem, que a ligam a várias regiões do Estado de São Paulo e ao norte 

do Paraná. Houve um importante crescimento, inicialmente, na área de plantio de 

algodão, levando ao investimento industrial de duas fábricas de óleo de caroço de 

algodão. A base econômica do município vem se desenvolvendo mais intensamente 

nas  últimas  décadas  no  setor  da  indústria,  principalmente,  a  de  alimentos 

(CHIRELLI, 1995).

Outro importante segmento a ser considerado é o da saúde e da educação. O 

município é referência regional para o sistema de saúde, o que pode ser verificado na 

figura 4 e no anexo A.

 

Hosp. das Clín.  
I e II 

Santa Casa de Marília 
 

Hospital Espírita de Marília 
Hospital São Francisco 

Maternidade Gota de Leite 

Ambulatório HC I e II 
Ambulatório de Especialidades (NGA) 

Hemocentro 

Unidade Avançada de Saúde 
Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar 

Unidade Básica de Saúde 
Unidade de Saúde da Família 

Primário 

Terciário 

Secundário 

 Fonte: Secretaria Municipal de Higiene e Saúde de Marília, 2002.
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Figura 4 - Hierarquização dos serviços  públicos  de saúde,  por  complexidade de 
ações, Marília – SP, 2002.

No momento, o município conta com uma extensa rede de ensino composta 

por nível pré-escolar, fundamental e médio, além do nível universitário, que conta 

com duas universidades (uma pública e outra particular), uma Fundação (particular) 

e uma autarquia estadual, a FAMEMA.

A FAMEMA foi criada pela Lei Estadual 9.236, de 19 de janeiro de 1966, 

como instituto isolado de ensino superior. Seu funcionamento foi autorizado um ano 

após,  em 30 de  janeiro  de  1967,  como Instituição  Pública  Municipal  de  Ensino 

Superior de Marília, mediante a Lei Municipal 1.371, de 22 de dezembro de 1966, 

sendo criada uma entidade mantenedora a Fundação Municipal de Ensino Superior 

de  Marília  (FUMES).  Atualmente,  a  administração  é  realizada  através  da 

Congregação  e  Diretoria  Geral  da  FAMEMA e  pelo  Conselho  de  Curadores  da 

FUMES.

O novo currículo de Enfermagem da FAMEMA vem sendo construído num 

processo de transformações institucional, tomando-se como marcos delimitadores a 

estadualização da FAMEMA e o Projeto UNI - Marília.

Na história da Instituição, ocorreram sucessivas crises de financiamento, de 

administração e, conseqüentemente no ensino. A FAMEMA surgiu em um momento 

de  expansão  do  ensino  superior,  com  ênfase  na  privatização  e  no  modelo 

fundacional, estratégia encontrada pelo Estado para o Poder Público se desobrigar, 

facilitando a evolução do processo de expansão do ensino. Foi a 10ª faculdade de 

medicina implementada no Estado de São Paulo e a 47º do Brasil (FAMEMA, s.d.). 

Sua  estrutura  pedagógica  inicialmente  pautou-se  na  das  escolas  médicas 

tradicionais  como a  Universidade  de  São Paulo  (USP),  a  Faculdade  de  Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina, havendo a 

participação  dos  docentes  dessas  Instituições,  através  da  responsabilização  pelos 

programas e currículos a serem desenvolvidos. Utilizou como campo de estágio e 

desenvolvimento das aulas, inicialmente, as enfermarias da Santa Casa de Marília; 

posteriormente,  houve  a  incorporação  do  Hospital  das  Clínicas  na  sua  estrutura 
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administrativa, na década de 70, para que se realizassem as atividades didáticas e de 

serviços (FAMEMA, s.d.).

Durante  a  década  de  setenta,  a  FAMEMA enfrentou  várias  situações  de 

crise relacionadas às reivindicações dos alunos pela qualidade no ensino e atrasos no 

pagamento dos salários dos docentes. A crise financeira da Instituição culminou, em 

1978/79,  com uma greve dos  docentes,  apoiada pelos  alunos,  após  a  direção  ter 

baixado uma medida administrativa radical relativa aos docentes, gerando a demissão 

do diretor.

Novamente, após uma tentativa frustrada de implantação de um currículo 

integrado  no  curso  de  medicina  e  gerenciamento  inadequado  do  Hospital  das 

Clínicas, tem-se nova greve em 1981, que duraria 114 dias, gerando nova mudança 

nas  diretorias  da  FUMES  e  da  FAMEMA.  O  novo  diretor  tentou  gerenciar  os 

problemas,  mas  em 1982  os  docentes,  após  nova  greve,  assumem a  direção  da 

Instituição,  com mudanças  no  Estatuto  e  com acúmulo  dos  cargos  de  diretor  da 

FAMEMA e da FUMES.

Neste  período,  a  FAMEMA  gerenciava  o  Hospital  das  Clínicas,  a  rede 

básica de saúde da zona sul do município, atendendo 40% da população. No final da 

década de 80, havia incorporado o Hospital Municipal de Marília, o Hemocentro, o 

Laboratório  de  Citologia  Clínica,  a  Central  de Ambulâncias  e  o  Ambulatório  de 

Saúde Mental, além da implementação do Curso de Enfermagem.

Segundo  FAMEMA  (1997,  p.6),  já  em  meados  de  1979,  iniciou-se  a 

discussão sobre a abertura de um curso de enfermagem, partindo-se de três eixos:

a)  financeiro  -  naquele  momento  a  Instituição  passava  por  crise 

econômico/financeira e a criação do curso de enfermagem poderia contribuir para o 

alívio da crise no sentido de que:

•a implementação do curso teria  baixo custo,  considerando que havia  uma infra-

estrutura que contemplava cadeiras básicas e hospital como campo de estágio;

•a incorporação do enfermeiro na assistência hospitalar geraria um aproveitamento 

da mão-de-obra e 

•a mensalidade dos alunos, também, geraria receita.

b) político - diante da possibilidade de uma outra Instituição de ensino (não médica) 

privada, almejar a criação de um outro curso de enfermagem em Marília, a FUMES, 
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na pessoa do vice-diretor, encaminhou junto ao MEC, a proposta para criação do 

curso,  uma  vez  que  se  percebia  que  a  FAMEMA  oferecia  condições  de  infra-

estrutura hospitalar e educacional.

c)  corpo  docente -  outro  fator  que  contribuiu  para  a  criação  do  Curso  foi  a 

contratação de um docente, no Curso de Medicina, com uma experiência pregressa 

de coexistência de cursos de Medicina e Enfermagem numa mesma Instituição, o que 

possibilitaria, na sua visão, a melhoria do ensino médico, através da reorganização da 

assistência, como também a melhoria na qualidade da assistência de enfermagem.

O Curso de Enfermagem foi criado através da Lei Estadual n.  9.236/66, 

autorizado pelo processo do Conselho Estadual de Educação n. 1556/79 e Parecer 

1330/80,  e  pelo Decreto Federal  n.  85.547/81,  com início da primeira  turma em 

1981, com 80 vagas, passando para 40 na turma iniciada em 1990.

A construção do currículo do Curso de Enfermagem (anexo B) teve como 

parâmetro o currículo da enfermagem da Escola Paulista de Medicina, atualmente, 

Universidade  Federal  do  Estado  de  São  Paulo  (UNIFESP),  iniciando-se  na 

FAMEMA, também, como um departamento,  neste momento coordenado por um 

médico.

Com as mudanças no plano administrativo, surge a proposta de articulação 

ensino-serviço  a  partir  das  mudanças  internas  da  FAMEMA.  Estas  seguiam  o 

movimento nacional da reforma universitária das décadas de 70/80, que buscavam 

implementar  a  proposta  de  integração  docente-assistencial  (PIDA).  Este  modelo 

vinha sendo proposto para as instituições  universitárias,  através  do Ministério  da 

Saúde e Ministério da Educação e Cultura (MEC) (BRASIL, 1983).

Segundo Souza (1984), a integração docente-assistencial é uma proposta de 

preparação de recursos humanos na área da saúde, tendo como característica central 

o  ensino  ativo  em serviço.  Este  visava  a  formação  dos  profissionais,  em  novos 

cenários,  integrando  ensino-serviço,  sendo  coordenado,  na  sua  maioria,  pelos 

departamentos de medicina preventiva.

Para  os  docentes  enfermeiros  da  FAMEMA,  a  integração  docente-

assistencial  significou  assumir  a  gerência,  a  assistência  e  a  docência  do  campo 

hospitalar ou ambulatorial no qual estavam inseridos, sendo esta proposta de trabalho 

61



2. Construindo o Referencial Teórico e o Percurso Metodológico.

aceita  pela  maioria  dos  docentes  e  aqueles  que  não  concordaram,  mantiveram o 

vínculo anterior, atuando somente na docência.

Fazendo  parte  desse  projeto  Institucional,  em  1985,  ocorreu  a  primeira 

mudança curricular (anexo C), sendo instalado o internato no 4º ano de Enfermagem, 

assim  como  o  da  medicina,  visando  ao  trabalho  integrado,  continuidade  na 

assistência prestada pelo aluno, criando oportunidades para este vivenciar a prática 

profissional e “aprender fazendo”. Enfocou-se a redistribuição de carga horária, não 

havendo alterações filosóficas e pedagógicas.

A análise realizada pelos docentes, em 1992, sobre os programas de ensino 

do curso, revelou que estes eram centrados no desenvolvimento de técnicas, voltados 

para o ensino hospitalar; centrados no professor, não valorizavam o conhecimento do 

aluno, estavam fora do contexto do perfil epidemiológico regional e a educação era 

concebida como reprodutora acrítica da estrutura e divisão social (FAMEMA, 1997).

Neste período a FAMEMA se propõe a integrar o Projeto UNI (uma nova 

iniciativa  na  educação  dos  profissionais  da  saúde:  união  com  a  comunidade), 

financiado pela Fundação Kellogg, o qual teve início em 1993.

A educação dos profissionais da área da saúde, assim como a organização 

dos  serviços  de  saúde,  são  prioridades  constantes  da  Fundação W.K.Kellogg,  na 

América Latina, um dos seus campos de atuação. Esta Instituição já apoiou vários 

outros projetos no setor saúde desde a década de 60, sendo que, no final da década de 

80,  financiou estudos sobre as carreiras de medicina,  enfermagem, odontologia  e 

administração em saúde, tendo como finalidade preparar sua programação de aporte 

ao desenvolvimento destas profissões na década de 90 (KISIL; CHAVES, 1994a).

Dos  estudos  realizados,  segundo  os  autores,  dois  pontos  mereceram 

reflexões: 

a estratégia de articulação do ensino das profissões da saúde com o 
sistema  de  saúde  é  hoje  amplamente  utilizada,  mas  precisa  ser 
reformulada. Deve transcender o trabalho de um departamento e de 
uma profissão,  para envolver  equipes multiprofissionais  (grifos 
do  autor) durante  todo  curso  de  graduação;  a  participação  da 
comunidade,  em  conjunto  com  as  instituições  de  ensino  e 
assistenciais,  tem  sido  uma  das  deficiências  desses  projetos 
(KISIL; CHAVES, 1994a, p.3).
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Durante  as  décadas  de  70  e  80,  a  Fundação  Kellogg  apoiou  o 

desenvolvimento do Projeto de  Integração  Docente  Assistencial  (IDA) em várias 

instituições  da  América  Latina.  Este  projeto,  entre  outros  realizados  nas  duas 

décadas, trouxe várias contribuições para a formação dos profissionais na área da 

saúde, mas mostrou limites, s serem superados através do Programa UNI, conforme 

avaliação apresentada acima.

Desta forma, em 1991, iniciou-se o processo de implementação dos Projetos 

UNI.  Foram enviadas  cartas-convite  para  mais  de  900  instituições  de  ensino  da 

América Latina das áreas de Enfermagem, Medicina, Odontologia, Saúde Pública e 

Administração  de  Saúde.  Destas,  155  responderam  apresentando  uma  carta  de 

intenções, das quais foram selecionadas 15 instituições para iniciar um processo de 

construção dos seus projetos, numa primeira fase, e agregados mais 08 projetos numa 

segunda,  totalizando  23  projetos,  distribuídos  em  11  países  da  América  Latina 

(CHAVES; KISIL, 1999).

No Brasil, foram selecionadas 04 instituições de ensino, as quais deveriam 

ter,  pelo menos, as carreiras de Medicina e Enfermagem. Assim, foram iniciados 

projetos nos municípios de Botucatú (UNESP), Brasília (UnB), Londrina (UEL) e 

Marília (FAMEMA), tendo sido incorporados, posteriormente, em meados de 1994, 

os projetos de Salvador (UFBA) e Natal (UFRGN).

O ideário do Programa UNI propõe, partindo das experiências anteriores, 

maior  articulação  entre  o  ensino  das  várias  profissões  da  saúde,  integrando  as 

instituições educacionais e de saúde, bem como a incorporação da participação da 

comunidade neste processo.

A  FAMEMA,  em  sua  proposta,  preencheu  os  critérios  de  seleção,  que 

incluía,  no  mínimo:  ter  as  carreiras  de  Enfermagem  e  Medicina,  com  uma 

contribuição efetiva a dar para a solução dos problemas de saúde da comunidade; 

participação dos docentes das várias carreiras no trabalho comunitário e ênfase na 

preparação  dos  estudantes  de  graduação  para  a  prática  geral  de  suas  futuras 

profissões,  com experiência  de  aprendizagem na  comunidade  (KISIL;  CHAVES, 

1994b).

Ainda  que  haja  um  programa  a  ser  seguido,  com  base  no  ideário 

determinado,  cada  projeto  se  desenvolve  em um determinado  cenário,  com suas 
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facilidades ou entraves, inerentes a qualquer processo que se proponha a provocar 

mudanças em suas práticas cotidianas.

A FAMEMA participa do Projeto UNI enquanto componente acadêmico, 

tendo também realizado convite para integrar-se ao projeto, à UNESP - Campus de 

Marília e à Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-USP), instituições que não 

tiveram participação expressiva, passando a ter papel de apoio ao projeto desde a 

formação do novo conselho gestor, a partir de 1995.

De acordo com o documento da Fundação Municipal de Ensino Superior de 

Marília  (FAMEMA, s.d.),  houve  inicialmente  uma avaliação  situacional  dos  três 

elementos constituintes do projeto: academia, serviço e comunidade. 

No  tocante  ao  componente  academia,  foram  levantados  problemas 

referentes  a  recursos  humanos,  estrutura  educacional,  aspectos  administrativos, 

recursos materiais e físicos, bem como ao financiamento.

•recursos humanos:

- falta de informação na questão pedagógica;

- falta de docentes com mestrado e doutorado;

- docentes não preparados para atuar em equipe multiprofissional;

- falta de cursos de especialização no município;

- ausência de pesquisas;

- não valorização do profissional pelo docente;

- visão de paciente enquanto ser passivo.

•estrutura educacional:

- relacionada aos cursos : falta de objetivos claros e de integração entre ciclos; 

conteúdos baseados no modelo individual de assistência; avaliações inadequadas em 

relação  ao  aluno  e  ao  curso;  falta  de  integração  entre  os  cursos  de  medicina  e 

enfermagem;

-  relacionada ao ensino:  centralizado no hospital  e  em ações curativas;  teoria 

desvinculada da prática; técnicas e procedimentos feitos diretamente no paciente, não 

existindo laboratório de simulação.
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•aspectos  administrativos:  autonomia  departamental  exacerbada,  dificultando  a 

atuação da diretoria acadêmica, restringindo seu poder e dos órgãos assessores na 

questão do ensino.

•recursos materiais e físicos:

 - acervo e espaço físico da biblioteca inadequados;

- escassez de salas de aula e laboratórios;

- falta de laboratório de simulação;

- falta de informatização;

- falta de consciência crítica quanto à utilização de recursos e sua otimização.

•financiamento: as sucessivas crises financeiras geravam um clima de instabilidade, 

falta de perspectiva e desestímulo ao corpo docente.

Em  relação  à  prática  docente,  constatou-se  que,  no  Departamento  de 

Enfermagem da FAMEMA, o ensino era centrado no professor, ou seja, o professor 

era o dono do saber doado a seus alunos que, assim, não tinham oportunidades que os 

levassem a construir o seu saber, já que este estava “pronto e acabado”.

Estas características, presentes no currículo da FAMEMA, assim como na 

maioria dos currículos da área da saúde, são decorrentes das políticas econômicas e 

de saúde, ocorridas a partir da década de 60, uma vez que o modelo de saúde estava 

organizado de forma a privilegiar as ações curativas, concentrado nas instituições 

particulares através dos convênios e centrando o ensino na área hospitalar.

O  desenvolvimento  das  atividades  do  Projeto  UNI-Marília,  podem  ser 

delimitadas, no contexto I e II, conforme relatório do 1º ano (FAMEMA, 1994). No 

contexto I, temos o início do projeto em novembro de 1992, sob a coordenação de 

docentes  do  Departamento  de  Medicina  Preventiva,  apresentando  poucas 

possibilidades  de envolvimento de toda a  faculdade.  No contexto II,  iniciado em 

novembro de 1993, ocorre a mudança na Diretoria Executiva da FAMEMA, com 

alteração  dos  quadros  diretivos  da  academia  e  da  área  hospitalar,  provocando 

mudanças  na  estrutura  organizacional  do  projeto.  Segundo  o  relatório,  uma  das 

dificuldades estava na separação entre a gerência deliberativa e a executiva.
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Para o Departamento de Enfermagem ocorreram várias capacitações para os 

docentes, algumas integradas com os serviços de saúde da rede básica de saúde do 

município e com o Serviço de Enfermagem dos hospitais da FAMEMA.

Durante  o  contexto  II  ocorreu,  também em 1993,  a  mudança  no  poder 

municipal, com eleição de outro prefeito e indicação de novo secretário municipal da 

saúde. 

Além disso,  foram realizadas  algumas  mudanças  no  currículo  do  Curso 

(anexo  D),  sendo  que  naquele  momento  estávamos  respondendo  à  exigência  do 

currículo mínimo, aprovado em 1994.

No contexto nacional, ocorria a IXª Conferência Nacional de Saúde, a qual 

reafirmava a descentralização político-administrativa, tendo o município como base 

do modelo de gestão e organização da assistência regionalizada e hierarquizada. Esta 

política  estava  de  acordo  com  o  ideário  UNI,  uma  vez  que  propunha  o 

desenvolvimento de SILOS. 

Segundo Lopez (1996), no contexto II, dá-se um novo rumo ao Projeto UNI 

Marília. Realizou-se uma parceria através do Conselho Gestor, órgão que passa a 

acumular as funções deliberativas e executivas. 

No ano de 2001 ocorre um novo processo de escolha do diretor geral da 

FAMEMA e consequentemente dos  componentes da diretoria,  sendo que o novo 

diretor  é  apoiado  pelo  mesmo  grupo  que  vinha  conduzindo  os  processos  de 

mudanças  institucionais  nos  últimos  oito  anos.  É  neste  cenário  que  está  se 

desenvolvendo o currículo  do Curso de  Enfermagem da  FAMEMA e a  presente 

investigação.

2.5.Trabalho  de  campo:  o  processo,  os  sujeitos  da 
pesquisa, as fontes, as técnicas e o instrumento para a 
coleta do material empírico.

Captar a realidade quando o pesquisador está inserido de forma tão intensa 

no  contexto,  foi  uma  preocupação  sempre  presente  durante  todo  o  trajeto  de 

construção do projeto de pesquisa e realização da coleta do material empírico.
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Sendo  o  objeto  de  pesquisa  altamente  mobilizador  e  instigante  e, 

considerando que estávamos diante de uma primeira aproximação de um processo de 

formação de enfermeiros em um novo currículo, sabíamos que teríamos que realizar 

um processo de investigação mantendo o rigor para o distanciamento necessário do 

investigador  mergulhado  na  problemática,  para  que  houvesse  confiabilidade  no 

material empírico.

Dessa  forma,  teríamos  que  nos  respaldar  através  de  vários  cuidados 

metodológicos para que as interferências que ocorressem durante a coleta pudessem 

ser minimizadas, já que a pesquisadora fez parte do processo de implementação do 

PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA como coordenadora do mesmo.

Há critérios a serem observados quando estamos realizando um processo de 

investigação  científica.  Dessa  forma,  utilizamos  técnicas  e  critérios  para  que  os 

sujeitos da pesquisa não se sentissem pressionados a participar da coleta dos dados, 

respeitando  sua  autonomia  e  deixando  claro  que  poderiam  retirar  o  seu 

consentimento para a coleta a qualquer momento.

No entanto, compartilhamos da concepção de que não há neutralidade por 

parte  do  pesquisador  durante  um  processo  de  investigação,  sendo  este  parte  da 

realidade e imprimindo uma determinada visão de mundo no que faz. Minayo (1993, 

p.37) comenta que na prática de investigação

nenhuma pesquisa é neutra seja ela qualitativa ou quantitativa. Pelo 
contrário,  qualquer  estudo  da  realidade,  por  mais  objetivo  que 
possa parecer,  por mais “ingênuo” ou “simples” nas pretensões, 
tem a norteá-lo um arcabouço teórico que informa a escolha do 
objeto, todos os passos e resultados teóricos e práticos.

Uma outra questão que destacamos refere-se à complexidade de todo o PPP 

que está em curso e as transformações que podem ocorrer decorrentes do mesmo, 

levando a uma teia de explicações para sua compreensão. Dito isso, ressaltamos que 

o presente trabalho apresenta-se como uma das possibilidades de aproximação a essa 

realidade na tentativa de compreende-la. 

Limoeiro  Cardoso  apud  Minayo  (1993,  p.89)  expressa  muito  bem essas 

tentativas ao mencionar que

o conhecimento se faz a custos de muitas tentativas e da incidência 
de  muitos  feixes  de  luz,  multiplicando  os  pontos  de  vista 
diferentes. A incidência de um único feixe de luz não é suficiente 
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para iluminar o objeto. O resultado dessa experiência só pode ser 
incompleto e imperfeito, dependendo da perspectiva em que a luz é 
irradiada  e  de  sua  intensidade.  A  incidência  a  partir  de  outros 
pontos  de  vista  e  de  outras  intensidades  luminosas  vai  dando 
formas mais definidas ao objeto, vai construindo um objeto que lhe 
é próprio. A utilização de outras fontes luminosas poderá formar 
um objeto inteiramente diverso, ou indicar dimensão inteiramente 
nova ao objeto.

Nesta perspectiva, o presente trabalho espera ser uma das aproximações ao 

PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA, na tentativa de compreendê-lo para 

avançarmos no processo de mudança da formação em Enfermagem e no campo da 

saúde. 

Outras pesquisas sobre o PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA vêm 

sendo realizadas como as de Sena-Chompré e Egry (1998), Rezende (1998) e Vilela 

(2002),  para  que cada vez mais luzes sejam lançadas nas diferentes vertentes do 

processo  de  formação  dos  profissionais  no  campo  da  saúde  na  perspectiva  da 

formação crítico-reflexivo, articulação da teoria/prática, participação do serviço e da 

comunidade, de maneira que a formação seja compreendida pela coletividade de sua 

implementação, além de contribuir com outros projetos que venham a ser elaborados. 

A busca  da  compreensão  do  objeto  em foco  deu-se  através  da  pesquisa 

qualitativa  por  esta  ser  capaz  de  “incorporar  a  questão  do  Significado  e  da 

Intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo 

essas  últimas  tomadas  tanto  no  seu  advento  quanto  na  sua  transformação,  como 

construções humanas significativas” (grifos do autor) (MINAYO, 1993, p.10).

Ao trabalharmos com a compreensão do processo de implementação do PPP 

do Curso de Enfermagem da FAMEMA, buscamos a subjetividade dos sujeitos no 

processo. Ou seja, como esses sujeitos captaram e construíram esse projeto durante 

os  quatro  anos  de  formação  em sua  prática  cotidiana,  considerando  sua  cultura, 

crenças,  valores,  sua  ideologia,  seus  sentimentos,  desejos,  temores,  interesses, 

aspirações,  o  modo  de  realizar  sua  prática  e  seus  comportamentos  frente  a 

determinadas situações. 

Essa  prática  vem  se  constituindo  em  uma  estrutura  social  dinâmica  - 

historicamente construída nas relações travadas entre os seres humanos – e que sofre 

determinações  político-ideológico-econômicas  internas  e  externas  à  mesma.  Cada 
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sujeito sofre influência dos determinantes da estrutura social, fazendo parte de uma 

classe  ou  grupo  social,  assim  como  o  conjunto  dos  sujeitos  que  interagem  no 

processo  de  implementação  do  PPP,  estando  esse  projeto  inserido  em  uma 

Instituição, que por sua vez sofre as influências da macro-estrutura, como integrante 

da engrenagem político-social.

Os sujeitos transformam suas necessidades e suas práticas no processo de 

implementação do PPP e ao mesmo tempo também se transformam. Andery e Sério 

(1988, p. 414) destacam que 

é  no  processo  de  busca  da  satisfação  de  suas  necessidades 
materiais  que  o  homem  trabalha,  transformando  a  natureza, 
produzindo  conhecimento  e  criando  a  si  mesmo.  Estas 
necessidades  são  necessidades  históricas,  necessidades  que 
também se  transformam, se  alteram, se substituem no processo; 
não são necessidades prontas e acabadas. Se o homem transforma-
se e transforma a natureza, mudam neste processo também suas 
necessidades materiais.

As possibilidades de transformação que podem ocorrer vão se desenhando 

no acúmulo das práticas realizadas no PPP, nas contradições que vão sendo geradas 

nas  práticas  planejadas  e/ou  executadas  no  currículo  proposto,  nas  relações 

conflituosas vivenciadas no cotidiano e na reflexão crítica sobre essas práticas, num 

esforço de superação da visão ingênua a respeito da ação realizada.

Como  a  realidade  a  ser  explorada  apresentava  uma  gama  muito 

diversificada de pontos a serem compreendidos, inicialmente, consideramos como 

sujeitos do processo de implementação do currículo os alunos, os professores,  os 

usuários e os trabalhadores de saúde dos locais onde se desenvolvem as atividades de 

integração docente-assistencial. No entanto, por limitação do tempo acadêmico para 

o processo de investigação, do tempo de coleta dos dados e do envolvimento da 

pesquisadora no contexto político da FAMEMA nos últimos anos de implementação 

do currículo, por ter sido coordenadora do curso antes da coleta do material empírico, 

tivemos que limitar os sujeitos da pesquisa aos alunos da quarta série, num total de 

39. 

Entendemos que por ser a primeira turma a se formar no novo currículo, e 

por já ter percorrido todas as unidades educacionais e terem acumulado experiências 

ao longo dos quatro anos do curso, seria pertinente compreendermos como os alunos 
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conseguiram construir esse processo, buscando as marcas diferenciais, as facilidades 

e dificuldades inerentes à implementação da nova proposta.

Para  captarmos  essa  realidade  foram utilizados  dados  de  fonte  primária, 

coletados através das técnicas de grupo focal e de entrevista semi-estruturada, bem 

como de fonte secundária, obtidos em diversos relatórios.

Antes  de  iniciarmos  a  coleta  em campo,  seguindo  as  normatizações  da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisas – CONEP, presentes na resolução do CNS 

196/96  e  Capítulo  IV  da  Resolução  251/97.  O  projeto  de  pesquisa  passou  por 

aprovação  do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  Envolvendo  Seres  Humanos  da 

FAMEMA, tendo sido aprovado sem ressalvas (apêndice A).

2.5.1.As técnicas de captação do material empírico: o grupo focal e 
a entrevista semi-estruturada.

A coleta do material empírico pela técnica de grupo focal, que é uma técnica 

de  entrevista,  foi  escolhida  por  apresentar  a  possibilidade  de  expressar  a 

subjetividade dos sujeitos da pesquisa, manifestando suas vivências e experiências no 

campo em estudo, através do relato verbal e discussões num grupo.

Segundo Minayo et al.(1999, p. 23) 

desde  sua  origem,  nos  anos  30,  a  técnica  busca  incorporar  o 
processo  de  influência  mútua  das  opiniões  e  atitudes  entre 
membros  de  grupos,  ganhando  vantagens,  nesse  aspecto  em 
relação  à  entrevista  individual.  Ao  utilizar-se  essa  técnica,  é 
possível  trazer  à  tona  tanto  aspectos  cognitivos  (opiniões, 
influências e idéias) quanto os interacionais (conflitos, lideranças e 
alianças) e as vivências singulares dos indivíduos e do grupo de 
referência.

Consideramos  também que  a  mesma possibilita,  num curto  intervalo  de 

tempo, reunir um conjunto de pessoas que poderão gerar, através da interação grupal, 

um volume de material com profundidade de conteúdo.

Após ter realizado uma primeira aproximação através de leituras sobre o que 

seria  o  trabalho  com  a  técnica  de  grupo  focal,  fizemos  uma  capacitação  com 

enfermeiras que já vinham trabalhando com a referida técnicaTP

13
PT. 

13
TP

�
PT A capacitação foi conduzida por 03 enfermeiras que tinham experiência anterior com a técnica de coleta de 

dados através de grupo focal no Projeto CIPESC (Classificação Internacional das Práticas em Enfermagem em 

70



2. Construindo o Referencial Teórico e o Percurso Metodológico.

O grupo focal é uma técnica que permite a coleta de dados qualitativos de 

um determinado grupo que tenha algum traço em comum, estabelecendo-se, entre 

outros  aspectos,  uma  homogeneidade  por  tema,  interesse  ou  fenômeno  a  ser 

discutido. O grupo discute um determinado tema a partir de questões disparadoras, 

levantando vários aspectos sobre os mesmos, sendo os dados coletados a partir dessa 

discussão (KRUEGER, 1994; MORGAN, 1998a; SENA; DUARTE, 1999).

A intenção foi a de proporcionar a captação da dinamicidade do processo de 

formação  dos  alunos  enquanto  sujeitos,  evidenciando  os  significados  dos  meios, 

instrumentos,  saberes  e  práticas  que  foram  construídos  durante  a  formação  dos 

enfermeiros. 

Quando trabalhamos em grupo há a oportunidade de expressarmos a nossa 

opinião, e a mesma poder ser contestada ou corroborada pelos demais integrantes. 

Outro aspecto importante do grupo está na possibilidade de ocorrer uma discussão 

reflexiva entre os componentes a respeito do tema em foco.

Segundo Westphal et al.  (1996) durante o grupo focal podemos observar a 

dinâmica  de  interações  entre  os  participantes,  o  modo  como as  controvérsias  se 

expressam e são resolvidas, reproduzindo processos de interação que ocorrem com 

os integrantes no cotidiano, ou seja, as interações que ocorrem fora do grupo focal.

Os  integrantes  dos  grupos  foram  os  alunos  da  4ª  série  do  Curso  de 

Enfermagem da FAMEMA do ano de 2001, num total de 39 alunos, o que gera uma 

proximidade  quanto  aos  processos  a  que  foram  submetidos  na  direção  de  uma 

formação crítica durante os quatro anos do curso. 

Buscamos apreender o modo como se deu a articulação entre teoria/prática 

na  construção  do  conhecimento  através  da  reflexão  crítica  sobre  as  práticas  em 

saúde, as possibilidades de elaboração de uma prática interdisciplinar, as estratégias 

utilizadas  para  a  integração  na  compreensão  da  realidade,  as  facilidades  e 

dificuldades decorrentes desses processos, bem como as marcas que diferenciaram 

uma formação crítico-reflexiva na perspectiva dos alunos.

Para que pudéssemos iniciar a coleta dos dados foi realizado um primeiro 

contato com os 39 alunos do Curso, feito pela pesquisadora e duas auxiliares de 

pesquisa, durante dois encontros. Previamente foi enviada uma carta (apêndice B) 

Saúde Coletiva) de Ribeirão Preto e o grupo a ser capacitado composto por duas alunas da pós-graduação e 05 
auxiliares de pesquisa.
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aos alunos, convidando-os para conhecerem o projeto de pesquisa, seus objetivos e a 

estratégia  de  coleta  de  dados,  além  dos  critérios  de  inclusão  dos  pesquisados. 

Durante as discussões foram esclarecidas as dúvidas e elaborada a composição dos 

grupos,  de  acordo  com a  conveniência  de  local,  horário  e  dia  da  semana  a  ser 

realizado o grupo. 

Dessa forma, o critério de seleção e de inclusão dos sujeitos da pesquisa foi 

a adesão voluntária dos alunos, uma vez que estávamos respeitando o princípio da 

autonomia dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa.

A  técnica  possibilita  a  participação  de,  em  média,  06  a  10  integrantes, 

podendo chegar a um total de 15 (SENA; DUARTE, 1999; PEREIRA et al., 1999; 

CHIANCA; ANTUNES, 1999).

Foram formados dois grupos, sendo o primeiro composto por quatro alunos 

e o segundo por oito. Esta divisão de número de alunos por grupo foi realizada de 

acordo com a disponibilidade de horário e dia que os participantes tinham no período 

da pesquisa.

Destacamos a seguir uma breve caracterização dos alunos do grupo focal 1 e 

2, de forma a apresentar também sua opção pelo curso. Optamos por esta descrição, 

pois achamos que isto também pode influenciar o processo de adaptação ao novo 

currículo.

• UGrupo Focal 1

Estudante 1 - tem 22 anos, é de Marília, queria Enfermagem. “(...) No cursinho eu já 

vim preparada pra fazer Enfermagem (...).” (GF1, 1º Encontro)

Estudante 2 – tem 23 anos, é de Fernandópolis (interior do Estado de São Paulo), 

não queria Enfermagem. “(...)Pra mim não, eu queria Direito.(...)” (GF1, 1º Encontro)

Estudante 3 – tem 20 anos, é de Marília, queria Enfermagem.  “(...)Pra mim também 

sempre foi Enfermagem o que eu queria, desde o começo no colegial.(...)” (GF1, 1º Encontro)

Estudante 4 – tem 23 anos, é de Oriente (interior do Estado de São Paulo), não 

queria fazer Enfermagem. “(...) Pra mim não, eu queria Odonto.(...)” (GF1, 1º Encontro)
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• UGrupo Focal 2

Estudante  5 –  tem 22 anos,  é  de  Marília.  “(...)  Tinha  como  primeira  opção  prestar  o 

vestibular para Enfermagem.(...)” (GF2, 1º Encontro) 

Estudante 6 – tem 21 anos, é de Bernardino de Campos (interior do Estado de São 

Paulo). “(...) Desde pequenininha nunca tive idéia do que eu queria ser, porque todo mundo fala 

da  faculdade,  fala  o  que  vai  ser  quando crescer.  Nunca tive  essa  vontade.  Quando abriu  as 

inscrições do vestibular eu prestei 12 faculdades. E passei em 5. Daí em cada uma prestava uma 

coisa. Nem pensava em prestar FAMEMA aqui em Marília, pensava na Unimar só. Daí prestei 

Unimar também. Tinha uma menina da minha cidade que fazia faculdade aqui e a minha mãe é 

amiga da mãe dela e falou: “ah! presta lá a faculdade, é super boa bem conceituada”. Tinha uma 

outra amiga minha que falou: “olha vamos prestar juntas e vamos ver como que vai ser”. Cheguei 

em casa e falei pra minha mãe: “eu quase tenho certeza de que passei”. Ela falou: “já pensou se 

você passou você vai ser enfermeira” e começou a ilusão, você vai trabalhar no hospital. Quando 

saiu a inscrição,  tinha passado e até tinha feito a inscrição em Bauru, na UNIP, pois tinha 

prestado direito  lá  e  já  tinha feito  a  inscrição  aqui  na Unimar  de  enfermagem,  pra garantir 

qualquer coisa se não tivesse passado em nenhuma eu ia fazer numa das outras faculdades. Daí eu 

passe aqui tranquei matrícula nas outras faculdades e vim fazer aqui . Hoje tenho certeza que eu 

quero ser, foi muito bom e não teria outro curso para eu fazer.(...)” (GF2, 1º Encontro)

Estudante 7 – tem 23 anos, é de Marília, não queria Enfermagem. “(...) Queria outro 

curso, queria computação. Daí eu prestei em dois lugares fora que eram os lugares que eu tinha 

mais acesso, de pessoas que moravam lá. E a enfermagem surgiu assim como uma idéia da minha 

mãe, ela falava “presta enfermagem aqui que você vai ficar em casa”. Ela até brincou, vai que dá 

uma zebra e você passa. Então não passei  nos outros cursos e passei  aqui.  Entrei  como uma 

curiosidade de saber como que era, não porque eu quis, não era o que eu queria.(...)” (GF2, 1º 

Encontro)

Estudante  8 –  tem 21  anos,  é  de  Marília.  “(...)  Até  nas  aberturas  das  inscrições  do 

vestibular eu não tinha certeza. Aí a hora que eu pegava o manual pra fazer inscrição , peguei o 

manual da UNESP, da UNIMAR, da FAMEMA e pensei “vou fazer enfermagem”, me deu uma 

coisa, “vou fazer Enfermagem”. Agora eu quero, aí eu prestei Enfermagem, demorei pra decidir, 
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mas quando escolhi foi isso mesmo. É aquela coisa de achar bonito ser enfermeiro. Quando eu 

peguei aquele manualzinho da UNESP que tem todas as profissões, eu lia e não tinha nada que 

eu achava bonito. Aí a hora que eu vi Enfermagem me deu aquela coisa, eu falei: “nossa! que coisa 

linda”,  achei  lindo  ser  enfermeira  e  aí  me  deu  aquele  estalinho  e  coloquei  Enfermagem  em 

tudo.(...)” (GF2, 1º Encontro)

Estudante 9 – tem 21 anos, é de São Paulo, a sua opção não era Enfermagem. “(...) 

Eu não ia nem prestar Enfermagem, estava prestando Medicina na UNESP, na USP, estava 

prestando ciências da computação, que eram duas áreas que eu gostava, informática e área da 

saúde. Aí no último dia que o manual estava à venda, a gente não tinha dinheiro pra pagar, 

minha tia pegou e falou: “oh! comprei agora você vai prestar” . Aí eu não sabia o que colocar, aí 

“ah! vamos colocar Enfermagem e vamos ver o que que dá.(...)” (GF2, 1º Encontro)

Estudante  10 –  tem  29  anos,  é  de  São  Paulo,  não  tinha  como  opção  prestar 

Enfermagem. “(...) Prestei Medicina porque meu pai me fazia prestar, porque ele não queria que 

eu prestasse publicidade se não ele não iria pagar o cursinho pra mim. Aí ele ficou doente, ficamos 

um  tempão  fora  sem  estudar  nada,  aí  chegou  a  hora  de  prestar  o  vestibular  e  eu  prestei 

Enfermagem.  Depois  vim  pra  cá,  conheci  e  gostei  .  Mas  eu  queria  publicidade.(...)” (GF2, 

1ºEncontro)

Estudante 11 - tem 22 anos, é de Marília, não tinha certeza se era Enfermagem que 

queria.  “(...) Eu tinha minha mãe que é auxiliar, então eu já tinha muito orgulho, se alguém 

ficava doente, ligava em casa pra saber, então eu via que ajudava bastante mais por esse lado. 

Mas não que eu falasse “nossa eu sonho isso”, mais pelo orgulho mesmo de estar podendo ajudar. 

Mas achei que não fosse passar. Aí uma amiga minha falou: “ah! vamos prestar, eu vou junto”. 

Eu não tinha feito cursinho e falei: “ah! eu vou prestar pra ver como é a prova”. Prestei , passei e 

aqui  estou.  Mas  não tinha  certeza,  mas  sei  que  tinha  orgulho  porque  minha  mãe  estava  na 

área.(...)” (GF2, 1º Encontro)

Estudante  12 –  tem 27 anos,  é  de  Botucatú  (interior  do  Estado de  São Paulo). 
“(...)Busquei  realmente  saber  o  que  era  Enfermagem,  dias  antes.....meses  antes  de  prestar  o 

vestibular e o que encontrei por definição é que era um profissional que prestava os cuidados pros 
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pacientes. Eu relacionei muito com hospital e de que era um profissional que ficava entre a equipe 

médica e a equipe de auxiliares de enfermagem.(...)” (GF2, 1º Encontro)

Todas  as participantes são do sexo feminino,  sendo que no total  dos 39 

alunos da série em estudo há somente um aluno do sexo masculino.

Ao iniciarmos o trabalho de campo, apresentamos a dinâmica da coleta do 

material  empírico  através  do  grupo  focal,  a  ser  realizado  em  três  encontros. 

Explicamos  que  as  atividades  seriam  acompanhadas  por  um  observador  que 

realizaria os registros do comportamento dos integrantes em um diário de campo e 

que as discussões seriam gravadas. Apresentamos o termo de consentimento livre e 

esclarecido (apêndice C), o qual foi lido por todos os integrantes do grupo e, sanadas 

as dúvidas de cada aluno sobre sua adesão ou desistência durante a coleta dos dados, 

assinado pelos mesmos.

De forma geral, a organização das atividades no grupo desenvolveu-se com 

o coordenador iniciando as atividades, apresentando aos componentes do grupo o 

eixo de discussão do dia. Em seguida eram realizadas as discussões e no final, para 

concluirmos, era apresentada uma síntese do que havia sido discutido naquele dia. 

Durante  esse  momento,  abria-se  a  possibilidade  para  que  todos  os  participantes 

(incluindo  o  observador)  pudessem  completar  alguma  opinião  sobre  o  tema 

abordado. Além da síntese, já antecipávamos qual seria o eixo a ser abordado no 

próximo encontro.  Ao iniciarmos o próximo encontro,  retomávamos a  síntese do 

encontro anterior como gancho para iniciarmos a discussão do dia em questão.

As discussões foram gravadas em fitas cassete, em dois gravadores, sendo 

que o segundo foi acionado após dois minutos do início da gravação do primeiro. 

Este procedimento foi adotado para facilitar a transcrição do material empírico para 

análise, para que não houvesse perda do registro das falas justamente no momento 

em que a fita casseteTP

14
PT deveria ser mudada após seu término. 

14
TP

�
PT Como há uma recomendação para que o tempo de duração, em média, de cada encontro seja de 60 a 90 

minutos, foram utilizadas fitas de 90 minutos de duração para que houvesse menos interrupções por interferência 
técnica.
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Realizamos as atividades em uma sala com mesas TP

15
PT dispostas de forma que 

os alunos, o coordenador e o observador ficaram em círculo, propiciando um clima 

de interação. 

Com relação à dinâmica do grupo, Morgan (1998b) destaca que devemos 

considerar três questões para o cálculo de quanto tempo os diversos integrantes terão 

para  falar  sobre  as  questões  a  serem  abordadas:  o  número  de  participantes 

(geralmente de 06 a 10), o número de questões a serem abordadas (geralmente de 08 

a 12) e o tempo de duração da atividade do grupo (geralmente de 01 a 02 horas). 

Essas questões merecem atenção para que haja um bom aproveitamento das 

atividades e a oportunidade de participação de todos os integrantes nas discussões 

sobre os diversos temas a serem abordados. Os grupos 1 e 2 desta pesquisa tiveram 

dois e três encontros, respectivamente, com duração de uma hora e meia, em média, 

de atividades em cada encontro. 

Seguindo  o  relato  de  Westphal  et  al.  (1996),  cada  sessão  teve  um 

coordenador/facilitador que conduziu as atividades do grupo realizando as questões 

disparadoras para as discussões, mantendo o foco no objetivo da pesquisa. 

O coordenador deve buscar manter a continuidade das atividades através da 

manutenção do foco nos objetivos do trabalho, chamando o grupo para a questão em 

foco quando houver dispersão do assunto que está sendo abordado, articulando o que 

já  havia  sido  discutido  anteriormente  e  retomando  o  tema/questão  em  foco  no 

momento.

Krueger  (1998a)  destaca  que  nas  pesquisas  acadêmicas,  utiliza-se  mais 

frequentemente questões ao invés de um guia com tópicos a serem abordados. As 

questões devem ser breves e com linguagem clara. O autor sugere ainda que para a 

construção do instrumento haja uma seqüência de questões, sendo essas: para abrir a 

atividade,  introdutória  do tema, de transição,  questões-chave (centro da coleta  do 

material empírico) e para concluir.

O  instrumento  para  a  coleta  do  material  empírico  (apêndice  D)  foi 

construído considerando os três encontros a serem realizados. Inicialmente, os temas 

foram planejados de forma a abordar a entrada e a adaptação dos alunos no Curso no 

15
TP

�
PT O  fato  de  estarmos  realizando  as  atividades  em  mesas  e  com  a  disposição  em  círculo  facilitou  o 

posicionamento do gravador para que as falas fossem captadas de forma clara para posterior transcrição das fitas 
magnéticas.
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primeiro encontro, o transcorrer do processo de formação no segundo encontro e as 

perspectivas que os alunos tinham de si  seriam tratadas no último.  Dessa forma, 

tentamos problematizar  o  processo de formação através  da reflexão  no  grupo de 

alunos. 

Todavia, os encontros nem sempre se mantêm tão vinculados às questões 

feitas  no  dia.  Há  um  entrelaçamento  de  lembranças  que  vão  re-construindo  as 

situações vividas, entrando muitas vezes em temas que já haviam sido abordados ou 

que ainda seriam discutidos nos próximos encontros.

Quando as questões disparadoras são feitas, o coordenador também tem o 

cuidado de garantir a continuidade das atividades, utilizando para isto sínteses breves 

do  tema  abordado,  que  podem  também  servir  de  gancho  para  introduzir  novas 

questões.  Além disso,  o  coordenador  deve  manter  o  grupo  ativo  incentivando  a 

participação  dos  que  não  estão  emitindo  sua  opinião,  ou  intervindo  quando  há 

alguém monopolizando as falas, dificultando a manifestação dos demais integrantes 

do grupo.

Krueger  (1998b)  chama  a  atenção  para  que  o  coordenador  tenha 

conhecimentos sobre o processo grupal, seja o moderador e não um participante das 

discussões, envolvendo-se com o debate. Destaca ainda que deverá ter habilidades de 

comunicação como clareza ao apresentar as questões, saber escutar as opiniões e não 

ser  o  centro  do  grupo,  ele  deverá  ainda  solicitar  que  o  grupo  complemente  ou 

esclareça os pontos que não foram bem explorados, gerando dúvidas, ou quando há 

alguma polêmica nas opiniões, solicitar que os integrantes detalhem suas opiniões. 

Trabalhando com o coordenador tivemos dois observadores, um para cada 

grupo  focal.  Estes  foram  capacitados  anteriormente  e  tiveram  como  atribuições 

registrar sistematicamente as impressões não-verbais e a dinâmica de interação entre 

os participantes em um diário de campo, de acordo com um roteiro inicialmente 

elaborado (apêndice D).

O observador deve ter disciplina para realizar uma anotação sistemática do 

que  foi  observado sobre o comportamento dos  integrantes  do grupo,  das  reações 

verbais e não-verbais durante o transcorrer das atividades no grupo, ajuda a controlar 

os gravadores para registro dos discursos, arrumar o ambiente de forma adequada 
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para a realização do grupo e participa do grupo quando solicitado pelo coordenador 

(KRUEGER, 1998b).

Após o término de cada período de atividade discutíamos o andamento do 

grupo,  identificando  os  pontos  a  serem  melhorados  na  dinâmica  grupal,  o 

comportamento  dos  integrantes  do  grupo  com  relação  aos  dados  coletados  e  a 

adequação das questões disparadoras.

Ao  encerrarmos  a  coleta  do  material  empírico  nos  dois  grupos,  o  que 

ocorreu no período de setembro a outubro de 2001, identificamos que já havia uma 

certa repetição dos discursos entre os grupos. 

No entanto,  por  considerarmos  que  havia  uma motivação  por  parte  dos 

alunos em participar da pesquisa e que a adesão estava sendo voluntária, mas que 

alguns alunos manifestaram impedimentos para que pudessem participar dos grupos 

focais como a disponibilidade de horário, o acúmulo de atividades no período da 

coleta nos grupos e a preferência pela entrevista individual, realizamos também a 

coleta do material empírico através de entrevista com 04 alunos.

Haguette (2000, p. 86) define a entrevista como “um processo de interação 

social  entre  duas pessoas na qual  uma delas,  o  entrevistador,  tem por  objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. Trabalha-se com um 

roteiro previamente elaborado de acordo com o que se quer abordar.

Optamos  por  aplicar  a  entrevista  semi-estruturada,  pois  segundo Minayo 

(1993,  p.108)  “combina  perguntas  fechadas  e  abertas,  onde  o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer o tema proposto, sem respostas ou condições pré-fixadas 

pelo pesquisador”. 

Novamente,  tomamos  como critério  para  resguardar  o  rigor  científico,  a 

realização  da  coleta  do  material  empírico  através  das  entrevistas,  após  o 

esclarecimento  e  assinatura  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido 

(apêndice  E),  a  qual  foi  realizada pelas  duas assistentes/observadoras dos  grupos 

focais. 

A  escolha  das  observadoras  do  grupo  focal  para  coletar  o  material  nas 

entrevistas ocorreu para que não houvesse constrangimento por parte dos alunos ao 

responderem as questões da pesquisa, pelo fato da pesquisadora ter ocupado o cargo 

de coordenação no Curso.
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Triviños  (1987)  recomenda  que  as  entrevistas  não  durem  além  de  30 

minutos, correndo o risco de se tornarem repetitivas. Além disso, recomenda também 

que sejam preferencialmente gravadas, pois quando isto não ocorre há uma maior 

possibilidade de fragmentação da fala.

Aplicamos  durante  as  entrevistas  o  mesmo  instrumento  utilizado  para  a 

coleta do material empírico no grupo focal (apêndice D).

Assim como o material do grupo focal as entrevistas, que tiveram em média 

40 minutos de duração, e que foram coletadas no mês de novembro de 2001, foram 

gravadas em fitas cassete e transcritas para análise posterior.

A seguir apresentaremos a caracterização dos alunos que participaram das 

entrevistas:

• UEntrevistas

Estudante 13 - tem 22 anos, é de Marília.  “(...) A minha opção sempre foi Enfermagem. 

Prestei um ano de Medicina, mas vi que não era o que eu queria mesmo. Foi o meu irmão que 

apresentou para mim a Enfermagem, ele é médico. Ai comecei a me apaixonar por Enfermagem. 

(...)” (Entrevista 1)

Estudante 14 – tem 22 anos, é de São Paulo. “(...) Tinha medo de fazer Enfermagem, meu 

pai não queria que eu fizesse, porque ele falou que eu não ia ser nada na vida. Eu tinha passado 

somente  em enfermagem,  mas  tinha prestado a  Biomédicas  também.  Eu não sabia  o  que era 

Enfermagem, não era o que eu queria, e eu decidi ficar um ano para ver como é que era, se eu ia 

gostar ou não. Só que daí acabei amando, amando mesmo de paixão. Tive várias brigas com o meu 

pai, porque ele queria que eu voltasse para a minha casa, mas aos poucos a gente vai vendo que 

tem  uma  autonomia  muito  grande  e  me  apaixonei  pela  profissão  e  decidi  ficar,  mesmo.(...)” 

(Entrevista 2)

Estudante  15 -  tem 24  anos,  é  de  Pompéia  (interior  do  Estado  de  São  Paulo). 
“(...)Escolhi ser enfermeira porque eu gosto, tanto é que tem gente que chega pra mim e fala: “ você 

já escolheu em que área você vai atuar? Falo que não! Eu gosto de ser enfermeira, se me colocarem 

numa psiquiatria ou numa pediatria eu vou trabalhar, eu vou fazer. Porque gosto da profissão, é 
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a profissão que eu escolhi pra mim, foi uma opção própria, e prestei o primeiro ano e passei, tinha 

ficado de excedente quando eu entrei, mas estava no terceiro colegial! quer dizer, não tinha feito 

cursinho, não tinha feito nada, não foi feito no escuro.(...)” (Entrevista 3)

Estudante  16 –  tem  24  anos,  é  de  Bauru  (interior  do  Estado  de  São  Paulo). 
“(...)Enfermagem não foi a minha primeira opção, antes não tinha opção nenhuma, eu não sabia o 

que eu queria, eu já tinha feito um monte de outras coisas, a gente não sabia, nunca pensei em ser 

enfermeira,  nunca  pensei  em  trabalhar  em  hospital,  nunca  pensei  em  ser  médica,  nem 

fisioterapeuta, nem coisa nenhuma. Eu vinha prestar medicina porque vinha bem do simulado, 

porque eu era boa aluna, eu não sabia o que eu queria, aí procurei o pessoal e acabei prestando 

Enfermagem e passei. Vim pra cá para começar fazer o curso, mas não sabia nada, não tinha nem 

idéia do que era. Ai resolvi juntamente com a minha família que eu não devia fazer, porque não 

era isso que eu queria, que eu não sabia o que era, nunca tinha pensado nisso. Nisso já tinha feito 

o curso vocacional, fiz de novo, e fiquei vendo, pesquisando o que era ser enfermeira. Mas o que 

vinha  naqueles  manuais  de  faculdade,  ser  enfermeira  é  muito  diferente  do  que  eu  encontrei 

depois.(...)” (Entrevista 4)

2.5.2.Os dados documentais. 

Foram utilizados também para a análise os dados já produzidos por outros grupos de 

trabalho como o próprio Projeto Político-Pedagógico do Curso de Enfermagem, o Projeto de 

Estadualização da FAMEMA, o projeto de intenções da FAMEMA para iniciarmos as 

atividades do Projeto UNI e os relatórios anuais do desenvolvimento das atividades do Projeto 

UNI-Marília.

2.6.Análise do Material Empírico Coletado

Essa fase tem como finalidade “estabelecer uma compreensão dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões 
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formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 

contexto cultural do qual faz parte” (GOMES, 1999, p.69).

Na  análise  do  material  empírico  optamos  pela  técnica  de  análise  de 

conteúdo, modalidade temática que, segundo Minayo (1993), busca os significados 

manifestos  e  latentes  no  material  qualitativo,  coletado  através  dos  discursos  das 

pessoas.

A autora apresenta alguns passos para a operacionalização da técnica: a) 

organização dos dados, com a transcrição das fitas-cassete, releitura do material (ou 

leitura flutuante), organizando-o em determinada seqüência; b) ordenação dos dados, 

quando realizamos uma leitura exaustiva e repetida dos textos, com a constituição de 

um ou vários corpus, e a detecção dos núcleos de sentido e c) análise final.

Iniciamos  pela  transcrição  das  fitas-cassete,  separando  o  material  pelos 

encontros realizados nos grupos focais, assim como separando o material de cada 

entrevista.  Realizamos  a  correção  das  transcrições  deixando  as  expressões  assim 

como foram relatadas pelos entrevistados, mesmo que contivessem erros gramaticais.

Posteriormente,  para a ordenação do material  empírico e constituição do 

corpus,  aplicamos  a  técnica  do  Discurso  do  Sujeito  Coletivo  (DSC),  proposta 

recentemente elaborada por Fernando Lefèvre. (LEFÈVRE et al., 2000; LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2000a).

A opção pelo uso desta técnica para a composição do  corpus da pesquisa 

deu-se em função de aqui estarmos tomando o coletivo como um campo de práticas 

dinâmicas, constituídas socialmente e historicamente pelos sujeitos inseridos numa 

determinada  sociedade,  a  qual  está  organizada  por  uma  determinada  estrutura 

pautada em uma ideologia,  cultura e política.  Nestas práticas estão envolvidas as 

subjetividades  e  inter-subjetividades  entre  os  sujeitos.  Portanto,  trata-se  das 

interrelações entre os sujeitos e não apenas da somatória de sujeitos.

Esta técnica vem sendo utilizada por alguns autores como Palha (2001), 

Pereira (2001) e Moreira (2001) em investigações da área de Enfermagem, tendo 

também como finalidade a ordenação do material empírico coletado.

Lefèvre et al.  (2000, p.13) destacam que uma das formas de conceber as 

representações sociais TP

16
PT “consiste em entendê-las como a expressão do que pensa ou 

16
TP

�
PT Lefèvre  cita  Jodelet  como  referência  teórica  para  tratar  das  representações  sociais,  tomando-as  como 

“entidades  complexas”,  que  de  modo  simplificado  seria  como  “um  conhecimento  muito  próximo  da  ação 
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acha determinada população sobre determinado tema”. Por outro lado este pensar 

pode se expressar, dentre outros modos, através do conjunto dos discursos verbais 

emitidos pelas pessoas pesquisadas.  Os mesmos podem estar no nível  descritivo, 

interpretativo  ou  pragmático,  sendo  que  o  autor  delimita  que  em  sua  proposta 

instrumental trabalha somente com a fase descritiva.

A  técnica  consiste  na  utilização  de  algumas  figuras  metodológicas  para 

construir os discursos dos sujeitos da pesquisa, sendo esses: a ancoragem, a idéia 

central,  as  expressões-chave  e  o  próprio  discurso  do  sujeito  coletivo.  A  seguir 

estaremos elucidando cada uma dessas figuras. 

Ancoragem:  diz  respeito  à  teoria,  ideologia,  crença  que  está  fundamentando  o 

discurso apresentado pelo sujeito.

Expressões-chave - são as partes ou fragmentos das falas das entrevistas, contínuos 

ou  descontínuos,  os  quais  vão  expressar  a  “essência  do  discurso  ou  a  teoria 

subjacente”. O autor nos lembra que ao escolhermos as expressões-chave, devemos 

observar  um  “meio  termo  sensato” para  que  não  fiquemos  nos  extremos  aos 

“selecionarmos  quase  tudo  ou  quase  nada  do  material  discursivo”  (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2000b, p.3). Nesta seleção do material estamos buscando depurar o que é 

irrelevante,  inessencial  e secundário,  para  ficarmos com o que seja  essencial  nos 

discursos analisados, além de facilitar a construção dos mesmos. 

Após  procedermos  à  seleção  dos  fragmentos  dos  discursos,  devemos 

também aplicar a norma culta da língua portuguesa, além de desparticularizarmos os 

discursos  individuais,  o  que  consiste  em  uma  operação  retórica.  A 

desparticularização tem como objetivo

retirar dos discursos individuais todas as marcas que identifiquem 
situações  particulares  como  doenças  específicas,  nomes,  datas, 
histórias individuais, atributos específicos como estado civil, idade, 
cor, etc. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2000c, p.1)

Através  deste  recurso  metodológico  estamos  tornando  a  fala  genérica  e 

abstrata, uma fala do social, pois conforme o autor frisa, um discurso social só pode 

ser construído pela abstração, pela forma de um mesmo discurso compartilhado.

Idéia Central: descreve de maneira mais sintética e precisa possível o sentido ou o 

sentido e o tema das expressões-chave de cada um dos discursos analisados. O tema 

cotidiana e que tem a função de guiar, orientar e justificar esta ação”. (LEFÈVRE et al., 2000, p.13).
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diz respeito ao assunto em pauta (sobre o quê se está falando) e a idéia central é a 

expressão do que se quis dizer.

Discurso do Sujeito Coletivo: trata-se da reunião das expressões-chave que têm a mesma 

idéia central ou ancoragem em um discurso-síntese. Os autores destacam ainda que 

o  Discurso  do  Sujeito  Coletivo  é  então  a  reunião  de  todas  as 
possibilidades imaginárias (discursos uno, diferente e antagônico) 
oferecidas por uma dada cultura, num dado momento, para pensar 
um dado tema,  e  que  a  separação  deste  DSC global  em vários 
DSCs  tem  uma  finalidade  didática  de  tornar  a  exposição  mais 
compreensível. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2000b, p.3)

Iniciamos  o  processamento  do  material  dos  grupos  focais  a  partir  do 

material coletado em cada encontro. Começamos pela leitura das falas emitidas após 

cada  “pergunta  disparadora”,  separando a  idéia  central  (IC)  da  mesma.  A seguir 

agrupamos as falas que se assemelhavam com relação às ICs e suas expressões-chave 

(ECH) correspondentes. Neste momento, processamos também a desparticularização 

das falas, para que pudéssemos formar as ECHs.

Utilizamos  o  recurso  da  tabela  para  facilitar  o  manuseio  do  material, 

colocando na mesma, paralelamente, as falas transcritas na íntegra, as ECHs e as ICs. 

Lefèvre e Lefèvre (2002) denominam esse instrumento de IAD 1 (Instrumento de 

Análise de Discurso 1), conforme exemplo abaixo. No nosso exemplo substituimos 

os nomes dos estudantes pelo seu número na caracterização.
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Figura 5 - IAD 1 - 1º encontro do Grupo Focal 2
Material Coletado na Íntegra ECH IC

M  -  Quando  vocês  estavam  entrando  na  faculdade,  na  época  do 
vestibular, o que vocês pensavam que era ser enfermeiro? 

E10 - Trabalhar em hospital, dar injeção, ficar em alguma casa tomando 
conta de alguém. Ser baby siter, pelo menos era o que eu pensava.

E8 - Eu acho que ficava mais a parte do cuidado mesmo. Porque eu por 
exemplo, nunca tive contato com enfermeiros. Eu não tenho enfermeiro 
na minha família. Então não tinha aquela coisa realmente do que é ser 
enfermeiro. Então o que me marcava era o que a colega falou mesmo do 
cuidado,  de  estar lá,  de  fazer uma medicação,  de estar passando uma 
visita. Começou a ampliar agora né, a questão do ser enfermeiro, mas pra 
mim o que eu entendo é só o cuidado.

E11 - Eu achei que fosse mais , tudo mais prático. Só chegar, fazer ali o 
que tinha que fazer, injeção, medicação, olhar e cuidar do paciente só ali. 
Não ter que se preocupar com ele próprio mesmo, como pessoa, ver o 
lado  humano não!  Achei  que  fosse  muito  mais  fácil  né,  só  chegar  e 
cuidar ali e pronto, não Ter nada de se preocupar, sair dali como se, ah!... 
não procura um ...algo mais mecânico assim..
E6 - Eu também pensava igual a colega que eu ia lá, ia cuidar, depois eu 
ia embora e só ia voltar no outro dia e não ia ter responsabilidade com o 
que ia acontecendo na minha ausência e também só ia pensar no paciente 
na sua doença, cuidar dela, dar injeção, dar medicação, só.

E7 - Eu tinha uma ignorância muito grande. Eu achava que enfermeiro 
eram os auxiliares assim sabe. Eu não sabia diferenciar uma profissão da 
outra . E aí depois que eu entre na faculdade sabe que eu fui ter idéia de 
como era e como não era. Pra mim era igual as meninas falaram , que era 
mais  o  cuidado,  eu  não  tinha  nem idéia  de  que  tinha  essa  parte  de 
gerenciamento, de administração sabe... não tinha idéia. Pensei que não 
fosse dessa forma. As coisas mudam.

E9 - Também achava mais isso, que a pessoa ficava lá do lado o tempo 
todo  perto  do  paciente  ,  cuidava  deles  tal,  mas  não  tanta 

ECH1 – Trabalhar em hospital, dar injeção, ficar em alguma casa tomando 
conta de alguém. 

ECH2  –  Porque  eu  nunca  tive  contato  com enfermeiros.  Então  não  tinha 
aquela coisa realmente do que é ser enfermeiro. Então o que me marcava era o 
cuidado, de estar lá, de fazer uma medicação, de estar passando uma visita. 
Começou a ampliar agora, a questão do ser enfermeiro, mas pra mim o que eu 
entendo é só o cuidado.

ECH3 - Eu achei que fosse tudo mais prático. Só chegar, fazer ali o que tinha 
que fazer, injeção, medicação, olhar e cuidar do paciente só ali. Não Ter que 
se preocupar com ele como pessoa, ver o lado humano não! Achei que fosse 
muito mais fácil não ter nada de se preocupar, algo mais mecânico.

ECH4 - Eu também pensava igual a colega, ia cuidar, depois eu ia embora e só 
ia voltar no outro dia e não ia ter responsabilidade com o que ia acontecendo 
na minha ausência e também só ia pensar no paciente na sua doença, cuidar 
dela , dar injeção, dar medicação, só.

ECH5 – Eu tinha uma ignorância muito grande. Eu achava que enfermeiro 
eram os auxiliares. Eu não sabia diferenciar uma profissão da outra . Depois 
que eu entre na faculdade eu fui Ter idéia de como era e como não era. Pra 
mim era mais o cuidado, eu não tinha nem idéia de que tinha essa parte de 
gerenciamento, de administração. As coisas mudam.

ECH6 - Também achava que a pessoa ficava lá do lado o tempo todo perto do 
paciente , cuidava deles, mas não tanta responsabilidade, tanta coisa como tem 
o  enfermeiro,  a  função  mesmo.  O  negócio  é  bem  mais  amplo,  da  parte 
gerencial.  Muita  gente  confunde,  não  só  a  gente  que  entrou  pra  fazer 
enfermagem, todo mundo confundia o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem.

ECH7 – eu também pensava mais na parte técnica mesmo. Da vontade de 
ficar no hospital de realizar as técnicas, embora tinha o conhecimento de que 
não era só isso , eu não sabia que é toda essa dimensão que a gente pode 
perceber estando aqui dentro.

Tema:Conceito de 
Enfermagem antes

Não tinha idéia de que o 
enfermeiro tinha tanta 
responsabilidade. 
Achava que trabalhava 
em hospital e que 
cuidava, fazendo 
medicação, um curativo. 
Achava que era ser 
como os auxiliares.
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responsabilidade,  tanta  coisa  como  tem  o  enfermeiro  mesmo  né  ,  a 
função mesmo. O negócio é bem mais amplo, da parte gerencial da ...que 
muita  gente confunde ,  acha que ah!  muita  gente  confunde,  não só a 
gente  que  entrou  pra  fazer  enfermagem,  todo  mundo  confundia  o 
enfermeiro, o auxiliar de enfermagem...

E12 - Eu busquei realmente saber, dias antes....meses antes de prestar o 
vestibular e o que eu encontrei por definição é que era um profissional 
que cuidava que prestava os cuidados pros pacientes. Eu relacionei muito 
com hospital  e  assim eu tinha noção de que era  um profissional  que 
ficava entre a equipe médica e a equipe de auxiliares de enfermagem. 
Então eu tinha noção  de  que  era  intermediário  e  que não era  fácil  a 
profissão. Mas concordo...  relacionei muito com o cuidado, só com o 
cuidado em si né. E pensando sempre num lado simplista, no lado de 
...pra  mim o  cuidado era  esse  que as  meninas  já  disseram,  injeção..., 
medicação em geral é.. curativo, meio básico assim.

E5  -  Eu  também,  mais  ou  menos  como  ela,  embora  eu  tivesse 
conhecimento  mais  ou  menos  da  dimensão  da  ...do  trabalho  de 
enfermagem,  porque  eu  tenho  parente  que  é  enfermeiro,  amigo  que 
também é enfermeiro ,  mas eu também pensava mais na parte técnica 
mesmo . Da vontade de ficar no hospital de realizar as técnicas ,eu não 
pensava..., embora tinha o conhecimento de que não era só isso , eu não 
sabia que é toda essa dimensão que a gente pode perceber estando aqui 
dentro.

ECH8 - Eu busquei realmente saber meses antes de prestar o vestibular e o 
que eu encontrei  por definição, é que era um profissional que cuidava que 
prestava os cuidados para os pacientes. Eu relacionei muito com hospital e 
assim eu tinha noção de que era um profissional que ficava entre a equipe 
médica e a equipe de auxiliares de enfermagem. Então eu tinha noção de que 
era intermediário e que não era fácil a profissão. Mas relacionei muito com o 
cuidado, só com o cuidado em si. E pensando sempre num lado simplista, para 
mim o cuidado era injeção, medicação em geral, curativo.
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Processamos as entrevistas com a mesma técnica descrita acima, sendo que 

encontramos  maior  facilidade  para  delimitarmos  as  ECHs  e  ICs  a  partir  das 

perguntas  disparadoras  e  das  respostas  emitidas.  Nos  grupos focais,  como temos 

várias pessoas participando e interagindo, durante a coleta dos dados há uma série de 

idéias que surgem de uma pergunta disparadora e que, posteriormente, voltavam a 

ser  abordadas  quando  estávamos  tratando  de  questões  ligadas  à  outra  pergunta 

disparadora. 

A mesma pergunta por vezes provoca uma discussão sobre temas que estão 

entrelaçados, voltando o participante do grupo a citar situações, rever ou articular 

idéias que havia falado em outro momento da discussão.  Com isto, muitas vezes 

havia  uma  série  de  ICs  num  mesmo  disparador  e  as  mesmas  também  estavam 

presente em outro conjunto de respostas de outro disparador. 

Num segundo  momento,  agrupamos  as  ICs  das  quatro  entrevistas  e  do 

Grupo Focal 1 (GF1) e 2 (GF2) por semelhança da idéia contida na frase, para que 

houvesse um maior agrupamento das ICs. Neste movimento, percebemos que muitas 

das ICs tanto nas entrevistas como nos Grupos Focais se repetiam. Para esta fase 

elaboramos uma tabela que facilitou a visualização para a verificação das ICs. 

Entre1 Entre 2 Entre 3 Entre 4 GF 1 GF2

Neste momento  do  tratamento  do  material  empírico fizemos a  opção de 

trabalhar somente com o GF2. Essa opção deu-se em função do tempo acadêmico 

disponível  para  a  conclusão  deste  trabalho  e  também  pelo  fato  de  estarmos 

encontrando as mesmas ICs tanto nas entrevistas como no GF1 e no GF2. 

Optamos por trabalhar com o GF2 considerando que este tinha um número 

maior  de  componentes,  assim  teríamos  uma  maior  aproximação  com  o  número 

recomendado  por  Morgan  (1998b).  Esta  opção  também  ocorreu  por  termos 

conseguido trabalhar a coleta do material nos três encontros propostos inicialmente. 

Outra  opção  feita  foi  a  de  processarmos  a  construção  dos  DSC 

separadamente  por  termos  duas  técnicas  de  coleta  de  dados  diferentes.  Com  o 
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material empírico coletado, considerando que no transcorrer da coleta do mesmo foi 

realizada a técnica de entrevista, não encontramos na literatura respaldo para que 

realizássemos o agrupamento das falas provenientes das duas técnicas.  Tínhamos 

também  o  objetivo  de  observar  a  ocorrência  de  diferença  nas  ICs  e 

conseqüentemente nos DSC quando utilizamos técnicas diferentes para a coleta de 

material empírico.

A seguir, tomando o exemplo demonstrado na figura 5, agrupamos em outro 

arquivo (figura 6) as diversas ICs semelhantes ao tema “Conceito de Enfermagem” e 

as respectivas ECHs, presentes nas falas emitidas ao longo dos três encontros. 

A partir desse passo elaboramos os DSC de acordo com as ICs semelhantes. 

Para elaborarmos os discursos adotamos as operações retóricas recomendadas pelos 

autores, guardando a coerência de um discurso com início, meio e final, distribuindo 

as ECHs de acordo com essa lógica temporal, suprimindo ECHs repetidas, inserindo 

a pontuação necessária e conectivos para unir as frases do discurso e ao realizar a 

leitura do discurso, tínhamos a percepção de uma história narrada por uma única 

pessoa. 

Novamente agrupamos as ICs e ECHs dos DSC pelas suas semelhanças e 

complementaridade,  de  forma que  os  mesmos  conformassem um único  discurso. 

Concluímos,  assim,  os  trabalhos  de  construção  com  15  discursos,  sendo  7  das 

entrevistas e 8 do Grupo Focal 2 (apêndice F).

Ao  finalizarmos  a  construção  dos  discursos  realizamos  um  novo 

agrupamento das ICs após a leitura das mesmas e dos DSC, buscando a elaboração 

de um quadro síntese (figura 7), no qual são apresentados os 06 temas que surgiram.
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Figura 6 - Expressões-Chave e Idéia Central de parte do 1º encontro do grupo focal 2.
Expressões-Chave Idéia Central

ECH1– Trabalhar em hospital, dar injeção, ficar em alguma casa tomando conta de alguém, pelo menos era 
o que eu pensava.

ECH2– Porque eu nunca tive contato com enfermeiros. Então não tinha aquela coisa realmente do que é ser 
enfermeiro. Então o que me marcava era o cuidado, de estar lá, de fazer uma medicação, de estar passando 
uma visita. Começou a ampliar agora, a questão do ser enfermeiro, mas pra mim o que eu entendo é só o 
cuidado.

ECH3- Eu achei que fosse tudo mais prático. Só chegar, fazer ali o que tinha que fazer, injeção, medicação, olhar e 
cuidar do paciente só ali. Não Ter que se preocupar com ele como pessoa, ver o lado humano não! Achei que fosse 
muito mais fácil não ter nada de se preocupar, algo mais mecânico.

ECH4 -  Eu também pensava  igual  ela,  ia  cuidar,  depois  eu ia  embora  e  só ia  voltar  no  outro  dia  e  não  ia  ter 
responsabilidade com o que ia acontecendo na minha ausência e também só ia pensar no paciente na sua doença, 
cuidar dela , dar injeção, dar medicação, só.

ECH5 - Eu tinha uma ignorância muito grande. Eu achava que enfermeiro eram os auxiliares. Eu não sabia diferenciar 
uma profissão da outra . Depois que eu entre na faculdade eu fui ter idéia de como era e como não era. Pra mim era 
mais o cuidado, eu não tinha nem idéia de que tinha essa parte de gerenciamento, de administração. As coisas mudam.

ECH6 - Também achava que a pessoa ficava lá do lado o tempo todo perto do paciente , cuidava deles, mas não tanta 
responsabilidade,  tanta  coisa  como tem o  enfermeiro,  a  função  mesmo.  O negócio  é  bem mais  amplo,  da  parte 
gerencial.  Muita  gente  confunde,  não  só  a  gente  que  entrou  pra  fazer  enfermagem,  todo  mundo  confundia  o 
enfermeiro, o auxiliar de enfermagem.

ECH7 - eu também pensava mais na parte técnica mesmo. Dá vontade de ficar no hospital de realizar as técnicas, 
embora tinha o conhecimento de que não era só isso , eu não sabia que é toda essa dimensão que a gente pode perceber 
estando aqui dentro.

Não  tinha  idéia  de  que  o 
enfermeiro  tinha  tanta 
responsabilidade.  Achava 
que trabalhava em hospital 
e  que  cuidava,  fazendo 
medicação,  um  curativo. 
Achava  que  era  ser  como 
os auxiliares.
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ECH8 - Eu busquei realmente saber meses antes de prestar o vestibular e o que eu encontrei por definição é que era 
um profissional que cuidava que prestava os cuidados para os pacientes. Eu relacionei muito com hospital e assim eu 
tinha noção de que era um profissional que ficava entre a equipe médica e a equipe de auxiliares de enfermagem. 
Então eu tinha noção de que era intermediário e que não era fácil a profissão. Mas relacionei muito com o cuidado, só 
com o cuidado em si. E pensando sempre num lado simplista, para mim o cuidado era injeção, medicação em geral e 
curativo.
ECH1- Mas o engraçado é que até ontem a prática da enfermagem, eu acho que a cabeça das pessoas tudo é tão 
perdido,  Nossa,  extremamente!,  os  níveis  de  atenção,  as  categorias  dentro  da  equipe  de  enfermagem,  para  os 
funcionários que trabalham junto com a gente, a equipe de saúde. Acho que isso faz a gente se perder um pouco, que 
eles colocam em xeque o seu papel, o que você faz, deixa de fazer. Ontem eu entrei num local do hospital, perguntei se 
a enfermeira estava alí? Aí a moça falou tá, tá aqui. Ah! você é enfermeira, você sabe o Rn tal, tal ...Aí ela falou assim: 
eu sou enfermeira . Aí ela não sabia nada do que eu estava falando, aí eu falei: a enfermeira está aqui? Ah! não tá, 
então ela não era enfermeira, era auxiliar. Sabe é muito confuso. Eles até sabem a diferença do auxiliar, a enfermeira, 
mas o resto do pessoal que está lá dentro, as pessoas que procuram o serviço não têm isso claro. Os auxiliares mesmo 
deixam passar, como eu perguntei: você é enfermeira. Ah! eu sou enfermeira. A grande maioria dos auxiliares se 
apresentam como enfermeiras, tanto para as mães das crianças, pacientes, usuário. Acho que fica tudo confuso.

ECH2 - Elas deixaram bem claro assim que todo mundo é enfermeiro, só que tem o enfermeiro chefe. 

ECH3 - É que as pessoas se confundem e às vezes não se faz nada para esclarecer. As vezes tem um interno da 
medicina e eles falam : oh! enfermeira...e elas vão lá no quarto, resolvem . E não falam também. Mas eu acho que nós 
discutimos a prática da enfermagem, o papel do enfermeiro, eu acho que isso é muito confuso ainda, que a gente vê 
qual é o papel, tudo nós tivemos aulas teóricas. Mas a hora que você chega lá no campo é diferente. E aí que vale a 
nossa crítica de estar vendo o que está acontecendo para se posicionar direito.

O  papel  do  enfermeiro  é 
muito  confuso  para  as 
pessoas  que  procuram  o 
serviço.
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Figura 7 - Síntese dos Temas e Idéias Centrais dos Discursos do Sujeito Coletivo.

TEMA IDÉIA CENTRAL
TEMA  1 Tudo  era  novo.  Havia 
muitas  resistências,  mas este  método 
aos  poucos  vai  engrenar,  apesar  dos 
altos  e  baixos,  muitas  coisas  foram 
modificadas  a  partir  de  nossas 
avaliações

DSC 1 - (GF) Achávamos que estávamos sendo cobaias, devia ter acontecido alguma coisa com as outras turmas 
para que mudassem e, que não íamos ser bons profissionais. Além disso, ocorreram resistências por parte dos 
alunos, da instituição, dos docentes, dos serviços, não tínhamos referência de outras turmas. Mas tem gente que 
mudou muito e que hoje defende o método, pois não muda-se de uma hora para outra. Porém, acho que tiveram 
coisas que foram modificadas a partir das nossas avaliações. 
DSC 2 - (E) Aos poucos esse método vai engrenar, vai ficar muito melhor do que está, porque ele é bom, apesar 
dos altos e baixos. Uma unidade tem relação com a outra, como se fosse juntando. A cada hora você vai 
aprendendo, vai melhorando sua aprendizagem. Os conteúdos foram suficientes e proporcionaram a reflexão para 
começar uma vida profissional diferente, mas o curso não proporcionou quantidade de tempo hábil para capacitar 
os alunos.
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TEMA 2 O processo de mudança na 
concepção e na prática do enfermeiro 
encaminham  para  a  construção  do 
enfermeiro crítico e da ampliação do 
fazer do enfermeiro.

DSC 3 - (GF) Ser crítico é a conscientização de ser um profissional que reflete sobre o processo saúde-doença e 
tem argumentos fundamentados para falar, levantar os problemas. Porém, como vamos encontrar muita resistência 
pela frente nos serviços, as mudanças vão ser devagar, você como enfermeiro crítico tem que chegar com a sua 
atitude, com uma crítica fundamentada e com o que aprendeu na prática, ser capaz de decidir alguma coisa 
discutindo com todo mundo. Mas, tenho medo de perder a vontade de argumentar/lutar.
DSC 4 - (GF) O papel do enfermeiro é muito confuso para as pessoas que procuram o serviço, achava que era 
como os auxiliares, trabalhava em hospital e que o cuidado era mecânico, não via o lado humano e a continuidade, 
também não tinha idéia de que o enfermeiro tinha tanta responsabilidade. Têm pessoas que apresentam resistência 
para as mudanças, levam um tempo para pensar, refletir e ver se elas precisam de mudança ou não, por isso vai ser 
trabalho de formiguinha e porque as pessoas não são obrigadas a pensar como nós e aceitar tudo o que a gente 
quer. Vivenciamos nos grupos essa dificuldade e isso vai servir de experiência para nós lá na frente. 
DSC 5 - (E) Com o método acho que mudou a visão de que a enfermagem é submissa ao médico. Aos poucos a 
gente vai  vendo que o enfermeiro tem uma autonomia muito grande. O enfermeiro crítico é aquele que tem 
conhecimento científico e da prática, tem ética, sabe identificar os erros e planejar as mudanças. Ele também 
questiona, faz com que as coisas sejam mudadas, não fica estático, mas não são todas as pessoas que conseguem.. 
Quando for enfermeira de um serviço discutirei com todos a partir dos problemas e identificarei as propostas para 
a solução dos problemas. A crítica constrói-se no decorrer de sua profissão.
DSC 6 - (E) No cuidado tem todo um contexto social envolvido. Antes a gente se preocupava em tratar a 
patologia. Hoje, com o método a visão é bem diferente, percebemos que a patologia é um item, tem que ver o 
paciente como um todo. Não tinha idéia que a enfermeira tinha tantas funções no trabalho. Vejo que a função é 
bem mais ampla. O mais importante é o cuidado, mas também gerencia. O vinculo e a confiança são as primeiras 
coisas a serem feitas com o paciente e com os funcionários da equipe. Tem que demonstrar confiança através do 
conhecimento e do compromisso com as pessoas que trabalham com você e com os pacientes. 
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TEMA 3 Fazer a relação entre teoria e 
prática é muito importante, pois se vê 
a teoria, já se vê a prática, mas nem 
sempre isto é possível, pois quando se 
chega  na  prática  o  enfermeiro  faz 
umas coisas totalmente diferentes.

DSC 7 - (GF) Fazer a relação entre teoria e prática depende muito do docente que te orienta. Antes era mais a prática, agora 
estamos refletindo mais sobre a prática de enfermagem no 4º ano e a gente vê qual é o papel do enfermeiro nas aulas teóricas,  
porém a hora que você chega lá no campo é diferente.
DSC 8 - (E) Algumas atividades das unidades tinham relação com a prática e isso é muito importante, pois se vê a 
teoria e já vê a pratica, mas não há um aprofundamento dos conteúdos, apesar do método incentivar a estudar e 
colocar em prática o que se aprendia. Muitas coisas eram diferentes na teoria com relação à prática, quando chega 
na  prática  o  enfermeiro  faz  umas  coisas  totalmente  diferentes,  víamos que  ele  não está  mudando nada.  Ser 
enfermeira é como o auxiliar de enfermagem e é muito diferente do que se lia nos manuais das faculdades. Os 
alunos falam que não querem ser enfermeiros por causa da desvalorização deles. São muito despolitizados, sem 
crítica, a maioria são muito alienados, tanto na rede básica como no hospital, não têm postura ética, conhecimento 
científico, status, uma classe forte, é mal remunerado. Às vezes muda-se muita coisa que está na teoria para dar 
certo na prática. Havia o espaço para a reflexão da prática, mas esse também não era grande o suficiente para 
todos  se  expressarem,  como  também  não  havia  momentos  para  abrir  a  discussão  das  soluções  com  o 
serviço/comunidade. Mas não são todos os docentes que têm a visão crítica, reflexiva, para mudar a prática. 

TEMA 4 O professor é um educador 
no processo, instiga o aluno a refletir 
sobre a prática, dá apoio ao grupo para 
lidar  e  intermediar  os  conflitos,  mas 
no  curso  sempre  lidou-se  muito  mal 
com os conflitos.

DSC 9 - (GF) O professor tem um papel importante de estar interrogando, instigando o aluno a discutir. Tem que 
intermediar os problemas do grupo senão desanda tudo, mas tem que reconhecer e respeitar que cada um tem suas 
diferenças. Tem alguns docentes que têm dificuldade em trabalhar esse método conosco. Precisa ficar muito claro 
para todos os docentes como é feito esse método, pois tem um caminho a ser seguido.
DSC 10 - (GF) No começo éramos imaturas cada um queria defender a sua parte, não sabia sentar, discutir sobre 
os problemas, respeitar as diferenças, mas alguns professores também não sabiam lidar com os conflitos do grupo. 
Daí a importância das reuniões de grupo, o apoio do professor para intermediar os conflitos, porém, o tempo não 
era adequado para resolvê-los. Mas tem muita gente que fica com medo de colocar a sua opinião e dos outros se 
virarem  contra  ela,  medo  da  resistência.  Complicado  porque  a  gente  dependente  do  professor  que  está  te 
avaliando.
DSC 11 - (E) Ninguém sabia trabalhar em grupo e sempre tinha diferença de opinião. É difícil lidar em grupo, 
mas conflitos sempre vão existir e temos que achar a melhor forma de convivermos no mesmo espaço. As pessoas 
envolvidas no problema devem tentar conversar e discutir, considerar o que a pessoa pensa. No curso sempre 
lidou-se muito mal com os conflitos.
DSC 12 - (E) Pra mudar você tem que acreditar no currículo, ter valores condizentes com a proposta e ser capacitado. O 
professor é um educador no processo. Orienta o que tem que fazer, o que estudar e saber, ele instiga o aluno a refletir sobre a  
prática, mas alguns professores precisam passar por aprimoramento, precisa de integração entre os docentes da Enfermagem e 
da Medicina, integração com o pessoal da prática, do hospital.

TEMA  5 As  formas  de  avaliação 
foram  muito  diferentes  entre  as 
unidades, nem sempre a avaliação era 

DSC 13 - (GF) As formas de avaliação foram muito diferentes entre as unidades, nem sempre a avaliação era 
discutida, pois você vê o crescimento do aluno quando você senta no grupo e discute os desempenhos um por um. 
Mas será que o docente tem conhecimento da importância da avaliação? E quando a avaliação tem que ser 
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discutida, pois você vê o crescimento 
do aluno quando você senta no grupo 
e discute os desempenhos um por um. 
Mas  será  que  o  docente  tem 
conhecimento  da  importância  da 
avaliação? E quando a avaliação tem 
que ser identificada fica aquela coisa 
da punição, do professor aceitar o que 
você falava.

identificada fica aquela coisa da punição, do professor aceitar o que você falava.

TEMA  6 Nunca  vamos  saber  tudo, 
tem que ir se atualizando todo dia, é 
aquela  história  de  sucessivas 
aproximações.

DSC 14 - (GF) Estamos terminando o curso e nunca vamos saber tudo. Tivemos uma base e isso vai ajudar a 
resolver os problemas, mas tem que ir se atualizando todo dia, é aquela história de sucessivas aproximações. 
DSC 15 - (E) A gente nunca estuda tudo na graduação, sempre tem muito mais coisa pra aprender vivenciando. O 
que  a  gente  aprendeu  na  graduação  com a  problematização  é  como se  fosse  um esqueleto.  Teremos  mais 
facilidade que os enfermeiros do método tradicional para ver uma coisa nova e construir o nosso conhecimento a 
partir do zero, porque o método te dá liberdade de você construir o seu conhecimento.

GF - Grupo Focal
E - Entrevista
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Após a ordenação do material empírico, tendo o  corpus formado pelos 15 

discursos, continuamos os procedimentos da análise temática, proposta por Minayo 

(1993), para que pudéssemos identificar os núcleos de sentido, sendo organizados da 

seguinte forma:

• resistência à mudança no PPP; processo de implementação do PPP; 

• ampliação  do  fazer  da  enfermagem;  autonomia  e  submissão  das  práticas; 

discriminação e preconceito com relação à prática em enfermagem; mudança de 

atitudes; atuação do enfermeiro crítico; resistência no processo de mudança das 

práticas em saúde; 

• relação teoria/prática na aprendizagem; dificuldade de discutir e mudar a prática; 

integração  ensino-serviço;  integração  dos  conteúdos;  papel  do  aluno  crítico; 

papel do professor no ensino crítico; preparo do professor; aprender a aprender; 

aprender ao longo da vida; conflito no processo ensino-aprendizagem; aprender a 

conviver; aprender a ser; avaliação tradicional; avaliação do professor.

Após movimentos sucessivos de aproximação e reaproximações foram se 

desvelando três grandes núcleos temáticos, a partir dos quais procederemos a análise 

do material empírico coletado, sendo esses:

Tema 1 – A construção de possibilidades na implementação do PPP como processo 

de mudanças: o cenário.

Tema 2 – Qual o enfermeiro que encontramos? Qual o enfermeiro que desejamos? 

Qual o caminho para a transformação da Enfermagem?

Tema 3 - O processo ensino-aprendizagem crítico-reflexivo: favorecendo a formação 

de competências formal e política articulando teoria/prática

Sub-tema  3  -  Professor  e  aluno  como  sujeitos  no  processo  ensino-

aprendizagem: ensinando a aprender e aprendendo a ensinar;

Sub-tema 3  - Processo de avaliação na formação crítico-reflexiva no Curso 

de Enfermagem da FAMEMA.
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3.Processo de aprendizagem ao longo da vida para a 
constituição  de  sujeitos:  a  construção  das 
competências com qualidade formal e política. 

“Mais vale uma cabeça bem-feita do que uma cabeça cheia”

(Montaigne)

Tem-se discutido que não cabe mais a terminalidade de conteúdos que se 

encerra no período de graduação. Pelo contrário, há uma preocupação com o ensino 

de conteúdos básicos para que o aluno, ao construir sua autonomia de aprendizagem 

(aprender a aprender), possa atualizar-se e renovar as competências de sua profissão 

ao longo da vida.

Em função disto, percebemos que a ênfase do trabalho com os alunos, cada 

vez  mais,  deve  ater-se  ao  processo  de  aprender  a  aprender  para  que  suas 

competências possam ser renovadas no decorrer da vida profissional, visto que irá se 

defrontar com situações complexas e que exigem, muitas vezes, várias aproximações 

para que possa melhor compreendê-las e buscar alternativas viáveis de intervenção 

de  acordo  com as  necessidades  e  possibilidades  disponíveis,  tendo  por  vezes  de 

construir a viabilidade da resolução.

Considerando a lógica econômica globalizada e enfocando a flexibilização 

na  produção,  a  alta  competitividade  das  empresas  e  dos  produtos,  o  acelerado 

processo de desenvolvimento da microeletrônica e das telecomunicações, assiste-se à 

intercomunicação e interdependência das economias, alterando-se os processos de 

produção e reprodução dos seres humanos na sociedade. Essas mudanças têm criado 

novos modelos de gestão e organização do trabalho e exigem novas competências 

para o trabalhador, fato que determina alterações no seu processo de formação.

Essa (re)organização gera, nos países capitalistas, profundas transformações 

no mundo do trabalho, nas formas de inserção do indivíduo na estrutura produtiva e 

nas  formas  de  representação  sindical  e  política.  Criam-se  modalidades  de 

desconcentração industrial, com uma produção flexível para atender ao consumidor, 
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inovando  a  organização,  a  comercialização  dos  produtos  e  as  tecnologias 

empregadas. O modelo organizacional da produção baseia-se em pequenas e médias 

empresas  articuladas  aos  grandes  conglomerados  através  da  informática  e 

tecnologicamente desenvolvidas, as quais produzem para um mercado mais local e 

regional. 

Surgem novos padrões de gestão da força de trabalho, dentre os quais estão 

os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), a “Gestão Participativa”, em que um 

trabalhador  opera  várias  máquinas,  exigindo  uma  polivalência  com  maior 

qualificação, habilidades intelectuais para o diagnóstico e a solução de problemas, 

com tomada  de  decisão,  considerando a  diversidade  e  as  incertezas.  A equipe  é 

valorizada ao operar um conjunto de máquinas automatizadas, ou um conjunto de 

saberes para a resolução de problemas. A flexibilidade e a agilidade na adaptação do 

trabalhador, bem como do maquinário e dos instrumentos, são necessárias para que 

novos produtos sejam elaborados. Com a desconcentração da produção, o sindicato 

tem encontrado maior dificuldade em assimilar e incorporar essa classe trabalhadora 

que  está  mais  segmentada  e  fracionada  (ANTUNES,  1997;  SANTOMÉ,  1998; 

CAMPOS, 2000; SAVIANI, 2000; HIRATA, 2000; DELUIZ, 2001).

Ao  constatarmos  as  mudanças  no  processo  de  produção  na  sociedade 

capitalista  contemporânea,  percebemos  que  vêm  sendo  utilizados  modelos 

formadores que não têm atendido à essa nova lógica operacional do trabalho, a qual 

necessita de uma articulação entre o pensar e o fazer. O trabalhador, que antes ficava 

afastado  da  integralidade  do  processo  de  produção,  desmembrando  o  projeto  de 

intenção  da  execução  da  obra  em  si  e  apenas  reproduzindo  tarefas,  agora  deve 

desenvolver  competências  para  um  fazer  mais  integral  com  criatividade, 

flexibilidade, capacidade de fazer diagnóstico, buscar recursos para a solução dos 

problemas, para decidir na incerteza e para relacionar-se em equipe.

Essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho capitalista não 

significam, no entanto, que o trabalhador, ao realizar um conjunto de atividades mais 

integradas,  atuará de forma consciente, tendo relativa autonomia no seu fazer,  na 

perspectiva da desalienação do trabalho. Este continua tendo como sentido, no geral, 

a exploração do trabalhador e a expansão do capital.
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Considerando  o  exposto  acima,  rever  a  formação dos  recursos  humanos 

implica  a  capacidade  de  adequá-la  às  necessidades  sociais,  traçando  para  o 

profissional um perfil em que se envolvem diversas competências.

Nas Diretrizes Curriculares para a formação de enfermeiros foram pensadas 

competências gerais como: realizar a atenção à saúde nos diversos níveis de atenção 

da promoção à  reabilitação da saúde dos indivíduos e  da coletividade;  realizar  a 

tomada de  decisão considerando a  eficácia  e  o  custo-efetividade  devendo saber 

avaliar, sistematizar e decidir, considerando as evidências científicas; ter domínios 

com relação ao processo de comunicação na interação com os demais profissionais e 

usuários;  atuar  com  liderança nas  atividades  do  trabalho  em  equipe 

multiprofissional,  tendo  em  vista  o  bem-estar  da  comunidade,  sendo  necessário 

responsabilidade, compromisso, habilidade para a tomada de decisões; administrar 

e gerenciar os  recursos  materiais  e  físicos,  como  também  a  força  de  trabalho 

apresentando  iniciativa,  sendo  empreendedores,  empregadores  ou  lideranças  na 

equipe;  realizar  a  educação  permanente tendo  responsabilidade  pela  sua 

aprendizagem  contínua,  como  também  dos  trabalhadores  e  futuros  profissionais 

(CONSELHO..., 2001).

   Estas  características  do  profissional  necessitam  de  outros  projetos 

pedagógicos  que  não  os  que  vêm  sendo  reproduzidos  através  da  formação 

tradicional, com metodologias de ensino privilegiando a transmissão de conteúdos.

Segundo Feuerwerker e Sena (1999), para que ocorra a construção de novas 

práticas nos meios acadêmicos, do serviço e da comunidade, há necessidade de um 

contexto  mais  democrático,  em que  se  possa  propor  e  discutir  coletivamente  os 

problemas  e  as  propostas,  revendo  posições  e  tomando  como  referência  uma 

concepção  de  sociedade  na  qual  os  indivíduos  possam  se  reconhecer,  além  de 

reconhecer ao outro, e na qual isso possa ser expresso na existência de direitos a 

serem usufruídos pelo conjunto dos cidadãos, na direção da constituição de sujeitos 

democráticos.

As mesmas autoras destacam ainda que no cenário para a introdução do 

Projeto UNI, nos países da América Latina, embora houvesse uma conjuntura geral 

de desmobilização,  com transição de regimes autoritários  para a possibilidade de 

emergirem  regimes  democráticos,  com  processos  contraditórios  de  construção 
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(democratização)  e  desconstrução  da  cidadania  (globalização,  pós-modernidade), 

mesmo  com  este  cenário,  “os  projetos  UNI  revelaram-se  como  um  espaço 

aglutinador de idéias e de pessoas, possibilitando que se expressassem interesses, 

desejos, necessidades e proposições. Esse conjunto de elementos favoreceu um tipo 

de interação capaz de levar à constituição de sujeitos que promovessem os processos 

de mudanças” (FEUERWERKER; SENA, 1999, p.51).

Dito isto, estando no contexto de desenvolvimento do Projeto UNI-Marília, 

elaboramos um PPP, em que se delimitam as competências para que o enfermeiro 

possa iniciar sua atuação no mercado e em que os conteúdos possam servir de base 

para este início, tendo como perspectiva a formação de um profissional mobilizado a 

buscar novos conhecimentos, ou seja, exercitar o aprender a aprender ao longo da 

vida profissional.

3.1.A construção de possibilidades na implementação do PPP 
como processo de mudanças: o cenário.

Estamos tomando como referência dessa análise que na implementação de 

um PPP há  um conjunto  de  determinantes  que  se  interrelacionam num contexto 

dinâmico  e  historicamente  construído,  permeado  por  conflitos  e  contradições, 

formando uma teia de possibilidades e entraves que vão influenciar na produção de 

novas práticas pedagógicas e de Enfermagem, assim como na (re)produção de outras 

tantas. 

Por  isso  consideramos  que  um  projeto  se  constrói  em  processo  e 

coletivamente, cabendo  nele  uma  diversidade  de  fazeres  que  se  produzem  e 

reproduzem na medida em que o projeto pensado vai se transformando em prática 

concreta,  construindo  e  ampliando  tais  práticas,  bem  como,  em  um  movimento 

complementar, encontrando resistências para que as mesmas não se transformem, 

reiterando a realidade cotidiana.

Com o início do Projeto UNI, estava posto para a FAMEMA o desafio da 

busca e construção de uma nova forma de pensar e fazer a educação de enfermeiros e 
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médicos no componente acadêmico, com uma intencionalidade que respondesse aos 

problemas  levantados  e  citados  anteriormente,  também  presentes  em  tantas 

universidades e serviços de saúde de vários países e que não diferiam, em linhas 

gerais, da nossa realidade.

Ao pensarmos nos problemas de saúde, em sua complexidade, e no perfil 

dos  profissionais  em  um  mercado  que  vem  sofrendo  constantes  mudanças, 

ressaltamos  a  necessidade  de  se  romper  com  modelos  que  somente  formam 

profissionais para a repetição do fazer, sem competência para reinventar e reelaborar 

sua profissão. Havia de se responder às mudanças do perfil de necessidades para a 

intervenção em saúde e  aderir  a  um projeto político em defesa da vida humana, 

considerando  as  propostas  que  a  Enfermagem  nacional,  através  da  ABEn  e  do 

Movimento da Reforma Sanitária brasileiro, vinham defendendo desde a década de 

70.

Mesmo sem sabermos qual rumo devíamos tomar,  por estarmos também 

num processo de reprodução da prática pedagógica, foram desenvolvidas oficinas de 

trabalho para provocar a reflexão entre os docentes e profissionais dos serviços de 

saúde,  como também entre  os  representantes  da  comunidade  (FAMEMA, 1998). 

Estas atividades tinham como finalidade sensibilizar as pessoas para que pudessem 

desencadear um processo de repensar e começar a elaborar mudanças nas práticas 

pedagógicas e de Enfermagem, como também na relação com a comunidade. 

Os  docentes  e  enfermeiros  dos  serviços  de  saúde  da  FAMEMA  e  da 

Secretaria Municipal de Higiene e Saúde de Marília (SMHS) passaram por uma série 

de  capacitações,  em  que  foram  apresentadas  as  mais  diversas  modalidades  de 

propostas  pedagógicas,  sendo  que,  em 1995,  por  influência  das  experiências  do 

Projeto Larga Escala (TORREZ, 2000) que desenvolve no nível médio a capacitação 

de auxiliares de enfermagem e da Especialização de Enfermeiros em Saúde Pública 

da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (BRASIL, 1994b), projetos que 

se utilizam da Metodologia da Problematização, iniciamos a construção de alguns 

programas de ensino, por disciplinas, aplicando a mesma metodologia (FAMEMA, 

1996).

Este conjunto de atividades resultou na acumulação de algumas experiências 

isoladas na prática desta metodologia e que contribuíram para que, em 1997, fosse 
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iniciada  a  construção  do  PPP.  Após  algumas  tentativas  de  esboço  do  projeto, 

elaboramos a nova proposta de currículo para a mudança do perfil do enfermeiro e de 

sua prática, com o compromisso político da realização de práticas em defesa da vida.

Um  PPP,  ao  ser  construído  coletivamente,  necessita  criar  espaços  de 

discussão coletivos e democráticos, oportunizando a busca da efetivação da intenção 

constituída (VEIGA, 1995).  Em vista  disso,  durante a  elaboração do PPP, houve 

momentos em que se deu a participação de todos os docentes enfermeiros do curso, 

alguns representantes das disciplinas de cadeiras básicas e enfermeiros dos serviços 

de saúde, conseguindo-se integração para o desenvolvimento das atividades práticas 

na aprendizagem (FAMEMA, 1997).

A  partir  do  momento  em  que  houve  o  início  do  desenvolvimento  das 

atividades nas unidades educacionais,  surgiram os mais distintos posicionamentos 

tanto  dos  docentes  e  dos  estudantes,  como  dos  profissionais  dos  serviços  que, 

enquanto sujeitos no processo, passaram (e passam) a defender os seus interesses, 

sonhos e desejos e, ao mesmo tempo, sofrem influências da proposta do PPP.

Relembramos que,  ao enunciar  o  conceito  de PPP,  Gadotti  apud  Veiga 

(1995, p.12) destaca que

(...) todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o 
futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para 
arriscar-se, atravessar um período de instabilidade (...) Um projeto 
educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas 
rupturas.  As  promessas  tornam  visíveis  os  campos  de  ação 
possível, comprometendo seus atores e autores.

Os  alunos,  ao  chegarem  ao  curso  e  não  tendo  sido  autores  do  PPP, 

encontraram uma prática pedagógica e conteúdos diferentes dos que vinham sendo 

implementados  na  maioria  dos  cursos  de  Enfermagem,  com  isso  passaram  a 

apresentar uma reação de insegurança com relação à sua formação e o projeto que 

estava sendo desenvolvido, o que gerou medo e conflitos.
“(...) No começo foi difícil até você se inteirar, a gente pensava que alguma coisa  
tinha acontecido nas outras turmas (...), que tinha um propósito (...). No primeiro  
ano nós falávamos: “a gente é cobaia do método, eles estão testando na gente, nossa!  
Não vai dar certo, mas a coordenação não vai arriscar fazer diferente pra depois de 4  
anos, se der errado, acabar com o nome da faculdade e correr o risco de voltar a ser  
como era antes”. (...) tinha confiança na coordenação e nos professores. Porém, não  
iam ser todos que iam concordar, iam aceitar, ser aprovado.(...)” (DSC 1)
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Quando estamos trabalhando em um campo de certezas, com conhecimentos 

e  práticas  conhecidos  e  repetidos  como  um  conjunto  de  verdades,  podendo  ser 

consideradas hegemônicas, há uma “aparente” segurança de que estamos no caminho 

certo. No entanto, quando se introduz uma proposta que quebra a normalidade das 

atividades  instituídas,  estamos  introduzindo  a  incerteza  e  a  mesma,  certamente, 

aponta riscos, gera conflitos nas relações que se estabelecem no desenvolvimento das 

práticas pedagógicas.

O fato de termos no início do PPP, em 1998, uma nova prática na formação 

dos enfermeiros com poucas experiências em desenvolvimento na mesma linha de 

trabalho no nível nacional, naquele momento, gerou uma série de sentimentos nos 

diversos sujeitos do processo. Para algumas pessoas isso pôde ser percebido como 

um problema e para outros como indiferença.
 “(...) Mas as pessoas que não gostavam, que sentiam mais inseguras do que outras,  
elas  não  se  preocupavam  no  início  com  algumas  questões  que  as  outras  se  
preocupavam. Mas tinha gente que não,  que já fazia o raciocínio e já temia por  
imaginar como ia se dar a formação nos 4 anos.  Por achar que às vezes a gente  
ficaria muito solto sem o professor ali junto, sem a prova pra servir como estímulo,  
pra  pessoa  estudar  ou  não.  Que  isso  poderia  trazer  grande  defasagem  no 
conhecimento lá na frente, tinham medo! Era insegurança. Falta de conhecimento,  
não tinham noção.(...)Nós não tínhamos uma referência de ninguém que já tinha  
passado por essa experiência, pra gente ter idéia de quais os frutos que poderiam 
estar trazendo, isso causava muita insegurança.(...)” (DSC1)

Certamente estamos frente a vários desafios no início deste novo século, 

onde se faz presente uma diversidade de incertezas, de novas buscas, de inúmeras 

possibilidades de enfrentamento dos problemas e situações que são colocadas em 

movimento  em um mundo  ágil  na  produção  de  “novas  verdades”  e  de  extrema 

rapidez na produção de informação.Em vista disso, Morin (2000, p.16) afirma que 

seria  preciso  ensinar  princípios  de  estratégias  que  permitam 
enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar 
seu desenvolvimento,  em virtude das  informações  adquiridas  ao 
longo do tempo. É preciso aprender a navegar em um oceano de 
incertezas em meio a arquipélagos de certeza.

Os profissionais de hoje têm sido formados em um sistema educacional que 

os faz reproduzir as certezas de sua época como se fossem os parâmetros ou receitas 

de uma fórmula bem sucedida. Além disso, o sistema educacional, em sua maioria, 
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também não tem tido a intenção de formar para a reflexão na ação, na busca de 

mudanças, rompendo com os padrões do que se reconhece como normalidade. 

Mesmo tendo  como referência  o  projeto  político  defendido  pela  ABEn, 

assim como o ideário do Projeto UNI, que também corrobora os princípios do SUS, 

tínhamos uma série de práticas que vinham sendo realizadas e que estavam causando 

insegurança nos alunos.

As  inovações,  grande  parte  das  vezes,  são  vistas,  em  princípio,  como 

desvios da normalidade, causando estranheza e lançando as pessoas em uma onda de 

sentimentos contraditórios, podendo ser um sinal de insegurança ou de manifestação 

da discordância com relação ao projeto que estava sendo desenvolvido.

No entanto, Morin (2000, p.82) destaca que 
as grandes transformações são morfogêneses, criadoras de formas 
novas  que  podem  constituir  verdadeiras  metamorfoses.  De 
qualquer maneira, não há evolução que não seja desorganizadora / 
reorganizadora  em  seu  processo  de  transformação  ou  de 
metamorfose.

A  ruptura  com  o  padrão  de  normalidade  e,  portanto,  a  navegação  pela 

incerteza, implica uma aposta na inovação e “na noção de aposta há a consciência do 

risco e da incerteza” (MORIN, 2000, p.86), o que poderia causar insegurança nas 

pessoas.

Por diversas vezes os alunos admitiam um sentimento de muita insegurança 

quanto  à  validade  do  que  estava  sendo  “testado”  neles  como “cobaias”,  se  isso 

contribuiria mesmo para se tornarem bons profissionais, pois “todo mundo deseja se dar 

bem, arrumar um bom emprego,  se tornar um bom profissional” (DSC 1). Os alunos, assim 

como os demais sujeitos do processo, têm desejos e interesses e o que encontraram 

não estava  em consonância  com o  que  esperavam do curso,  mesmo porque  não 

tinham sido sujeitos da elaboração da proposta, o que, por si só, também pode não 

garantir, como determinante isolado, a adesão ao projeto.

Além disso,  o  que  foi  apresentado aos  alunos  era  algo  que  na,  naquele 

momento,  ainda  não  havia  nenhum  curso  de  graduação  que  tivesse  formado  a 

primeira  turma  com  propostas  inovadoras,  para  que  pudessem  tê-las  como 

parâmetros  ou  identificarem se  o  que  estava  sendo  implementado  na  FAMEMA 
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poderia proporcionar uma formação sólida, com conteúdo, que fosse aprovado por 

experiências anteriores.
“(...) Nós chegamos e tinha um novo jeito de nos formar, sem a gente ter noção se isso  
ia conseguir ou não formar um profissional crítico, reflexivo e bem formado, com  
conteúdo, Então sentia insegurança, medo desse método não ajudar no que desejava.  
(...)” (DSC 1)

Neste momento, o conflito começa a aparecer como reação às inseguranças 

geradas  tanto pelas  práticas  realizadas  como pelo não entendimento da proposta. 

Além disso, os alunos que estavam ingressando naquele momento no Curso recebiam 

críticas por parte dos alunos do currículo antigo, que também estavam questionando 

se o processo teria êxito, se avançaria como uma nova oportunidade na formação de 

enfermeiros.  Tudo  isso  estava  contribuindo  para  que  fosse  criado  um  clima  de 

instabilidade entre os alunos.
 “(...) Tanto que o pessoal que entrou depois da gente, eles viviam atrás da gente pra  
saber como que é no primeiro, como que é no segundo, como é no quarto, quando que  
vai para o hospital. Porque eles tinham a gente como referência, a gente não tinha.  
Pelo contrário, as meninas do quarto ano punham fogo. A gente já estava naquela  
situação difícil e elas falavam: “ah! isso não vai dar certo”. Foi difícil pra gente  
quando  sentava  para  conversar  com  os  veteranos,  elas  acabavam  com  o  nosso  
método.  Elas  falavam  que  não  ia  dar  certo.  (...)  Era  complicado.  (...)  Fora  os  
comentários  que  a  gente  ouvia  que:  -  como  vocês  são  a  primeira  turma  de  
problematização, não sei se esse negócio é válido, se é reconhecido pelo MEC.(...)”  
(DSC 1)

Uma  questão  relevante  diz  respeito  ao  perfil  dos  jovens  que  estão 

ingressando na universidade. Segundo Balzan apud De Sordi (2000a, p.2) 

nosso calouro é bastante jovem. (...) contemporâneo da clonagem, 
é  ele  pós-homem  na  lua,  pós-crise  do  petróleo,  pós-guerra  do 
Vietnã,  fatos  que  certamente  só  conhece  através  de  manuais 
didáticos,  mas  dos  quais  nós,  professores,  fomos  testemunhas 
oculares  e  mesmo participantes.  (...)  Tal  como seus  colegas  do 
Primeiro  Mundo,  assiste  às  ondas  de  violência  que  assolam as 
grandes Metrópoles, participa da ‘cultura de shopping’ e é adepto 
da música ensurdecedora.

Estes  alunos  estão  sendo  formados  em uma sociedade  globalizada,  com 

mudanças aceleradas, com economias intercontinentais e influências culturais ditadas 

cada vez mais por países de economia dominante. 

Estas características da sociedade também determinam o perfil dos alunos, 

que muitas vezes ingressam na universidade sem terem clareza sobre qual carreira 
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deveriam seguir e com qual finalidade, tendo uma postura por vezes acrítica sobre a 

realidade,  resultado  também de  uma formação educacional  para  a  reprodução de 

valores culturais defendidos por grupos dominantes.

À  medida  que  ocorreram  as  aproximações  com  o  projeto,  os  alunos 

começaram  a  entender  qual  era  a  finalidade  do  mesmo  e  qual  enfermeiro  que 

estávamos pretendendo formar. Começou a ocorrer, então, uma interação entre o que 

estava  sendo  construído  a  partir  do  PPP  e  os  alunos,  abrindo-se  o  campo  de 

negociação para a formulação de novos objetos e objetivos para estes sujeitos. 

Estava sendo construído nos alunos um significado para aquela formação e, 

nessa ação, uma parcela dos docentes, enquanto também sujeitos no processo, ou 

seja,  enquanto  pessoas  que  tinham  a  possibilidade  de  interferir  ativa  e 

intencionalmente no mesmo, tiveram o papel de negociadores ou mediadores para 

que a proposta fosse se tornando do interesse dos alunos, criando um significado para 

os alunos.

À medida que os alunos se tornavam sujeitos, tendo consciência sobre o que 

estava  ocorrendo  e  reconhecendo  a  intenção  do  novo  processo  de  formação, 

interiorizaram a proposta, ou seja, tornaram-se portadores do PPP do Curso. A partir 

de  então,  passaram  a  participar  ativamente,  contribuindo  para  as  mudanças  que 

estavam ocorrendo, determinando e sendo determinados pelo processo. 
“(...)  Conforme  foram apresentando o  currículo,  a  gente  foi  entendendo,  mas  no  
começo a agente não entendia muito o que falavam e pensava: “o que será que vai  
ser?” (...) Então, foi passando o tempo algumas conseguiram trabalhar, desenvolver e  
enxergar  que  isso  trouxe  coisa  diferente,  outras  não.  Há  no  nosso  grupo,  hoje,  
pessoas que fizeram o curso porque estavam aqui, porque não tinham outra opção  
nesse  momento.  Falavam:  “vou  me  formar,  depois  eu  vejo  ou  não  se  vou  estar  
utilizando o que eles  me ensinaram nesses 4 anos”.  Essa pessoa não acredita na  
forma como foi  ensinada, mas é um profissional que está  aí,  ele  vai trabalhar e  
talvez lá na frente ele  consiga perceber  que tem diferença na forma com que foi  
formado, com o trabalho em grupo, com a questão de nós buscarmos a resposta e não  
a resposta ser dada para nós de bandeja. Talvez lá na frente ele consiga perceber que  
isso traz uma formação diferente, de outro jeito. Mas hoje tem muita gente que não  
vai sair com essa visão.(...)” (DSC 1)

Este  processo  foi  gradativo,  considerando  que,  mesmo  que  as  pessoas 

adiram ao PPP, nem todas processam suas mudanças ao mesmo tempo, pois isso 

depende  de  como  as  ações  realizadas  mobilizam  ou  não  os  indivíduos,  num 

determinado contexto situacional. Cada um destes alunos pôde, então, responder aos 
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desafios de sair  de uma posição passiva para a de sujeito,  defrontando-se muitas 

vezes com situações contraditórias que também influenciaram o seu projeto de vida.

Além  disso,  os  alunos  estavam  convivendo  com  diferentes  docentes  e 

profissionais  dos  serviços  que  também  estavam  determinando  seu  processo  de 

formação, com as mais diversas visões de mundo e do projeto, cuja subjetividade 

estava influenciando nessa adesão e conformação do processo de formação.

No  entanto,  como  em  todo  processo,  nesse  também  há  divergência  de 

opiniões e nem todos os sujeitos vão aderir à proposta, sejam alunos, professores, ou 

a própria Instituição.

Percebemos o papel  decisivo dos  docentes  para que o PPP se  torne  um 

projeto  a  ser  portado  pelos  alunos  enquanto  sujeitos,  através  de  uma  ação 

comunicativa de troca.

Os alunos enfatizam que o papel de professor que os recepciona no início do 

processo  tem  uma  importância  fundamental,  enquanto  formulador  de  opinião, 

instigando o aluno a repensar sua prática pedagógica e a prática em saúde. 
“(...) quando a gente iniciou, uma coisa que ajudou muito foi que todos os professores  
estavam bem  engajados  ao  método.  Eram  todos  aqueles  professores  que  tinham  
conhecimento do método, que passavam coisa boa pra gente. Lembro que quando a  
professora sentava para conversar com a gente, saía super animada, ela dava aquela  
levantada na gente, ela tinha conhecimento do método, agia de acordo com o método.  
(...)  Se  não  fossem os  professores  do  primeiro  ano,  acho  que  muita  gente  tinha  
desistido, a gente fica muito imaturo no começo. Eles foram a base pra gente estar  
aqui hoje. A gente vem de um mundo totalmente diferente, individualista e esses  
professores guiaram  a gente pra um caminho diferente.(...)” (DSC 9) 

Como os  próprios  alunos  assinalam em seu discurso,  não são todos  que 

aderiram  ao  projeto  em  desenvolvimento,  havendo  ainda  a  possibilidade  destes 

alunos quando estiverem no mercado de trabalho, talvez ainda assim possam não ter 

percebido  por  qual  processo  passaram durante  sua  formação  na  graduação,  qual 

projeto estava sendo defendido e implementado, podendo ou não aderir ao mesmo ao 

longo de sua vida profissional. 
“(...) Muita gente mudou, você pega a gente do primeiro ano pra hoje, não são todos,  
não é 100%, mas tem gente que mudou muito e que hoje defende o método. Isso é  
muito legal, é o conhecimento. Você começa a conhecer, a entender, ter mais clareza  
do que é aquilo, qual é a proposta, ter envolvimento da pessoa, disposição dela, a  
vivência no método. Quando você consegue ver que está fazendo a diferença, que  
você consegue pensar de uma outra forma, que você consegue ir mais além, é muito  
mais estimulante e aí  você começa a defender também.(...)” (DSC 1)
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Num  projeto,  enquanto  processo,  há  a  tensão  entre  o  velho  e  o  novo 

convivendo no mesmo contexto.  O cotidiano está  permeado pelas  ideologias que 

cada sujeito porta no seu pensar e fazer. Convivemos com a tensão entre o instituído 

e o instituinte, na medida que novas práticas vão sendo criadas e desestabilizam a 

reprodução do que já era conhecido, aceito e exercitado como modelo.

Também nos discursos os alunos apontam que, no contexto institucional, 

havia falta de apoio por parte da diretoria para que o PPP fosse implementado.
“(...) Hoje eu tenho crítica em relação as coisas, a questão da elaboração do currículo,  
a coordenadoria da graduação não estava envolvida com o currículo.  Eu acho que 
precisaria ter uma integração, com todo mundo, com a diretoria de graduação, que eu  
nunca vi se pronunciarem nesse curso ou fazer alguma coisa do curso. Não tem um 
falando da problematização,  nenhuma pessoa da diretoria.  O currículo foi  sendo 
levado, tinha um monte de aluno que não aceitava o currículo. Acho que foi bem  
complicado. Só que eu acho que é uma forma de mudar a visão, proporcionar crítica.  
Talvez os docentes se capacitem, a diretoria mude.(...)” (DSC 12)

No relatório elaborado pelo Projeto UNI – Marília (FAMEMA, 1999, p.24) 

consta como uma das dificuldades para a implementação do currículo do Curso o 

“pouco envolvimento da diretoria da Instituição na implementação do currículo de 

Enfermagem”. 

Naquele  momento,  no  contexto  institucional,  estávamos  em processo  de 

desenvolvimento da revisão curricular dos dois cursos (enfermagem e medicina) e 

tínhamos  várias  atividades  sendo  realizadas  ao  mesmo  tempo.  No  relatório  do 

Projeto-UNI  (FAMEMA,  1998)  apontou-se  que  tínhamos  no  Curso  elementos 

facilitadores para o processo de revisão curricular como: as mudanças que vinham 

ocorrendo  nas  disciplinas  com a  adoção  da  metodologia  da  problematização,  as 

assessorias recebidas no curso, a inter-relação disciplinar, a construção coletiva do 

projeto  pedagógico  pelos  professores  e  a  utilização  de  materiais  didáticos.  No 

entanto, apontou-se também como elementos que dificultaram o processo o pouco 

envolvimento dos docentes de cadeiras básicas e da diretoria de graduação na revisão 

curricular.

Os  elementos  apontados  anteriormente  como  dificuldades  também  não 

favoreceram para que tivéssemos o apoio institucional para enfrentar os problemas 

que estavam surgindo, acumulando uma visão negativa na relação curso/diretoria.
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Contudo, por se tratar de processo, novas situações foram sendo vivenciadas 

e  mudanças  foram  implementadas  à  medida  que  reconstruíamos  as  unidades 

educacionais,  tendo  como  parâmetro  a  reflexão  sobre  as  estratégias  elaboradas. 

Como  várias  situações  eram  novas  para  todos  os  sujeitos,  isto  gerou  muita 

insegurança e incerteza.

3.2.Qual o enfermeiro que encontramos? Qual o enfermeiro 
que  desejamos?  Qual(is)  o(s)  caminho(s)  para  a 
transformação da Enfermagem?

O desafio proposto pelo Projeto UNI estava na (re)elaboração do processo 

de educação de enfermeiros e de médicos, tendo como inovação a articulação da 

universidade/serviço/comunidade, considerando que nos três componentes pudessem 

ocorrer mudanças mobilizadas pelos sujeitos envolvidos, através do estabelecimento 

de parcerias. Para a Enfermagem em particular havia a possibilidade de se conformar 

uma oportunidade  para  se  constituir  um projeto na  busca  de  novas  práticas,  que 

tivesse como base a  valorização da profissão,  promovendo visibilidade política  e 

compromisso social para com o usuário. 

Começamos  a  construção  do  PPP  em  1993  com  adesão  aos  mesmos 

princípios que vinham sendo discutidos junto ao Movimento Sanitarista e a ABEn. O 

que  estava  acontecendo  naquele  momento  era  a  oportunidade  de  termos  um 

financiamento através do qual poderia se concretizar o que já vinha sendo pensado e 

construído há pelo menos duas décadas.

Algumas  propostas,  ao  longo deste  período,  foram sendo construídas  no 

cenário nacional e dentre essas, a Integração Docente-Assistencial (IDA) que não 

chegou a atingir o conjunto das pessoas das instituições e serviços, ficando isolada 

nos Departamentos de Medicina Preventiva e alguns serviços de saúde, sem romper 

as práticas instituídas tanto na academia como nos serviços de saúde no sentido de 

estabelecer um novo espaço de formação e de articulação interinstitucional. 
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Além disso,  a  participação  da  população,  embora  tenha  ocorrido  nestes 

projetos,  era  pouco  influente,  havendo  a  necessidade  de  constituir-se  enquanto 

membro efetivo dos projetos (MARSIGLIA, 1995).

No município de Marília, mais especificamente na FAMEMA, conforme foi 

descrito no cenário de pesquisa, também foi implementada a proposta de IDA, em 

que os próprios docentes assumiam o desenvolvimento das atividades práticas e, ao 

mesmo tempo,  também rezlizavam as atividades de ensino-aprendizagem com os 

alunos nos campos de estágio. 

Apesar  da  IDA  ter  sido  desenvolvida  por  todos  os  departamentos  da 

FAMEMA, tanto em seus hospitais (HC I e HC II) como também na rede básica de 

saúde de Marília, sendo que até o início da década de 90 a Faculdade era prestadora e 

gestora dos serviços, esta estratégia de integração não possibilitou que tivéssemos 

mudanças  nos  referenciais  pedagógicos,  como  também  não  houve  ampliação  da 

articulação com outros  serviços  de  saúde  do município  como cenário de  ensino-

aprendizagem.  Além  disso,  também  não  houve  uma  proposta  explícita  de 

participação da comunidade no processo de formação. 

Ao iniciarmos o Projeto UNI na década de 90, já havia no ideário do projeto 

a  inovação na composição dos  integrantes,   com a ampliação dos  sujeitos  e  das 

estratégias, sendo a comunidade considerada agora como membro efetivo.

Neste contexto, no Departamento de Enfermagem da FAMEMA, no ano de 

1997, foi elaborado um novo PPP que propunha, como perfil do enfermeiro a ser 

formado, um profissional crítico-reflexivo que pudesse  

• trabalhar  em  equipe  multiprofissional  com  enfoque 
interdisciplinar;

• prestar cuidados de Enfermagem;
• ter visão crítica da estrutura social;
• pautar suas ações pela ética profissional;
• gerenciar  a  assistência  de  Enfermagem e  os  serviços  de 

saúde;
• buscar sua constante capacitação e atualização;
• ser capaz de realizar pesquisas (FAMEMA,1997, p.12).

Além do perfil,  tínhamos também como referência o Fundamento Socio-

Cultural do PPP, no qual se encontrava explícita a intencionalidade pretendida, ou 

seja, formar um enfermeiro pautado em valores que buscasse promover a qualidade 

de vida do usuário, desenvolvendo o aprender a ser e o aprender a conviver, tendo 
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como  finalidade  promover  a  condição  humana  na  dimensão  ética,  solidária, 

desenvolvendo uma competência política na busca da transformação da prática em 

Enfermagem.

A educação escolar visa transformar cada ser  humano em 
um sujeito capaz de recuperar e realizar sua "humanidade" num 
projeto coletivo e solidário de superação dos condicionantes reais 
impostos pelas relações atuais de trabalho. A condição humana se 
realiza pela cultura, que é essa atividade incessante dos homens em 
transformar o mundo natural e social, de modo a criar um mundo 
humano.  É  no  curso  destas  atividades  que  os  homens  vão  se 
transformando, criando novas fórmulas e instrumento de trabalho, 
novas relações sociais, novos conhecimentos e projetos de vida. 
Para que a Enfermagem seja ativa na sua própria humanização é 
necessário  competência técnica, clareza política e estar centrada 
em  valores   como:   respeito  ao  ser  humano,  solidariedade, 
honestidade,  integridade,  responsabilidade,  cooperação, 
compreensão,  prudência,  interação,  integração,  disponibilidade, 
integrando, dessa forma,  o saber, o saber ser e o saber fazer.
Assumir  uma  postura  ética  significa  também  desenvolver 
individual e coletivamente uma consciência política, sem a qual o 
exercício  efetivo  da  profissão  dificilmente  se  daria  (FAMEMA, 
1997, p.16).

Este extrato expõe no nível discursivo a intencionalidade presente no PPP, 

uma expectativa de ampliação do fazer do enfermeiro, qualificando sua prática para 

além da competência técnica formal, ampliando-a para uma competência política, 

apoiada por valores éticos,  na busca da transformação da prática através de uma 

visão crítico-reflexiva, consciente, que favoreça a autonomia e a emancipação.

Tendo estas questões sustentando a perspectiva aqui colocada, identificamos 

que  os  alunos,  ao  ingressarem  no  curso,  tinham  uma  visão  restrita  sobre  o 

enfermeiro, a qual espelha uma das visões do papel do profissional para a sociedade, 

ou seja,  o trabalho do enfermeiro voltado a uma prática que não se diferenciava 

daquela exercida pelo auxiliar de enfermagem. 

Ao  longo  das  unidades  educacionais,  o  aluno  pode  refletir  sobre  a 

conformação histórica da prática em saúde e  do enfermeiro,  percebendo que nos 

locais/serviços  onde  estava  realizando  suas  atividades  ela  ocorre  sem  um 

conhecimento que fundamenta o seu fazer, sem compromisso com o usuário, sendo 

submisso ao poder médico na prática realizada, sem “status” (ou prestígio social), 

sem ética, o profissional não se impõe e não tem como exigir enquanto categoria, o 
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cumprimento de leis que regulamentam sua prática enquanto uma necessidade em 

saúde.

Estes fragmentos citados a seguir apontam, certamente, uma expectativa do 

aluno em relação à profissão e prática exercida pelo enfermeiro que, se de um lado 

pode  indicar  uma  visão  negativa  da  Enfermagem  por  não  corresponder  ao 

“idealizado”, ao mesmo tempo, aponta para a possibilidade de se estabelecer uma 

visão mais crítica do trabalho que vai se apresentando àqueles que se iniciam no 

desenvolvimento desta prática.  
“(...)  Tive até medo mesmo de entrar só pra fazer Enfermagem, porque tem toda  
aquela história que o pessoal pensa que o enfermeiro é empregado do médico, que não  
tem autonomia nenhuma e que o enfermeiro só vai estar ali fazendo o que médico  
manda.(...)” (DSC 5)

“(...) nós mesmos tínhamos uma ignorância muito grande. (...) Achava que enfermeiro  
eram os auxiliares.  (...)  não só a gente  que entrou para  fazer Enfermagem, todo  
mundo confundia o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem. Achávamos que era um 
profissional que ficava entre a equipe médica e a equipe de auxiliares de enfermagem,  
tinha a noção de que era intermediário e que não era fácil a profissão. (...)”(DSC 4)

“(...) Mas acho complicado também pelo serviço. Como você vai colocar a prática da  
enfermagem, qual o papel da enfermeira se você não tem disponível, os funcionários  
suficiente para essa prática? Que nem esses papéis, tem as leis, o que é papel da  
enfermeira, o que não compete aos auxiliares fazerem. O que compete à enfermeira?  
Tem que discutir! Mas é difícil. Mas você tem que discutir, implantar, mostrar, mas  
me questiono, qual a dificuldade? (...) Pra começar que nem tem um enfermeiro lá  
para dar conta do papel (...) os auxiliares de enfermagem acabaram de perceber que  
eles conseguem se virar sozinhos sem o enfermeiro, porque chega no final de semana 
tem um enfermeiro para o hospital inteiro.(...)” (DSC 4)

“(...) ser enfermeira é muito diferente do que eu encontrei depois. (...) Quem é docente  
dentro da enfermagem em geral, eu acho que não tem aquela visão da educação como  
uma ciência. (...) Os enfermeiros em hospitais, em UBS, (...) têm pouco conhecimento  
científico, são totalmente despolitizados, não têm a crítica, não têm reflexão, não  
consigo ver que há uma grande diferença do que o auxiliar de enfermagem. Ele não  
tem postura ética profissional, a maioria,  não são todos; (...) não tem classe forte (...)  
hoje na profissão não dá pra você trabalhar como profissional liberal, você não é  
reconhecido pela sociedade, você é mal remunerado (...)” (DSC 8)

Até a Idade Média, no contexto do feudalismo, a prática da Enfermagem era 

independente da prática médica. O objetivo era a salvação da alma dos enfermos e de 

quem realizava o cuidado. Os cuidadores nesta época eram religiosas e leigos, que 

executavam  as  intervenções  baseados  nos  cuidados  de  higiene  e  alimentação, 

cuidados com as feridas, ministravam também chás e ervas às pessoas que ficavam 

nos hospitais, muitas vezes, aguardando a morte. 
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Na constituição da Enfermagem Moderna, no contexto do capitalismo do 

século XIX, na Inglaterra, a área da saúde passa gradualmente a ser responsabilidade 

do EstadoTP

17
PT com interesses vinculados às necessidades do sistema produtivo e ao 

jogo  de  forças  políticas  para  conservação  e  recuperação  da  força  produtiva  de 

trabalho, ou seja, recuperar os corpos para a guerra e para o trabalho (SILVA, 1989).

Florence  Nightingale  como  precursora  da  Enfermagem  Moderna,  em 

meados  do  século  XIX,  estabelece  um  novo  papel  para  a  Enfermagem,  o  da 

organização e controle do espaço físico para o cuidado, no caso o hospital, para que 

houvesse  uma  diminuição  dos  efeitos  negativos  causados  pelo  mesmo  na 

recuperação das pessoas e para que, ao proporcionar as condições adequadas com 

relação ao meio em que o paciente está, pudesse favorecer o processo restaurador da 

natureza.

Na observação da doença, quer seja nos domicílios ou em 
hospitais públicos, o que mais chama a atenção do observador é 
que os sintomas ou sofrimentos considerados inevitáveis e próprios 
da enfermidade são, muitas vezes, não sintomas da doença, mas 
algo bem diferente, isto é, a falta de um ou de todos os seguintes 
fatores: ar puro, claridade, aquecimento, silêncio, limpeza, ou de 
pontualidade e assistência na ministração da dieta. A carência de 
um ou de todos esses fatores pode ocorrer tanto na enfermagem 
domiciliar quanto na hospitalar (NIGHTINGALE, 1989, p.13).

A Enfermagem que assim vai  se  constituindo,  volta-se  para  organizar  o 

espaço para que se viabilize a execução do ato médico centrado na doença.

Almeida e Rocha (1986, p.40) acrescentam que “as duas práticas, a médica 

e a de enfermagem, que eram independentes, encontram-se agora no mesmo espaço 

geográfico, o espaço hospitalar, e no mesmo espaço social, o do doente.”

Ao  considerarmos  que  a  concepção  de  saúde  e  doença  é  constituída 

historicamente  e  depende  de  determinantes  estruturais,  ideológicos  e  políticos, 

admite-se que não há uma única explicação para o fenômeno saúde/doença e que este 

é construído pelas relações sociais ao longo da história.

A medicina, ao transformar-se de empírica para científica, alavancada por 

várias descobertas no campo da anatomia, fisiologia e da clínica desde o século XIV 

e  em  meados  do  século  XIX  e,  início  do  século  XX  pela  bacteriologia,  vai 

17
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construindo os alicerces para compor a base científica para consolidação posterior do 

modelo biomédico.

A  medicina  ocidental  consolida-se  dessa  forma  como  modelo  quase 

universal,  ao  contribuir  com o  conhecimento  do  corpo  e  da  mente,  tendo  como 

referência  a  doença,  além  de  contribuir  também  com  a  fisiologia,  psicologia  e 

comportamentos humanos (FEUERWERKER, 1998).

Ao  se  desvendar  o  corpo  humano  e  inserir  uma  concepção  de  finitude 

originária,  substituindo  a  salvação  pela  saúde,  confere-se  à  medicina  lugar  de 

destaque e conseqüente prestígio na sociedade.

Foucault (1998b, p.228) aponta que 

(...)  a  medicina  oferece ao  homem moderno a  face  obstinada  e 
tranqüilizante de sua finitude; nela, a morte é reafirmada, mas, ao 
mesmo tempo conjurada; e se ela anuncia sem trégua ao homem o 
limite que ele traz em si, fala-lhe também deste mundo técnico, que 
é a forma armada, positiva e plena de sua finitude(...).

Dessa forma, a medicina, por cuidar dos doentes e ter o domínio científico 

sobre o conhecimento do corpo humano e das doenças, acumula poder no espaço 

hospitalar  e  passa  a  ocupar  os  cargos  diretivos,  antes  assumidos  pelas  ordens 

religiosas, consolidando uma relação de poder com divisão entre o saber e o fazer.  

O saber médico traduz-se também em poder que se cristaliza 
no topo da hierarquia hospitalar e passa a dirigir todas as práticas 
advindas da divisão social do trabalho no hospital. As relações de 
dominação-subordinação  se  estabelecem,  e  a  prática  de 
enfermagem, de independente passa a ser uma prática dependente e 
subordinada à prática médica (ALMEIDA; ROCHA, 1986, p. 40).

Desde então, pela constituição histórica, o fazer em Enfermagem ao longo 

dos tempos vem sendo considerado como uma prática complementar e subordinada 

ao ato médico. 

Notamos  pelos  discursos  dos  alunos  que,  ao  ingressarem no  curso,  eles 

tinham  uma  visão  do  enfermeiro  como  aquele  que  trabalhava  em  hospital  e 

domicílios, realizava cuidados simples como curativos, aplicação de medicamento, 

sendo seu trabalho centrado na doença e sem continuidade do cuidado, desenvolvia 

um  papel  mecânico  e  burocrático,  não  aparecendo  o  gerenciamento  como  sua 

atribuição.
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“(...)  O  que  me  marcava  era  só  o  cuidado  em  si,  e  pensando  sempre  num  lado  
simplista, para mim o cuidado era estar no hospital. Também achava que a pessoa 
ficava  lá  do  lado  o  tempo  todo  perto  do  paciente,  cuidava  dele,  fazia  uma  
medicação, um curativo, passava uma visita, ficava em alguma casa tomando conta 
de alguém.(...) Achei que fosse tudo mais prático. Só chegar, pensar no paciente, na 
sua doença,  cuidar dela, (...)só ali,  algo mais mecânico. Depois ia embora e só ia  
voltar no outro dia e não ia ter responsabilidade com o  que ia  acontecendo na  
minha ausência.(...) Não tinha nem idéia de que tinha essa parte de gerenciamento,  
de administração.(...)” (DSC 4)

“(...) Sempre achei que fosse só cuidar e ficar preenchendo papelada (...). No começo  
achei que fosse só um paciente como um objeto. Você cuida e pronto(...).”  (DSC 6)

A  aproximação  progressiva  aos  conteúdos  trabalhados  no  curso  vai 

proporcionando ao aluno uma gradativa ampliação / transformação em sua forma de 

tomar a enfermagem e o trabalho de enfermeiro. Certamente, este movimento, apesar 

de ser importante no sentido de o aluno ter ampliado sua capacidade de aprendizado 

nas  quatro  dimensões  (aprender  a  aprender,  aprender  a  ser,  aprender  a  fazer  e 

aprender a conviver)  não supera a contradição existente e revelada no mundo do 

trabalho em que os profissionais da Enfermagem vêm desenvolvendo sua prática no 

contexto do modelo hegemônico de produzir saúde, caracterizado pela interpretação 

do  fenômeno  saúde-doença,  principalmente  através  de  sua  dimensão  biológica, 

centrado no indivíduo como um conjunto de sistemas em busca de uma harmonia, 

em conformidade com uma prática fragmentada e centrada no ato médico, tendo o 

enfermeiro  e  a  Enfermagem como auxiliares  deste  fazer,  assim como os  demais 

profissionais que compõem a prática em saúde.  O modelo para organizar as ações 

está centrado na queixa-conduta e pautado em uma clínica “empobrecida”. 

Segundo Capra (1982, p.119) 

a maior mudança na história da medicina ocidental ocorreu com a 
revolução cartesiana. Antes de Descartes, a maioria dos terapeutas 
atentava para a interação de corpo e alma, e tratava seus pacientes 
no contexto de seu meio ambiente social e espiritual. Assim como 
sua  visão  de  mundo  mudou  com o  correr  do  tempo,  o  mesmo 
aconteceu  com  suas  concepções  de  doença  e  seus  métodos  de 
tratamento, mas elas costumavam considerar o paciente como um 
todo. A filosofia de Descartes alterou profundamente essa situação. 
Sua  rigorosa  divisão  do  corpo  e  mente  levou  os  médicos  a  se 
concentrarem na  máquina  corporal  e  a  negligenciar  os  aspectos 
psicológicos, sociais e ambientais da doença. Do século XVII em 
diante,  o  progresso  na  medicina  acompanhou  de  perto  o 
desenvolvimento ocorrido na biologia e nas outras ciências sociais. 
Quando a perspectiva da ciência biomédica se transferiu do estudo 
dos  órgãos  corporais  e  suas  funções  para  o  das  células  e, 
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finalmente, para o das moléculas, o estudo do fenômeno da cura foi 
progressivamente negligenciado,  e os médicos  passaram a achar 
cada  vez  mais  difícil  lidar  com  a  interdependência  de  corpo  e 
mente.

Na percepção dos alunos, antes de entrarem para o curso, os enfermeiros são 

comparados aos auxiliares e considerados como os que estão prestando o cuidado 

simples  e  direto  ao  doente,  como um ato  mecânico,  descontínuo,  desumanizado, 

centrado  na  técnica  sem  fundamentação  nos  conhecimentos  científicos  e  sem 

compromisso político com o usuário.

A Enfermagem, ao seguir o modelo médico, tem reproduzido suas práticas, 

desarticulando a saúde e a doença do contexto social, comparando o corpo humano 

com uma máquina, podendo ser analisado por partes, como as peças dessa máquina. 

A  doença  é  vista  através  da  biologia  celular  e  molecular,  considerando  o  mau 

funcionamento  dos  mecanismos  biológicos.  Por  outro  lado,  a  Medicina,  ao 

considerar que os problemas de saúde estão localizados em partes cada vez menores 

do corpo, “perde freqüentemente de vista o paciente como ser humano e, ao reduzir a 

saúde a um funcionamento mecânico, não pode mais ocupar-se com o fenômeno da 

cura” (CAPRA, 1982, p.116).

No entanto, assim como há esforços para que possamos transformar o modo 

de  se  produzir  saúde,  numa  ampliação  do  conceito  do  fenômeno  saúde-doença 

enquanto processo determinado pelas condições de vida e trabalho na relação dos 

homens  em  sua  vida  em  sociedade,  também  há  vários  esforços  na  busca  da 

transformação do processo de trabalho dos profissionais do campo da saúde, sendo o 

PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA uma das possibilidades de começar a 

intervir na educação de enfermeiros e, numa perspectiva de futuro, ampliar o leque 

de  opções  para  que  estes  futuros  profissionais  possam desenvolver  a  crítica  e  a 

capacidade de intervir nas situações presentes no seu fazer/viver cotidiano.

Esta  proposta  tem como finalidade  formar  enfermeiros  para  intervir  nos 

problemas de saúde com opção por um determinado modelo de atenção à saúde, 

demandando  uma  prática  integral  que  envolve  competências  para  um  agir 

comprometido  com  a  defesa  da  vida  humana,  proporcionando  uma  mudança  na 

qualidade de vida do indivíduo e da coletividade, por meio de ações pautadas na 

promoção  à  saúde,  prevenção  e  controle  das  doenças  e  recuperação  dos  que  já 
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apresentam danos,  ou seja,  um modelo organizacional  que tome os princípios do 

SUSTP

18
PT e necessite de uma equipe multiprofissional com enfoque interdisciplinar e uso 

ampliado das tecnologias de intervenção.

Pelas estratégias que foram sendo desenvolvidas nas unidades educacionais 

do Curso (anexo E e F), os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar e refletir 

sobre a prática do enfermeiro,  repensando-a prática na medida que os conteúdos, 

intencionalmente  selecionados,  podiam  subsidiar  a  ampliação  desse  fazer, 

qualificando-o e reestruturando as competências formal e política.

O grande exercício / desafio colocado na proposta tem sido de selecionar 

intencionalmente o recorte de conhecimento, a partir dos questionamentos acerca da 

prática do enfermeiro,  ou seja,  o que o enfermeiro vem realizando e o que seria 

necessário para mudar a prática a favor da reorganização de um modelo que possa 

estar voltado para a vigilância à saúde, considerando o que está explicito no PPP. 

Para  que  essa  prática  possa  ir  se  transformando  há  necessidade  também  de  se 

construir a integração serviço-academia, o que será abordado posteriormente.

Ao buscarmos construir a crítica através da reflexão sobre a realidade e a 

prática  desenvolvida  onde  os  alunos  estão  atuando,  temos  como  finalidade  a 

formação  de  um  profissional  crítico-reflexivo  com  possibilidades  de  construir  a 

mudança dessas práticas (ação/reflexão/ação), vivenciando-a junto com os docentes, 

os profissionais dos serviços e a comunidade, durante as atividades desenvolvidas 

nas Unidades Educacionais, nas discussões e na elaboração de propostas, as quais 

possam levar em conta os princípios ético-morais e políticos presentes no SUS. 

No desenvolvimento de atividades nos cenários de ensino-aprendizagem, os 

alunos têm a percepção do enfermeiro como um profissional que está desmotivado, 

desmobilizado  e  conformado  com  sua  condição  de  trabalho,  o  que  pode  ser 

decorrência de uma forma de capacitar os enfermeiros na graduação.
 “(...) Eu fiquei revoltadíssima(...) A gente estava conversando com um enfermeiro  
(...),  onde  já  se  viu  um enfermeiro  ficar  em  3  alas  e  se  tem  um caso  grave  na  
maternidade, um caso grave no particular e na UTI neo-natal, achava que tinha que  
ficar um enfermeiro só lá. E o enfermeiro falava que é assim, botando panos quentes,  
e fala que dá conta. O que percebi, é que foi  se acostumando com a situação e não  
faz nada para mudar, não tem coragem de mudar, brigar, porque aí é o emprego que  
está em questão, então a enfermeira abaixa a cabeça. (...)Se você chegar lá no meio do  
plantão  você  vai  ver,  que  só  tem  auxiliar,  porque  você  não  identifica  quem  é  
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do sistema.
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enfermeiro ali. Porque a postura dele é a mesma que os outros. A gente vê que é uma  
postura inadequada. Acho que é por causa do jeito que ele foi formado.(...)” (DSC 4) 

“(...) vai para o hospital faz sua assistência aos pacientes e vai embora para casa,  
espera no final do mês o salário chegar, e na hora que ele esta lá dentro do hospital  
ele vê as coisas erradas, tapa os olhos e fala: “porque o que me interessa, é  ganhar o  
meu dinheiro, tem que viver.(...)” (DSC 5) 

“(...) Acho que ele tem postura inadequada por causa do jeito que ele foi formado. Às  
vezes  dá  impressão  que  ele  não  quer  entrar  em choque  com  a  equipe  dele,  e  se  
posicionar de forma diferente. (...), porque se ele tem uma formação adequada, se ele  
sabe o que ele quer da vida, ele sabe conversar com a equipe, ele sabe discutir com a 
diretoria, ele sabe contornar toda a situação. E realmente exercer o papel dele de  
enfermeiro.  Eu  acho  que  é  comodismo,  (...)  E  achar  que  o  bonitinho  é  você  ser  
vaquinha de presépio e fazer tudo direitinho, do jeito que a diretoria manda e não 
reclamar de nada.(...)” (DSC 4)

Os fragmentos são muito enfáticos na crítica à postura do enfermeiro e da 

importância do processo de formação no redirecionamento da ação deste profissional 

frente à situação que o mesmo encontra nos serviços de saúde. Mais uma vez aparece 

uma  certa  idealização  por  parte  do  aluno  em  relação  a  este  processo  todo  (de 

intervenção mais contundente do profissional e do papel fundamental do processo de 

formação)  uma  vez  que  não  são  tomadas  as  determinações  outras  presentes  no 

processo de relações que se estabelecem na produção deste sujeito/ator social – o 

enfermeiro,  ou  seja,  as  relações com que  o  mesmo,  enquanto  sujeito  social,  se 

depara/constrói  para  levar  adiante  um certo  projeto,  quer  seja  em defesa  de  um 

sistema de saúde mais justo e equânime, quer seja de valorização da profissão. É 

importante assinalar que o PPP é um instrumento potente para oferecer ferramentas 

ao futuro profissional para que o mesmo tenha opções em seu fazer/viver cotidiano, 

mas não determina unilateralmente estas mesmas opções. 

Retomando estas questões, é possível identificar que “um dos caminhos” 

que os alunos apresentam para uma mudança na prática em Enfermagem, diz respeito 

à  postura do profissional  como enfermeiro crítico,  o  qual  tem conhecimento que 

sustenta  o  seu  fazer,  apresenta  uma  atitude  de  enfrentamento  dos  problemas 

identificados e assume uma postura de igualdade de condição de atuação frente aos 

profissionais atuantes na equipe de saúde. 

Para que fosse sendo desenvolvida a reflexão a favor de uma crítica sobre a 

realidade  em  que  os  alunos  estavam  vivendo,  foi  necessário  todo  um  caminhar 

envolvendo determinantes da constituição do sujeito que interferem nisso.
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O desafio que está sendo posto no PPP diz respeito à constituição de um 

sujeito  que  seja  portador  do  projeto  de  mudança  das  práticas  em  saúde  e  de 

Enfermagem, com vistas à defesa da vida, proporcionando melhorias na qualidade de 

vida  das  pessoas.  Para  tanto  há  necessidade  de  que,  enquanto  profissionais,  se 

questione  a  prática  instituída,  através  da  reelaboração  constante  da  competência 

formal e política.

Parece ser este o movimento que vem se dando no Curso de Enfermagem da 

FAMEMA,  uma  vez  que  é  possível  identificar  que  isto  foi  sendo  construído 

gradativamente com os alunos, com os mais diferentes níveis de construção pessoal, 

cada um com seu tempo de reflexão e adesão ou não à proposta, como aponta os 

discursos.
“(...)  Estava procurando a  definição,  o  que  é  esse  tal  crítico? Ser  crítico é  estar  
sempre  perguntando?  Por  que  você  vai  fazer  isso?  Como  que  você  vai  fazer?  
Questionar, sempre questionar, só questionar? Ou falar mais alto para poder dizer  
que não estou concordando com a idéia que está sendo dada? Depois começa a vir a  
resposta da definição, que (...) é ser uma pessoa que pensa, que reflete sobre o assunto  
e que fala, não vai ficar calada(...) Agora você critica com argumento, não é aquela  
crítica boba. Por que isso? Porque acho que é e acabou. (...) talvez nem sempre a  
gente vai conseguir fazer isso.(...)” (DSC 3) 

“(...) Porém, ninguém impôs que a gente tinha de ser crítico, é uma coisa que fluiu até  
demais. (...), mas aí pelo método acho que não é não querer ser crítico, isso vai estar  
contra aquilo que você vê, como que não vou ser uma pessoa crítica? Mas existe.  
Muita gente é crítico, mas é crítico baseado na crítica dos outros, fica muito presa no  
que o outro vê. Tem gente que já está despertando para ter as suas próprias críticas,  
para  ver  o  que  não  está  legal.  Crescemos  muito,  mais  para  a  parte  reflexiva,  
construtiva. No entanto, já vivi algumas situações no decorrer do estágio que nem  
sempre me posicionei.(...)”(DSC 3)

“(...)  Só  que  tem  pessoas  que  passaram os  4  anos  e  não  tiveram  mudanças  tão  
notáveis. Então quando eu estiver lá trabalhando, vou ter certeza de que não vou  
conseguir mudar o jeito de uma pessoa ser numa semana,  as pessoas levam tempo  
pra pensar, refletir e ver se elas precisam de mudança ou não. (...)” (DSC4)

Portanto, parece que há uma mudança a favor da defesa de um projeto em 

que se modifica a forma de pensar e fazer no cotidiano através da reflexão a respeito 

da realidade vivida, por sucessivas aproximações, com tomada de consciência de um 

papel a ser desempenhado, ou seja, a práxis, tendo um impacto na estrutura interna 

do indivíduo enquanto sujeito.

Os alunos assinalam, contudo, que não há uma uniformidade entre os pares, 

de forma a garantir  que,  uma vez tendo passado pelo processo de reflexão,  haja 
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adesão ao projeto proposto. Apontam ainda que o processo pode gerar nos alunos o 

posicionamento  de  não  querer  ser  crítico,  considerando  as  dificuldades  não 

superadas, ou a possibilidade de ser um posicionamento consciente, crítico, que visa 

a defender um outro projeto.
“(...)  Acho  que  dá  para  ser  crítico,  com  certeza  não  todas.(...)  É  uma  coisa  de  
formação, de visão de mundo. Não adianta, se a pessoa tem uma visão de mundo que  
não  é  de  ver  criticamente  o  mundo,  a  sociedade,  a  vida,  ela  nunca  vai  ser  
critica(...).No entanto, tudo é uma questão de você tentar treinar, fazer com que o  
aluno ou um indivíduo qualquer viva determinadas situações e que consiga enxergar  
as coisas de uma outra forma. (...) dos quarenta alunos todas passaram pelas mesmas  
experiências,(...) você vai falar, fulana vai ser enfermeira crítica? Não! Não vai. Não  
adianta, tem situações, tem as experiências, dá para ser construído, mais é uma coisa  
muito mais interior da pessoa.(...)” (DSC 5)

“(...)Acho que é pela resistência das próprias pessoas de não quererem pensar de outra  
forma. É complicado você lidar com as pessoas, muitas vezes tinham pessoas que  
abaixavam a cabeça e falavam: “está bom, está bom, está bom”, para não ouvir mais  
e acabou. (...) Tem outro tipo de pessoa também que você vai dar a crítica e fala: “eu  
sou assim mesmo, sempre fui assim e não vou mudar”. Mas com certeza aquilo vai  
ficar  para ela.(...)  Aí o curso é importante com esse método,  porque a gente lida  
muito com as pessoas, com os nossos colegas dentro da faculdade e fora e é essencial  
saber  lidar  com  as  pessoas  (...)  aquelas  que  mudaram  foi  porque  aceitaram  as  
críticas.(...)” (DSC 4)

A concepção de Homem adotada no PPP do Curso de Enfermagem é a de 

uma pessoa inserida numa determinada sociedade, estruturada em classes, de acordo 

com a apropriação dos meios de produção, mas que tem capacidade para refletir 

sobre a realidade e não somente vivê-la. Destaca ainda que esse Homem cria uma 

concepção de mundo ao indagar sobre o que são as coisas, as idéias, os fatos, as 

situações,  os  valores  e  a  si  próprio,  sendo essa  visão  estruturada  da  realidade  a 

orientadora de suas ações (FAMEMA, 1997). 

Assim,  há  a  perspectiva  de  buscarmos  recuperar  a  capacidade  do  ser 

humano,  enquanto  estudante,  professor,  profissional  de  saúde,  usuário  ou 

comunidade,  em ser sujeito no seu processo de vida e trabalho,  construindo-se a 

partir daí a possibilidade desse sujeito ser ativo na sua produção e reprodução social.

No PPP destaca-se ainda que o trabalho é um dos princípios norteadores 

para a reorganização curricular e, tomando por base esta concepção, considera-se que 

a Enfermagem é uma prática social inserida num processo de produção em saúde 

historicamente determinado e cuja especificidade está nos meios e instrumentos para 
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a intervenção; dito de outra forma, sustenta a compreensão da Enfermagem enquanto 

trabalho (FAMEMA, 1997).

Através da concepção de trabalho podemos compreender como poderia se 

dar a (re)organização do processo de trabalho tanto no ensino-aprendizagem bem 

como na prática em saúde, ou seja, a compreensão da práxis do enfermeiro, uma 

prática construída num determinado contexto do processo de produção em saúde, 

determinada historicamente pelas relações sociais que a permeiam, em que tanto o 

professor como o aluno, além do enfermeiro transformam e se transformam durante o 

processo, construindo possibilidades numa nova prática pedagógica e em saúde.

O trabalho se constitui, então, num processo, incorporando, no momento de 

sua realização, outros trabalhos concretizados anteriormente. Através dele o homem 

transforma a natureza e se transforma a si mesmo, numa perspectiva histórico-social. 

Essa atividade do homem se faz necessária como condição de existência 

humana de uma coletividade. “A produção não é apenas uma produção particular, 

mas  é  sempre,  ao  contrário,  certo  corpo  social,  sujeito  social,  que  exerce  sua 

atividade numa totalidade maior ou menor de ramos da produção” (MARX, 1982, 

p.5). Pelo trabalho, o homem transforma a natureza e transforma-se a si mesmo, a 

partir de necessidades ou carecimentos individuais e coletivos. Ainda segundo Marx 

(1982),  o  trabalho  apresenta  como  características  essenciais  a  socialidade  e  a 

historicidade. 

O homem produz e se reproduz, portanto, de acordo com suas necessidades 

históricas,  em  um  determinado  contexto,  composto  por  uma  estrutura  social 

constituída  pela  infra  (base  econômica)  e  superestrutura  (base  político-jurídica-

ideológica), estrutura essa que irá determinar sua existência enquanto indivíduo que 

faz  parte  de  uma  coletividade  e  que  estabelece  relações  sociais  entre  si  para  a 

produção da própria existência.

O entendimento da vida do homem se dá pela base material de existência e 

suas transformações, que são dinâmicas, ou seja, através das contradições e conflitos 

que ocorrem no interior da sociedade, nas instituições, nas regras de funcionamento, 

nas idéias, nos seus valores. Assim, para Marx, “a base da sociedade, assim como a 

característica fundamental do homem, está no trabalho” (ANDERY; SÉRIO, 1988, 

p.409).
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As transformações que podem vir a ocorrer no processo de formação dos 

trabalhadores de saúde e de Enfermagem e de sua prática são determinadas pelos 

carecimentos da coletividade em que esse está inserido, ou seja, as mudanças que 

estão  sendo  apontadas  para  um  novo  processo  de  formação/intervenção  são 

determinadas  pela  lógica  de  organização  do  trabalho  na  sociedade  capitalista 

globalizada  e  pelas  políticas  daí  decorrentes  -  a  lógica  de  trabalho  flexível,  em 

equipe, em que a subjetividade dos trabalhadores, está presente tanto nas ações como 

na diversidade e na criatividade para a solução dos problemas. 

O  que  diferencia  o  trabalho  do  homem  do  trabalho  animal  é  a  sua 

intencionalidade  com  relação  ao  produto  a  ser  objetivado,  tendo,  então,  caráter 

teleológico,  é  um  produto  que  já  estava  idealmente  no  pensamento,  tendo  uma 

determinada finalidade. 

Merhy (1997b, p.81) destaca que

 (...)o produto que realizará, antes de ser construído concretamente, 
já está pensado, já foi construído mentalmente. E esta construção 
mental se antepõe ao processo de trabalho em si, e a ele dá um 
certo  sentido  de  perseguir  a  finalidade  de  realizar  o  projeto 
pensado.  Com  isso  o  homem  trabalha  a  partir  de  um  "recorte 
interessado” do mundo, projetando-o para as atividades que irão 
compor o processo de trabalho(...). 

Este objeto de trabalho pensado, portanto,  não é natural, pois foi idealizado 

por  um  determinado  sujeito,  que  também  se  transforma  a  si  próprio  durante  o 

processo de trabalho, além de transformar o próprio objeto. Ou seja, o enfermeiro, ao 

realizar o cuidado ao indivíduo/família/comunidade tendo como finalidade uma ação 

baseada nos princípios do SUS, está depositando uma intencionalidade com relação 

ao  que  faz,  transformando  o  objeto,  enquanto  proporciona  uma  assistência  com 

qualidade,  de  acordo  com  as  necessidades  da  comunidade  e,  ao  mesmo  tempo, 

transforma-se,  pela  postura  crítica  e  ético-política,  ao  se  comprometer  com  a 

qualidade e resolução da ação desenvolvida.

Isto irá ocorrer sempre que os sujeitos optarem de forma consciente por um 

determinado projeto político de intervenção em saúde, considerando seus valores, 

crenças, visão de mundo, sua ideologia.

Toda objetualidade da natureza decorre da presença de um 
sujeito,  para  o  qual  ela  é  objeto,  o  que  enlaça  subjetividade  e 
objetividade de modo inseparável; se esse sujeito transformar a si 
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próprio enquanto se reproduz às custas de sua metabolização da 
natureza,  ambos  torna-se-ão  históricos.  Ao  mesmo  tempo,  a 
transformação do homem encontra seus limites também nas suas 
possibilidade  de  produzir  para  si  novos  “objetos  naturais”;  mas 
como a natureza contém infinitos objetos, suporta infinitos projetos 
e  infinitos  homens:  segue-se  que  a  historicidade  de  que  se 
revestem,  homem  e  natureza,  é  necessariamente  aberta 
(GONÇALVES, 1992, p.7).

Outra importante característica  do trabalho é  a  de poder ser alienado ou 

consciente.  No  PPP  da  FAMEMA,  buscamos  a  formação  de  um  aluno  crítico-

reflexivo, para atuar na realidade em que está inserido de forma consciente. Há um 

esforço para que os alunos possam ter uma visão crítica sobre a realidade cotidiana, 

apreendendo os determinantes dos problemas de saúde na sua complexidade sócio-

histórica  para  que  exerça  uma  ação  transformadora  no  contexto  em  que  o 

estudante/profissional estiver atuando. 

A  capacidade  do  homem em  se  apropriar  dos  objetos  e  transformá-los, 

antecipando a  imagem do produto,  reveste-se de uma intencionalidade e  sentido, 

tornando o trabalhador consciente ao participar de todos os momentos do processo e 

do seu produto objetivado. Mas pode também haver um trabalho alienado à medida 

que se torna parcelado, apartando o pensar e o fazer, fato que caracteriza a divisão 

técnica do trabalho,  em que o trabalhador sente-se estranho ao objeto produzido, 

além de, no processo, o trabalho também ser exterior ao homem por não pertencer a 

si mesmo.

No trabalho em saúde e  na enfermagem, especificamente,  bem como no 

processo de formação dos enfermeiros, vem-se utilizando o modelo fragmentado de 

organização da atenção à saúde e de formação, com uma distribuição das tarefas 

marcada pela desarticulação entre a concepção e a realização do trabalho no processo 

de produção. Ao afastar a idealização do objeto, divide-se o trabalho em manual e 

intelectual, alienando-se os sujeitos da totalidade do processo, ou seja, alijando-os da 

consciência do trabalho que está sendo realizado, no qual somente repetem tarefas 

pré-determinadas conforme um planejamento realizado por terceiros.

Nessas  condições,  o  homem  aliena-se  de  si  mesmo,  enquanto  um  ser 

genérico, do produto e do processo, sendo que no processo de trabalho o trabalhador 

só se sente em si fora dele, enquanto no trabalho se sente fora de si. Dessa forma, o 
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trabalho torna-se imposto e  forçado e  acaba  por  não satisfazer  uma necessidade, 

tornando-se um meio de satisfazer necessidades, que não as suas, mas as pensadas 

por terceiros.  Isso transparece no fato de não ser o seu trabalho, mas o de outro, o 

trabalho não lhe pertence, mas a outro. 

“Chega-se à conclusão de que o homem (o trabalhador) só se sente 
livremente  activo  nas  suas  funções  animais  -  comer,  beber  e 
procriar, quando muito, na habitação, no adorno, etc.- enquanto nas 
funções  humanas  se  vê  reduzido  a  animal.  O  elemento  animal 
torna-se humano e o humano animal” (MARX, 1989, p.162).

No processo de formação, num currículo integrado e com metodologia ativa 

de ensino, buscamos a integralidade no processo de trabalho, visto que o estudante e 

o docente podem ter consciência de todo o processo que está sendo realizado, desde 

o seu planejamento até a finalização do produto. Ambos deverão ser ativos quando 

estiverem realizando suas atividades, ou seja, deverão ter consciência do que estão 

construindo, sendo sujeitos no processo, incorporando o pensar e o fazer de forma 

articulada,  próximos  do  processo  em que  estão  inseridos  e  do  produto  que  será 

obtido.  Ao  refletir  sobre  sua  prática,  estarão  buscando  conscientemente 

possibilidades de superação de uma determinada situação.

Em sendo processo, também está presente na formação desses profissionais 

a idéia de movimento de transformação dos sujeitos. O produto  do trabalho resulta 

da superação do objeto após diversas intervenções em que são utilizados variados 

meios  e  instrumentos,  buscando-se  a  reflexão  crítica  e  consciente  dos 

trabalhos/práticas  concretizados  anteriormente.  Nessa  perspectiva,  a  atividade  do 

homem  é  considerada  enquanto  práxis,  enquanto  atividade  transformadora, 

consciente e intencionalmente realizada.

Realizamos a práxis à medida que o sujeito supera a compreensão intuitiva 

e ingênua da atividade, unindo pensamento e ação, ou seja, teoria e prática de forma 

crítica e consciente. Como a consciência se nutre de valores, preconceitos, idéias e 

juízos,  formar  e  ser  um  enfermeiro  numa  perspectiva  crítico-reflexiva  significa 

formar-se com consciência profissional reflexiva, crítica, informada e com potencial 

criativo.

Convivemos  atualmente  com  uma  separação  entre  teoria  e  prática, 

proporcionada  pela  visão  reducionista  da  razão  cientificista,  caracterizada  no 

complexo  científico-tecnológico,  principalmente  a  partir  do  século  XIX,  o  qual 
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acarretou uma transformação científica do conhecimento. Essa lógica trouxe como 

conseqüência  um  caráter  ideologizado  à  ciência  e  à  técnica  e,  sob  o  rótulo  da 

neutralidade do saber,  visa  à eficácia de um sistema social  que não permite atos 

reflexivos. “Os cidadãos, que passam então a depender da organização de bens de 

consumo dessa sociedade, não são capazes de refletir sobre ela”. Alterar tal situação 

significa  mudar  o  estado  de  consciência,  mediante  uma  teoria  prática  que  não 

manipule coisas e  processos coisificados,  ou seja,  desapropriados de significados 

para os sujeitos, mas que “conduza a consciência a um estágio de autonomia, por 

meio  de  representações  críticas  e  claras.  Tal  desprendimento  tutelar  é que 

verificamos  ter,  como  finalidade,  a  condução  do  agir  e  à  libertação  frente  ao 

pensamento dogmático” (SAMPAIO, 1996, p.366).

Dessa forma,  o trabalhador em saúde ao (re)articular o  pensar e  o  fazer 

tendo claro a finalidade do seu trabalho, de forma consciente e crítica, utiliza meios e 

instrumentos  (saberes  e  fazeres)  que  possam  estar  a  serviço  da  resolução  dos 

problemas.
“(...) Ser crítico não é só (...) criticar o que deu errado, perguntar o porquê, como vai  
fazer. Ser crítico é a partir do momento que, por exemplo, numa visita médica, o  
médico delega e  você não precisa criticar  e  ir  contra  o que ele  fez,   mas  ser  um  
profissional crítico é você argumentar, complementar, é você estar colocando a sua 
idéia expondo o que você está pensando, não aceitar tudo, mesmo que você seja a  
favor, não aceitar também, colocar que você é a favor, colocar seus argumentos até  
para melhorar aquilo que está sendo seguido.(...)” (DSC 3)

Durante  o  processo  de  formação  há  alguns  desempenhos  que  envolvem 

habilidades que são apontados pelos alunos como marcas de um profissional crítico-

reflexivo.  Dentre  estes,  está  o  desenvolvimento  da  habilidade  da  argumentação, 

enquanto ferramenta do processo de comunicação entre as pessoas no trabalho em 

grupo/equipe,  durante  o  desenvolvimento  das  atividades  nos  cenários  de  ensino-

aprendizagem, em que ocorre a interação entre os profissionais com discussão dos 

problemas  a  serem resolvidos,  e  em que  se  utilizam argumentos  fundamentados 

cientificamente  para  indicar  e  realizar  as  intervenções  em enfermagem de  forma 

crítica e consciente, assumindo um posicionamento frente ao trabalho na equipe de 

saúde.

A  intervenção  fundamentada  no  saber  científico  e  com  crítica  ganha 

destaque na atuação dos enfermeiros, na visão dos alunos, uma vez que buscamos 
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uma prática em enfermagem com qualidade, visando ao compromisso com o usuário, 

além de romper com a divisão entre o objeto pensado e a finalidade no processo de 

trabalho. Dessa forma, estamos construindo um trabalho consciente, crítico, realizado 

por profissional que se posiciona frente às situações que vivencia.

A Enfermagem brasileira ainda se organiza, no geral, de maneira funcional 

com divisão  do  trabalho em tarefas  e  procedimentos,  utilizando as  técnicas  e os 

princípios científicos como instrumentos de trabalho dominantes. Essa organização 

do trabalho baseia-se no modelo taylorista/fordista, em que há desarticulação entre o 

pensar  e  o  fazer.  A divisão técnica  e  intelectual  do  trabalho  ocorrem através  do 

parcelamento  das  ações,  em  que  a  força  de  trabalho  realiza  as  atividades  por 

repetição das tarefas, determinadas por um grupo de planejadores do processo de 

produção, visando ao maior lucro possível no menor intervalo de tempo.

O trabalho em equipe em Enfermagem tem reproduzido esse modelo, sendo 

que  os  auxiliares  aprendem na sua formação somente o que  é  necessário  para  a 

repetição  das  tarefas,  sem  uma  fundamentação  científica  correspondente  e  a 

enfermeira  é  quem,  em  tese,  planeja  o  cuidado  necessário  ao  usuário, 

responsabilizando-se  pelas  intervenções  da  equipe,  tendo  em  sua  formação  uma 

ampliação dos conhecimentos científicos para a fundamentação da ação. O saber na 

equipe de saúde, no entanto, ainda é domínio do médico, visto que o modelo está 

centrado nas decisões pautadas no ato médico e no conhecimento científico.

Portanto,  na  equipe  de  saúde  há  novamente  uma divisão  do  trabalho:  o 

médico realiza as atividades intelectuais  (diagnóstico,  prescrição e certas técnicas 

privilegiadas) e a enfermagem, as atividades manuais (processo terapêutico e funções 

complementares) (GONÇALVES, 1992).

Esse  modelo  de  organização  vem do início  do  século  XX,  quando uma 

revolução no funcionamento dos sistemas de produção possibilitou maior acúmulo 

de capital e de meios de produção em poucas mãos, por se basear no barateamento da 

mão-de-obra e na desapropriação dos conhecimentos por parte dos trabalhadores. Na 

Enfermagem isso já vinha se reproduzindo desde o momento em que o hospital se 

torna o local de recuperação dos corpos para o trabalho e para a guerra e, com as 

descobertas que a medicina vinha realizando, acumulando “status” com relação à 

fundamentação de sua prática na sociedade.
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No processo de produção, a divisão de tarefas em operações elementares, 

simples  e  automáticas  não  exige  um esforço  intelectual  do  pensar,  afastando  os 

trabalhadores do processo de tomada de decisão e controle empresarial e gerando a 

divisão técnica do trabalho manual/ intelectual. 

O resultado  dessa  política  de  fragmentação  dos  empregos  e  da 
produção  fez  com que  as  ações  dos  trabalhadores  se  tornassem 
bastante  incompreensíveis  para  eles  mesmos,  o  que  propiciou, 
conseqüentemente, o estabelecimento de um controle mais férreo 
dos empresários sobre tudo o que se relacionasse com as decisões 
da produção e comercialização (SANTOMÉ, 1998, p.11).

Daí  decorrem  sistemas  piramidais  e  hierárquicos  de  autoridade,  com 

controle das decisões no ápice, privando a classe trabalhadora de sua capacidade de 

decisão sobre o próprio processo de trabalho,  sobre o produto,  as  condições e  o 

ambiente  de  trabalho,  ou  seja,  foi-lhe  negada  a  responsabilidade  de  intervir  em 

questões tão importantes e humanas como o que deve ser produzido, por quê, para 

quê, como, quando, etc.

A  globalização  das  economias  dos  países  e  as  transformações  que  vêm 

ocorrendo no mundo do trabalho também têm determinado mudanças nos processos 

de  organização  dos  mesmos  nos  serviços  de  saúde,  conforme  abordado 

anteriormente, bem como, têm provocado pressão para que ocorram mudanças nos 

órgãos  de  formação dos  recursos  humanos,  os  quais  necessitam rever  seus  PPP. 

Esses  demandam  novos  modelos  de  organização  curricular  e  de  referenciais, 

alterando o processo de trabalho pedagógico, exigindo, também, novos conteúdos a 

serem  utilizados para a intervenção em enfermagem.

Na visão dos alunos, o enfermeiro deve desenvolver posicionamento crítico 

no sentido da defesa de projetos, de forma consciente e não aceitando a relação de 

poder  de  subordinação  tão  utilizada  no  campo  da  Enfermagem  enquanto 

mantenedora de uma ordem e controle no fazer da profissão e na própria equipe de 

saúde.

No  nascimento  da  Enfermagem  Moderna  há  uma  preocupação  em 

restabelecer a moral da profissão, consolidando um modelo rígido de comportamento 

para as nurses e lady nurses, além de um padrão disciplinar trazido da área militar. 

Isto em função de uma nova imagem para a Enfermagem que até então vinha sendo 

realizada por leigos de vida moral em degradação. 
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Torna-se  imprescindível,  então  ingentes  esforços  no  sentido  de 
forjar uma imagem nova da prática social da enfermagem, que se 
constituía como profissão.  Os meios utilizados visando este fim 
foram, de um lado, a tentativa de incorporar, em seu processo de 
secularização, os traços de altruísmo, abnegação, pureza, sacrifício, 
integridade e humildade (SILVA, 1989, p. 53).

Almeida  e  Rocha  (1986)  enfatizam  ainda  que  Florence  legitimou  a 

hierarquia e a disciplina no trabalho de enfermagem a partir de sua classe social alta, 

dos  modelos  militar  e  religioso  para  organizar  o  trabalho,  materializando  a 

dominação/subordinação.
“(...) Ser um enfermeiro crítico é você não aceitar as coisas como elas são impostas.  
Tem que discutir, tem que provar com o seu conhecimento que você é capaz e tomar  
suas próprias decisões sem que as coisas tenham que vir de lá de cima, impostas para  
você, você ser vaquinha de presépio e fazer tudo do jeito que mandam. Você tem que  
ter  uma  crítica  participativa,  ou  seja,  tem  que  embasar  a  crítica,  mas  tem  que  
discutir  com  todo  mundo.  Às  vezes  uma  crítica  minha,  é  só  minha.  Tem  que  
conversar e ver o que está diferente para levantar as propostas, não é só aceitar as  
coisas. Você tem que ser crítico mas não adianta você só criticar(...)  Se você não  
levar propostas, mostrar o porquê de você estar criticando não adianta nada.(...)”  
(DSC 3)

No fragmento de discurso os alunos destacam que este modelo hierárquico 

deve  ser  rompido,  devendo  ser  adotada  uma  postura  mais  democrática  entre  os 

profissionais.

No processo de trabalho abordam que o enfermeiro deve desenvolver sua 

atividade partilhando suas opiniões com os demais membros da equipe, promovendo 

a discussão das propostas, considerando que o que é sua opinião necessariamente não 

deve ser a de todos, revelando uma postura democrática frente às decisões a serem 

tomadas.

Ao elaborar sua crítica  sobre a  realidade e  partilhar sua opinião com os 

demais trabalhadores, o enfermeiro também toma uma postura de encaminhamento e 

decisão frente aos problemas encontrados, ao invés de ter uma postura passiva como 

se tem observado na prática dos enfermeiros nos cenários de ensino-aprendizagem.

Além dos alunos apontarem que o enfermeiro deve ter uma atitude crítica 

frente aos problemas que encontra na prática, tendo iniciativa para a intervenção, 

também foi sendo construída uma ampliação do fazer deste enfermeiro.
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Percebemos que nesta ampliação da prática do enfermeiro estão inclusas as 

tecnologias leves TP

19
PT (MERHY, 1997a) como o vínculo, a escuta, os direitos do usuário 

enquanto reconhecimento do respeito ao cidadão, contribuindo para um cuidado mais 

humanizado, contínuo, integral e com compromisso e responsabilidade com quem 

está sendo cuidado. Para que isto ocorra, o gerenciamento deixa de ser apenas uma 

atribuição burocratizada, passando a ter um sentido de organização para este cuidado.
 “(...) Achei que fosse muito mais fácil, não ter que se preocupar com nada, (...) ver o  
lado humano. (...)  As coisas mudam. Começou a ampliar agora  a questão do ser  
enfermeiro.(...)”(DSC4) 

 “(...) Hoje a gente vê a função da enfermeira muito mais ampla, não é só o cuidar,  
apesar  de  ser  o  mais  importante,  mas  a  gerência  em  si  tem  uma função  muito  
importante. Se você não estiver gerenciando o local onde você estiver trabalhando,  
você não vai conseguir ser adequado e organizado para estar fazendo o atendimento  
adequado para este paciente.(...)” (DSC 6)

“(...)  Principalmente de dar valor às outras pessoas, (...)  aquelas que a gente está  
trabalhando,  os usuários, porque é importante estar passando aquele negócio dos  
direitos deles, não ficar distante, só ir lá fazer o seu serviço e pronto, (...) Isso mudou  
muito na minha vida toda, não só quando estou no hospital, lá na rede (...) Quando  
estava trabalhando no meu serviço, os direitos que meus alunos tinham, conseguia  
perceber essas mudanças em mim. A gente consegue ver aquele ser humano, que a  
gente  não  considera  mais  um  paciente  e  até  nos  intriga  quando  a  gente  escuta  
alguém chamar de paciente. Alguém fala que ele tem que estar lá porque ele tem que 
aceitar  aquilo daquela forma. Dá uma certa  revolta  de  você  ver  como as  outras  
pessoas lidam com usuário.” (DSC 3)

 “(...) A primeira coisa que faço é tentar o vínculo, é acolher esse usuário que está  
querendo ser atendido ali.(...)” (DSC 6)

Pires (1998), ao estudar as mudanças  na produção em saúde a partir da 

análise  dos  processos  de  trabalho  de  dois  hospitais,  destaca,  primeiramente,  a 

precariedade  de  estudos  que  relacionam trabalho  e   reestruturação  produtiva  em 

saúde. Destaca, ainda, que o setor tem sofrido influência das mudanças dos processos 

produtivos em geral, que a incorporação das tecnologias de ponta no setor exige uma 

maior qualificação dos trabalhadores para manuseio dos equipamentos e que, mesmo 

com essa incorporação, não tem ocorrido demissão de trabalhadores, visto que esses 

19
TP

�
PT Definimos anteriormente  o  termo tecnologia  adotado por  Gonçalves  (1994)  e  que aqui  agrega-se  a  este 

conceito uma terminologia utilizada por Merhy (1997a) o qual amplia os significados de tecnologia, a saber: as 
tecnologias duras são o conjunto de máquinas como RX, instrumentos para examinar os pacientes; as tecnologias 
leve-duras são os saberes estruturados das profissões e as leves são as relações entre os trabalhadores de saúde e 
os usuários.
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são  necessários  para  a  investigação,  avaliação  e  decisão  sobre  a  terapêutica  e  o 

tratamento em geral, não gerando, nesse caso, a substituição do trabalho humano.

No entanto,  Merhy ao estudar o modelo tecno-assistencial,  sob o ângulo 

organizacional  e  o  modo como os  processos  produtivos  em saúde  acontecem no 

interior dos estabelecimentos de saúde no momento do ato de cuidar, faz uma crítica 

a Pires (1998) apontando que 

a reestruturação produtiva na saúde, hoje, conta com processos de 
transições  tecnológicos  gerados  a  partir  do  território  de 
tecnologias, não materiais, que  são operadas  pelo trabalho vivo 
em  ato,  tanto  na  sua  capacidade  de  conformar  novos  arranjos 
produtivos para os atos de saúde, ou mesmo de produzir novos atos 
cuidadores,  quanto  na  sua  capacidade  de  governar  esses   atos 
produtivos nos estabelecimentos de saúde (MERHY, 2000, p.7).

O mesmo autor acrescenta ainda que vários pesquisadores apontam que, no 

final  do  século  XX,  assiste-se  à  transição  tecnológica,  geradora  de  uma 

reestruturação  na  produção  de  forma  semelhante  à  vivenciada  na  época  da 

organização do próprio capitalismoTP

20
PT.  As análises,  bem como o referido trabalho, 

tomam como referência os processos que vêm ocorrendo nas indústrias e serviços 

com  a  introdução  de  tecnologias  de  ponta,  “transformando  de  modo  radical  o 

parcelamento  dos  processos  de  trabalho,  o  mercado  da  força  de  trabalho,  os 

procedimentos produtivos e o ciclo de acumulação de capital”. Lembra, no entanto, 

que  essas  mudanças  já  vinham  ocorrendo, proporcionando  uma  transição 

significativa  na  organização  do  trabalho  em  saúde  em  geral,  e  do  médico  em 

particular,  por  gerar  a  medicina  tecnológica,  com excessiva  especialização,  uma 

medicina mais mercantil e um profissional mais liberal.

Além da transição tecnológica provocada pela introdução de tecnologias de 

ponta,  o  autor  coloca que há alterações mais significativas nas tecnologias “não-

equipamentos”, ou seja, nas tecnologias leves e leve-duras, presentes nos processos 

relacionais dos atos de saúde e nas práticas que governam os atos produtivos, no 

interior dos processos de trabalho.
20

TP

�
PT O autor destaca que em análise realizada por Marx no livro “O Capital”, “a indústria moderna realizou uma 

revolução na manufatura, no artesanato e no trabalho a domicílio. (...) Na seqüência de sua análise – coerente 
com  outras  nas  quais  demonstra  que  no  modelo  de  produção  capitalista  é  ‘prisioneiro’  das  inovações 
tecnológicas, para resolver o ciclo de acumulação de capital – (Marx) vai tornando evidente que este processo 
inovador, atualmente denominado de transição tecnológica, imprime alterações significativas no parcelamento 
dos processos de trabalho, no perfil da qualificação dos trabalhadores, no mercado da força de trabalho, nos 
processos  de  troca,  entre  outros”  (MERHY,  2000,  p.  8-9).  Essas  transformações  vão  determinar  também a 
organização da sociedade, a distribuição da riqueza e a organização dos grupos sociais em classes.
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Está em curso, portanto, uma mudança no pensar e no fazer saúde que não 

envolve somente as máquinas e os conhecimentos estruturados, sendo necessário o 

desenvolvimento  de  nova  organização  tecnológica  e  competências  para  os 

profissionais de saúde.
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No campo da saúde, então, uma das propostas que têm sido implementadas 

é o trabalho em “equipes de referência” (CAMPOS, 1999; 2000), baseadas numa 

nova  ordenação  do  trabalho  através  da  valorização  concreta  e  operacional  das 

diretrizes de vínculo terapêutico, transdisciplinaridade dos saberes e das práticas, e 

gestão de organizações como dispositivo para produção de grupos de sujeitos. 

O  autor  coloca  ainda  que  este  modelo  vem  sendo  aplicado  tanto  em 

organizações da rede básica de saúde (centros de saúde e  programa de saúde da 

família) como da área hospitalar. Numa proposta dessa natureza, imagina-se que se 

possam potencializar  alterações  na  subjetividade  e  na  cultura  dominante  entre  o 

pessoal de saúde, buscando novas competências e maneiras de organizar as ações dos 

trabalhadores,  que  se  tornam  sujeitos  no  processo  de  produção  e  não  somente 

reprodutores de um fazer alienado.

Junto com a ampliação do fazer do enfermeiro, percebemos que o mesmo 

está  fundamentado  em  uma  interpretação  do  fenômeno  saúde-doença  também 

ampliado, sendo considerado um fenômeno não somente biológico e individual, mas 

também determinado pelas condições em que as pessoas vivem, as da família, enfim, 

de seu contexto. 

Este foi um caminho novo a ser percorrido, considerando que determinadas 

práticas e a sua fundamentação em áreas de conhecimento como a antropologia, a 

sociologia  e  a  epidemiologia  não  têm  feito  parte  do  modelo  hegemônico  de 

interpretar a saúde e a doença. 

Os alunos, porém, após apresentarem uma resistência para considerar estes 

conteúdos como fazendo parte da formação do enfermeiro, a partir do momento que 

começam a entrar em contato com os cenários de ensino-aprendizagem e com as 

intervenções  aí  realizadas,  começam a  reconhecer  e  incorporar  em sua  prática  o 

conceito ampliado. Esta forma de interpretar o fenômeno saúde-doença, apesar de 

sua  importância,  ainda  está  restrita  às  atividades  da  1ª  série.  Por  representar  um 

avanço significativo, deve  ser estendida para as demais séries, o que vai depender da 

concepção dos sujeitos que constróem e implementam as unidades educacionais.
“(...) Com o método novo (...) a patologia ali é só um item, a gente se preocupa com o  
todo (...) No início a gente aprendeu muito a parte do social, que você não deveria  
ver o indivíduo como uma doença. No primeiro ano nem sabia para que era tudo 
aquilo, pra mim aquilo lá era uma lenga lenga. Depois que fui vendo, conforme a  
gente entrou nos estágios que fui ver a importância do primeiro ano. (...) Isso para  
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mim  não  era  Enfermagem.  Sempre  quando  a  gente  via  alguma  coisa  que  fosse  
biológica  a  gente  tinha  contexto  social  ligado  (...)  Pra  ter  acontecido  essa  coisa  
aconteceu um monte de outras nas quais a gente pode atuar. (...) Quer dizer,  vai ver  
o que ele tem, a família dele, será que tem alguma coisa que influencia, será que não.  
Eu acho que antigamente era assim, você vai lá ,  trata a patologia e manda ele  
embora.  (...)  O primeiro ano é  importante  (...)  naquela parte  de  antropologia,  de  
sociologia,  psicologia,  epidemiologia.  Nenhum enfermeiro deveria sair  sem ter  um  
embasamento que a gente tem. Eu acho que ele deveria ser dado nos quatro anos, ele  
não teria que ser necessariamente num só.(...)” (DSC 6)

Há  esforços  para  uma  maior  integração  dos  conteúdos  entre  as  séries, 

envolvendo  ação/reflexão/ação  com  relação  ao  PPP  e  o  que  foi  implementado, 

enquanto estratégia de avaliação das unidades. As mudanças podem ocorrer desde 

que se construa a crítica sobre o realizado, na busca do que foi formulado enquanto 

projeto, levando-se em conta que este também pode ser transformado, conforme as 

pessoas possam conhecê-lo e assim como os alunos, ter ou não adesão ao mesmo. 

Além da  ampliação da  concepção do cuidado e  da  finalidade  do  ato  de 

gerenciar, enquanto uma atividade a serviço da organização para o cuidado, também 

está sendo apontado que a  partir  do momento no qual  a  pessoa desenvolve uma 

posição/postura  crítico-reflexiva  sobre  a  realidade  em  que  está  inserido, 

considerando os problemas daí decorrentes e que deva ter um encaminhamento para 

a resolução do problema, há necessidade de se rever também o processo de trabalho 

entre os profissionais da saúde. 

O trabalho em equipe tem sido alvo da atenção de vários autores tendo em 

vista  que  a  complexidade  dos  problemas  de  saúde  e  o  modelo  parcelado  e 

desintegrado  de  produzir  atos  no  setor  saúde  têm  tido  pouco  impacto  sobre  os 

problemas.

Em equipe pode-se construir um trabalho integrado e multiprofissional, com 

enfoque interdisciplinar,  em que princípios como a ética e o respeito profissional 

sejam valores presentes nas relações. Trata-se de um processo de trabalho em que as 

relações de poder possam ser mais horizontalizadas, e em que o campo de atuação do 

enfermeiro possa ser respeitado tanto quanto o dos demais profissionais.

No trabalho em equipe questiona-se a centralidade do processo de trabalho 

no ato médico, sustentado no poder intelectual e pelo “status” conquistado ao longo 

da história, decorrendo daí a submissão da Enfermagem e das demais categorias que 

possam compor a equipe de saúde.
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O fato de o enfermeiro crítico ser aquele que toma uma posição na equipe 

de saúde através de sua prática fundamentada, apresentando argumentos frente aos 

problemas que surgem, cobrando/questionando a posição de poder do médico, gera 

um conflito na realização das ações a serem desenvolvidas.
 “(...) Vai dar muito problema não só com o funcionários, mas os médicos,  eles não  
estão acostumados. Agora que está começando mudar, de uns tempos pra cá que está  
mudando isso. Tem muitos que estão assustados com essa posição que a enfermeira  
está  tomando.  Principalmente  os  médicos  mais  antigos  estão  assustados.  Não  é  
querer mandar, não é isso, mas é impor respeito, impor minha posição. Quando tenho  
uma determinada opinião e eu sei que está adequada para determinada situação, eu  
vou agir, eu vou falar. Eu quero que me dêem valor pelo o que eu sou, pelo o que eu  
sei, pelo o que eu estudei, pelo o que eu aprendi. Eu não sou uma qualquer, eu não  
fiz uma faculdade por fazer.(...)”(DSC 5)

 “(...)  Um enfermeiro  critico  é  aquele  que  tem  conhecimento  cientifico,  que  tem 
conhecimento da prática,  que dentro desse  conhecimento ele tem poder de  ver  as  
coisas que estão erradas, tanto na parte cientifica quanto na parte da prática.(...) Eu 
acho  que  o  enfermeiro  crítico  também  é  aquele  que  sabe  o  seu  lugar,  porque  
historicamente  o  enfermeiro  é  um  “empregadinho”  do  médico  como  é  visto  pela  
maioria das pessoas. Somente quem está dentro e algumas pessoas sabem que não é  
bem por aí. O enfermeiro critico sabe como se impor.(...) Politicamente dizendo, ele  
não abaixa a cabeça nas coisas. Na profissão (...)  também faz com que as coisas  
sejam mudadas, indo até os órgãos superiores, etc. Não fica estático.(...)”(DSC 5)

“(...)Já aconteceu (...) de estar, por exemplo, nas visitas que a gente fazia no leito do  
paciente, na equipe, e o docente da medicina chegar e perguntar para os alunos da 
medicina e os alunos não saberem a resposta e a gente chegar, da enfermagem, e dar a  
resposta pra ele. Se fosse algum tempo atrás a gente não (...) ia falar nada, porque  
vai que estou errada. Hoje não, se eu estiver errada ele vai me corrigir e falar que não  
é  bem  assim.  Hoje  está  havendo  um  respeito  muito  maior  pela  enfermeira.  
(...)Devagar  a  gente  conquista  o  nosso  espaço  e  é  com  atitudes,  eles  vão  ter  a  
confiança de acordo com os nossos atos. Tem mudado muito o papel da enfermeira  
(...) Acho que a enfermeira aceitava o que o médico falasse e hoje em dia ela dá a  
opinião,  ela  argumenta,  ela  vai  mostrar  a  posição  dela  e  vai  mostrar  a  
fundamentação  de  que  ela  estudou  também.  (...)  Não  é  bater  boca,  mas  é  
fundamentar a  opinião. A experiência que a gente teve não só em estágios, mas em  
plenária,   aula,  no  grupo,  sempre  foi  muito  colocado  pra  gente  mostrar  o  que  
sabíamos. (...)Hoje em dia, eu não sei de quanto tempo, mas a gente pelo o que eu  
passei, houve respeito. Eu vi respeito, pelo menos comigo tiveram várias vezes.(...)”  
(DSC 5)

Em  vista  do  exposto,  devemos  tomar  especial  atenção  para  que  não 

corramos o risco e o erro de reproduzir a mesma postura do modelo centrado no 

médico, pois, a partir do momento que também se detém um conhecimento, também 

se posso estar em busca do poder e, conseqüentemente, centralizar a ação também no 

enfermeiro, buscando o desenvolvimento da profissão como um profissional liberal, 
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o que também não vai resolver os problemas de saúde. Somente se estará em busca 

do acumulo de “status” assim como ocorre na categoria médica.
“(...) A Enfermagem é submissa (...) Nisso acho que a gente, com o método, deu uma  
visão muito boa pra gente ver. Mas aí aos poucos a gente vai vendo que enfermeiro  
não é isto, que enfermeiro não é empregadinho do médico, que tem uma autonomia  
muito grande. (...)Ele tem que se impor como profissional liberal e tem conhecimento  
suficiente para desenvolver a sua profissão sem ter necessidade de intervenção de  
nenhum outro profissional.(...)  Tem autonomia de mostrar, de pontuar os erros,  e  
tentar  de  alguma  forma planejar   um jeito  de  fazer  com  que  as  coisas  erradas  
mudem(...)” (DSC 5)

“(...) A partir do momento que o paciente tiver confiança em mim, ele sabe que vou  
poder estar atendendo aquela demanda e ele fala que não precisa do médico.(...)”  
(DSC 6)

No  processo  de  construção  da  crítica  os  alunos  também  encontraram 

resistências  por  parte  de  docentes  que,  ao adotarem uma postura repressiva  com 

relação à opinião do aluno, não permitindo a ação reflexiva para que a crítica pudesse 

ser construída, demonstram os limites da relação professor-aluno, que aparece como 

autoritária e às vezes com pouco incentivo para o desenvolvimento da capacidade de 

autonomia e pensamento reflexivo sobre a realidade.  Esta atitude pode reforçar a 

postura dos enfermeiros com relação à impossibilidade ou resistência de promover 

mudanças na prática em Enfermagem, considerando que as atividades de ensino-

aprendizagem sejam somente para reproduzir um modelo instituído.
“(...)  Então mesmo que não tivesse um momento para refletir sobre o que estava  
acontecendo em determinado estágio, (...) a gente abria a boca e falava (...). A todo  
momento era dado a liberdade “entre aspas”, (...) dependia do docente que estava com 
a  gente,  a  liberdade  da  gente  estar  refletindo  o  que  estava  acontecendo  e  estar  
levantando  propostas  para  mudanças  de  alguns  problemas  que  possivelmente  
ocorressem.(...)”(DSC 5)

 “(...) Engraçado que quando a gente encontra algum problema e que não concorda, a  
gente ainda corre pra docente, quando a docente colabora, porque ou ela te incentiva  
ou ela acaba com você. Quando ela acaba contigo, você desanima. Tudo aquilo que  
você desenvolveu, tudo aquilo que você criou dentro de você e aquela pessoa que você  
foi  procurar para estar te orientando, acaba com você, fala: “não era assim, não 
devia ter feito isso, imagina. (...)” (DSC 3)

“(...) um grande problema do método, você tem muita liberdade para você falar o que  
você acha que está errado, pontuar as coisas que você acha que deveria mudar. Só  
que quando você faz isso você é mal vista. Então ao mesmo tempo que o método te  
dá liberdade para você ser crítico (...) ele te poda ou senão te frita, vai te tachar como  
a do contra, a revoltada e isso é muito complicado. (...) Então chega uma hora você  
desiste. (...).  Ficava uma situação onde nada era trabalhado, ao invés de dar um  
apoio, uma orientação, alguma outra coisa.(...)” (DSC 11) 
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“(...) Tem muita gente que fica com medo de fazer alguma coisa e se virarem contra  
essa  pessoa.  (...)Tem gente   que  fica  com medo de  estar  tentando  colocar  a  sua  
opinião, fazendo uma crítica, tem medo da resistência, das pessoas acharem que você  
tá  errado,  que  não  é  por  aí  e  começar  a  te  isolar,  começar  a  te  tratar  mal.  
(...)Complicado porque a gente dependente do professor que está te avaliando. (...)”  
(DSC 10)

Outro limite que ocorre na construção da crítica tem relação com a postura 

adotada pelo aluno. No discurso percebemos os mais diversos níveis de elaboração 

da crítica, tendo em vista que os interesses e desejos de cada um, bem como os 

limites potenciais e individuais para a elaboração crítica, assim como o acúmulo do 

conhecimento com uma sustentação teórica para o  enfrentamento dos  problemas, 

podem  somar-se  ao  medo  de  assumir  um  posicionamento  e  sustentar  as 

conseqüências decorrentes da atitude assumida.
“(...) Então é meio ilusão pra muitas pessoas essa coisa da crítica. É bonito falar que  
é crítico mas na hora que vai mostrar mesmo, as pessoas não eram abertas nem para  
a  discussão,  não  estavam  interessadas,  porque  para  elas  aquilo  não  estava  
incomodando.  Às vezes era por medo,  era porque não tinham o conhecimento do  
assunto suficiente pra ir lá e se posicionar. (...)” (DSC 3)

Os alunos alertam que muitas vezes essa crítica construída no período de 

formação inicial pode estar sendo elaborada somente para satisfazer uma atividade 

acadêmica  sustentada  pelo  professor  que  estimula  o  aluno  na  elaboração  dessa 

crítica.  Por  isso,  a  elaboração  pessoal  deverá  ser  melhor  percebida  a  partir  do 

momento em que não houver a  presença e  a  sustentação do professor  para estar 

instigando essa elaboração.

A crítica que, na visão dos alunos, começou a ser construída na escola, será 

desenvolvida  ao  longo  da  vida  por  se  tratar  de  um  processo  permanente  de 

construção. Segundo eles, esse desempenho é uma capacidade que não se esgota no 

período  de  formação  profissional,  mas  deverá  ser  revisto  ao  longo  da  vida 

profissional e, para que ocorra com autonomia e responsabilidade, este aprendizado e 

posicionamento são elementos essenciais  para que a competência de reelaboração 

constante seja exercitada.
“(...) Tenho alguma característica, mas acho que ainda vou ser crítica no decorrer da  
profissão, a gente ainda vai ter que construir muito, conforme a gente for trabalhar.  
Porque agora a gente só é aluno, é meio complicado você dizer se é critica ou não, ou  
se você só está fazendo porque o método te faz fazer. Então quando a gente for  
trabalhar, quando a gente estiver dentro de uma determinada instituição com todas  
as  regras,  que essa  instituição  tem,  aí  sim que você  vai formar  a  sua crítica.  O  

135



3. Processo de aprendizagem ao longo da vida para a constituição de sujeitos: a 
construção das competências com qualidade formal e política.

professor  instiga,  mostra,  mas  a  sua  construção  crítica  é  no  decorrer  da  sua  
profissão, a hora que você estiver trabalhando.(...)” (DSC 5)

 “(...) Depois que entramos na faculdade, outra coisa que também foi criada na gente  
foi a responsabilidade. Porque se a gente não for buscar, ninguém vai dar prontinho  
pra gente. Então aprendi que tudo vai ser melhor na minha vida se a gente for atrás,  
se for buscar.(...)” (DSC 3)

O processo de construção das mudanças é reconhecido pelos alunos como 

lento e gradativo, devendo ser cumulativo, considerando-se que as pessoas que estão 

nos serviços  de saúde desenvolvem uma determinada prática há muitos anos e  a 

proposta  de  realização  de  novas  práticas  pode  gerar  conflitos  na  equipe.  Este 

processo de mudança, acreditam, pode ter início pelas atitudes tomadas frente aos 

problemas que poderão surgir, com a finalidade de demonstrar como que eles podem 

trabalhar, quais as práticas que podem realizar, tendo sempre uma fundamentação 

para este fazer. Deverá também haver uma aproximação com o campo de forma que 

os  membros  da  equipe  possam  se  reconhecer  e  criar  um  vínculo  profissional, 

estabelecer a confiança através da atitude tomada, ainda que tudo isso gere conflitos, 

pois reconhecem que as pessoas pensam diferentemente uma das outras.

Destacam  que,  mesmo  que  os  conflitos  e  as  resistências  às  mudanças 

ocorram, deve-se ter persistência pois consideram que “vai ser trabalho de formiguinha e 

que as pessoas que estão lá fora não são obrigadas a pensar como nós e aceitar tudo o que a gente 

quer” (DSC 4).

Evidenciamos,  portanto,  pelos  discursos  a  necessidade  de  desenvolver 

desempenhos como a capacidade de se comunicar para estabelecer um diálogo com a 

equipe em que o profissional irá se inserir, com estabelecimento de vínculo e com 

confiança, para o estabelecimento de um processo de negociação e possibilidades de 

mudança das práticas. 
 “(...) Então, penso que você tem que chegar e com a sua atitude mostrar para os  
outros como vai ser, não chegar já querendo falar como tem que ser, mas de uma  
forma  que  eles  percebam  o  teu  tratamento  com  as  outras  pessoas.  E  você  se  
posicionando em tudo, pois se você vê uma pessoa fazendo e dá certo, uma hora você  
vai fazer também. (...) Agora, você tem que comprovar, (...) não é chegar e falar está  
errado e acabou. Aí penso, será que as pessoas vão ouvir?(...) Abaixar a cabeça não 
dá! Vai ter que ser uma coisa gradativa, tem que ser devagar mesmo e não pode  
querer  entrar  querendo  mudar  o  mundo,  o  hospital,  a  UBS (...).  Você  tem  que  
conhecer primeiro o hospital, vamos conhecer as pessoas que estão lá dentro e eles te  
conhecer, de você se colocar, do próprio trabalho em grupo, você tem que ter  um  
vínculo com as pessoas, ver o posicionamento do grupo primeiro.(...)” (DSC 3)
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“(...) está sendo difícil dentro da nossa instituição (...) tentar mudar aqui, quanto  
mais fora. Vai ser difícil ter  resposta imediata, mas a gente tem que tentar com  
embasamento. Na prática a gente vê bastante isso. Porque as vezes a gente está lá  
no serviço, um profissional vem e fala: “aquela pessoa lá, o usuário, você não precisa  
conversar (...). Isso aí já pensa assim faz uns 40 anos, não adianta você falar que  
não vai mudar”. Mas eu sei o meu papel, o que fazer de orientação ou não. Não é  
porque a outra pessoa falou que ela não vai mudar, que vou deixar de fazer o meu 
papel. (...)Contudo você sempre vai encontrar uma pessoa que possa não reconhecer o  
seu trabalho. (...) vai ter (...) de estar mostrando, de estar conversando,  mostrando a  
sua competência, sua capacidade, porque não vai ser tudo as mil maravilhas, todo  
mundo gostando de todo mundo, todo mundo pedindo para todo mundo ajudar.(...)”  
(DSC 4)

“(...)  a  gente está trazendo uma coisa nova, não pode querer chegar de uma vez  
querendo que elas mudem tudo! (...) A gente sempre vai achar que a gente sempre vai  
poder mudar. Às vezes a gente esquece que vai ser trabalho de formiguinha e que as  
pessoas que estão lá fora não são obrigadas a pensar como nós e aceitar tudo o que a  
gente quer.(...)” (DSC 4)

“(...)  Eu acho que se você não tiver um vinculo adequado com as pessoas que te  
rodeiam, com as pessoas que vão estar atuando junto com você, até o seu vinculo com  
os pacientes vai ser prejudicado. Isso não quer dizer ser amigo, ser coleguinha de  
todos os funcionários, de todos os médicos, não é isso, mas você fazer um vinculo  
com respeito. (...)  Tem que demonstrar confiança, em  primeiro lugar, porque com  
confiança  você  faz  um vinculo  e  você  consegue  ter  um  trabalho  adequado,  até  
diminuem os conflitos, porque você vai trabalhar com esse grupo, você vai depender  
do grupo, se você é uma pessoa que não demonstra confiança, não faz um vinculo  
adequado, se você precisar dos funcionários eles vão fazer?(...)” (DSC 6)

Apesar  das  dificuldades  identificadas,  do  desejo  de  ser  um profissional 

crítico que reflete sobre a realidade em que estará inserido, os alunos reconhecem 

que sentem medo da pressão que o mercado de trabalho pode exercer em relação a 

estas atitudes que geram mudanças nas pessoas e nas práticas em saúde. Há o receio 

de perderem a capacidade de reflexão à medida que encontrarem as mais diversas 

resistências.  Têm medo de  assumirem a  mesma postura  passiva  dos  enfermeiros 

encontrados  nos  cenários  de  ensino-aprendizagem,  como  forma  de  garantir  o 

emprego e a sobrevivência num mundo capitalista.
 “(...)  Na verdade a  gente  tem medo de  perder  essa  formação de  buscar,  sempre  
refletindo em cima de determinada prática,  determinado procedimento e em cima  
disso  comparando,  fundamentado.  Baseado em alguma coisa vou analisar  se  é  o  
correto ou não, se vamos mudar ou não. Tenho medo de desanimar, pois como a gente  
vai  estar  trabalhando  com vários  profissionais  que  já  foram formados  de  forma  
diferente, e a gente ir para o campo e todas as pessoas terem um outro pensamento,  
de começar a perder essa forma de ver e ficar igual ao que ocorre, e pensar que tudo  
está dado dessa forma, vai ser dessa forma que vai ser levado e aceitar e pronto, não  
há o que fazer. É mais fácil você se juntar do que você batalhar pela mudança.  
Tenho medo de não compreenderem e a gente perder essa forma que a gente pensa  
hoje, porque a gente não vai querer bater de frente com as pessoas.(...)” (DSC 3)
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“(...) Espero que como a gente está mostrando que é preciso refletir, vão ter momentos  
que vou fazer diferente, vão ter momentos que não vou fazer diferente, e você não  
vai  conseguir  naquela  hora.  Mas  tentar  manter  a  vontade   viva,  que  já  é  
importante.(...)” (DSC 3)

“(...) Só que fico preocupada, como sou uma e são várias as pessoas com que vou estar  
me relacionando, como que posso fazer para dar continuidade,  para estar sempre  
negando  a  questão  de  repetir  em  cima  das  coisas,  de  trazer  uma  crítica  
fundamentada. Se você está precisando muito desse emprego, de dinheiro, você vai  
ter que ir super devagar, estar se colocando. Porque corre o risco de perder o emprego  
e aí? Imagina! que por uma colocação sua vai perder o emprego. Então para mim é  
um super medo do desconhecido.(...)” (DSC 3)

Como  espaço  para  discussões  e  proposição  de  mudanças  tiveram  a 

experiência da organização estudantil e representação discente na faculdade durante 

o período da graduação. No entanto, assim como nem todos os alunos assumem uma 

postura  de  enfermeiro  crítico,  não  são  todos  os  alunos  que  participam  dessas 

organizações. Muitas vezes reconhecem que há desinteresse, comodismo, a falta deu 

tempo de processar a capacidade de buscar a organização para a reinvindicação das 

mudanças.

Não  se  pode  esquecer  que  estes  alunos,  assim  como  grande  parte  das 

pessoas, passam por um processo educativo para a reprodução da ordem hegemônica 

e não para o questionamento das normas e regras. A sociedade brasileira tem vivido 

um processo de democratização, no qual esta geração, assim como as demais, estão 

aprendendo ou reaprendendo a exercer seu papel de cidadãos, ainda que o medo das 

ações opressoras esteja presente nas atitudes a serem enfrentadas nos momentos de 

decisão.
 “(...) No entanto, a maioria dos alunos são acomodados. Po exemplo,(...) sabe que  
tem um local que você pode estar discutindo certas dificuldade na faculdade mas não  
vai atrás. (...) Dentro dos próprios grupos de representação, tanto o antigo DAEnf,  
o  grupo  da  comissão  organizadora  do  Fórum  P3  sempre  tem  alguém  que  está  
tentando puxar, que está tentando despertar o resto do grupo.(...)” (DSC 3)

“(...)  Dentro  da  instituição  tem  espaços  de  participação  do  aluno,  mas  muitos  
espaços são teóricos. A participação dos alunos acaba sendo um desabafo pra você  
jogar  as  cosias   que   você  não  estava  gostando  mesmo.  Às  vezes  é  questão  de  
interesse, tem gente que não está preocupado em mudar alguma coisa. (...) Mas tinha 
gente  que  falava  que  não  ia  porque  para  elas  não  ia  mudar  mais  nada.  E  pra  
algumas  pessoas  era  a  oportunidade  de  estar  colocando  tudo  o  que  não  estava  
gostando.(...)” (DSC 3)

“(...) O Fórum P3 que teve, (...) aconteceu muito tarde pra gente, (...) pois demorou  
muito para juntar um grupo que fosse atrás buscar fazer e tentar mudar alguma  
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coisa. Despertou muito tarde isso na gente, (...) justamente para que se fosse buscar,  
(...)  um  negócio  que  o  curso  está  tentando  construir,  que  a  gente  vá  atrás  dos  
interesses. Achei muito importante, devia acontecer de novo o Fórum P3. (...)Quem 
sabe a partir desse ano melhore. Porque agora você tem 4 turmas e já tem uma turma  
formada na problematização, isso pode unir mais o pessoal para estar fazendo as  
coisas.(...)” (DSC 3)

O que este PPP vem tentando construir está justamente na contramão do 

modelo  hegemônico  de  escola,  ou  seja,  um  processo  educativo  que  tem  como 

objetivo a constituição da autonomia e a emancipação dos sujeitos. Neste movimento 

as contradições e conflitos existentes nas relações tanto entre os alunos, como entre 

os  mesmos  e  os  docentes,  além  dos  conflitos  que  encontramos  nas  relações 

construídas junto ao serviço, nas práticas em saúde, acabam sendo expostas, como 

veremos a seguir. 

3.3.O  processo  ensino-aprendizagem  crítico-reflexivo: 
favorecendo a formação de competências com qualidade 
formal e política articulando teoria/prática

No  processo  de  formação  que  adota  uma  pedagogia  crítica  estamos 

intencionalmente buscando a reconstrução do papel da escola na sociedade enquanto 

espaço de educação para a emancipação. A partir do momento que a reflexão sobre o 

mundo vivido pode levar à elaboração de uma visão sobre este mundo de forma 

consciente, e na medida em que isto ocorra, há (re)articulação entre o pensar e o 

fazer na busca da autonomia na tomada de decisão, em contraposição à dominação e 

reprodução de regras.

Ao utilizarmos uma metodologia  ativa  de  ensino-aprendizagem devemos 

deixar claro que não estamos construindo uma formação para que o aluno seja ativo 

na construção do seu conhecimento, desenvolvendo o aprender a aprender, somente 

com a  finalidade de  saber  manejar  as  tecnologias  do campo da informática  e  as 

informações, transformando-as em conhecimento. 

Feuerwerker (1998, p.145) já apontava que na educação médica “Flexner 

defendia proposta pedagógica que rejeitava a passividade e defendia que o estudante 
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fosse ativo, envolvido em atividades de investigação e não ficasse restrito a escutar e 

a memorizar. O mesmo pode ocorrer com a integração básico-clínico”.

Com  isso,  quando  adotamos  a  Metodologia  da  Problematização, 

objetivamos  a  construção  de  uma  formação  na  qual  o  enfermeiro  possa  ter 

consciência  sobre  os  seus  atos,  elaborando  sua  identidade,  reconhecendo  seus 

interesses  e  desejos,  para  atuar  com competência  formal  e  tenha  uma  intenção 

política (competência política) a partir  do momento que adere a um determinado 

projeto, tornando-se nele sujeito e possibilitando que os que estão ao seu redor – 

usuário/comunidade e trabalhadores – também possam ser  sujeitos.

Na  Metodologia  da  Problematização,  ao  utilizarmos  o  movimento  de 

ação/reflexão/ação, buscamos a expressão da atuação intencional, com base em um 

projeto  político-assistencial  que  seja  uma  resposta/intervenção  às  necessidades 

sociais.

Ao realizarmos o processo de formação a partir da reflexão da realidade 

cotidiana dos serviços de saúde e na comunidade, implica na mudança de cenários de 

ensino-aprendizagem de salas de aula e “serviços-escola” para o mundo do trabalho.

A articulação ensino-serviço-comunidade, portanto, faz-se estrategicamente 

necessária para efetiva integração entre  teoria e prática,  devendo esta também se 

colocar a serviço da reflexão sobre a realidade, para que o aluno elabore a crítica e 

busque soluções adequadas para os problemas de saúde encontrados, considerando a 

responsabilidade e o compromisso do enfermeiro com o usuário do sistema de saúde 

através do cuidado para a emancipação do outro.

Pires (2001) julga a qualidade formal e política elemento-chave da prática 

dos enfermeiros em intervenções que possam reduzir desigualdades sociais.

A autora considera ainda que, para se ter uma ação cuidadora voltada para a 

emancipação  do  outro,  há  de  se  romper  processos  de  dominação  excludentes, 

construindo relações mais democráticas e alargando conquistas sociais.  Considera 

que os sujeitos autônomos (capazes de co-gerir  possibilidades e destinos), devam 

apresentar  três  características  básicas:  crítica  de  contextos,  conhecimento  como 

poder e intervenções dinamizadoras de realidades.

A  seguir  apresentamos  uma  figura,  proposta  por  Pires  (2001,  p.43),  ao 

pesquisar  a  prática  de  enfermeiros,  com características  desejáveis  para  que  estes 
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profissionais  tenham  qualidade  formal  e  política,  podendo  traduzir  várias 

competências do processo de formação no Curso de Enfermagem da FAMEMA.

I – Crítica de contextos
a) percebe o contexto profissional como palco constante de conflitos e contradições 

inerentes a sua prática social e ao saber de enfermagem;
b) tem uma visão dialética sobre o que seja saúde e doença, entendendo-os como processo, 

por isso mesmo em construção, conquistável no cotidiano histórico;
c) questiona a submissão do enfermeiro ao saber médico, à instituição, às condições de 

trabalho discriminatórias ou indignas (diferenças salariais, espaços diferenciados, 
insalubridade);

d) percebe criticamente as relações sociais (de trabalho, inclusive) como dinâmicas, 
dialéticas, causas e conseqüência histórica de um mundo em transformações globais;

e) reconhece suas entidades representativas (sindicatos, conselhos, associações) como 
espaços de conquistas da cidadania organizada;

f) concebe a visão das políticas sociais de saúde enquanto construção coletiva de 
oportunidade e redução de desigualdades sociais.

II - Conhecimento como poder
a) enxerga o poder como uma conquista do sujeito histórico, portanto, possível pelas vias 

do conhecimento e da cidadania;
b) é capaz de ousar ou inovar sua prática, fundamentada na produção de conhecimentos;
c) mostra-se atualizado com relação aos aspectos técnico-científicos da profissão, 

buscando capacitações e aperfeiçoamentos para sua prática;
d) constitui-se referência em termos de competência profissional.
III – Intervenções dinamizadoras de realidades 
a) tenta exercer uma “resistência” em sua prática profissional à situação de hegemonia 

médica ou modelo biomédico de atenção;
b) busca autonomia em seu fazer (através de conhecimentos próprios ou pelas vias da 

criticidade), negando-se a ser massa de manobra e alvo fácil de processos de dominação 
excludentes;

c) demonstra interesse e participa da busca coletiva por melhores dias;
d) demonstra competência e relações democráticas no cuidado às pessoas (usuário, família, 

comunidade e equipe de enfermagem), buscando torná-las independentes do cuidar. 

Figura 8 -  Características de enfermeiros com qualidade formal e política segundo 
Pires, 2001.

As qualidades políticas apresentadas pela autora devem estar presentes na 

prática do enfermeiro, no entanto, são qualidades gerais que devem fazer parte de um 

conjunto  de  desempenhos  para  compor  a  competência  com  qualidade  política 

realizadas por qualquer pessoa na condição de sujeito nos processos sociais.

Destas  características  desejáveis  para  que  os  enfermeiros  tenham 

competência com qualidade formal e política, algumas já foram apontadas e outras 

serão discutidas ao longo do trabalho.
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Ao iniciarmos em 1998 a implementação do novo currículo, ficam expressas 

na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem as concepções relacionadas ao 

entendimento dos docentes sobre a metodologia e,  conseqüentemente,  o modo de 

ocorrência e a finalidade da articulação teoria/prática.

Ao  nos  voltarmos  novamente  para  o  processo  de  construção  dos 

desempenhos para que os enfermeiros tenham qualidade política por meio da visão 

crítica  da  realidade,  os  alunos  têm  percebido  que,  em  algumas  unidades 

educacionais,  na  seqüência  de  atividades  não  havia  relação  entre  o  que  se 

desenvolvia nos campos de estágio e nos períodos de teorização,  ou seja, não se 

atrelava  o  processo  de  formação  a  uma  reflexão  crítica  sobre  as  práticas/ações 

realizadas  nos  cenários  de  ensino-aprendizagem.  Conseqüentemente,  em 

determinados  momentos  de  sua  formação,  a  teoria  ainda  estava  em  função  da 

reprodução de conteúdos sem significado para a prática exercida por eles. 

“(...) Em quase todas as unidades a gente conseguiu fazer a discussão do que a gente  
viu na prática. Uma coisa que achava meio confusa, foi quando a gente estava no  
estágio  intra-hospitalar,  a  gente  tinha  que   ver  prática,  a  gente  queria  ver  a  
patologia, saber o porque é isso? Falavam vocês vão ver num segundo momento.  De  
manhã as vezes estava passando em um lugar e à tarde a gente estava vendo outra  
coisa,  foi falho, não deu para estar fazendo essa relação, ficava essa coisa meio  
perdida. (...) Aí a gente ficava com aquela demanda para estar estudando, só que  
você vinha na aula à tarde e  estava vendo uma outra coisa(...). O conteúdo tinha  
sentido se você pensasse nele isoladamente, (...)  mas como a gente não conseguia  
fazer a ligação com a prática, passava dois dias e perdia esse sentido.(...)” (DSC 7)

“(...) Teve uma confusão nisso, acho que é por que foi o primeiro ano do método (...).  
Acho que isso atrapalhou muito porque a gente estava estagiando, a gente chegava a  
tarde queria estar discutindo sobre as coisas que estavam acontecendo no estágio,  
mas a gente tinha outra demanda pra estar cumprindo a tarde.(...)” (DSC 8) 

Dessa forma, a análise crítica, tendo como finalidade uma ação consciente e 

comprometida com o cuidado, parece estar sendo construída, ainda que, por vezes, os 

conteúdos  sejam  introduzidos  somente  como  discussão  teórica.  Posteriormente, 

quando os alunos entram em contato com as atividades teórico-práticas nos cenários 

de ensino-aprendizagem, eles podem conseguir fazer as articulações necessárias com 

aqueles  conteúdos  para  que  haja  significado  e  mobilizem  a  construção  do 

conhecimento e atitudes para uma determinada prática.

“(...) Acho que tem certos assuntos que deveriam estar juntos de unidades adequadas,  
por exemplo: se você quer falar da rede básica de saúde, do sistema único de saúde,  
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(...) teria que estar falando quando você está na rede, que seria muito mais fácil você  
visualizar, aprender. Mas não, foi dado muito mais enfoque no momento onde a  
gente não tinha contato com nada. (...)” (DSC 8)

“(...) No início a gente aprendeu muito a parte do social, que você não deveria ver o  
indivíduo como uma doença. No primeiro ano eu nem via isso, eu nem sabia para que  
era tudo aquilo,  pra  mim aquilo lá  era  uma lenga lenga.  Depois  que  fui vendo,  
conforme a gente entrou nos estágios que fui ver a importância do primeiro ano.  
Passei na primeira unidade porque tinha que passar, porque eu não tinha interesse  
nenhum, eu não suportava as matérias que eram sociologia, filosofia, antropologia.  
Isso para mim não era Enfermagem.(...)” (DSC 6)

Ao que parece, a “dificuldade de entendimento” dos alunos em relação aos 

conteúdos e a articulação teoria-prática não está presente apenas no nível discursivo. 

Parece expressar uma situação vivencial bastante marcante, que pode guardar estreita 

relação com a dificuldade do corpo docente em operacionalizar de modo satisfatório 

a proposta de ensino.

A utilização do laboratório de simulação como estratégia para trabalharmos 

a  formação  de  habilidades  psico-motoras  para  procedimentos  técnicos  em 

Enfermagem com os alunos, tendo como finalidade podermos realizar inicialmente 

as técnicas em bonecos e  assim reduzir  os riscos de erros nos próprios usuários, 

devem ter estreita relação entre teoria-prática para que a aprendizagem dos conteúdos 

seja significativa.

“(...) Teve uma época que a gente estava vendo como passar a sonda no laboratório  
de simulação.  (...)  era perdido,  porque sabia  que na hora que chegasse lá  é  bem  
diferente que passar num boneco, o plastiquinho enrolava tudo, passar numa pessoa  
é muito diferente. (...) Então a dificuldade é que a gente precisa da prática junto. (...)  
Porque se não puder ver simultaneamente fica perdido.(...)” (DSC 7)

Os  alunos  fazem  uma  análise  comparando  que  no  método  tradicional 

aprendem decorando  os  conteúdos,  desarticulando  a  teoria/prática.  Apontam nos 

discursos que realizam as atividades somente para cumprir uma tarefa estipulada na 

programação, ou seja, estudam para fazer prova, somente decorando/memorizando 

os conteúdos. Apontam ainda que neste método a teoria antecede a realização das 

atividades nos campos de estágio, ou seja, primeiro estudam a teoria para depois irem 

a campo aprender a prática. 
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Ou seja,  há  uma  pré-condição  para  que  se  possa  realizar  as  atividades 

práticas, devendo primeiro ter os conteúdos na teoria para somente após ter passado 

por esta etapa ir para o campo onde se realizam as atividades práticas.
“(...) No método tradicional (...) a cabeça que a gente tinha não era de estudar para  
aprender, era estudar pra ir lá e fazer uma prova. A gente estaria vendo toda a  
teoria e depois vai para o campo e vai ver a pratica. Você acaba perdendo muita  
coisa(...). Algumas coisas a gente entendia, aprendia, mas acho que a gente estudava,  
decorava muita coisa pra ir  lá e  fazer uma prova, tirar  uma nota (...)  e  não ser  
reprovada.  É  lógico  que  a  gente  estuda  e  acaba  aprendendo,  mas  não  tem  a  
preocupação da gente estar aprendendo pra estar aplicando(...)” (DSC8)

Lück (1999) destaca que, quando o ensino está desarticulado da realidade, o 

professor  no esforço para que os  alunos  possam aprender,  o  faz de  forma a dar 

importância ao conteúdo em si e não à sua interligação com a realidade de onde 

emergem a problemática e o motivo de se gerar uma determinada aprendizagem. Os 

conteúdos,  em  sua  maioria,  fragmentados  por  disciplinas  e  desconectados  da 

realidade, podem criar uma visão falseada sobre a mesma, alienando os alunos acerca 

da sua responsabilidade profissional.

Além disso, a autora destaca ainda que 

essa fragmentação leva a pessoa ao ponto em que, de tanto ver a 
realidade  pela  visão  de  mundo-máquina,  de  mundo-objeto, 
defronta-se com o fato de que se transforma nessa mesma máquina, 
num objeto manipulável externamente e, portanto, sem consciência 
da  dinâmica  da  realidade,  vendo-a  limitada  e  preestabelecida  e 
impositora dessas características sobre si (LÜCK, 1999, p. 27).

Esse modelo vem servindo a um modo de produzir em sociedade em que o 

fracionamento do processo de trabalho torna desnecessário um conhecimento global 

sobre os conteúdos a serem abordados, desarticulando o pensar e o fazer, cerceando o 

questionamento,  uma  vez  que  na  linha  de  produção  o  que  importa  é  o  volume 

produzido e em menor tempo possível.

Tanto  o  professor  como  o  aluno  nesta  forma  de  aprender  têm  papéis 

delimitados,  cabendo  ao  primeiro  ensinar,  transmitindo  os  seus  conhecimentos 

acumulados ao longo de “sua”  experiência  profissional  e  de  vida e,  ao segundo, 

aprender por memorização, sem ter claro qual a finalidade da listagem de conteúdos 

que ora estavam sendo desenvolvidos em sala de aula ou em campo de estágio. 
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De Sordi (2000a, p.2) aponta que este modelo vem sendo muito criticado 

por gerar um efeito anestésico nos alunos, causando desmotivação, desinteresse para 

“o que deveria ser a aventura do aprender”. Com as mudanças no mundo do trabalho, 

este  modelo  começa  a  ser  contestado,  motivando  as  escolas/universidades  a 

procurarem novas experiências no campo da formação dos profissionais, de forma 

que  se  possa  recuperar  o  prazer  e  o  significado  nos  processos  de  ensino-

aprendizagem.

A desarticulação entre teoria/prática e do pensamento crítico articulado à 

prática também surge quando os docentes, ao orientarem o aluno para realizar suas 

atividades na 4ª série, no transcorrer do estágio supervisionado, o mesmo deve fazer 

muitas vezes a atividade prática. Percebemos que acredita-se que isto geraria uma 

habilidade técnica para os procedimentos de Enfermagem, no entanto, sem a reflexão 

e discussão de qual seria a finalidade e a fundamentação da ação realizada, ou seja, o 

aluno somente repetiria as ações garantindo volume de tarefas realizadas.

A  intenção,  ao  se  introduzir  o  estágio  supervisionado  desde  o  currículo 

mínimo  de  1994,  está  fundamentada  na  educação  no  trabalho,  aproximando  a 

formação do enfermeiro com a realidade dos serviços de saúde, tendo a participação 

ativa dos profissionais dos serviços na formação dos futuros enfermeiros.

A questão que se coloca acima não está centrada na realização da atividade 

em si, mas na articulação entre teoria e prática, conforme já vínhamos discutindo 

anteriormente.  Os  alunos  questionam que  deveria  ocorrer  a  reflexão  crítica  com 

relação ao que estavam desenvolvendo na unidade de saúde e que a discussão dos 

casos poderia gerar a reflexão para que se tenha embasamento e consciência para a 

tomada de decisão.

Questionamos  qual  deve  ser  a  concepção  dos  docentes  sobre  o  estágio 

supervisionado na 4ª série. Destacamos também que pode ser que alguns docentes 

poderiam estar  considerando que até  a  3ª  série  deva ter  espaço garantido para a 

teorização e que a 4ª série teria como finalidade o desenvolvimento da prática, sem 

necessariamente haver espaço garantido para reflexão e busca de complementação e 

ampliação da fundamentação teórica deste fazer.

Muitas vezes, quando não temos claro quais os processos a serem adotados 

na formação dos alunos na direção de uma concepção crítica de educação, fazer as 
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atividades nos cenários de aprendizagem pode ser considerado como garantia que o 

aluno estará aprendendo os conteúdos para realizar sua prática profissional de forma 

crítico-reflexiva. Nessas condições, contudo, o que pode ocorrer é a aprendizagem 

por  repetição  das  tarefas,  ou  seja,  por  memorização  e  de  forma  acrítica, 

possivelmente sem muitas possibilidades de ocorrer uma intervenção transformadora.

“(...) Então, agora no quarto ano queria entender o que o cara tem. Mas a professora  
falou:  “Não!  Agora  você  tem que ir  lá  e  fazer  a  prática.  Você  tem que  ir  lá  e  
praticar”. Tá bom! Mas então não vou estudar!. Achei um pouco confuso isso. Você  
chegar no estágio e eu quero discutir o que ele tem, como que ele está, o que ele pode  
apresentar para fazer uma prescrição de enfermagem diferente e não consigo fazer  
isso. Porque chega lá, acabo ajudando, fazendo outras coisas.(...)” (DSC 7)

“(...) No entanto, outros alunos acham que normalmente as coisas que a gente sentia  
que faltavam na prática, tinha como recorrer na teoria, porque a gente sabia que  
teriam  os  encontros  teóricos,  as  plenárias  onde  podíamos  estar  discutindo.  Nas  
plenárias aprendemos muito (...)  a vivenciar com todos os docentes juntos, dando  
opiniões, a posição deles, orientando. Então esse método te incentiva a estudar pra  
você poder estar participando da plenária e estar colocando em prática o que a gente  
aprendia. Isso deu muito ânimo pra estar estudando, pra estar se preparando e estar  
indo atrás e a aprender o porquê você sabe, (...) não era aquela coisa que você ia  
chegar lá e ouvir tudo o que o professor ia falar e depois pegar aquilo tudo que você  
anotou e estudar e ir fazer a prova. (...)” (DSC 8)

Na visão dos alunos, porém, a teorização estava a serviço da prática e vice-

versa. Além disso, também consideravam que a plenária TP

21
PT era um dos espaços para 

que a discussão teórica dos casos ou das atividades realizadas nos cenários de ensino-

aprendizagem pudesse ocorrer, inclusive tomando as experiências dos docentes como 

uma das fontes  de informações,  além da troca de experiências  para a  reflexão e 

fundamentação dessa prática.

Demo (2001, p.131) destaca que “uma forma interessante de pesquisar é a 

partir da prática, submetendo-a à nova teorização”. Dessa forma, ambas estariam se 

renovando  constantemente,  considerando  que  a  prática,  mesmo  sendo  concreta, 

dinâmica e fazendo parte da realidade, pode se tornar rotina, necessitando de uma 

reflexão teórica crítica para sua renovação. Por outro lado, a teoria, ao distanciar-se 

da prática, pode ter a tendência de critalizar-se, não contribuindo para a explicação 

fundamentada da prática de forma dinâmica. 

21
TP

�
PT Atividade que reúne em sala de aula todos os alunos, tendo várias finalidades, entre estas:  realizar discussões 

teóricas para tirar dúvidas;  elaborar provisoriamente conceitos;  apresentação das conclusões após a busca de 
material bibliográfico e leitura, podendo passar antes por discussão prévia em pequenos grupos ou não. 

146



3. Processo de aprendizagem ao longo da vida para a constituição de sujeitos: a 
construção das competências com qualidade formal e política.

Consideramos  que  a  articulação  teoria/prática  se  faz  através  de  reflexão 

crítica e pesquisa, pois, para sustentar uma prática em constante transformação, é 

necessário o desenvolvimento do aprender a aprender.

O mesmo autor ainda destaca que 

é  claro  que  o  mero  estudo cheira  a  alienação  e  é  por  isso  que 
facilmente tachamos a formação universitária de alienada, porque 
vive no mundo da teoria ou no mundo da lua. Quando deixamos a 
universidade, nada sabemos de prático. Neste sentido, seria de todo 
oportuno introduzir a teorização das práticas, porque sem qualquer 
prejuízo da teoria, acrescenta o contato com realidades concretas, 
muito além dos estágios  caricaturais.  Em certo  sentido,  o  aluno 
nunca  deveria  sair  da  prática,  como  se,  para  estudar,  fosse 
necessário suspender a vida concreta (DEMO, 2001, p.134).

Os alunos também perceberam a intenção da articulação dos conteúdos para 

uma relação teoria/prática como também em sua interpretação, considerando que os 

problemas  de  saúde  necessitam de  compreensão/interpretação  e  intervenção  com 

enfoque  interdisciplinar  e  que,  no  modelo  de  formação,  a  construção  do 

conhecimento  deveria  estar  nesta  direção.  Isto  confirma  de  certa  forma  as 

observações  acima,  pois  a  possibilidade  da  construção  do  conhecimento  se  dá 

também pela “convivência” de distintos atores que detêm parcelas diferenciadas de 

conhecimento favorecendo a ampliação das dimensões do aprender.
“(...) Porque antes a gente se preocupava com  a patologia, então a gente vai cuidar  
daquela patologia. O fato da gente estar estudando por exemplo: saúde da mulher,  
saúde do adulto, saúde da criança, acho que isso também foi muito importante, a  
gente vê como um todo cada indivíduo. A gente estudava tudo sobre a criança, o  
cuidado com a criança.(...)”(DSC 6)

Para que essa construção do conhecimento ocorresse de forma articulada 

entre  as  disciplinas,  adotamos  o  modelo  de  currículo  integrado.  O  mesmo  foi 

organizado em unidades educacionais (anexo E), considerando que estas seriam a 

célula  organizacional  para  a  aprendizagem  dos  conteúdos  para  desempenhar  as 

práticas  do  Enfermeiro  (considerando  o  aprender  a  aprender,  aprender  a  fazer, 

aprender a ser e o aprender a conviver).

A interdisciplinaridade,  um dos eixos norteadores do currículo integrado, 

também tem como eixo a integração teoria/prática, na perspectiva da práxis.
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Para  uma  aproximação  desse  conceito,  é  necessário  que  se  considere, 

preliminarmente,  o  conceito  de disciplina,  que  tem um objeto do qual  se  ocupa, 

sendo  delimitada  pelos  conceitos,  teorias,  métodos  e  instrumentos  para  sua 

investigação e aplicação. Segundo Japiassu (1976), a disciplina é uma progressiva 

exploração científica especializada numa determinada área ou domínio homogêneo 

de estudo. 

Contudo, ao nos depararmos com a complexidade dos problemas e os mais 

variáveis procedimentos para intervenção nas diversas dimensões,  da promoção à 

recuperação  de  doentes,  há  necessidade  estratégica  do  trabalho  em  equipe  com 

enfoque interdisciplinar como método de trabalho.

Essa urgência por uma nova forma de construção do conhecimento, no caso 

a interdisciplinaridade, apareceu, inicialmente, na Europa, principalmente na França 

e  na Itália,  em meados da  década  de 1960,  durante  o  movimento  estudantil  que 

reivindicava  um novo estatuto de  universidade  e  de  escola.  Surge,  em princípio, 

como tentativa de elucidação e de classificação temática das propostas educacionais 

de alguns professores que estavam buscando o  rompimento de uma educação por  

migalhas (FAZENDA, 2000).

Gallo  (2001,  p.27)  reconhece  ainda  que  as  propostas  interdisciplinares 

surgem como uma necessidade de um inter-relacionamento explícito e direto entre 

todas  as  disciplinas,  considerando  que  a  produção  dos  saberes  especializados  e 

compartimentalizados já não está mais dando conta de responder a certas questões 

que a realidade nos mostra, pois “começaram a surgir  problemas que as ciências 

modernas, estanques em suas identidades absolutas, não são capazes de resolver – e, 

às vezes, nem mesmo de abordar”.

Segundo  Fazenda  (2000),  Georges  Gusdorf  foi  um  dos  precursores  do 

movimento  da  interdisciplinaridade,  apresentando  à  UNESCO  (Organização  das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), em 1961, um projeto de pesquisa 

interdisciplinar para as ciências humanas. A intenção do projeto seria a de orientar as 

ciências humanas para a convergência, diminuindo as distâncias teóricas entre essas, 

trabalhando  pela  unidade  humana,  considerando  essa  unidade  um  “estado  de 

espírito”, podendo ser presenciada nos momentos de pesquisa.  
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Apostel  apud Fazenda (2000),  em documento  da  OCDE (Organização  e 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico), de 1972, traz à tona a discussão da 

organização da universidade e o quanto essa pode interferir na pesquisa e no ensino. 

Na concepção da nova universidade, as barreiras entre as disciplinas poderiam ser 

minimizadas,  sendo  estimulada  a  atividade  de  pesquisa  coletiva  e  inovação  no 

ensino. 

No entanto, Japiassu (1976) já destacava que as estruturas organizacionais 

universitárias são compartimentalizadas, com repartição do saber, sendo os diversos 

domínios do ensino estritamente separados. Isso gera uma pedagogia fragmentária, 

com repartição piramidal da autoridade, solidez das cadeiras, fronteiras rígidas das 

disciplinas.  A  adoção  da  interdisciplinaridade  vem  questionar  os  conhecimentos 

adquiridos  e  os  métodos  praticados  nessa  forma  de  organização,  provocando 

modificações profundas dos hábitos pedagógicos. 

Sem  dúvida,  a  interdisciplinaridade  exige  estruturas 
flexíveis,  mas  também implica  novos  conteúdos  articulados  em 
função  dos  verdadeiros  problemas.  Enfim,  postula  métodos 
fundados  menos  sobre  as  distribuições  dos  conhecimentos  que 
sobre os treinamentos de certas aptidões e sobre o desenvolvimento 
de  faculdades  psicológicas  distintas  da  memória  e  do  simples 
raciocínio discursivo (JAPIASSÚ, 1976,  p.100).

Estas  colocações  nos  confirmam  a  necessidade  de  uma  nova  estrutura 

institucional e atitude dos pesquisadores/docentes/profissionais para uma nova lógica 

de  organização  das  pesquisas/ensino/assistência,  gerando  um  outro  processo  de 

trabalho,  criando  novos  métodos  e  relações  de  trabalho,  ou  seja,  uma  ação 

interdisciplinar. 

No Brasil, um dos primeiros estudos sobre a interdisciplinaridade foi o de 

Japiassú (1976), que traz inicialmente as diferenciações conceituais entre multi, pluri, 

inter e transdisciplinaridade, além de apresentar a metodologia interdisciplinar em 

seus pressupostos.

Num  primeiro  momento,  foi  necessária  uma  distinção  conceitual  das 

formas de busca da integração das disciplinas, a saber, segundo Japiassu (1976, p.73-

74).
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Descrição Geral Tipos de Sistemas Configurações
MULTIDISCIPLINARIDADE

Gama  de  disciplinas  que 

propomos  simultaneamente, 

mas  sem  fazer  aparecer  as 

relações que podem existir entre 

elas.

Sistema  de  um  só  nível  e 

objetivos  múltiplos;  nenhuma 

cooperação

PLURIDISCIPLINARIDADE

Justaposição  de  diversas 

disciplinas  situadas  geralmente 

no  mesmo  nível  hierárquico  e 

agrupadas  de  modo  a  fazer 

aparecer  as  relações  existentes 

entre elas.

Sistema  de  um  só  nível  e  de 

objetivos  múltiplos; 

cooperação,  mas  sem 

coordenação.

INTERDISCIPLINARIDADE

Axiomática comum a um grupo 

de  disciplinas  conexas  e 

definidas  no  nível  hierárquico 

imediatamente  superior,  o  que 

introduz a noção de finalidade

Sistema  de  dois  níveis  e  de 

objetivos  múltiplos; 

coordenação  procedendo  do 

nível superior.

TRANSDISCIPLINARIDADE

Coordenação  de  todas  as 

disciplinas e interdisciplinas do 

sistema  de  ensino  inovado, 

sobre a base de uma axiomática 

geral.

Sistema  de  níveis  e  objetivos 

múltiplos;  coordenação  com 

vistas a uma finalidade comum 

dos sistemas.

Figura 9 –  Distinção conceitual  na integração das  disciplinas,  segundo Japiassu, 
1976.

O mesmo autor, ao apresentar a metodologia do trabalho interdisciplinar na 

pesquisa, destaca que esta requer algumas etapas, dentre as quais estão a constituição 

da equipe, o estabelecimento da linguagem a ser utilizada e da problemática a ser 

investigada, a repartição das tarefas e a apresentação dos resultados em comum.

Inicialmente, para que ocorra a interdisciplinaridade, alguns passos devem 

ser observados, como aqueles para constituir uma equipe. Isto será relevante uma vez 
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que as trocas são importantes para a resolução de determinados problemas, dentre 

eles os sociais. Esta equipe pode se constituir em um grupo de reflexão ou um grupo 

de  pesquisa  e,  terá  melhores  resultados  se  for  institucionalizada,  uma vez  que  a 

organização e o estabelecimento de regras metodológicas são necessárias para que as 

trocas, os confrontos, e o enriquecimento recíproco ocorram.

No  PPP  do  Curso  de  Enfermagem da  FAMEMA buscamos  trabalhar  a 

formação dos enfermeiros utilizando a interdisciplinaridade, enquanto estratégia de 

construção do conhecimento de forma integrada, além da construção do trabalho em 

equipe  na  assistência.  Para  isso,  tem  sido  necessária  a  construção  de  novas 

estratégias  de  ensino-aprendizagem  no  planejamento  do  ensino,  novas  estruturas 

administrativas e instâncias decisórias.

Ao se propor um projeto pedagógico que busca a formação de enfermeiros 

com competência para o trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar, sabe-se 

que  isso  implica  a  construção  de  novas  tecnologias,  processos  de  trabalho, 

instrumentos  e  saberes  que  os  capacitem  para  entender  a  natureza  dos  objetos 

complexos que encontrarão nos campos de estágio, ou seja, nos serviços de saúde e 

na comunidade.

O trabalho em equipe, enquanto prática social em saúde, portanto, dinâmica, 

transformadora,  reproduzindo  as  relações  sociais  de  uma  determinada  sociedade, 

também  envolve  relações  de  poder,  enquanto  poderes  sobre  saberes  e  práticas 

articuladas  a  cada  profissão,  conforme  visto  anteriormente  na  formação  do 

enfermeiro crítico. Dessa forma, também há uma reconstrução desses limites na ação 

interdisciplinar, muitas vezes tão bem delimitados, a ponto de serem impeditivos (ou 

não) da ação conjunta,  na busca da compreensão e da solução dos problemas de 

saúde.

Nesse contexto, a linguagem aparece, também, como um outro desafio a ser 

tratado, pois, para que as trocas se realizem, devem ser discutidos os conceitos-chave 

a serem empregados durante os trabalhos. Trata-se de estabelecer uma linguagem 

comum,  sem,  no  entanto,  sacrificar  a  terminologia  de  cada  disciplina,  nem criar 

necessariamente uma nova terminologia unificada, comum a todas as disciplinas. O 

que  se  faz  necessário  é  que  cada  pesquisador/docente/profissional  seja  capaz  de 

compreender a linguagem que será utilizada nas trocas, ou seja, os significados dos 
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conceitos e  termos a  serem empregados,  portanto uma terminologia comum para 

evitar  ambigüidades  para  uma  comunicação  eficaz  entre  as  disciplinas.  Seria  a 

capacidade, portanto, que cada pesquisador teria de transcodificar, ou seja, transpor, 

em termos de sua própria disciplina, as conseqüências das afirmações das outras.

Almeida Filho (1997) destaca que o que circula são os sujeitos portadores 

de  discursos  diversificados  sobre  o  mesmo  objeto.  Portanto,  o  mesmo 

objeto/evento/fenômeno  pode  ter  várias  interpretações,  sendo  importante,  ao  se 

iniciar uma discussão sobre este, deixar claro quais as balizas conceituais sobre as 

quais se está interpretando o mesmo. 

Portanto, a linguagem e os processos de comunicação são elementos-chave 

para uma ação interdisciplinar, pois nas trocas entre as pessoas que vão compor um 

determinado trabalho em equipe há necessidade de argumentação sobre determinado 

objeto/ação. Abordaremos o processo de comunicação em grupos, posteriormente, 

quando se fizer a discussão do processo pedagógico em grupo.

Dessa forma, essa questão no trabalho de equipe torna-se importante, na 

medida que, ao tomarmos a Enfermagem, por exemplo, enquanto “uma prática social 

(...) inserida num determinado processo de produção em saúde, [no qual] (...) seu 

objeto  de  trabalho e  sua finalidade  são  semelhantes  às  demais  práticas  de saúde 

(medicina,  odontologia,  fisioterapia,  fonoaudiologia, etc.),  (...)  a especificidade da 

enfermagem  são  seus  meios/instrumentos  de  trabalho,  ou  seja,  sua  forma  de 

intervenção na realidade (...)” (FAMEMA, 1997, p.14),  devemos estar  atentos ao 

modo pelo  qual  a  equipe  está  tomando o  objeto  de  trabalho  para  que  haja  uma 

integração/articulação de saberes e práticas para a resolução dos problemas, no caso 

objetos cada vez mais complexos.

A  delimitação  da  problemática  da  pesquisa  ou  definição  do  objeto  de 

intervenção para o trabalho em saúde é a próxima etapa a ser considerada. Nesta 

colaboram vários especialistas, sendo fundamental a utilização de uma linguagem 

que possa ser compreendida pelo grupo, trazendo cada ponto de vista sobre o real. A 

definição do problema torna-se estratégica, à medida que pode gerar confrontos, se 

cada  disciplina  quiser  valorizar  em demasia  o  ponto  de  vista  apresentado.  Daí  a 

importância da próxima etapa.
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Nesse  momento,  devemos  repartir  as  tarefas,  as  responsabilidades  na 

pesquisa/ensino/assistência,  a  função e  a  autoridade  que  cada  um deverá  ocupar, 

além de  se  estabelecer  o  estatuto  e  os  papéis  dos  pesquisadores/profissionais  de 

saúde. Faz-se necessário um clima democrático para que haja a livre expressão das 

opiniões,  sendo,  também,  necessária  a  liderança  por  uma  das  disciplinas.  As 

intervenções do líder têm como finalidade a cooperação, no sentido da orientação da 

pesquisa/ensino/assistência, determinada pelo seu objetivo.

O último momento metodológico tem por finalidade colocar em comum os 

dados ou resultados parciais coletados pelos diversos especialistas, já previamente 

analisados. As interconexões podem surgir nessa fase, em que poderão existir dois 

momentos:  o da previsão e o da prospecção. Há necessidade de se registrar o maior 

número  possível  de  tendências,  para  prever  o  desenrolar  do  futuro  do  que  já  se 

esboçou  e  levar  em  conta  o  maior  número  de  possibilidades  de  intervenções 

incidentais  dos  homens.  Através  da  previsão  extrapolam-se  tendências  atuais  e, 

mediante a prospectiva, procura-se propor certos objetivos a partir do diagnóstico da 

situação atual e de sua evolução.

Portanto, mais que criar passos, momentos e delimitações para que a ação 

interdisciplinar  ocorra,  precisamos  estabelecer  uma  ação  integradora,  em  que 

possamos  trabalhar  a  responsabilidade  coletiva  com  relação  ao  objeto  a  ser 

investigado, aprendido ou de intervenção no campo da saúde, além de estabelecer os 

limites  e  compreender  as limitações provenientes  das relações de  poder  em jogo 

neste conjunto.

Somente  o  fato  de  termos  uma  estrutura  curricular  por  unidades 

educacionais  não  garante  que  os  docentes  possam ter  uma  ação  interdisciplinar. 

Podemos, neste momento, estar nos aproximando muito mais da muldisciplinaridade, 

quando  construímos  os  conhecimentos  com  os  alunos  por  adição  de  novos 

conteúdos,  sem  necessariamente  estarmos  articulando-os  em  uma  rede  de 

informações, ou mesmo com as situações do cotidiano.
“(...) Agora que a gente chegou no topo, é como se uma unidade educacional puxasse  
a outra, como se fosse juntando, como se fosse um quebra-cabeças. Com certeza em  
cada hora você vai aprendendo, vai melhorando sua aprendizagem, por exemplo: no  
começinho a gente não sabia nada. Aí no segundo ano a gente começou a aprender  
alguma coisinha, no terceiro a gente melhorou o que a gente aprendeu no segundo. A  
facilidade no método é que a gente aprende muito (...) você estuda o paciente como 
um todo, a fisiologia inteira dele, a histologia, a patologia, tudo de uma vez. Então  
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você vê o paciente ou o órgão de uma vez só e aí você vai juntando, vai fazendo um  
gancho. Isso é diferente das outras Faculdades.(...)” (DSC 2)

Gomes e Deslandes (1994) apontam que a interdisciplinaridade é ao mesmo 

tempo uma questão de saber e de poder. Ou seja, há delimitações científicas para 

dominar  um  determinado  objeto  de  estudo,  mas  isso  também  leva  a  uma 

fragmentação que, quanto maior for, menor poderá ser o exercício do poder num 

conjunto maior de conhecimentos. Assim, para que se possa avançar no exercício da 

interdisciplinaridade, é preciso lembrar que essa não anula a disciplinaridade, bem 

como não se trata de justaposição de saberes, nem anula a especificidade de cada 

campo de saber, mas implica a consciência dos limites e das potencialidades de cada 

campo, para que ocorra  uma abertura num processo de trabalho coletivo. 

Considerando as práticas em saúde e a complexidade dos problemas, cada 

vez  mais  vem  sendo  percebida  a  necessidade  do  trabalho  em  equipe 

multiprofissional, com enfoque interdisciplinar na busca da solução dos problemas. 

Campos (1997b) aponta que a crescente especialização dos profissionais de saúde 

vem provocando uma diminuição da capacidade de resolver problemas e aumentando 

a alienação desses profissionais em relação aos resultados de suas práticas. Há uma 

diminuição do grau de responsabilidade, com perda de eficácia e aumento dos custos 

durante o atendimento dos usuários. Cada um sente-se responsável somente pelo que 

lhe compete, na sua especialidade, perdendo a noção do problema como um todo.

O mesmo autor sugere, portanto, que nos modelos organizacionais ocorra 

uma potencialização da produção em saúde,  combinando no trabalho em equipe, 

graus de polivalência com um certo nível necessário e inevitável de especialização. 

Propõe a aplicação dos conceitos de Campo e de Núcleo de competência, além de 

responsabilidade  profissional  ao  se  planejar  a  formação,  bem  como,  a  prática 

profissional em saúde. Por núcleo de competência

entender-se-ia  o  conjunto  de  saberes  e  de  responsabilidades 
específicos a cada profissão ou especialidade” (...) e por campo de 
competência  “ter-se-ia  saberes  e  responsabilidades  comuns  ou 
confluentes  a  várias  profissões  ou  especialidades.  Todo o  saber 
básico, por exemplo, sobre processo saúde-doença. Conhecimentos 
sobre  o  funcionamento  corporal,  sobre  relações 
profissional/paciente, sobre risco epidemiológico e regras gerais de 
promoção e de prevenção. Pertenceriam também ao Campo noções 
genéricas sobre política, organização de modelos e do processo de 
trabalho em saúde (CAMPOS, 1997b, p. 248-249).
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Parece  ser  no  reconhecimento  destes  limites  –  Campo  e  Núcleo  de 

competências que pode haver a potência para o salto qualitativo, ou seja, a abertura 

para a possibilidade de formação de profissionais críticos que tenham a capacidade 

de ser sujeito no processo de mudança das práticas em saúde, atuando em equipe 

com  enfoque  interdisciplinar.  Neste  processo,  há  de  se  buscar  na  articulação 

teoria/prática  através  de  metodologias  que  problematizem a  realidade,  ou  seja,  a 

ação/reflexão para a construção da ação transformadora.

O processo pedagógico, portanto, deve estar a serviço de uma integração no 

mundo do trabalho para que os alunos possam refletir sobre as práticas em saúde 

através  de  sua  atuação nos  cenários  de  ensino-aprendizagem nos  quais  vão estar 

presentes  as  contradições  do cotidiano do  campo da  saúde,  em que  podem estar 

sobrevivendo  práticas  que  promovem  a  atenção  à  saúde  com  respeito,  ética, 

considerando as competências com qualidade formal e política dos enfermeiros e da 

equipe de enfermagem, como também o inverso do desejado enquanto qualidade e 

direitos do usuário do sistema de saúde.

Toda esta vivência da realidade na Metodologia da Problematização deve 

servir de aprendizagem para os alunos e, ao mesmo tempo, servir para que possamos 

ter a possibilidade de, ao refletir sobre as práticas, ter condições de propor mudanças. 

Ao estarmos inseridos nos cenários, como integrantes deste, podemos discutir/refletir 

com os sujeitos (profissionais de saúde e comunidade) que aí realizam suas práticas e 

são usuários dos serviços e expor as contradições que decorrem dessas práticas e 

encontrar novas alternativas para mudança das mesmas.
“(...)  A  gente  até  tentava  discutir,  mas  o  docente  sempre  ficava  do  lado  do  
enfermeiro,  sempre os errados são os alunos (...).  Acho que sempre  vai ser  difícil  
mudar isso. Teve uma vez que eu entrei no hospital, os funcionários estavam dando 
banho,  e  vi  uma funcionária  batendo num paciente.  Eu não sabia  o  que  fazer,  
porque eu era aluna. A gente não tem poder nenhum. (...) fique lá um pouquinho pra  
ver,  mas  na  hora  em  que  eu  cheguei  as  coisas  mudaram,  (...)  contei  pra  minha  
professora. Foi falado no grupo: “que absurdo! que absurdo, não pode ser assim”.  
Perguntaram o que eu faria se fosse enfermeira da unidade? Eu falei que chamaria  
essa funcionaria em particular e perguntaria porque que ela fez aquilo, e tentaria ver  
uma maneira dela não fazer mais. Conversando que se entende.  Mas depois disso  
não foi falado mais e como a gente estava numa unidade muito complicada, havia  
muita resistência dos funcionários em relação aos alunos, a docente achou melhor  
não falar nada  e deixou elas por elas.(...)Fica complicadíssimo.(...)” (DSC 8)
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Na implementação de uma pedagogia crítica, a construção da visão crítica 

sobre a realidade em que o aluno está inserido depende de como o professor constrói 

a sua visão sobre o processo ensino-aprendizagem e como ele está concebendo o seu 

papel nisto pois, se o professor não tem uma visão crítica sobre a realidade, pode, 

conseqüentemente, deixar de ajudar os alunos na construção de sua crítica. Segundo 

os alunos, a postura adotada nesses casos era a de não enfrentamento dos problemas 

que  ocorriam  nos  cenários  de  ensino-aprendizagem,  reproduzindo  o  modelo 

assistencial e de ensino tradicional.
“(...)  porque não são todos  os  docentes  que têm essa  visão,  ser  crítico,  reflexivo,  
mudar a prática. Você chega na prática, a prática é totalmente diferente do que a  
gente teve aqui dentro. O que está na teoria é tudo muito perfeito, e o que está na  
prática é tudo muito diferente. Às vezes a gente tem que mudar muita coisa que está  
na teoria para dar certo na prática, nunca é certinho, nada é perfeito. (...)” (DSC 8)

“(...) Você não consegue exercer, implementar aquilo que você aprendeu, quer dizer,  
um pouco você aprendeu. Em estagio a gente via,  você vai lá pensando um monte de  
coisa para querer fazer ou pensando de um jeito, chega lá o enfermeiro faz umas  
outras coisas totalmente diferentes. Você conversa sobre a prática dele dentro da 
academia,  mas  ele  não  está  mudando  nada,  isso  não  chega  nele.  É  bem 
desestimulante  ver  o  que  acontecia  com  o  enfermeiro  dentro  da  prática  e  mais  
desestimulante a gente saber que a gente não podia fazer nada pra ele, pra poder  
fazer com que o enfermeiro dentro do campo tivesse mais respeito ou se tocasse de  
algumas coisas mais críticas.(...)” (DSC 8)

É  interessante  observar  que,  apesar  de  apresentar  alguns  problemas  e 

resistências  por  parte  dos  sujeitos  no  processo  ensino-aprendizagem,  os  alunos 

conseguem elaborar a crítica mesmo com a presença do professor que não estimula 

esta  atitude.  Em algum outro  momento  ele  possivelmente  conseguiu  construir  o 

processo  de  elaboração  da  crítica  e,  mesmo em condições  não  favoráveis,  tenta 

elaborar a sua visão sobre o que está ocorrendo. Há, no entanto, o limite evidente da 

impossibilidade da intervenção nos cenários de ensino-aprendizagem.
“(...) mesmo que não haja uma discussão sua com a docente, sua com o enfermeiro  
você  vai  ter  uma  crítica  quanto  à  sua  prática,  quanto  à  prática  de  quem  está  
trabalhando na Unidade junto com você, seja aluno, seja enfermeiro, porque você  
está no estágio, você está vivenciando, vê a posição de cada um e a sua também. (...)”  
(DSC 7)

Este limite acaba ficando evidente, pois as discussões não se ampliam tendo 

a presença da equipe que atua no local, podendo depender  da visão pedagógica do 

docente e, conseqüentemente como interpreta qual seria o seu papel nestes locais, 
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como estava sendo possível sua inserção nestes cenários, além da disponibilidade, 

desejo e possibilidades da instituição e dos profissionais dos serviços em rever as 

práticas. Isso já havia sido exposto no momento em que os alunos apresentam a sua 

percepção  com  relação  à  atuação  do  enfermeiro  nos  cenários  de  ensino-

aprendizagem, apresentando-o desmobilizado, desmotivado, sem crítica, aquele que 

somente realiza suas atividades como uma repetição e obrigação.
“(...) Na rede é onde nós temos mais liberdade, teoricamente. Quando entrei na rede a  
minha docente falou que ia entrar na assistência, só que com uma visão diferente.  
(...)  você  vai  se  integrar  no  trabalho,  vai  estar  vendo  o  desenvolvimento  das  
atividades,(...). Vai levantando os problemas, vai levantando as propostas. Foi isso  
que fiz. Já tentei falar com a gerente da UBS e com a enfermeira assistencial várias  
vezes, sem respostas. A maioria das vezes que começo a falar, (...) não dá atenção.  
(...)  Falei  para  minha  professora  (...)  que  encontro  muita  dificuldades  de  estar  
falando isso com elas, porque sempre tem uma coisa nova do serviço para tocar (...).  
Era para ter uma reunião (...), mas não teve.(...) Tanto é que essa reunião ela fez  
questão porque ela acha importante que eu esteja falando. Só que é o tal negócio, nós  
duas não temos poder nenhum dentro do posto. Ela também não tem. (...) As pessoas  
ainda não sabem qual é o espaço dela lá dentro.(...)” (DSC 12)

Consideramos também no discurso dos alunos que há um questionamento 

quanto  à  relação  de  poder  dos  docentes  nos  serviços  de  saúde  do  município  e 

conseqüentemente qual era a sua inserção para que houvesse a integração ensino-

serviço. 

Temos que apontar também que há necessidade de se começar a construir 

uma base de contratos de trabalho para uma integração, ou mais ainda uma parceria 

entre  ensino-serviço  para  o  enfrentamento  dos  problemas  identificados,  e  que 

efetivamente os docentes se envolvam para que isto ocorra. 

Fica muito difícil o docente isoladamente tentar resolver as demandas que 

possam  surgir  para  que  ocorra  um  processo  de  mudança  do  modelo  técnico-

assistencial,  pois  se  não  houver  mudança  na  prática  dos  profissionais,  tanto  dos 

docentes  como dos enfermeiros  dos  serviços,  as  medidas acabam sendo somente 

superficiais  e  acabam  tornando-se  uma  atividade  isolada  e  artificial  no  âmbito 

acadêmico, podendo gerar uma sensibilização por parte dos alunos, mas não uma 

ação que se consolida com mudanças efetivas nas ações dos profissionais, ou seja, a 

práxis. 

Dessa forma, há também necessidade de que os profissionais dos serviços 

conheçam mais sobre o novo currículo, quais as metas a serem alcançadas e quais as 
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estratégias  adotadas  para  que  tenham  condições  de  contribuir  no  processo  de 

formação. Na medida que o pessoal de serviço e também da comunidade possam 

estar participando do planejamento e implementação das atividades, há uma maior 

possibilidade de envolvimento através dos contratos firmados entre os parceiros.
“(...) Os funcionários da unidade hospitalar  deveriam ter uma capacitação maior  
para  receber  os  alunos.  Eles  deveriam  ter  mais  conhecimentos  do  que  cada  ano  
desenvolve. Deveriam saber que eles trabalham num hospital escola e que eles tem 
que lidar com os alunos.(...)” (DSC 12)

Garantir espaços para que ocorra a (re)discussão das práticas é importante 

na  medida  que  tanto  o  serviço  como  a  academia  possam  unir  esforços  para  o 

enfrentamento dos problemas identificados,  baseando-se no conceito  ampliado de 

saúde/doença e, conseqüentemente, como se explicam os problemas da comunidade, 

como também rever as estratégias e os processos de trabalho para que possam ser 

implementadas novas ações. Dessa forma, a teoria e a prática se interconectam para 

que uma possa estar a serviço da outra.

Os alunos, ao reconhecerem a necessidade de construção de espaços para a 

reflexão, também detectam que deve ser pensado como encaminhar estrategicamente 

a  elaboração  das  soluções  para  que  haja  possibilidade  da  atuação  efetiva  dos 

mesmos, para que não ocorra o cerceamento de suas ações, considerando os limites 

para um processo de formação da graduação e as responsabilidades dos serviços, 

quais são os atores envolvidos nos serviços de saúde e na comunidade. Além do 

mais, estes espaços deveriam ser ampliados para que possam se tornar tanto espaços 

de aprendizagem, como também de decisão coletiva para os encaminhamentos dos 

problemas identificados entre academia-serviço-comunidade.
“(...) Tinha o espaço para refletir, não num espaço grande que desse para todo mundo  
falar ou expressar o que sentia, o que tinha acontecido. Agora o espaço para você  
tentar solucionar, ou tentar propor alguma coisa de diferente, isso não teve. Quando 
a gente passou no estágio da unidade da UBS, tinha o espaço pra gente falar do  
resultado no serviço, na comunidade. A estratégia era todo mundo em grupo pra  
falar, refletir,  só que eu acho que  podia também ter alguma outras coisas, como  
conversar com a enfermeira da unidade hospitalar, chamar o secretário, uma coisa  
mais formal, menos no sentido de desabafo, mas falar para chegar num objetivo. Eu  
acho que não tinha o espaço pra propor soluções.(...)” (DSC 8) 

“(...)No estágio a intenção é a de que você participe do serviço, que você veja como  
funciona e se possível atuar também. Mais (...) a maioria dos alunos não consegue  
fazer. Quando a gente estava no hospital a orientação era o seguinte: faça as coisas  
que  você  faria  dentro  do  hospital  como se  você  fosse  a  enfermeira  que  estivesse  
trabalhando nesta instituição. Não foi possível fazer. Chegamos na rede e o estágio  
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também é como se você fosse o enfermeiro (...) Só que também a gente percebe que é  
muito difícil, porque você sendo aluna, você sabe que você teria que desenvolver e  
seria o certo porque até mesmo o seu aprendizado seria muito bom, (...) Mas tem 
alguns profissionais que a gente encontra que dá liberdade para (...) desenvolver a  
atividade  do  estágio  e  acabar  interagindo  com  o  serviço.  Mas  em  outros  casos  
não.(...)”(DSC 8) 

Assim,  atuar  tendo  por  sustentação  um  saber  interdisciplinar  implica  a 

revisão  dos  processos  de  trabalho,  adequando  ou  construindo  novos 

meios/instrumentos, ou seja, novas tecnologias - com conteúdos para o desempenho 

da competência com qualidade formal necessária para o trabalho em equipe - tendo 

como  finalidade  uma  maior  articulação  das  ações  e  dos  conhecimentos  para  a 

resolução dos problemas de saúde, que têm exigido, cada vez mais, novos processos 

de acordo com o grau de complexidade que se constituem.

Os conteúdos sempre foram um problema à parte quando repensamos os 

PPP.  Muitas  vezes  as  reformas  curriculares  somente  alteram  a  composição  dos 

conteúdos,  não  ocorrendo  as  mudanças  e  transformações  de  referenciais  e 

metodologias. 

Há  um questionamento  de  como devemos  fazer  a  seleção  dos  referidos 

conteúdos para que tenhamos uma formação consistente, lembrando que os alunos 

entrevistados já tinham esta preocupação desde o início do curso. Cada vez mais os 

autores que pesquisam a área da educação vêm afirmando que não é mais possível o 

domínio de um grande volume de conhecimentos, visto que estes são provisórios, 

pois estão em constante mudança, em grande quantidade e disponibilidade. Disto 

procedem as recomendações de que precisamos começar a trabalhar os processos que 

capacitem e estimulem os alunos e futuros profissionais a aprenderem a aprender, à 

formação ao longo da vida, à capacidade de renovar-se constantemente.

Devemos estar, portanto, preocupados em selecionar os processos básicos 

de  aprendizagem  que  estimulem  a  autonomia  de  estudo  e  busca  para  que  os 

profissionais saibam elaborar as soluções dos problemas com criatividade, adequação 

às condições que o meio onde estiverem inseridos delimitar, com base científica e 

que  os  estimulem a  elaboração  de  novos  conhecimentos  caso  ainda  não  estejam 

disponíveis.
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Para que possamos exercitar esta competência do aprender a aprender com 

capacidade crítica, temos que optar pela qualidade dos processos de aprendizagem 

versus a quantidade de conteúdos.

Quando os alunos passaram pelas unidades educacionais, perceberam que, 

ao  terem  um  volume  muito  grande  de  conteúdos  para  serem  “cumpridos”  nas 

seqüências  de  atividades,  tinham  um  nível  de  aprendizagem  inversamente 

proporcional à qualidade desejada, ao nível de apreensão possível.
“(...) As vezes o tempo não era suficiente para estar discutindo. Tinha aquele monte  
de atividade que tinha que cumprir, e uma situação que acontecia lá no estágio que a  
gente não gostou, queria discutir, acabava não dando tempo. Era meio ilusório esse  
tempo, todo dia tinha meia hora para discutir depois do estágio. Só que esse tempo  
não existia, acabava ficando aquela correria e todo mundo  evoluindo e acabava indo  
embora sem esse momento para discussão.(...)” (DSC 7)

“(...) Ao mesmo tempo que no primeiro te formam a crítica, te formam a visão mais  
humanitária, no segundo ano você tem um conhecimento científico, que você precisa  
ter para poder ser um bom profissional, mas aí fica só esses seis meses, é muito pouco  
tempo. A gente teve os sistemas, e a gente passou muito rápido, pra aprender vou ter  
que estudar muito ainda. Só que eu acho que a parte teórica, da parte biológica e a  
técnica,  ficaram muito  em haver.  O  período  aonde  se  aprende  a  parte  biológica  
deveria ser maior. Foi enfocado muito a critica e deixou um pouco de lado esses dois  
que são importantíssimo para você exercer a crítica, porque sem conhecimento não dá  
para ser critico. Dá para você relacionar os dois.(...)” (DSC 2)

A escolha de um volume muito amplo dos conteúdos acaba correndo o risco 

de ter  um resultado possivelmente pouco desejável,  pois  pode não aprofundar os 

conteúdos essenciais para a profissão e os processos de aprendizagem de base para 

que  os  alunos  possam aprender  a  buscar  e  reconstruir  seu  conhecimento  e  suas 

competências constantemente ao longo de sua vida profissional.

Este seria possivelmente um dos campos de investigação junto aos docentes 

no  qual  poderíamos  ampliar  o  nosso  entendimento  sobre  como  trabalharmos  a 

interdisciplinaridade  para  conseguirmos  realizar  alguns  recortes  de  conhecimento 

pertinentes para a prática em Enfermagem, na perspectiva da mudança da formação e 

dos modelos assistenciais.
“(...) E a gente acabou ficando sem ver algumas coisas, ou não dava tempo, acho que  
tinha tanto texto que a gente não conseguia.(...) Agora que a gente está com alguns  
textos mais espaçado, a gente consegue ler, a gente lê uma, duas, três vezes e você  
faz  síntese,  você  consegue  entender  o  que  esta  estudando,  pra  você  ir  pra  uma 
discussão.  Naquela época acho que até  a participação não era muito grande por  
causa disso, você tinha um “mundarel” de texto para estar lendo e chegava no final  
você (...) não tinha como dar conta.(...) Porque não dava tempo, tanto é que teve  
aquela  época  que  a  gente  falava  que  íamos  tentar  conseguir  mais  um  ano  de  
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faculdade pra conseguir ver as coisas que faltaram. Porque teve bastante coisa que  
ficou. Mas tiveram algumas coisas que ficaram. (...) Acho que principalmente nas  
básicas. A gente até acabava tendo que voltar, (...) pra estar estudando.(...)” (DSC 2)

“(...) Deu para discutir sobre a prática dos enfermeiros. Mas não tudo de todas as  
unidades, nunca era uma coisa aprofundada. (...)” (DSC 8)

O volume  de  conteúdos  selecionados  em um curso  não  garante  que  os 

alunos vão ser profissionais mais “sabidos” ou mais competentes. Werneck (1999) 

aponta que a  quantidade satura,  porque o estudo, em vez de ser um processo de 

renovação dos alunos, passa a ser uma tortura das inteligências. Uma listagem de 

conteúdos  sem  significados  para  a  prática  de  vida  ou  profissional,  desanima  os 

alunos frente à tarefa que, antes de mais nada, deveria ser de prazer. “Aqui é preciso 

quebrar o paradigma tradicional de que estudo é penoso, de que o trabalho é um 

castigo” (WERNECK, 1999, p.53).

Os alunos destacam também que o tempo acaba ficando inadequado para 

que ocorra a aprendizagem. Isto também pode ter a ver com o volume delimitado 

para  cada  seqüência  de  atividades,  como  também  com o  ritmo  de  cada  um  no 

processo ensino-aprendizagem, pois, acabamos encaixando todos os alunos em uma 

Curva de Gauss. Os que não atingem os objetivos nos tempos propostos, têm sua 

aprendizagem  comprometida,  pois  ao  invés  de  terem  tempo  para  recuperar  os 

conteúdos  que ainda não foram compreendidos, têm que iniciar os novos conteúdos 

junto  com  todos  os  demais,  já  que  muitas  vezes  nem  sobra  tempo  para  que  o 

professor possa investir em outras estratégias e tempo a fim de que eles também 

possam atingir os objetivos.

Na elaboração do PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA, trabalhamos 

com a delimitação de conteúdos a partir da prática do enfermeiro, considerando as 

propostas de mudanças na perspectiva da vigilância à saúde, considerando: o perfil 

do  profissional  a  ser  formado,  os  fundamentos  filosófico,  sócio-cultural  e 

psicológicos e, os objetivos educacionais do curso, chegando a uma rede explicativa 

dos  conceitos-chave  (anexo  G)  e  conteúdos  a  serem  abordados  no  currículo 

(CHIRELLI; COSTA, 1998).

Apesar de isso ter gerado um documento contendo todos os desempenhos a 

serem  realizados  pelos  alunos  nas  unidades  educacionais  do  curso,  com  os 

respectivos recortes de conhecimento e disciplinas envolvidas, questionamos até que 
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ponto os docentes puderam implementar o que havia sido planejado, considerando os 

contextos de elaboração das unidades educacionais, com as primeiras aproximações 

entre as disciplinas de cadeiras básicas e da Enfermagem, tentando a construção de 

uma ação interdisciplinar, além das diversas interpretações das intenções contidas no 

PPP, do processo educacional para a formação de enfermeiros. 

Por isso que ao implementarmos o PPP, este estará sofrendo os diversos 

determinantes  presentes  na  realidade  em que  o  mesmo estiver  sendo  construído, 

como  a  visão  de  mundo  de  cada  sujeito  sobre  o  projeto,  a  finalidade  de  cada 

instituição formadora, a influência do mercado de trabalho que também determina 

quais e como os conteúdos devem ser selecionados.
“(...) Acho também que os conteúdos foram suficientes,  bem escolhidos até para você  
começar  a  sua  vida  de  “criticidade”  vamos  dizer  assim,  uma  vida  profissional  
diferente.  (...)  No entanto,  tem gente que acha que não foi suficiente.  Talvez os  
textos, os conteúdos e as estratégias não foram adequadas para atender todas as  
necessidades  diferentes  dentro  de  uma  sala.  (...)  foram  suficientes  para  poder  
pesquisar mais, ir atrás, tentar com este conteúdo abrir minha cabeça para poder ir  
fazer e procurar outras coisas. Mas não acho que tenha sido para toda sala. Acham  
que ficou faltando algumas coisas das matérias básicas. Faltou muito o biológico, a  
gente viu a parte cientifica, mas viu muito pouco.(...)” (DSC 2)

“(...) Acho que o curso de enfermagem tem tudo pra crescer, acho que tem um monte  
de coisa legal, mas tem outras coisas que não valem a pena você sair igual a gente. A  
gente já vê as meninas que já começaram a fazer os concursos que não estão indo  
bem,  que  não  sabem nada  de  farmaco,  que  não  sabem nada  do  que  se  pede  no  
mercado.(...)” (DSC 2)

“(...) É como se fosse um esqueleto que a gente aprendeu na graduação.(...) Agora  
para você poder ter uma atuação realmente boa, você vai ter que sempre estar se  
renovando, sempre estar procurando.(...)” (DSC 15)

“(...)Acho que não dá para falar se falta alguma coisa , nada é completo, nada é  
perfeito.  Com certeza  vai  faltar  alguma coisa.  O  curso  deu  como  lidar  com um 
problema, como enfrentar conflitos, discutir,  conversar, levar para o grupo. Só que  
nada com receita: “olha, se  você tiver um problema com PVPI, você vai fazer isso!”  
(...) A questão da gente ir em busca, isso é interessante. Você pode não estar sabendo  
hoje um procedimento, uma matéria ou um conteúdo, mas você sabe que você pode ir  
em busca. É aquela história de sucessivas aproximações.(...)” (DSC 14) 

“(...) Então eu gostaria de fazer algum curso, alguma especialização, alguma coisa  
que me fizesse sempre estar mantendo esse raciocínio, para que não pare de pensar  
dessa forma, de agir como a gente tem agido até agora.(...)” (DSC 14)

Percebemos,  no entanto,  que os  alunos  entenderam que os  desempenhos 

construídos durante a graduação, com um determinado recorte de conhecimento e 

delimitação de determinados conteúdos, foram para que um profissional possa iniciar 
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sua carreira, tendo a capacidade de renovar as competências profissionais e, assim, 

renovar-se ao longo da vida, desenvolvendo a capacidade de aprender a aprender.

3.3.1.Professor  e  aluno  como  sujeitos  no  processo  ensino-
aprendizagem: ensinando a aprender e aprendendo a ensinar

Ao nos lançarmos na pedagogia da pergunta, em contraposição à pedagogia 

da  resposta,  estamos  construindo  uma  formação  que  tem  como  intenção  educar 

enfermeiros com uma visão questionadora sobre o mundo, não se atendo somente à 

sua  profissão.  Também,  ao  mobilizarmos  um  novo  sentido  para  o  processo 

educativo, estamos transformando os sujeito na sua  forma de ver e pensar o mundo. 

Para tanto, o professor e o aluno vão assumindo papéis, com determinadas 

atitudes que antes não poderiam ser imaginadas em uma pedagogia que somente 

buscava  respostas  prontas  e  acabadas  num conjunto  de  certezas  ditadas  por  um 

paradigma no qual os conhecimentos são construídos de forma linear, por adição de 

novas descobertas.

Na Metodologia da Problematização, assim como nas diversas metodologias 

que têm sua fundamentação numa pedagogia crítica, o professor tem um papel de 

mediador  da  aprendizagem  a  ser  construída  pelo  aluno,  visto  que  numa 

aprendizagem interacionista o professor faz a mediação entre o objeto e o aluno para 

a construção do conhecimento, na perspectiva da autonomia no processo de aprender 

a aprender.

 Como mediador ele deve instigar o aluno a refletir sobre a realidade em que 

está  vivendo sua  formação profissional,  tendo  como finalidade  à  elaboração  dos 

desempenhos para a construção da autonomia no processo de busca das informações 

e transformação delas em conhecimento, além da formulação do pensamento crítico, 

no caso,  sobre a Enfermagem e o campo da saúde num determinado contexto. 
“(...)O papel do professor é  estar interrogando, puxando o aluno, se ele sabe porque  
que ele está fazendo aquilo, se ele sabe o risco que aquilo está levando para aquele  
usuário. Ele tem que estar instigando o aluno a discutir. A gente ficava muito bravo  
porque a professora perguntava mesmo, ela ia lá no fundo. Mas hoje vejo (...) você  
não fazia nada por fazer, sabia o que você estava fazendo, tentava puxar lá do  
primeiro ano porque que estava fazendo aquilo.(...)” (DSC 9) 
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“(...) quando o aluno entra mais na prática, do estágio em si, se o aluno vem com 
algum tipo de reclamação (...) o professor questiona porque não deu certo, o que você  
acha que poderia mudar? Ele estaria instigando o aluno a ser crítico.(...)” (DSC 12)

“(...) Engraçado, quando virei pra professora e disse que estava cansada de perguntar  
as coisas e não ter respostas, ela falou mas é isso mesmo. A gente perguntava alguma  
coisa pra ela: “professora e agora o que a gente faz?” Ela  virava pra gente e falava:  
“o  que você  faria  agora,  eu  que te  pergunto!”  Então não era  aquele  negócio  de  
esperar,  que  tudo  tem  respostinha.  E  tem  muitas  pessoas  que  não  estavam 
acostumadas  com isso(...).  Isso  era  uma  crise  muito  grande,  por  você  não  ter  a  
resposta na hora que você queria, causava muita ansiedade.(...)” (DSC 14)

Nos discursos surge uma diferenciação com relação ao método tradicional 

quanto ao processo ensino-aprendizagem. Considerando que no método tradicional o 

professor  é  a  principal  fonte  de  informação  e  conseqüentemente  acaba  sendo  o 

emissor de uma verdade. Os alunos apontam que isto pode limitar a atuação dos 

futuros profissionais na busca de soluções originais e adequadas para a diversidade 

de problemas no campo da saúde, além de também limitar a crítica e capacidade 

avaliativa sobre as possíveis soluções dos problemas. 
“(...)No novo método você aprende demais porque ele te dá liberdade de construir o  
seu  conhecimento  e  isso  é  muito  importante.  As  pessoas  que  estão  no  método  
tradicional quando saírem da faculdade vão ter uma dificuldade muito grande de  
procurar aquilo que elas não sabem. Porque elas estudaram aquilo que o professor  
achava que deveria passar pra elas e nós não.(...)” (DSC 15)

“(...)A  gente  sofreu  muito  porque  os  nossos  veteranos  tinham  uma  aula,  então  
aquela era a única resposta certa que eles tinham  e a gente se deparava sempre com  
uma outra, outra e outra. (...) mas aí esse conflito da ansiedade de não ter resposta  
foi até o momento que a gente conseguiu perceber que podia caminhar pelas próprias  
pernas. Se a gente queria a reposta a gente tinha que buscar. (...). Hoje não entro  
mais em crise porque não tenho a resposta, porque eu sei que eu vou buscar, sei como 
buscar, aprendi a ir atrás. Naquele momento a gente queria as coisas prontas e a  
gente não tinha. E também não tinha maturidade pra estar indo buscar.(...)” (DSC 
14)

Conforme os alunos destacam, portanto, não há receita de como solucionar 

cada problema. O que podemos exercitar  com os alunos são as possibilidades de 

solução dos problemas e, saber considerar as vantagens e desvantagens em que cada 

uma  pode  acarretar  para  a  situação  em  questão,  quais  os  riscos,  ou  seja,  saber 

questionar as diversas soluções que possam surgir, emitindo sua opinião e sabendo 

como apresentá-las  para  a  equipe  e  para  a  comunidade,  exercendo seu  poder  de 

argumentação. Ressaltamos que esta habilidade é construída ao longo do curso, pois 
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os alunos ao chegarem na faculdade estão acostumados com a pedagogia da resposta, 

onde o professor é a principal ou a única fonte de informação.

Ao  destacarmos  que  o  professor  deve  ser  um  educador  antes  de  tudo, 

estamos nos referindo ao fato de que esta pedagogia busca formar cidadãos tendo 

competência  com  qualidade  política;  além  de  capacitar  profissionais  tendo 

competência com qualidade formal para a intervenção, estamos formando pessoas 

que, de acordo com o que está posto como proposta no Fundamento Sócio-cultural 

do PPP, 

visa  transformar  cada  ser  humano  em  um  sujeito  capaz  de 
recuperar  e  realizar  sua  "humanidade"  num  projeto  coletivo  e 
solidário  de  superação  dos  condicionantes  reais  impostos  pelas 
relações  atuais  de  trabalho.  A condição  humana  se  realiza  pela 
cultura, que é essa atividade incessante dos homens em transformar 
o  mundo natural  e  social,  de  modo a  criar  um mundo humano 
(FAMEMA, 1997, p.16).

Outra atitude a ser valorizada neste professor é a capacidade de poder ajudar 

o aluno a construir a crítica a partir do questionamento, fazendo interrelações entre a 

teoria  e  a  prática,  incentivando  o  aluno  a  ter  responsabilidade  frente  aos  atos 

realizados, orientar os caminhos para que se construa a autonomia na aprendizagem, 

enfim, ter uma intencionalidade no ato, ser um educador de valores e atitudes frente 

ao mundo.

De  Sordi  (2000a),  ao  citar  Apple  e  Beane,  destaca  que  estes  autores 

defendem um currículo democrático,  o qual transcende a  idéia de uma formação 

progressista, pois neste primeiro “o que está em jogo é levar os jovens a aprenderem 

a ser leitores críticos da sociedade” (p.8), não bastando horizontalizar as relações 

interpessoais,  e/ou  incrementar  os  recursos  técnicos  que,  sem  dúvida  podem 

‘auxiliar’  no  processo  ensino-aprendizagem,  mas  trata-se   principalmente  de 

adotarmos uma direção comprometida com um modelo social mais justo.

Percebemos  que  os  alunos  consideram a  existência  de  um planejamento 

intencional  traduzido  nos  “caderninhos”,  o  que  cada  unidade  educacional  teria  a 

desenvolver na construção dos conhecimentos que lhe são pertinentes e que este será 

posto em prática a partir de uma atitude do professor frente ao mesmo.
“(...)  Dentro  do  processo  o  professor  tem que ser  educador,  não  só  professor,  em  
qualquer processo educativo. O professor na problematização é um orientador do que  
você tem que fazer. Por exemplo: nas unidades educacionais tinha um caderninho e  
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eles orientavam o que a gente tinha que estudar, o que a gente tinha que saber e a  
gente que tinha que buscar nosso estudo. O professor tem a função de guiar o aluno  
pra chegar nessa tal criticidade, conduzir, proporcionar coisas ao aluno, fazer com  
que o aluno busque coisas. Só que depois eles cobravam o nosso entendimento. (...)  
tem de proporcionar interação do aluno com os outros alunos, de trabalhar todos os  
aspectos  do  aluno  para  ser  um enfermeiro  critico,  tanto  da  área  afetiva,  tanto  
política, tanto educacional. (...)” (DSC 12)

Perrenoud (2000)  destaca,  ao  discutir  sobre  a  prática  reflexiva TP

22
PT,  que  os 

professores  numa nova perspectiva  educacional  devem ter  algumas competências 

profissionais,  a  saber:  organizar  e  animar  as  situações  de  aprendizagem;  gerir  o 

progresso  das  aprendizagens;  conceber  e  fazer  evoluir  os  dispositivos  de 

diferenciação; envolver os alunos nas suas aprendizagens e no seu trabalho; trabalhar 

em equipe; participar da gestão da escola; informar e envolver os pais; servir-se de 

novas tecnologias;  enfrentar  os deveres  e dilemas éticos da profissão e gerir  sua 

própria formação contínua.

Essas competências funcionam a favor da educação do profissional numa 

prática reflexiva a ser desenvolvida pelos alunos, em que o professor tem um papel 

de instiga-los a construir suas próprias iniciativas, a refletir sobre sua própria relação 

com o saber, com as pessoas, o poder, as instituições, as tecnologias, o tempo que 

passa, a cooperação, tanto quanto sobre o modo de superar as limitações ou tornar 

seus gestos técnicos mais eficazes (PERRENOUD, 1999b).

Ao  iniciarmos  o  novo  processo,  tendo  como  intenção  a  formação 

profissional  crítico-reflexiva,  utilizando  uma  metodologia  ativa  de  ensino-

aprendizagem,  consideramos  que  os  alunos  ao  chegarem  ao  curso,  sem  terem 

conhecimento sobre como seria esse processo de formação, como já foi abordado 

anteriormente, passaram por uma fase de reconhecimento e construção dessa nova 

prática pedagógica que,  por sua vez,  também era nova para os  docentes,  mesmo 

tendo estes realizado algumas experiências anteriores com a metodologia. 

Os  professores  tiveram  um  papel  importante  no  começo  do  curso,  ao 

receberem  os  alunos  e  terem  que  construir  uma  nova  prática  pedagógica, 

desestruturando todo um caminho feito pela maioria dos alunos durante sua formação 

escolar. Como são formados no método tradicional, há toda uma fase de adaptação e 

reconstrução  do  método  de  ensino-aprendizagem  na  concepção  crítico-reflexivo. 

22
TP

�
PT Este termo utilizado pelo autor está pautado no referencial de Schön (2000), o qual também está ancorado na 

pedagogia crítica.
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Dessa forma, o papel dos docentes da primeira série tem sido de recepcionar estes 

alunos e ir realizando todo um novo trajeto para que o aluno consiga construir novas 

competências no processo de aprender a aprender em uma formação crítica.

Daí decorre todo um acompanhamento a partir desses passos iniciais, em 

que cada aluno apresenta um determinado ritmo para essa reconstrução pedagógica 

que deverá ser trabalhado ao longo do curso.

Evidenciamos  a  importância  das  relações  interpessoais  no  processo  de 

formação  para  que  se  possa  ganhar  confiança  no  que  os  sujeitos  deverão 

desenvolver; não no sentido de convencimento enganoso, ou troca de favores entre 

cúmplices, mas numa relação de confiabilidade no que está sendo construído, no que 

se faz no dia-a-dia, mesmo que não se saiba uma receita pronta para realizar uma 

prática inovadora,  mesmo porque,  em tal  caso,  não seria inovadora,  mas simples 

cópia para a reprodução. 
“(...) porque quando a gente iniciou, uma coisa que ajudou muito foi que todos os  
professores estavam bem engajados ao método. (...) tinham conhecimento do método,  
que  passavam coisa  boa  pra  gente.  (...)  sabia  diminuir  a  ansiedade,(...).  Chegar,  
conversar,  não  era  como  nas  outras  faculdades,  um  número,  (...).  Aí  eu  vejo  a  
importância  desses  professores,  pois  a  gente  não tinha nenhuma referência  (...).”  
(DSC 9)   

Pimentel (2001), ao estudar o fazer de professores em cursos universitários, 

destaca que no relatório produzido por Balzan sobre a qualidade do ensino em uma 

universidade brasileira,  os alunos valorizam, além da vida universitária como um 

todo, por esta proporcionar crescimento e amadurecimento humanos, independência 

intelectual,  qualidades  como  assumir  responsabilidades,  tomar  iniciativas, 

comprometer-se socialmente, ajuizar criticamente e valorizam os professores que 

estabelecem relacionamentos onde o formal e o informal, a firmeza 
e a tolerância, a autoridade e a liberdade não se apresentam como 
aspectos mutuamente excludentes, mas se constituem em atitudes 
geradoras de confiança mútua, estabelecidas a partir de projetos de 
trabalho  ou  de  objetivos  comuns  de  disciplinas  e  cursos 
(PIMENTEL, 2001, p.18).

Dessa forma, o fato de encontrarem professores que poderiam, ao longo do 

curso, ter um compromisso com sua formação, partilhando projetos, acompanhando 

os alunos de forma a construir uma confiabilidade no que estavam realizando, pode 
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ser  um  elemento  facilitador  importante  para  que  se  consiga  trabalhar  um  novo 

processo pedagógico.

Ao  iniciarmos  o  PPP,  uma  estratégia  para  sua  implementação  foi  a 

capacitação dos docentes na Metodologia da Problematização, a qual já vinha sendo 

realizada desde 1994. No entanto, ressaltamos o fato de ser realizada a capacitação, 

não garante, por si só, que teremos a mudança de atitude do corpo docente. 

Assim como os alunos levaram um tempo para compreender e defender a 

proposta  do  projeto,  e  mesmo assim lembram que  não  são  todos  os  alunos  que 

terminando  o  curso,  revelasse  adesão  à  proposta  do  PPP,  o  mesmo  pode  estar 

ocorrendo com os docentes. Isso não quer dizer que nunca poderão vir a apoiar o 

projeto, pelo contrário, no próprio PPP há a indicação na definição de Homem que 

este

possui  a  capacidade  de  pensar,  permitindo-o  refletir  sobre  a 
realidade e não somente vivê-la. Quando indaga sobre o que são as 
coisas, as idéias, os fatos, as situações, os valores e a sí próprio, 
cria  uma  concepção  do  mundo.  É  essa  visão  da  realidade  que 
permeia suas ações na direção de uma transformação (FAMEMA, 
1997, p.14).

Dessa forma,  ao enunciar  esta  concepção percebemos que  há um aposta 

positiva em relação a ela,  já  que todas as pessoas têm infinitas possibilidades e 

capacidades  para  construírem  e  se  reconstruírem  no  mundo,  considerando  as 

condições e os determinantes existentes no contexto onde vivem.

Quando estamos trabalhando na perspectiva de um PPP, o mesmo aponta 

uma direcionalidade a ser seguida, sendo a base para que possamos planejar a ação 

pedagógica,  construindo  as  estratégias  e  realizando  as  atividades  propostas,  que 

devem  ser  avaliadas  para  verificação  de  como  estamos  caminhando  e  o  que 

conseguimos realizar ou não e propormos o que deve ser corrigido para o alcance das 

metas e objetivos no processo.
“(...)  foi  muito  importante  o  preparo  dos  professores  (...)  naquele  momento  de  
iniciação. Se não fossem os professores do primeiro ano, acho que muita gente tinha  
desistido (...) A gente vem de um mundo totalmente diferente, individualista e esses  
professores guiaram  a gente pra um caminho diferente. Aí chegaram outros que a  
gente vê que volta lá atrás no individualismo. (...)Penso que tem que amadurecer  
todos  os  docentes  frente  ao  método,  (...)  independente  de  carreira  básica  ou  de  
enfermagem. Precisa ficar muito claro de como é feito esse trabalho. Tudo bem  que  
não tem receita pronta, mas é necessário sempre estar melhorando, tentar deixar para  
o grupo de docentes o mais claro possível qual que é a proposta, (...). cada pessoa é de  
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uma forma, mas o caminho, a metodologia é uma só. (...)as mudanças (...) lá fora, não  
vai ser em um ano, vão ter muitas e muitas capacitações. Porque ouvir da docente da  
enfermagem que: “nossa! é bom fazer capacitações porque a gente vem com outra  
cabeça”. Aí passa alguns meses aquela docente já está lá, faz  20 anos, 22 anos, ela  
volta a agir daquela forma que ela agia no método tradicional.(...)” (DSC 9)   

“(...) alguns professores precisam passar por aprimoramento. Você via que os alunos  
aprenderam mas parece que os professores não (...) tinha que ter mais capacitação  
para os professores, não só para os alunos, ficar mais próximo com os docentes das  
cadeiras básicas, que entendessem, tentassem e conseguissem vislumbrar um pouco o  
que é problematização, que é um ensino em grupo (...)” (DSC 12)

“(...)  Mas  acho  que  tem  alguns  docentes  que  às  vezes  está  até  aberto  mas  têm 
dificuldade em trabalhar esse método,(...) mesmo os da enfermagem, as pessoas da  
cadeiras básica(...).” (DSC 9)     

No contexto de implementação dos projetos consideramos necessário haver 

espaço  para  a  capacitação  permanente  dos  docentes,  mas  que  esta  tenha  como 

finalidade  a  reflexão  da  prática  cotidiana  à  luz  do  PPP proposto,  caso  contrário 

corremos  o  risco  de  estarmos  planejando  e  atendendo somente  aos  interesses  e 

desejos individuais, ao invés de abrir espaços para a negociação das necessidades 

estabelecidas no projeto, articulando o coletivo e os interesses individuais.

Quaglio (2000, p.64), ao discutir sobre supervisão escolar do ensino de 1º e 

2º  graus  na  era  da globalização,  aponta que muitos dos  supervisores,  diretores e 

professores  coordenadores  procuraram  apenas  substituir  os  conhecimentos  e  as 

práticas  do  pessoal  escolar  por  outros  que  os  mesmos  entendem  ser  os  mais 

adequados. A isto chama de “invasão cultural”, termo utilizado por Paulo Freire. 

Destaca ainda que esta prática tem uma dupla face. “De um lado, é já dominação; de 

outro, é tática de dominação e, por isso mesmo, pode ser altamente perigosa”. Estes 

supervisores  acabam  sendo  simples  veiculadores  das  mensagens   previamente 

formuladas  do  ponto  de  vista  do  sistema,  quando,  em  verdade,  deveriam  ser 

construtores da política educacional.

Para que possa ocorrer uma transformação nas práticas dos professores há 

que  se  estabelecer  um  processo  reflexivo,  problematizador  que,  pelo  diálogo, 

despendendo um certo tempo para que ocorra a reflexão sobre as práticas exercidas 

no cotidiano, embasadas na elaboração do saber científico e técnico, poderá levar à 

conscientização e possível mudança dessas práticas. 
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O mesmo autor lembra ainda que “há os que acham que o tempo com o 

diálogo  é  perdido.  Isso  não  é  verdade,  se,  através  do  diálogo,  problematiza-se, 

critica-se  e,  criticando,  inserem-se  os  professores  na  realidade  como verdadeiros 

sujeitos das transformações. Toda demora no início significa um tempo ganho em 

solidez,  em  segurança,  em  auto-confiança  e  interconfiança” (QUAGLIO,  2000, 

p.69).

O processo de mudança não ocorre somente porque temos um projeto, um 

documento elaborado que, em princípio, teve a participação de todo o corpo docente 

composto por enfermeiros, além de representações de disciplinas das cadeiras básicas 

e  enfermeiros  dos  serviços  de  saúde  em  que  ocorre  a  formação  dos  alunos 

(FAMEMA,  1997).  Mesmo  tendo  sido  aprovado  nas  instâncias  necessárias,  no 

momento em que começamos a colocá-lo em prática é que vamos perceber como 

cada membro que participa do projeto pedagógico se manifesta perante o que está 

proposto ou prescrito. 
“(...)  para você  mudar um método e um currículo (...)  a  pessoa tem que conceber  
aquele currículo, tem que ter valor condizente com aquele currículo.(...) Não adianta  
falar currículo multidisciplinar sendo que não é isso. Tem que ser capacitado, tem  
que  acreditar  nesse  enfermeiro  critico.  Os  docentes  daqui  do  curso  não  eram 
preparados, não tinham habilidades para trabalhar com o grupo, (...). ou se capacita  
ou sai do emprego, porque não adianta se você é incapaz de assumir uma coisa, você  
tem que ter capacidade para fazer, ter habilidade, ou querer fazer (...). Porque fala  
que mudou o método e ter um comportamento que não condiz com o método não 
adianta muito. Hoje você não vai formar ninguém diferente, (...) só fachada. Porque  
não tem como você trabalhar, ter uma pessoa que não acredita nisso, só atrapalha, e  
foi  o  que  aconteceu,  (...)  muitas pessoas só atrapalharam tudo.  Muitos  docentes  
dentro dos estágios afim de fazer que o aluno vire totalmente tapado, perca tudo de  
crítica.(...)” (DSC 12)

Os alunos apontam que nem todos os professores atuam de acordo com o 

entendimento  que  aqueles  têm com relação  à  proposta  pedagógica.  Os  docentes, 

assim como os alunos, apresentam algumas dificuldades como a falta de habilidades 

para o trabalho em grupo. Para que atue numa nova proposta, o docente tem que 

acreditar, ter valores e atitudes que levem os alunos a serem críticos, caso contrário 

estarão reproduzindo a prática tradicional e a inovação acaba sendo “só fachada”. 

Observamos que os alunos apresentam uma visão idealizada dos docentes 

ao apontarem que todos os docentes deveriam ter uma visão crítica para iniciar sua 

atividade no currículo. Lembramos que o projeto ao ser construído em processo tem 
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como finalidade uma construção na ação cotidiana, ou seja, trabalharmos as diversas 

visões sobre o processo, fazendo com que os docentes e todos os sujeitos do processo 

possam refletir sobre a sua própria prática, transformando o projeto e a si próprio.

Através  das  sucessivas  aproximações,  que  podem  ocorrer  por  meio  das 

estratégias  estabelecidas,  e  a  capacitação  pode  ser  uma  delas  para  se  pensar  e 

reelaborar  a  prática  pedagógica,  vamos  transformando  o  nosso  fazer  e  nos 

transformando, a praxis. Nesta se revelam nossos valores, crenças, visão de mundo, 

concepção de  homem,  ou  seja,  a  nossa  subjetividade,  mesmo que  não  tenhamos 

consciência disso. À medida que vamos nos aproximando dessa prática de forma 

reflexiva e vamos tomando consciência de nossos atos, podemos ter a possibilidade 

de rever atitudes e formas de pensar para que ocorra tanto uma transformação do que 

já está instituído como sua reiteração.
“(...)  teve  o  crescimento  de  um  docente  da  cadeira  básica,  quando  ele  recebeu  
capacitação  ele  progrediu  no  entendimento.  Ele  recebia  1,  2,  3,  4  docentes  de  
enfermagem que foram lá em outra época, falavam para ele e mesmo assim ele vinha 
com o pacotinho dele, o trabalhinho pra dar pra gente. Daí de acordo com algumas  
capacitações (...) ele começou a mudar o pensamento dele. Então eu acho que é isso  
que deve ser feito sempre.(...)” (DSC9)

Como  em  todo  processo  que  se  inova  há  uma  fase  de  adaptação  e 

capacitação,  inclusive  dos  docentes,  há  aqueles  que  têm  maior  dificuldade  ou 

apresentam alguma resistência com relação às propostas do projeto, podendo não 

saber ou não querer lidar com determinadas situações ou problemas.

Na  Metodologia  da  Problematização,  ao  lidarmos  com  as  situações  da 

realidade,  estamos  trabalhando  com  uma  concepção  de  mundo  em  que  estão 

presentes  as  contradições,  os  conflitos,  as  divergências.  Entendê-las  através  das 

discussões  e questionamentos  faz  parte  do  ato  pedagógico,  considerando-se  a 

ação/reflexão/ação transformadora.

Nesta  metodologia,  portanto,  para  se  formar  um  profissional  crítico,  o 

mesmo deve aprender a lidar com os conflitos que fazem parte do contexto dinâmico 

e  desenvolver  o  aprender  a  ser  e  o  aprender  a  conviver.  Para  isso  o  trabalha  é 

desenvolvido  em  pequenos  grupos  por  considerarmos  que  esta  estratégia  pode 

proporcionar o desenvolvimento de determinados valores e atitudes que levem os 

alunos a saberem lidar com as diferenças, com as diversas formas de ver o mundo, 
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saberem  ouvir  e  respeitar  a  opinião  dos  colegas,  além  de  saberem  partilhar  os 

espaços, os conhecimentos, as decisões, negociando entre eles.

O trabalho em grupo, enquanto estratégia para construção do conhecimento, 

contribui  para  que  o  aluno  aprenda  a  partilhar  com os  colegas  através  de  suas 

argumentações  o  que  conseguiu  compreender  sobre  o  problema  a  ser 

estudado/resolvido/discutido. Segundo Demo (2001), não se trata de jogar opiniões 

no  ar,  mas  de  argumentar  de  forma  metódica,  apresentando  elementos  que 

fundamentem a tese apresentada aos colegas. 

Trata-se de dar voz aos alunos por tanto tempo emudecidos pela pedagogia 

da resposta, estando muitas vezes “desabituados a fazer uso da palavra, a fazer uso 

deste instrumento de poder” (DE SORDI, 2000a, p.7). O espaço da sala de aula pode 

ser um espaço para ensinar aos alunos a estudar (aprender a aprender), a saber ler e 

interpretar um texto, criticando-o, ou seja, criticando o mundo. 

A leitura, para que se torne um momento de aprendizagem e possibilite a 

reconstrução  pessoal,  necessita  da  sistematização  da  atividade,  perpassando  pelo 

texto, tomando nota, riscando-o, reclamando, aplaudindo, reconstruindo-o (DEMO, 

2001).

Como  a  atividade  em  grupo  necessita  de  disciplina,  a  figura  de  um 

coordenador  torna-se  necessária  para  que  todos  possam  falar  e  apresentar  suas 

argumentações, como também escutar, tanto quanto à de um relator para que se tenha 

um fluxo de produção. 

O coordenador  pode mediar  as  discussões  na busca  de  consensos,  cujos 

caminhos por vezes são árduos, considerando-se que há perdas e ganhos no percurso; 

“pode-se valorizar as diferenças de argumentações, tentando fazer delas a riqueza do 

grupo  (...)  com  isso,  podemos  ressaltar  valores  pedagógicos  da  solidariedade  e 

generosidade, necessários para a vida em comum” (DEMO, 2001, p.88).

Quando convivemos em uma profissão na qual o trabalho em equipe se faz 

necessário para resolver os  problemas identificados,  há necessidade de uma ação 

conjunta para a abordagem das suas várias interfaces para a resolução dos problemas. 

Temos  também  temos  que  aprender  a  conviver  com  as  diversas  opiniões  e 

desenvolver competências para saber lidar com as situações que surgirem.
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Nas  unidades  educacionais  alguns  desempenhos  são  esperados  para 

realização  do  trabalho  em  grupo,  a  saber:  apresenta  compromisso  com  a  tarefa 

assumida;  participa  respeitando  opiniões  diferentes,  identificando  conflitos  e 

intervindo;  coopera  com  os  colegas  e  compartilha  informações;  reconhece  os 

diversos papéis e favorece a troca dos mesmos no desenvolvimento do grupo.

No  desenvolvimento  desta  estratégia  os  alunos  ressaltam  que  devem 

respeitar as opiniões e diferenças, saber ouvir e tentar compreender o que o outro 

pensa sobre as coisas, receber as críticas e tentar refletir sobre elas, poder rever a sua 

opinião quando o outro apresenta uma argumentação, mostrar para o outro do grupo 

como pensa através de suas atitudes, aprender a negociar como estratégia para buscar 

construir consensos.
“(...) Acho que aprendemos um pouco esse negócio de lidar com a crítica no grupo,  
com conflito. Acho que a gente tem que ser primeiro bastante humilde, ver o que você  
falou, reconhecer,(...) aprender a ouvir e aprender a aceitar crítica de outra pessoa  
para  você.  Pensar  sobre  aquilo.  Igual  no  grupo  quando  a  gente  tinha  aquelas  
avaliações, um falava do outro. (...) Isso foi sendo trabalhado aqui dentro e continua  
sendo, das relações que iam surgindo, quer dizer  das necessidades que iam surgindo e  
a gente se via na necessidade de rever, de se posicionar diferente, de parar e pensar.  
Como hoje nós somos colocadas em várias situações, uma diferente da outra, eu acho  
que isso ajudou.(...)” (DSC 10)

 
“(...) A partir do momento que você escuta de uma pessoa, uma pessoa que é sua 
amiga, não é sua mãe, não é seu pai, não é sua irmã, não é sua amiga desde pequena,  
você pára para pensar e depois conforme o tempo você vai mostrando. Às vezes é  
uma mentira o que a pessoa está falando, é o que você não é e depois com o tempo  
você vai mostrando pra pessoa, você vai se posicionando de uma outra forma, o que  
você realmente é. É difícil porque às vezes nem todo mundo está num momento de  
mudar, de concordar. Você tem que ouvir o que o outro tem pra falar e que você  
também está errado, é muito complicado também. Tem pessoas que falam: “ah! ela  
não é nada minha, por que ela vem me criticar?”(...)” (DSC 10)

Os alunos relatam nos discursos que não foi fácil o começo desta atividade, 

ou  seja,  aprender  a  enfrentarem os  conflitos,  saber  entender  aqueles  que  tinham 

dificuldade  de  se  expressarem no  grupo  ou  os  que  não  queriam participar,  pois 

vinham de um processo  de seleção  do vestibular,  individualista  e  competitivo,  e 

começar a trabalhar em grupo, tudo isso exigiu uma fase muito grande de adaptação. 
“(...) No início era muito complicado, porque as pessoas têm as suas diferenças, tem  
individualidades  que  a  gente  não conseguia  entender.(...)  A gente  não sabia  (...)  
discutir, conversar falar sobre os problemas. E aí a gente tem que começar (...) dividir  
tarefa,  respeitar  a individualidade de cada um.  Agora tem liberdade uma com a  
outra, consegue discutir, conversar. Mas no começo eram pessoas diferentes, (...) com 
culturas  diferentes,  com  pensamentos  diferentes.  Tinha  aquela  que  adorava  
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enfermagem e a que odiava. Era complicado conseguir juntar isso. E tinha muito  
conflito (...) porque cada um queria defender a sua parte (...)individualismo mesmo.  
Até a gente conseguir(...) trabalhar junto com um objetivo comum, (...). Sempre tinha  
aquele que levava o grupo nas costas, aquele que ficava na retaguarda, aquele que  
aparecia demais e daquele que não fazia nada. Acho que o principal é você saber  
respeitar cada um.(...)” (DSC 10)

“(...)A gente ficava muito em contato, não tinha como não ter um trabalho com as  
pessoas e mesmo essas que não falavam, que não queriam falar, de alguma forma 
estavam se colocando. Às vezes elas até apareciam como as que estão atrasando o  
grupo, as que só vêem o lado ruim, não colabora, não vêm para o grupo, é a chata do  
grupo, de alguma maneira ela participava, chamava a atenção no grupo.(...)” (DSC  
10)

Os alunos reconhecem que não só eles tiveram dificuldades em lidar com os 

conflitos,  pois  também  os  docentes  a  tinham  e,  no  caso,  estes  deveriam  ser  o 

elemento  estratégico  para  ajudar  os  alunos  a  aprenderem  a  trabalhar  com  os 

problemas que aparecessem.
“(...) têm pessoas que têm muita dificuldade no trabalho em grupo.(...) tem alguns  
casos  que  a  gente  acaba  tendo  discussões,  acaba  tendo  problemas  até  no  grupo 
quando se tem opiniões muito diferente, acaba complicando. Sempre, pelo menos os  
nossos grupos, era votado pela maioria, senão, a gente acaba fazendo um consenso e  
o que a maioria decidiu o outro tem que se conformar. Nisso é complicado porque a  
pessoa acaba não podendo dar opinião dela a respeito(...)” (DSC 11)

“(...)No ambiente  de  trabalho  não vai  mudar,  você  vai  ter  que  lidar  com aquele  
conflito e você vai ter que passar por cima e continuar trabalhando, quer dizer não é  
fácil. Nós vimos muito disso, de funcionários não se darem bem com a enfermeira,  
mas é o ambiente de trabalho deles, eles vão ter que se adaptar e tentar trabalhar da  
melhor  maneira  possível.  Pedir  demissão  não  vão.  Mandar  ela  embora,  não vai.  
Então a gente vai ter que ver qual é a forma mais adequada pra estar trabalhando e  
estar se desvencilhando de qualquer problema.(...)” (DSC 11) 

Dessa  forma,  as  dificuldades  acabam  se  estendendo  também  na 

compreensão de como poderiam ser  encaminhados os problemas nos cenários de 

ensino-aprendizagem. Ao invés de enfrentar os conflitos, os alunos preferem tentar 

amenizar os problemas para que as pessoas consigam conviver.

Ao se defrontarem com problemas de atitude de uma funcionária, a solução 

foi conversar com o profissional sobre o problema, mas sua retirada do campo de 

ação  acabou  por  não  trabalhar  os  determinantes  da  ação  sem  procurar  uma 

intervenção adequada para sua resolução.
“(...)  A  gente  vivenciou  uma  situação  meio  crítica  quando  um  funcionário  
desrespeitou o paciente, o usuário, e a gente fez uma reunião, que a gente sempre faz  
reunião e a gente buscou resolver isso. Nós estamos mudando esse funcionário de  
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atividade, trocando, para depois tentar voltar ele no lugar. Para ele ficar um pouco  
mais calmo com os usuários. Mas você tem que ser calmo, você tem que entender que  
a  pessoa  também  está  doente.  Buscamos  resolver  com  reunião  entre  todos  os  
funcionários da UBS. Falar é fácil, na atuação é complicado. A melhor maneira de  
estar  fazendo  isso  é  a  questão  de  estar  conversando,  de  estar  deixando  tudo  
limpo.(...)” (DSC 11)

Um dos  empecilhos  que  contribuíram para  que  os  conflitos  não  fossem 

trabalhados  adequadamente  com os  alunos,  de  forma  que  os  mesmos  pudessem 

enfrentar  o  que  estava  acontecendo,  foi  a  exigüidade  do  tempo  para  que  se 

discutissem  os  problemas  e  se  tentasse  trabalhar  as  estratégias  que  tinham  sido 

pensadas  como intervenção.  A verdade  é  que  tanto  os  alunos  como os  docentes 

necessitam de um intervalo maior de tempo para que se coloquem em prática as 

propostas  de  solução  e  que  se  tenha  tempo  para  avaliá-las  conforme  o 

encaminhamento,  ou  mesmo haver  a  oportunidade  para  que  se  pense  em outras 

estratégias, ao se considerar que as que foram pensadas num primeiro momento não 

tenham  sido  suficientes  ou  adequadas.  Temos  que  considerar  novamente  que  a 

inabilidade dos docentes para lidar com os conflitos também pode contribuir para 

que o grupo não possa ter sucesso desejado no enfrentamento do problema.
“(...)  Muitas  vezes  também o  tempo de  contato  no  grupo não é  suficiente  para  
resolver os problemas. A hora que você conseguia mexer em alguma coisa, mas ficava  
alguma coisa lá para  trás,  o  grupo mudava e  parecia que o problema dava uma  
camuflada e aquela pessoa que tinha problema com a outra já separava. (...) Porque o  
conflito em grupo não é uma coisa que numa conversa você consegue resolver.(...)  
quando  você  volta  para  uma  atividade  que  precisa  daquela  coisa  que  não  foi  
trabalhada correto, começa tudo de novo(...)” (DSC 10)

Nas atividades grupais, estamos expondo as idéias, analisando as situações 

que  ocorrem  no  cotidiano  dos  cenários  de  ensino-aprendizagem,  evidenciando 

contradições e conflitos existentes neste contexto, através das diversas visões sobre o 

mundo.

Gadotti (1998, p. 70) aponta que 

no  plano  social,  é  ato  pedagógico  desvelar  as  contradições 
existentes, evidenciá-las com vistas à sua superação. O educador, 
nesse sentido, não é o que cria as contradições e os conflitos. Ele 
apenas os revela, isto é, tira os homens da inconsciência. Educar 
passa  a  ser  (nesta  visão)  essencialmente  conscientizar. 
Conscientizar  sobre  o  nada?  Não.  Sobre  a  realidade  social  e 
individual do educando. Formar a consciência crítica de si mesmo 
e da sociedade.
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O  professor  tem,  portanto,  o  papel  de  ajudar  o  aluno  a  lidar  com  os 

conflitos,  realizando  as  mediações  nas  dificuldades  surgidas  nessas  atividades, 

sabendo  respeitar  o  aluno  e  sua  opinião,  considerando  suas  diferenças  culturais, 

dificuldades  na  aprendizagem,  numa  relação  horizontalizada,  rompendo  com  o 

autoritarismo  e  não  com  a  autoridade  enquanto  condutor  do  processo  ensino-

aprendizagem de forma intencional.
“(...) O professor tem que intermediar, se não, faz desandar o grupo. (...) tem que  
reconhecer que cada um lá dentro tem sua diferença, tem que respeitar isso. (...) Mas  
tinha essa tentativa do grupo tentar se resolver, se conhecer, se fortalecer sozinho.  
Era difícil, aí a hora que não dava mesmo, o professor entrava.(...)” (DSC 9) 

“(...) A gente até tentou algumas vezes, mas não saía. Aí o grupo entrava ainda mais  
em conflito. Daí a importância do professor como mediador desses conflitos, estar  
intervindo nos conflitos. Porque se o professor  não estivesse a gente não resolvia  e  
não adianta a gente sair agora do 4º ano achando que aprendeu tudo.(...)” (DSC  10)

Os alunos consideram que tanto os professores das disciplinas de área básica 

como os docentes enfermeiros têm a referida dificuldade ao ignorarem os conflitos 

no transcorrer das atividades das unidades educacionais, considerando muitas vezes 

que o mais importante era cumprir o cronograma de atividades, em vez de trabalhar 

as  possibilidades  de  superação  dos  conflitos  entre  os  alunos.  Muitas  vezes  esta 

postura  motivou  mais  conflitos  nos  grupos,  prejudicando  o  processo  ensino-

aprendizagem.
 “(...) A gente teve problemas com professores que não sabiam lidar com os conflitos  
do  grupo  e  acabavam  de  certa  forma  tentando  colocar  panos  quentes  em  cima  
(...)Teve caso de professor não considerar que estava existindo um conflito no grupo 
para que o trabalho ficasse em maior velocidade, e não ficasse empacando o trabalho.  
Pois tinha muita competição, uma comparação entre grupos e acabava passando por  
cima dos conflitos. O meu grupo faz, o meu é o melhor, o meu não tem conflito,  
fingir  que  tá  tudo  lindo  e  maravilhoso,  que  a  gente  tem  que  manter  as  
aparências.(...)” (DSC 10)

“(...)  Aconteceu  já  do  grupo  expor  para  o  professor  que  o  grupo  não  estava  
conseguindo resolver sozinho e parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro,  
(...). Acho que pela dificuldade do professor lidar mesmo ou dele querer impor uma 
solução que às vezes não  era adequada para o grupo e o grupo ter que aceitar, ou  
achar que aquilo não era importante. De reconhecer as nossas necessidades que era  
aquela formação mesmo de lá de trás, de egoísmo. A professora falava: “tem que dar  
conta da tarefa e deixar isso aí para outra hora”, (...). Eu acho que não rende, porque  
está lá a necessidade do grupo em fazer aquela tarefa.  Imagina você  fazer uma 
tarefa com conflito no grupo e com o professor não considerando esse conflito, é pior  
ainda, o conflito continua, cresce, (...)” (DSC 10)
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Quando não trabalhamos o conflito entre os alunos, estamos na metodologia 

tradicional em que o que aparece como problemas pode ser considerado como desvio 

da normalidade, ignorando que, no contexto onde vivem as pessoas, há diversidade 

de opiniões, modos diferentes de ver o mesmo objeto. Em vez de ignorarmos essas 

atitudes e pensamentos, precisamos abrir espaço para o diálogo e buscar o debate e as 

possibilidades  de  convivermos  com  essas  situações,  na  busca  da  superação  das 

contradições.
“(...) Reaparece tudo de novo a hora que chega uma situação onde preciso utilizar  
daquilo que não foi resolvido lá atrás. Isso vai refletir a nossa formação, porque se o  
professor não deu conta, o que aconteceu? Como que ele conseguiu trabalhar?  Foi  
empurrando com a barriga até acabar aquela unidade. Daí a gente pára e pensa no  
rendimento daquela Unidade que não conseguiu resolver os conflitos e acabou e o  
pessoal não trabalhou como deveria ter sido trabalhado.(...)” (DSC 10)

Quando  os  docentes  não  atuavam  junto  aos  alunos  para  que  pudessem 

encaminhar o diálogo e a negociação sobre o que estava acontecendo nos grupos, os 

problemas ficavam camuflados, reaparecendo novamente em outras ocasiões.

3.3.2.Processo de Avaliação na Formação Crítico-Reflexiva no Curso 
de Enfermagem da FAMEMA.

A  avaliação,  num  modelo  de  formação  crítico-reflexivo,  em  princípio, 

também deveria  demonstrar  uma  mudança  sensível  no  seu  modo  de  conceber  e 

operar, por ser considerada um dos termômetros de um processo que se diz formador 

de pessoas para que possam exercer a autonomia, o questionamento e a criatividade.

Neste  questionamento sobre  o papel  da  escola  e  sua  finalidade  em uma 

sociedade  em  franca  transformação,  lembramos  aqui  o  lugar  do  processo  de 

avaliação e com que referencial estamos lidando. 

De Sordi (2000b, p.4) nos alerta que 

uma das áreas do processo educacional mais refratárias à mudança 
é  reconhecidamente  a  avaliação.  Por  tanto  tempo  estivemos 
submetidos ao seu controle, que impregnou-se em nós as marcas de 
uma cultura avaliativa que é regida pelo desejo da neutralidade, da 
exatidão. Nela o erro é sempre visto como fracasso, devendo ser 
corrigido  e  punido  (acarretando  desconto  de  pontos  na  nota). 
Consequentemente, o risco que se corre ao tentar implantar novas 
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metodologias em nada se assemelha ao suposto perigo implícito na 
alteração das práticas avaliativas.

Nos discursos há evidências de que tivemos as mais diversas estratégias de 

avaliação  durante  o  desenvolvimento  das  unidades  educacionais,  demonstrando 

também qual era a concepção que os docentes adotavam com relação às mesmas. 

Percebemos que ainda há uma cultura avaliativa em processo de mudanças, 

pelas  dificuldades  que  os  docentes  apresentam com referência  às  estratégias  e  o 

poder exercido pelo professor.

As  estratégias,  para  alguns  professores,  ainda  estão  centradas  em 

determinados momentos no processo de verificação das habilidades cognitivas com a 

realização de atividades que não ajudam os alunos a elaborarem os conteúdos de 

forma articulada. 

Os  alunos  destacam nos  discursos  que  seria  muito  mais  fácil  realizar  a 

avaliação  e  entender  como  os  conteúdos  podem  ser  articulados,  quando  têm  a 

oportunidade de discutir um caso, no qual consigam aplicar o que sabem resolvendo 

situações-problema.  Isto  visa  ter  um parâmetro  do  que  conseguiram construir  ao 

longo da unidade educacional.  
“(...)As formas de avaliação foram muito diferentes entre as unidades e o processo  
geral de avaliação é muito falho em vários sentidos. Tinha unidade que tinha aquela  
prova tradicionalíssima. (...)Acho que não é por aí. Sempre falava pra  colocar um  
caso pra gente discutir, falar dos sistemas, igual a prova da maternidade, que tinha 
que fazer a prescrição e explicar o porquê da prescrição, não existia isso, a gente  
pediu, a gente escreveu e não!! (...)Então as formas de avaliação mostravam quem 
eram  os professores que ainda tinham o “pézão” lá no tradicional, ia te avaliar com  
nota. (...) Ficava de recuperação, fazia a mesma prova,(...). Mas tinha um monte de  
sugestões de mudança, pois crítica não faltou. Algumas provas foram pertinentes,  
agora  outras  deu pra  gente  perceber  que  não foi  utilizada a  estratégia  certa  de  
avaliação, como esse caso.(...)” (DSC 13)

“(...)Eu achava legal quando ia ter prova e eles falavam: “vocês vão fazer em dupla  
mas vocês podem discutir o conteúdo”, você discutia, você crescia na prova (...) saía  
de lá achando que tinha aprendido mais uma coisa.(...)” (DSC 13)

Uma das questões centrais na avaliação, na pedagogia crítica, refere-se à 

tomada  de  consciência  do  que  representa  este  processo  para  todos  os  sujeitos 

envolvidos. Ou seja, qual deve ser a intencionalidade de cada um, qual o papel a ser 

desempenhado nos espaços e momentos avaliativos. Quando isto não está claro para 

os sujeitos envolvidos, ocorre o risco de termos somente uma formalidade que se 
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cumpre para satisfazer os regimentos da Instituição. Assim, o momento de avaliação 

pode  transformar-se  em  uma  questão  banalizada,  onde  o  preenchimento  de 

instrumentos não passa de uma prática burocratizada.
“(...) Por outro lado os calhamaços de papel  você nem lia! Nossa! como era chato e  
às vezes tinha preguiça de escrever.  Quantas vezes copiava de cima, copiava em  
baixo, porque naquela época não enxergava a importância (...) Era chato mas era  
importante mas ninguém tinha um esforço pra mostrar pra gente a importância. A  
gente tinha muita coisa pra dizer que, por comodismo, por preguiça de escrever não 
quis dizer, ou por medo da discussão crescer mais e não resolver. (...) Hoje que a gente  
está saindo a gente vê, mas ainda tem muita gente que ainda não entende.(...)” (DSC  
13)

“(...)  Mas  o  docente  tem  conhecimento  pra  que  serve  aquilo?  Ele  sabe,  ele  dá  
importância pra aquilo? Porque se ele desse, se ele tivesse noção do que realmente  
representa aquilo, ele não ia falar que só tinha meia hora pra preencher aquilo e ia  
sair da sala e deixar super bagunçada.(...)” (DSC 13)

“(...) vieram me falar: “olha eu estou de saco cheio com isso, isso”(...) e perguntei se a  
pessoa já tinha conversado sobre aquilo.  Ele disse:  “ah! e adianta?” Aí falei pra  
pegar  o diário de campo dele e escrever, quando vier a avaliação lê o seu diário de  
campo e escreve de novo. Ele falou: Ah! mas pra que? não vai dar em nada mesmo”.  
Outro dia também ouvi de uma sala: “mas você acha que eles lêem as avaliações?  
Eles não lêem!”.(...)” (DSC 13)

Pelos  depoimentos,  os  alunos  apontam  que,  no  geral,  a  concepção  de 

avaliação ainda está sendo tomada como um ritual para que o aluno possa “passar de 

ano” e não como um processo formativo.
“(...) Acho também que a gente não pode só ficar colocando a culpa no docente. O  
aluno tem que ter a responsabilidade, mas só vai acontecer a partir do momento que  
conseguir dar mais importância naquele papel. Todo mundo vai empurrando com a  
barriga, o aluno não está nem aí!, o que importa é passar. (...)” (DSC 13)

“(...) Teve um professor que falou: “ah! esse aqui nós não fizemos, então coloca aí I”.  
A gente  achava estranho colocar o I  .  Sem contar  uma professora  que uma vez  
chegou pra gente e falou que nós íamos colocar o que  ela estava falando. Tinha  
aquela professora  que não fazia  aquela avaliação:  “Ah! não,  todos foram muito  
bem”. Falava no geral, não falava de um por um. Aí eu ficava pensando “será que tá  
tudo bem mesmo?” Isso era importante porque quando falava alguma coisa, aí que  
você  ia  pensar  e  refletir  sobre  aquilo.  Você  ia  tentar  mudar.  Foi  um ponto  que  
ajudou a gente a ser  muito crítica  em cada unidade,  porque às vezes você não  
conseguia enxergar certas falhas e a hora que você sentava na avaliação começava a  
surgir coisas que você nem tinha percebido. Às vezes falavam coisas da gente e a  
gente não tem essa percepção. E a gente podia, nesses momentos, estar falando de  
outras pessoas que fizeram coisas que a gente não aceita.(...)” (DSC 13)

Por outro lado, alguns docentes têm apresentado uma prática avaliativa mais 

horizontalizada,  na  qual  os  alunos  se  percebem  como  construtores  de  sua 
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aprendizagem, e o professor assume seu papel de mediador desse momento, numa 

relação baseada no diálogo e na ação reflexiva. 

A  avaliação  deve  ser  considerada  como  processo  formativo,  em  que  o 

momento de sua aplicação é considerado como um parâmetro para que os sujeitos do 

processo possam ter idéia de como e quanto houve de progressos ou entraves para 

que se alcance o que foi delimitado como propósito. Os desempenhos que se espera 

alcançar na avaliação formativa apóiam a reconstrução das unidades educacionais 

bem como uma tomada de  atitudes  frente  aos  que  encontramos como resultados 

provisórios, para atingirmos os objetivos propostos e negociados com os alunos.

Romão (2001, p.101), ao discutir sobre as etapas numa avaliação dialógica, 

destaca que 

a  avaliação  da  aprendizagem  é  um  tipo  de  investigação  e  é, 
também, um processo de conscientização sobre a ‘cultura primeira’ 
do educando, com suas potencialidades, seus limites, seus traços e 
seus  ritmos  específicos.  Ao  mesmo  tempo,  ela  propicia  ao 
educador  a  revisão  de  seus  procedimentos  e  até  mesmo  o 
questionamento  de  sua  própria  maneira  de  analisar  a  ciência  e 
encarar  o  mundo.  Ocorre,  neste  caso,  um  processo  de  mútua 
educação.

Para que ocorra um processo construtivo de avaliação que cada sujeito faz 

sobre o outro, os alunos e o professor necessitam construir uma relação de confiança, 

tendo maturidade para poder trabalhar com as críticas que surgirão.

De  Sordi  (2000b,  p.6)  destaca  que  esta  relação  de  confiança  é  muito 

importante porque “quem se atreverá a fazer perguntas, a demonstrar inseguranças, a 

buscar ajuda se no processo tudo pode se voltar contra ele? Como suportar na relação 

grupal o peso da auto-estima arranhada ao assumir sua fragilidade quando a regra 

sempre foi ocultar as deficiências?”
“(...) Você vê a diferença quando você senta no grupo e discute um por um daqueles  
itens e o que a gente teve de diferente, que não apareceu nesse item, pensava sobre o  
que aconteceu e escrevia em baixo. A avaliação nem sempre era discutida. É uma 
diferença muito grande  você ler a avaliação, discutir o que você entende daquele  
item, o que você pôde fazer a respeito daquilo no teu estágio. Sabe, ler por ler eu faço  
em casa, passo o  olho e beleza! Muito raro acontecer do professor ler, o resto era  
entregue por você.  Tinha gente que pedia pra outro preencher, e pegava colocava S  
em tudo. Colocava I em algum, só para não ficar chato, colocava o I também em  
baixo, só pra não ficar igual, e escrevia não foi possível realizar muito essa atividade  
e ponto.(...) Nessa hora a avaliação não tem sentido. (...) Ia escrever, mas pensava:  
pô!! mas eu vou escrever a mesma coisa que eu estou escrevendo há duas avaliações.  
Não mudou nada?”(...)” (DSC 13)
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Alguns professores ainda tomam o processo de avaliação como espaço de 

poder  para  si  próprio,  reproduzindo  o  modelo  autoritário  de  avaliação,  tendo 

dificuldades em aceitar as críticas elaboradas pelos alunos,  não considerando que 

também faz parte deste processo dinâmico e que sua atuação interfere no processo de 

aprendizagem, devendo também ser avaliado. A partir do momento em que os vários 

sujeitos participam do processo, os mesmos deveriam desenvolver a capacidade de se 

rever frente ao que for sendo realizado, podendo enxergar os limites e avanços de 

cada um. 

Apesar  das  dificuldades,  tanto  o  professor  como o  aluno estão  tentando 

construir  uma  nova  prática,  que  cobra  do  primeiro  o  despojar-se  de  um  poder 

centralizado e consolidado por anos a fio pelo método tradicional. 
“(...) Outra coisa que achava melhor era quando tinha duas docentes, porque às vezes  
(...) conversar com ele sobre falhas que você viu nele, e o que ele viu em você era  
muito complicado,  era  mais  fácil  escrever.  Agora,  se  tinha outra  pessoa que tem  
outra visão do que está se passando, é muito melhor para você ter uma discussão. Às  
vezes acaba virando uma briga pessoal, (...).Dá briga e ninguém aceita nada.(...)”  
(DSC 13)

Romão (2001), ao tomar o referencial de Paulo Freire, destaca que numa 

educação libertadora, a avaliação deixa de ser um processo de cobrança do professor 

sobre o aluno, enquanto depositário de um saber elaborado pelo professor, passando 

a ser mais um momento de aprendizagem para ambos, no sentido de abordagem dos 

processos  e  mecanismos  de  conhecimentos  ativados  pelo  aluno,  considerando  a 

virtude dos erros como uma fonte de análise da aprendizagem, como também uma 

possibilidade para rever e refazer seus procedimentos de educador.

Perrenoud (1999c, p.75) ressalta que 

pode-se então, à primeira vista , ter a impressão de que o sistema 
de avaliação não impede toda a mudança. Ora, se houver interesse 
por uma mudança fundamental das práticas, a única proporcional 
ao fracasso escolar  e  às  ambições  da  escola,  a  realidade parece 
menos cor-de-rosa. O que fazer? Dizer-se, talvez, de uma vez por 
todas  que  nenhuma  inovação  pedagógica  maior  pode  ignorar  o 
sistema de avaliação ou esperar contorná-lo. E, concluir, a partir 
disso, conseqüentemente, que é necessário, em qualquer projeto de 
reforma,  em qualquer  estratégia  de  inovação,  levar  em conta  o 
sistema  e  as  práticas  de  avaliação,  integrá-los  à  reflexão  e 
modificá-los para permitir a mudança.
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3. Processo de aprendizagem ao longo da vida para a constituição de sujeitos: a 
construção das competências com qualidade formal e política.

Parece que há avanços na elaboração de estratégias no processo avaliativo 

no PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA, porém, a base conceitual ainda está 

em  fase  de  transição,  não  provocando  mudanças  nas  relações  de  poder  e  na 

intencionalidade da avaliação no conjunto dos docentes. 

Dessa forma,  percebemos que,  ainda  haja  entraves  para  que ocorra  uma 

formação  pautada  numa  formação  crítico-reflexiva,  com  atitudes  caudatárias  do 

modelo tradicional de ensino, já se delineiam traços de mudanças promissoras nas 

práticas educativas.
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4.Síntese Provisória: reflexões sobre o processo.

Ao  retomarmos  o  caminho  percorrido  ao  longo  da  pesquisa,  nos 

arriscamos a realizar uma breve reflexão acerca do que tínhamos nos proposto a investigar.

Tendo como objetivo captar como está sendo construído o processo de 

implementação do PPP do Curso de Enfermagem da FAMEMA, na visão dos alunos, 

abrimos espaço para que possamos conhecer o relato e as críticas, apontando facilidades e 

limites do processo.

A contribuição torna-se importante à medida que possamos refletir sobre o 

que foi dito, como também aprender com a experiência vivida pelos alunos, de forma que 

a reflexão nos remeta a desvendar os determinantes inerentes ao processo pedagógico.

Os princípios e diretrizes do Projeto Político da ABEn e as Diretrizes 

Curriculares  para  a  formação  de  enfermeiros   estão  presentes  no  PPP  do  Curso 

FAMEMA, como uma das possibilidades de se desenvolver na prática. 

Os próprios  alunos  apontam que não existe  uma receita  que sirva de 

modelo para toda e qualquer situação a ser resolvida. Portanto, cada curso construirá o seu 

projeto, uma vez que se trata de um processo histórico, dinâmico, construído pelos sujeitos 

que estão atuando no contexto do projeto, sabendo de antemão que podem ou não ocorrer 

as mudanças e o impacto desejados,  a depender das possibilidades construídas pelos 

mesmos e da conjuntura em que está sendo implementado, com determinações políticas, 

econômicas, culturais e estruturais.

A qualificação do projeto como político fica evidente à medida que cada 

sujeito assume uma postura frente ao projeto pensado, atuando de forma consciente ou 

não, manifestando sua forma de compreensão do mesmo na prática cotidiana. 

Evidenciamos  nos  discursos  dos  alunos  que  participaram da  pesquisa 

algumas marcas construídas no percurso de sua formação. Os alunos conseguiram elaborar 

uma crítica em relação ao PPP, tentando superar a visão ingênua do início do curso. 

Algumas vezes, no entanto, os discursos se apresentam ainda muito idealizados, revelando 

que a aprendizagem se dá num processo com sucessivas aproximações. Nos discursos os 
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alunos destacam que a  aprendizagem desenvolve-se ao longo da vida, sendo a graduação 

o princípio de um processo que se estenderá pela vida profissional. 

Mesmo que a visão ingênua ainda esteja presente em diversas análises que 

os alunos fizeram sobre a prática em saúde e em Enfermagem, e do próprio projeto, a 

aposta  do  PPP  é  a  de  que  os  alunos  iniciem  processos  e  que  esses  possam  ser 

significativos, construindo uma visão crítico-reflexiva da realidade, mobilizando dessa 

forma a capacidade de cada um se constituir como sujeito. Ao desvelar os determinantes 

da  realidade,  estão  formulando  possibilidades  de  entendimento  sobre  a  mesma,  ao 

contrário de somente vivê-la,  e assim, desenvolvendo a capacidade de construção da 

crítica, podendo aprofundá-la formulando novas explicações por sucessivas aproximações.

Esta ação pode ser percebida no momento em que os alunos começam a 

identificar que entre eles mesmos há pessoas com os mais diversos níveis de entendimento 

sobre, por exemplo, como pode se dar o processo de transformação das práticas e da 

organização dos serviços de saúde. Alguns já conseguem entender que esta transformação 

não  será  fácil,  apresentando  diversos  determinantes  e  que  estes  estão  atrelados  à 

subjetividade  dos  profissionais  e  dos  usuários,  assim  como  aos  determinantes  da 

conjuntura em que estão sendo vividas as situações. Entendem que em função disto, as 

mudanças  serão  graduais  e  devem  ser  discutidas  e  negociadas  entre  os  sujeitos  do 

processo. Outros alunos apresentaram uma percepção diferente sobre o processo.

Nos discursos os alunos apontam que alguns colegas talvez  perceberão o 

que vivenciaram na graduação somente no momento em que estiverem inseridos no 

mercado de trabalho,  vivenciando as situações como profissionais, e que  outros talvez 

nunca percebam ou se perceberem talvez façam a opção de não assumirem uma posição 

crítica em defesa deste projeto na sua ação como enfermeiro ou na sua própria vida.

Os  alunos  mencionam  também  que  viveram  experiências  nas  quais 

partilharam os conhecimentos, os conflitos, reconheceram a necessidade do trabalho em 

grupo e em equipe, e que a ação em equipe requer negociação de consensos apresentando 

argumentos, estabelecendo limites, considerando o ponto de vista do outro. 

Isto possivelmente irá repercutir na sua vida dos futuros profissionais, uma 

vez que tiveram a oportunidade de viver e muitas vezes aprender a lidar de alguma forma 

com as situações citadas. 
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Os conflitos existentes nas situações vividas, porém, nem sempre foram 

considerados como fazendo parte da dinâmica social e, dessa forma, considerado como 

aspecto fundamental da formação. 

Muitas  vezes não valorizamos o conflito  como princípio de uma boa 

educação, podendo ser considerado como um desvio ou nem mesmo sendo suportado 

como fazendo parte da dinâmica em sociedade. 

Percebemos também pela pesquisa a presença da tensão entre o velho e o 

novo convivendo no mesmo espaço. Assim, não há artefatos vencedores ou perdedores; 

pelo contrário, o projeto torna-se válido à medida que possamos expor suas contradições e 

por  inclusão  podermos  superá-las  num  movimento  de  mudanças,  incorporando  a 

diversidade  de  opiniões,  a  impossibilidade,  a  diferença  e  não  as  eliminando,  numa 

perspectiva  positivista  de  escolha  entre  o  antigo  ou  o  novo.  O  fato  de  termos  a 

possibilidade da tensão entre os contrários é que mobiliza as mudanças. 

Ao  voltarmos  nosso  olhar  para  o  PPP  do  Curso  de  Enfermagem da 

FAMEMA, percebemos que há avanços se considerarmos que as pessoas e os processos já 

não  são  os  mesmos,  que  algumas  mudanças  já  foram  provocadas,  considerando  a 

possibilidade da diversidade de compreensão dos docentes e dos alunos acerca do PPP. 

Voltamos  a  afirmar  que  se  trata  de  um processo,  que  se  constrói  diariamente,  por 

sucessivas aproximações, por meio da reflexão da ação realizada, desvelando a aparência 

do que se vive e constrói, para que se compreenda a essência do que sustenta a proposta 

político-pedagógica  e  para  que  tenhamos  possibilidade  de  transformar  a  realidade 

cotidiana, por meio da acumulação de novas mudanças.   

Fica  evidente,  portanto,  que  as  mudanças  têm também determinações 

outras, macro político-estruturais e que há necessidade de uma reforma mais ampla da 

concepção de educação e de suas práticas, como também do sistema de saúde, ou seja, das 

políticas que sustentam as ações a serem implementadas, sendo necessária a constituição 

de atores sociais portando projetos que apontem para a inovação, com mudanças nas 

práticas socialmente constituídas, acumulando poder em espaços/instâncias estratégicas, 

uma vez que os sujeitos individualmente têm pouca chance de provocar mudanças mais 

amplas nas instituições.

A ABEn, assim como a Rede UNIDA, vêm realizando este papel no 

cenário  brasileiro,  uma  vez  que  têm sido  provocadores  de  diversas  discussões  com 
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universidades  e  cursos  de  graduação,  além  de  órgãos  públicos  do  governo  federal, 

promovendo a aproximação entre instituições, como também proporcionando trocas de 

experiências entre vários projetos em andamento, tanto na academia, como no serviço e na 

comunidade. Têm articulado setores da sociedade que podem interferir nas políticas de 

saúde e educação.

Isto  tudo  possibilita  visibilidade  política  às  novas  experiências, 

impulsionando os próprios projetos em andamento, como também a criação de novos 

projetos em outras escolas e serviços de saúde. Dessa forma, o trabalho em rede seria uma 

estratégia a ser estimulada entre os cursos de graduação em Enfermagem, podendo ser 

conduzida pelos atores sociais que já vêm atuando neste campo, tendo como objetivo a 

ampliação da proposta em outros espaços acadêmicos e de serviços de saúde. 

No  atual  cenário  nacional,  estamos  avançando  na  implementação  e 

viabilização dos princípios do SUS, com políticas que impulsionam estratégias como o 

Programa de Saúde da  Família,  sustentado com financiamento do governo federal  e 

adotado  por  vários  governos  municipais,  ampliando  e  aprofundando  o  processo  de 

descentralização da saúde, criando uma situação de mercado de trabalho na  qual os órgãos 

formadores dos profissionais da Enfermagem e das demais carreiras da saúde estão sendo 

colocados diante da necessidade inadiável de repensar a formulação dos projetos para a 

graduação e pós-graduação. 

Estas políticas podem avançar na direção da reestruturação dos modelos de 

organização dos serviços de saúde, com tendência e recomendação de uma produção de 

atos mais voltados para a promoção e prevenção da saúde, podendo estar na direção da 

defesa  da  vida  dos  homens  na  sociedade.  Amplia  também  a  concepção  de  saúde, 

reorganizando os processos de trabalho, utilizando o trabalho em equipe como base desta 

organização  para  a  resolução  das  necessidades  sociais  da  comunidade,  recompondo 

saberes, fazeres e poderes no desenrolar das atividades planejadas.

As mudanças têm possibilidade de ocorrer à medida que os profissionais 

puderem atuar enquanto sujeitos do processo de atenção à saúde, construindo um contexto 

onde as relações interpessoais sejam mais democráticas, com possibilidade de crescimento 

dos  sujeitos  na  direção  de  ações  cuidadoras  para  a  emancipação  do  usuário  e  da 

comunidade. Isto se torna possível ao criarmos movimentos de construção de projetos 
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coletivos,  nos  quais  possam  existir  modelos  de  gestão  compartilhada,  provocando 

compromisso e responsabilização dos sujeitos envolvidos.

Nesta  perspectiva,  ao  formarmos  enfermeiros  críticos-reflexivos, 

percebemos a potencialidade do PPP na constituição de sujeitos que possam ser portadores 

de um projeto, sendo conscientes de seu papel social na direção da reconstrução das 

práticas e compromisso com o usuário.

As parcerias entre academia/serviço/comunidade têm se mostrado como 

uma estratégia potente para provocar mudanças tanto nos serviços como na academia, pois 

os serviços, ao receberem os alunos e os professores nos cenários de ensino-aprendizagem, 

e tendo vontade política para se mobilizarem para a reflexão e mudança das práticas em 

saúde, contribuem para que a formação seja atrelada ao mundo do trabalho, mobilizando 

os alunos para a realização da leitura crítica acerca dos determinantes dos problemas e 

situações que emergem da realidade, como também das possibilidades e limites concretos 

para que se possa resolvê-los, articulando teoria/prática. 

Assim,  ao considerarmos que  há  uma relação  indivisível  entre  teoria-

prática, realizando a  práxis, consideramos que há mudanças no processo de formação a 

partir do momento em que há mudanças nas práticas em saúde e de Enfermagem.

Ao vivenciarem a realidade concreta dos serviços de saúde, os alunos 

também convivem com os conflitos que permeiam as relações construídas no cotidiano, 

que  impõem  a  reflexão  sobre  o  papel  do  enfermeiro,  sobre  sua  postura  ética,  sua 

fundamentação para a argumentação e a sustentação de sua prática na equipe. 

Apesar do aluno apresentar uma nova postura frente às ações que realiza 

nos cenários de ensino-aprendizagem, inserindo tecnologias leves no seu fazer,  ainda 

temos limites para que haja mudanças na prática dos enfermeiros nos serviços.

As parcerias entre ensino-serviço estão em processo de construção nos 

cenários dos serviços de saúde locais, articulando os enfermeiros dos serviços, os docentes 

e alunos, num esforço reconstrutivo do fazer da Enfermagem e da saúde em geral. 

Avançamos,  assim,  na  reformulação  da  competência  com  qualidade 

formal,  desenvolvendo  com  os  alunos  desempenhos  como  o  aprender  a  aprender, 

compreendendo que este permeará o transcorrer da vida profissional dos enfermeiros, visto 

que o conhecimento é provisório, sofrendo constantes mudanças nas tecnologias. Isto se 

evidencia quando os alunos apresentam iniciativa se posicionando na equipe de saúde, 
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tendo argumentos fundamentados nos conhecimentos científicos, habilidades técnicas para 

realizar o cuidado, o qual está embasado numa concepção ampliada de saúde/doença, 

sendo valorizados o vínculo, o respeito e a responsabilidade com o usuário e os demais 

profissionais. O trabalho em grupo ajudou a perceber a necessidade de saber ouvir e 

respeitar as opiniões diversas e divergentes, buscando o consenso, que nem sempre é 

possível.

No processo de formação crítico-reflexivo ficou claro nos discursos dos 

alunos que o professor tem um papel fundamental  como provocador e  condutor das 

atividades  para  a  constituição da visão crítica  dos  alunos.  Além disso,  fica  evidente 

também que a forma como se constrói a inserção dos professores nos serviços de saúde 

por  meio  da  parceria  também  determina  o  movimento  de  ação-reflexão-ação 

transformadora.  

Ao  considerarmos  que  um  projeto  não  é  um  sistema  fechado,  pelo 

contrário pode estar em constante movimento, podendo provocar mudanças nos cenários, 

nos sujeitos, em suas relações e práticas, temos uma perspectiva de futuro que possibilita a 

reformulação constante do que se faz e pensa. Dessa forma, os processos de capacitação, 

como os de parceria podem ser espaços férteis de reflexão das práticas, podendo ser re-

elaboradas e  implementadas tendo como direcionalidade os referenciais  do PPP e os 

princípios do SUS, na busca da construção e  reconstrução das mesmas ampliando a 

competência com qualidade política dos sujeitos no processo. 
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CONVITE

Prezada(o) estudante,

Estou convidando-a(o) a participar de uma reunião para apresentação do projeto 

de pesquisa “A formação do enfermeiro no currículo integrado”, o qual faz parte da minha 

formação no  Programa Interunidades  de  Doutoramento  em Enfermagem das  Escolas  de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

A  reunião  tem por  objetivos  apresentar  o  projeto,  convidar  formalmente  os 

alunos  para  a  participação  na  pesquisa  e  organizar  uma  agenda  de  reuniões  com  os 

interessados.

A referida investigação tem como sujeitos da pesquisa os estudantes da 4ª série 

do Curso de Enfermagem da FAMEMA, para que se possa atingir os seguintes objetivos:

♦ captar através dos estudantes do Curso de Enfermagem da FAMEMA como está sendo 

construído seu processo  de formação,  na  direção da  constituição  de um profissional 

crítico-reflexivo;

♦ identificar  quais  as  marcas  diferenciais  percebidas  pelos  estudantes  do  Curso  de 

Enfermagem da FAMEMA e

♦ apreender quais as facilidades e dificuldades encontradas no transcorrer de um processo 

de formação crítico/reflexivo na percepção dos estudantes do Curso de Enfermagem da 

FAMEMA.

Sua  presença  é  extremamente  importante  e  valiosa  não  apenas  para  o 

desenvolvimento da presente investigação, mas para estabelecer um processo de reflexão que 

possa  contribuir  para  as  questões  de  ensino  na  enfermagem brasileira  e  em especial  na 

FAMEMA.

Espero  que  você  possa  estar  comigo  para  esta  reunião  que  será  no  dia 

12/09/2001, às 16:00 horas, na sala 02 do Carmelo. 

Certa de que  poderei contar com sua participação, desde já agradeço e coloco-

me a sua disposição para outros esclarecimentos que você julgar necessários.

Mara Quaglio Chirelli
Aluna do Programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem das 

Escolas de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
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Apêndice C -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os componentes do 
grupo focal.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado(a) Sr(a):
Endereço:

Estamos  desenvolvendo  a  pesquisa  “A formação  do  enfermeiro  no  currículo  integrado”. 
Dentro do tema formação de recursos humanos, nosso objetivo é:
♦ captar através dos estudantes do Curso de Enfermagem da FAMEMA como está sendo construído 

seu processo de formação, na direção da constituição de um profissional crítico-reflexivo;
♦ identificar quais as marcas diferenciais percebidas pelos estudantes do Curso de Enfermagem da 

FAMEMA e
♦ apreender  quais  as  facilidades  e  dificuldades  encontradas  no  transcorrer  de  um processo  de 

formação crítico/reflexivo na percepção dos estudantes do Curso de Enfermagem da FAMEMA.
Assim, gostaríamos de contar com sua participação nos grupos focais que serão realizados 

com estudantes da 4ª série do Curso de Enfermagem da FAMEMA de forma a dar seqüência ao 
desenvolvimento  desta  pesquisa.  As  falas  nos  grupos  serão  gravadas  em  fitas  magnéticas  e, 
posteriormente,  transcritas.  Teremos,  também,  a  participação  de  dois  observadores  que  estarão 
anotando, em um diário de campo, sobre o que será falado e as atitudes dos componentes do grupo, 
durante a atividade. Este diário estará sempre a sua disposição, caso você queira saber o que está 
sendo registrado. Tanto o diário de campo, como as fitas magnéticas serão destruídos ao final da 
pesquisa. 

As informações/opiniões, por você emitidas, não lhe causarão nenhum dano, risco ou ônus e 
serão tratadas anonimamente no conjunto dos demais participantes. 

Ainda, a qualquer momento da realização da pesquisa, caso não seja mais de 
seu interesse a continuidade na participação, você poderá ter a liberdade de retirar 
este consentimento.

Atenciosamente.

Profª Drª Silvana Martins Mishima                          Mara Quaglio Chirelli
Professora Doutora junto ao Departamento 
de Enfermagem Materno Infantil e Saúde 

Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da USP

ORIENTADORA

Pós-graduanda junto ao Programa 
Interunidades de Doutoramento em 

Enfermagem das Escolas de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo 

PESQUISADORA DO PROJETO

Eu, ________________________________________________________________, aceito participar 
do grupo focal da pesquisa  “A formação do enfermeiro no currículo integrado”, em data e local a 
serem definidos antecipadamente. Estou ciente de que as falas do grupo focal serão gravadas e que 
será  registrado  o  desenvolvimento  do  grupo em um diário  de  campo,  contando para  isto  com a 
presença de dois  observadores  além do coordenador do grupo focal.,  Ainda,  estou ciente  que  os 
resultados serão tratados sigilosamente, e caso não queira mais participar da investigação, tenho a 
liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento.

Marília, ____ de _____________________ de 2001.

__________________________________________________________
Assinatura
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Apêndice D -  Roteiro para realização da Coleta do Material Empírico nos Grupos 
Focais e Entrevista

I – Identificação do Grupo

Data da Reunião: ..................................

Composição:  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Número  de  participantes: 

....................................................................................................

Local  da  reunião:

........................................................................................................................................

 

Horário:.............. Início:................................ Término:......................................................

II – Temáticas disparadoras das discussões no grupo

CONCEITO CHAVE QUESTÕES/ATIVIDADES INFORMANTE

1º Encontro

Entrada no Curso

Quando você chegou ao curso o que você achava que 
era ser enfermeiro?

Como foi trabalhar na metodologia da problematização 
no início do curso?

Quais as dificuldades e facilidades  encontradas no 
início do curso com relação à metodologia da 
problematização?

Qual sua percepção, no início do curso, acerca do que 
seria um enfermeiro crítico? 

Alunos da 4ª série

2º Encontro

Projeto Pedagógico/
Marcas/
Competências e
Desempenhos

• Ocorreu  alguma  mudança  na  sua  forma  de  agir, 
pensar  e  sentir  que  está  relacionada  com  a  sua 
formação no Curso de Enfermagem? 

• Quais  os  indicativos/características  para  que  você 
considere um enfermeiro como crítico? 

• Quais os espaços Institucionais que proporcionaram 
a sua formação crítica? 

• Há  orientação  para  que  os  alunos  participem  de 
instâncias  de  participação  do  Sistema  Único  de 
Saúde

Alunos da 4ª série
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2º Encontro

Currículo integrado e
Metodologia  da 
Problematização

• As  atividades  nas  unidades  educacionais  são 
relacionadas  com o  que  acontece  nos  serviços  de 
saúde e na comunidade?

• Nas Unidades educacionais as estratégias adotadas 
proporcionaram que vocês pudessem refletir sobre o 
que estava acontecendo nos estágios, nas atividades 
de sala de aula, nos grupos, nos espaços de trabalho 
da enfermagem?

• O  que  você  acha  da  forma  como os  enfermeiros 
trabalham nos serviços de saúde onde você passou? 
Foi  possível  discutir  sobre  essa  atuação?  De  que 
forma?

• Os conteúdos abordados nas unidades educacionais 
contribuíram para que o enfermeiro da FAMEMA 
seja  crítico  sobre  os  problemas  de  saúde  da 
população? 

• Em  situações  dilemáticas  como  você  age,  por 
exemplo 

Quando um ou vários alunos durante as atividades de ensino 
discordam da  opinião  dos integrantes  do  grupo,  ou não 
cumprem o compromisso assumido com o grupo, qual é sua 
atitude?
ou
Quando ocorre de algum profissional do serviço de saúde 
desrespeitar o paciente durante a atividade em que há a 
presença dos alunos,  ocorre alguma discussão sobre isso 
entre o professor e os alunos? Ou entre os estudantes e  os 
profissionais do serviço?  

• Como você entende ser a função do professor  em 
uma  proposta  de  formação  de  um  profissional 
crítico?  Ele  contribui  para  a  formação  de  um 
enfermeiro crítico? Como? 

• Como  os  espaços  destinados  para  a  avaliação 
ajudaram na formação crítica?

Alunos da 4ª série
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3º Encontro

Conclusão do 
processo de 
formação e o 
futuro como 
profissional

• Como  espera  ser  sua  atuação  como 
enfermeiro em um serviço de saúde?

• Você  acredita  que  o  que  você  aprendeu 
durante  sua  formação  lhe  dará  condições 
para  ser  enfermeiro  e  atuar  nos 
problemas/situações  de  saúde?  Tente 
justificar por quê?

• Hoje, se você pudesse optar, faria o Curso 
de  Enfermagem da  FAMEMA? Por  que? 
Sugere alguma modificação?

• Você se considera um enfermeiro crítico?

Alunos da 4ª série
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III – Roteiro para observação durante as discussões no grupo

Itens a serem 
observados

Observação

Postura
♦ Qual o 

comportamento 
corporal  dos 
estudantes?
Participação

♦ Teve alguém que 
demorou para 
iniciar a 
participação,

♦ falou poucas 
vezes ou falou 
demais, 

♦ não quis emitir 
sua opinião por 
Ter sido cortado 
por alguém ou 
não está a 
vontade no grupo

Expressão da face
♦ Agressividade 

com 
participantes em 
específico

♦ Conversas 
paralelas

♦ Mudanças de 
lugar durante a 
realização do 
grupo 

♦ Saídas da sala

IV – Observações Gerais
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Apêndice E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os componentes das 
entrevistas.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado(a) Sr(a):
Endereço:

Estamos  desenvolvendo  a  pesquisa  “A formação  do  enfermeiro  no  currículo  integrado”. 
Dentro do tema formação de recursos humanos, nosso objetivo é:
♦ captar através dos estudantes do Curso de Enfermagem da FAMEMA como está sendo construído 

seu processo de formação, na direção da constituição de um profissional crítico-reflexivo;
♦ identificar quais as marcas diferenciais percebidas pelos estudantes do Curso de Enfermagem da 

FAMEMA e
♦ apreender  quais  as  facilidades  e  dificuldades  encontradas  no  transcorrer  de  um processo  de 

formação crítico/reflexivo na percepção dos estudantes do Curso de Enfermagem da FAMEMA.
Assim, gostaríamos de contar com sua participação nas entrevistas que serão realizadas 

com estudantes da 4ª série do Curso de Enfermagem da FAMEMA de forma a dar seqüência ao 
desenvolvimento  desta  pesquisa.  As  falas  da  entrevista  serão  gravadas  em  fitas  magnéticas  e, 
posteriormente, transcritas. As fitas magnéticas serão destruídas ao final da pesquisa. 

As informações/opiniões, por você emitidas, não lhe causarão nenhum dano, risco ou ônus e 
serão tratadas anonimamente no conjunto dos demais participantes. 

Ainda, a qualquer momento da realização da pesquisa, caso não seja mais de seu interesse a 
continuidade na participação, você poderá ter a liberdade de retirar este consentimento.

Atenciosamente.

Profª Drª Silvana Martins Mishima                    Mara Quaglio Chirelli
Professora Doutora junto ao Departamento de 
Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

USP
ORIENTADORA

Pós-graduanda junto ao Programa 
Interunidades de Doutoramento em 

Enfermagem das Escolas de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo 

PESQUISADORA DO PROJETO

Eu, ________________________________________________________________, aceito participar 
de entrevista da pesquisa  “A formação do enfermeiro no currículo integrado”,  em data e local a 
serem  definidos  antecipadamente.  Estou  ciente  de  que  as  falas  da  entrevista  serão  gravadas  e 
transcritas. Ainda, estou ciente que os resultados serão tratados sigilosamente, e caso não queira mais 
participar da investigação, tenho a liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento.

Marília, ____ de _____________________ de 2001.

__________________________________________________________
Assinatura
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Apêndice F - Apresentação dos Discursos do Sujeito Coletivo 

TEMA 1 - Tudo era novo. Havia muitas resistências, mas este método aos poucos vai engrenar, apesar dos altos e baixos, muitas 
coisas foram modificadas a partir de nossas avaliações

Discurso do Sujeito Coletivo - 1
Discurso Idéia central

No começo foi difícil até você se inteirar, a gente pensava que alguma coisa tinha acontecido nas outras turmas e que não 
era atoa que tinha mudado, que tinha um propósito e que eles estão tentando implementar isso. No primeiro ano nós 
falávamos: “a gente é cobaia do método, eles estão testando na gente, nossa! não vai dar certo,  mas a coordenação não vai 
arriscar fazer diferente pra depois de 4 anos, se der errado, acabar com o nome da faculdade e correr o risco de voltar a ser 
como era antes”. Em todos os momentos que levantava essa questão de  não vai dar certo, tinha confiança na coordenação 
e nos professores. Porém, não iam ser todos que iam concordar, iam aceitar, ser aprovado. 
Sempre tiveram pessoas que não aceitavam que tudo ia dar certo, não gostavam de nada. Dava vontade de falar “meu! 
Acorda! Olha como que é?” Não é só pensar negativo, que não vai dar certo, falavam: “não aceito, não quero isso”. A 
gente ficava revoltada. Como o método preconizava o trabalho em grupo, ninguém queria trabalhar com aquelas pessoas. 
Ninguém queria perguntar o que ela achava ou não. Mas o professor ficava por trás, sempre procurando puxar, não 
deixava a gente esquecer que aquela pessoa tinha que participar daquele grupo, que ela fazia parte daquele grupo. No 
primeiro ano tinha muito disso e que a gente nem sempre ia encontrar pessoas que pensassem como a gente, as pessoas 
pensam diferente. Tinha sempre aquela coisa de mostrar pra pessoa como ela era importante para o trabalho, que tem que 
participar. As vezes a professora até fazia a gente parar de falar um pouco, abaixava a bola da gente pra poder dar chance 
pra outra pessoa falar. Aquela história de que todos atores são importantes. Então isso era importante. Eu acho até que a 
gente perdia bastante tempo com  essas conversas de estar tentando trazer para o grupo, de estar tentando colocar, discutir 
a situação. 
Conforme foram apresentando o currículo a gente foi entendendo, mas no começo a agente não entendia muito o que 
falavam e pensava: o que será que vai ser? Li o manual que já dava as informações, mas por outro lado é engraçado, 
porque estava escrito no manual, li, mas sabe quando você não veste a camisa, está assustada. Chegava em casa ia ler 
aquele papelzinho para ver o que ia conseguir entender. Mas quando você está dentro, você fica curiosa de saber o que é. 
Conforme as atividades foram se desenvolvendo que a gente foi vendo, aí a gente começou a tentar ver o lado bom. 
Muita gente mudou, você pega a gente do primeiro ano pra hoje, não são todos, não é 100%, mas tem gente que mudou 

Achávamos  que  estávamos  sendo 
cobaias, devia ter acontecido alguma 
coisa com as outras turmas para que 
mudassem e, que não íamos ser bons 
profissionais. Além disso, ocorreram 
resistências por parte dos alunos, da 
instituição,  dos  docentes,  dos 
serviços, não tínhamos referência de 
outras  turmas.  Mas tem gente  que 
mudou muito e que hoje defende o 
método, pois não muda-se de uma 
hora  para  outra.  Porém,  acho  que 
tiveram  coisas  que  foram 
modificadas  a  partir  das  nossas 
avaliações. 
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muito e que hoje defende o método. Isso é muito legal, é o conhecimento. Você começa a conhecer, a entender, ter mais 
clareza do que é aquilo, qual é a proposta, ter envolvimento da pessoa, disposição dela, a vivência no método. Quando 
você consegue ver que está fazendo a diferença , que você consegue pensar de uma outra forma, que você consegue ir 
mais além, é muito mais estimulante, aí você começa a defender também. 
Foi difícil o começo porque tínhamos acabado de sair do cursinho, do colegial, você tem aula tradicional, vê um monte de 
matéria e entra na faculdade achando que só vai ter coisa específica. Aí é um baque porque você não vai ver aquilo que 
você estava esperando. 
Quando vieram novas matérias que a gente queria no inicio, elas chegaram de uma forma que não tinha tempo pra estudar, 
era muito corrido, não tinha tempo pra assimilar. Depois mudava para um outro sistema e a gente tinha a impressão que 
não tinha conseguido aprender, no caso compreender o outro sistema. E foi caminhando meio rápido, sem a gente 
conseguir ver direito, entender direito. Isso piorava. Não tinha tempo para estudar, o professor não sabia a resposta, 
confusão na hora de aula, de compromisso, de atividade. Quando a professora chegou falando pra gente responder 
individual, aquelas cinqüenta e não sei quantas questões de neuro no caderno e a gente brigava com ela, discutia e ela,  
falava: - não! Tinha que fazer. Ela achava que a gente não queria fazer. Era desgastante, ficava tudo perdido. 
Gostaria muito que o conteúdo ficasse claro para os docentes, em geral, qual o conteúdo que o enfermeiro deve saber? 
Deve ter? Talvez esteja querendo demais,  mas seria importante,  porque isso facilita  para nós.  Porque no caso de 
recebermos os conteúdos, as vezes chega um profissional que talvez tivesse em mente que nós devêssemos ser especialista 
em fisiologia, biologia, anatomia, e isso já dava uma insegurança pra gente na época. Para o docente  também deve ter 
gerado uma insegurança, se ele deu ou não deu o conteúdo certo. 
A gente queria aquela coisa de ver sangue, de ir lá fazer, de usar branco e eram aquelas aulas que a gente cansava. Nossa! 
será que esse método vai ser só isso? Plenária, estudar e trabalho em grupo. Nossa! foi muito complicado. Porque todo 
mundo deseja se dar bem, arrumar um bom emprego, se tornar um bom profissional e nós chegamos e tinha uma novo 
jeito de nos formar, sem a gente ter a noção se isso ia conseguir ou não formar um profissional crítico, reflexivo e bem 
formado, com conteúdo. Então sentia insegurança, medo desse método não me ajudar no que desejava . 
Foi mais pela dificuldade de conseguir entender a realidade que a gente está aqui e que a gente pensava, a maioria 
pelo menos,  que ia chegar aqui e tratar todo paciente do mesmo jeito que ia fazer aquela técnica do mesmo jeito 
para todo mundo. A gente entrou vendo que era completamente diferente que aqui é a realidade de ver a pessoa 
por inteiro, levando em consideração toda a vida da pessoa, foi muito difícil  para entender a complexidade que a 
gente ia ter que desenvolver na assistência e que não era aquela coisa certinha. 
Daí tem os conflitos, tem aquela coisa, a gente vai fazer alguma pergunta , encontra resistência do paciente. Então 
começa a ter as dificuldades e  como a gente estava no método novo, ainda não tem aquela coisa: o que eu vou 
fazer com as dificuldades agora?
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Às vezes o pessoal achava, Ah! mas como você não tem prova, então você não está aprendendo nada? Aí ficava meio com 
raiva, insegura, conflito, briga, foi assustador. Brigava muito com os meus pais, com o meu namorado porque eles me 
perguntavam quando ia ter prova e não tinha prova; quando ia para o hospital e não via nada disso, só via a parte política, a 
parte social. Ficava desesperada e via outros colegas com a mesma aflição. Fora os comentários que a gente ouvia que: - 
como vocês são a primeira turma de problematização, não sei se esse negócio é válido, se é reconhecido pelo MEC.

Mas as pessoas que não gostavam, que sentiam mais inseguras do que outras, elas não se preocupavam 
no início com algumas questões que as outras se preocupavam. Mas tinha gente que não, que já fazia o raciocínio 
e já temia por imaginar como ia se dar a formação nos 4 anos. Por achar que as vezes a gente ficaria muito solto 
sem o professor ali junto, sem a prova pra servir como estímulo, pra pessoa estudar ou não. Que isso poderia 
trazer grande defasagem no conhecimento lá na frente. Essas pessoas tinham medo! Era insegurança. Falta de 
conhecimento, não tinha noção. 
Como a gente foi a primeira turma, nunca sabia o que ia acontecer depois. Se fosse a segunda turma Ah! o ano 
passado foi assim, assim. Mas era a primeira, era uma insegurança muito grande, por ser diferente do que nós 
estávamos acostumados. Nós não tínhamos uma referência de ninguém que já tinha passado por essa experiência, 
pra gente ter idéia de quais os frutos que poderiam estar trazendo, isso causava muita insegurança. Tanto que o 
pessoal que entrou depois da gente, a segunda turma, eles viviam atrás da gente pra saber como que é no primeiro, 
como que é no segundo, como é no quarto, quando que vai para o hospital. Porque eles tinham a gente como 
referência, a gente não tinha. Pelo contrário, as meninas do quarto ano punham fogo. A gente já estava naquela 
situação difícil e elas falavam: Ah! isso não vai dar certo. Foi difícil pra gente quando sentava para conversar com 
os veteranos, elas acabavam com o nosso método. Elas falavam que não ia dar certo. A gente só ficava pior. Era 
complicado.
A gente vê agora as “bichetes” que entram, falam e reclamam também. Ah! porque o primeiro ano é isso, isso. Aí 
a gente fala: gente! estamos no quarto ano, a gente sabe como vale a pena. Tem a gente que dá suporte pra elas. 

Então, conforme foi passando o tempo algumas conseguiram trabalhar, desenvolver e  enxergar que isso 
trouxe coisa diferente,  outras não. Há no nosso grupo, hoje, pessoas que fizeram o curso porque estavam aqui, 
porque não tinham outra opção nesse momento. Falavam vou me formar, depois eu vejo ou não se vou estar 
utilizando o que eles me ensinaram nesses 4 anos.  Essa pessoa não acredita na forma como foi ensinada, mas é 
um profissional que está aí, ele vai trabalhar e talvez lá na frente ele consiga  perceber que tem diferença  na forma 
com que foi formado, com o trabalho em grupo, com a questão de nós buscarmos a resposta e não a resposta ser 
dada para nós de bandeja. Talvez lá na frente ele consiga perceber que isso traz uma formação diferente, de outro 
jeito. Mas hoje tem muita gente que não vai sair com essa visão.
No começo também foi difícil porque tem muito individualismo no colegial e chegou aqui tinha trabalho em grupo, tinha 

201



5. Apêndice

que resolver tudo em grupo e isso é difícil. Aí a gente tinha que ouvir todos, decidir em conjunto, é uma parte bem 
complicada. Muita gente ficou com medo. 
Foi um conflito, aquela coisa do desconhecido o que será que vai ser? Da mesma forma uma satisfação de estar sendo com 
a gente, acontecendo com a gente, de estar tendo essa oportunidade de mudar .
Mas aí falamos: por que a gente não tira proveito disso? Vamos tentar entender o porquê. Foi quando a gente foi 
fazer as entrevistas com as meninas para o trabalho. Foi muito melhor pra gente saber o que as alunas estavam 
pensando. A gente leu sobre aquilo, fomos estudar realmente para ter uma noção maior. 
Isso é o medo do desconhecido, mas na mesma hora instigava o desafio, como é que vai ser, a gente vai provar se isso aqui 
é bom ou não. Então esse desafio é gostoso, a gente lutou bastante pra isso, da gente tentar ser diferente mesmo e provar 
que dá certo
Por isso que não é  tudo que teve vantagem ou desvantagem. Tiveram coisas que foram modificadas, mas que foi mais 
eficiente na nossa turma. Acho que não tem uma coisa certa, muita coisa vai estar sempre mudando. Porque como a gente 
foi a 1ª turma, fomos meio cobaia, serviu umas coisas de experiência. Então na 2ª, 3ª, 4ª turmas as coisas que a gente teve 
de errado estarão mais estruturadas. E as próprias mudanças da forma que estão sendo implementadas, o currículo, a partir 
das nossas avaliações, a partir desses trabalhos, acho que isso também não é de uma hora para outra. Ah! então a gente 
discutiu isso, devolveram a avaliação, no ano que vem já vai estar diferente. Eles vão ter que sentar, vão ter que pensar em 
outra estratégia, vão ter que discutir.  As vezes no ano que vem não deu certo, vai ter que arranjar outra para o outro ano. 
Vão ter que juntar avaliações de 2, 3 turmas pra se ter uma opinião melhor, mais concreta, porque é diferente, não tem 
como. Acho que demorou uns 3 anos para mudar mesmo, para as coisas ficarem boas. 

O método é novo, tinha gente que tinha dificuldade, não só a gente, mas dificuldade do corpo docente, 
da instituição, muita resistência da instituição. Quando digo instituição, não digo só o corpo administrativo, mas o 
técnico também. 
Por outro lado, voltando lá atrás, tenho certeza de que foi passado para os docentes como é o método, como 
deveria ser feito, só que esses docentes sempre deram aula de um jeito, para um determinado curso. Aí por mais 
que os docentes chegassem, mostrassem como era o nosso método, o professor vinha, dava uma aula. Uma das 
razões é a  formação. É uma formação antiga, é uma formação igual. A nossa formação já começa daí, ela já é 
uma coisa diferente. A gente já está diferente, a gente já se vê diferente com relação aos outros profissionais. 
Então já entra em atrito aí. Para eles do jeito que está, tá bom. Vamos deixar assim mesmo, para que mudar, para 
que fazer crítica? Só para encher o saco. Vai muito do poder também, eles têm o controle de tudo o que está 
acontecendo. Eles querem ter esse controle. A partir do momento que você coloca alguém lá que quer mudar para 
melhorar, vai atingir esse controle deles. 
Então, acho que as pessoas que estão na Instituição são bem assim: eu te permito falar, mas quem dá a palavra 
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final aqui sou eu e você vai fazer o que eu quiser. Aqui dentro é bem assim ainda, emprega um currículo diferente, 
mas a hora que a gente vai levar alguma crítica alguma coisa para os maiores, a resposta que a gente tem é essa. 
Eu até discuto, mas eu faço aquilo que eu quero. Quem é você ? Eu acho que a Instituição é muito assim.  Acho 
que por causa dessa mudança da diretoria, a eleição, aconteceu que a hora que a gente entrou no estágio, falavam: 
não! vai lá que a gente é super aberto. E depois as coisas são bem assim, bem do jeito que eles querem. Cadê essa 
abertura? Você fala o que você quer e depois acaba sendo do jeito que eles querem . Isso acontece na Instituição, 
acho que ainda pega o nosso curso, pega quem está com o curso, os docentes que estão envolvidos, a coordenação 
que está envolvida . Tem muita coisa que a gente nota isso.
Mas achei que virava, que ia dar certo, está dando certo, está muito melhor. E é uma questão de aproveitamento 
teórico e prático, não que a gente esteja arrependido de estar na primeira turma, pois tiveram muitas coisas ótimas. 
Mas agora é diferente, dá para você ter uma visão bem geral de como que é, foi muito válido, muito bom esse 
método. Somos privilegiados de estar aqui e hoje no quarto ano, acho que todo mundo entende porque de tudo o 
que passou.

Discurso do Sujeito Coletivo - 2
Discurso Idéia Central

Acho que tem relação de uma unidade pra outra. Agora que a gente chegou no topo, é como se uma unidade 
educacional puxasse a outra, como se fosse juntando, como se fosse um quebra-cabeças. Com certeza em cada 
hora você vai aprendendo, vai melhorando sua aprendizagem, por exemplo: no começinho a gente não sabia nada. 
Aí no segundo ano a gente começou a aprender alguma coisinha, no terceiro a gente melhorou o que a gente 
aprendeu no segundo. 
A facilidade no método é que a gente aprende muito mais e não de uma forma na qual você vai lá e estuda, por 
exemplo,  só a fisiologia do coração.  Não! você estuda o paciente como um todo, a fisiologia inteira dele,  a 
histologia, a patologia, tudo de uma vez. Então você vê o paciente ou o órgão de uma vez só e aí você vai 
juntando, vai fazendo um gancho. Isso é diferente das outras Faculdades.
Acho  também  que  os  conteúdos  foram suficientes,   bem  escolhidos  até  para  você  começar  a  sua  vida  de 
“criticidade” vamos dizer assim, uma vida profissional diferente. Deu pra discutir, deu pra enxergar. No entanto, 
tem gente que acha que não foi suficiente. Talvez os textos, os conteúdos e as estratégias não foram adequadas 
para atender todas as necessidades diferentes dentro de uma sala. Só sei que pra mim foram suficientes para poder 
pesquisar mais, ir atrás, tentar com este conteúdo abrir minha cabeça para poder ir fazer outras coisas, procurar 
outras coisas. Mas não acho que tenha sido para toda sala. Acham que ficou faltando algumas coisas das matérias 

Aos  poucos  esse  método  vai 
engrenar,  vai  ficar  muito  melhor 
do  que  está,  porque  ele  é  bom, 
apesar  dos  altos  e  baixos.  Uma 
unidade tem relação com a outra, 
como  se  fosse  juntando.  A  cada 
hora  você  vai  aprendendo,  vai 
melhorando sua aprendizagem. Os 
conteúdos  foram  suficientes  e 
proporcionaram  a  reflexão  para 
começar  uma  vida  profissional 
diferente,  mas  o  curso  não 
proporcionou quantidade de tempo 
hábil para capacitar os alunos.
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básicas. Faltou muito o biológico, a gente viu a parte cientifica, mas viu muito pouco. A gente ficou sendo muito 
mais critico, a gente ficou vendo mais o contexto social, só que faz muita falta a parte biológica da coisa também. 
Uma formação enquanto ser social, como entender a saúde segundo a nova visão da saúde eu acho que deu, agora 
uma formação técnico, científica mesmo, acho que não. 
Acho que o curso de enfermagem tem tudo pra crescer, acho que tem um monte de coisa legal, mas tem outras 
coisas que não valem a pena você sair igual a gente. A gente já vê as meninas que já começaram a fazer os 
concursos que não estão indo bem, que não sabem nada de farmaco, que não sabem nada do que se pede no 
mercado. Ao mesmo tempo que no primeiro te formam a critica, te formam a visão mais humanitária, no segundo 
ano você tem um conhecimento cientifico, que você precisa ter para poder ser um bom profissional, mas aí fica só 
esses seis meses, é muito pouco tempo. A gente teve os sistemas, e a gente passou muito rápido, pra eu aprender 
vou ter que estudar muito ainda. Só que eu acho que a parte teórica, da parte biológica e a técnica, ficaram muito 
em haver. O período aonde se aprende a parte biológica deveria ser maior. Foi enfocado muito a critica e deixou 
um pouco de lado esses dois que são importantíssimo para você exercer a crítica, porque sem conhecimento não 
dá para ser critico. Dá para você relacionar os dois. E a gente acabou ficando sem ver algumas coisas, ou não dava 
tempo, acho que tinha tanto texto que a gente não conseguia. Acho que aí seria um ano aonde poderia ser junto 
com os estágios que já tinham, vamos supor de manhã seriam as discussões em relação a parte teórica e a tarde 
você iria para o posto, porque essa é a intenção do segundo ano. 
Agora que a gente está com alguns textos mais espaçado, a gente consegue ler, a gente lê uma, duas, três vezes e 
você faz síntese, você consegue entender o que esta estudando, pra você ir pra uma discussão. Naquela época acho 
que até a participação não era muito grande por causa disso, você tinha um “mundarel” de texto para estar lendo e 
chegava no final você não conseguia, não tinha como dar conta. Se você conseguisse ler tudo você iria ler uma 
vez cada texto e mesmo assim as vezes não dava tempo. Sempre achava que ia passar as férias inteira lendo os 
textos de novo, pra estar entendendo e, depois ter que procurar alguém pra estar tirando uma dúvida que por 
ventura  fique.  Porque  não  dava  tempo,  tanto  é  que  teve  aquela  época  que  a  gente  falava  que  íamos  tentar 
conseguir mais um ano de faculdade pra conseguir ver as coisas que faltaram. Porque teve bastante coisa que 
ficou. Mas tiveram algumas coisas que ficaram, foram dadas mas a gente poderia ter tido mais tempo pra estar 
discutindo, lendo, aprendendo. Acho que principalmente nas básicas. A gente até acabava tendo que voltar, pra 
estar lendo, pra estar estudando. Porque se você tiver que ler tudo de novo pra você ver determinada coisa, acho 
que é complicado. Agora se você tem um tempo, se você pode estudar, você tem um resumo ou alguma coisa que 
você possa estar fazendo, é muito mais fácil pra gente estar estudando depois. 
Pra você ser critico você tem que ter um determinado conhecimento, porque se você não conhece aquela doença a 
fundo, se você não tem domínio sobre aquela técnica, como é que você vai ser critico em cima daquilo. Você não 
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tem como ser critico, porque você não sabe. Aí você vai falar: “mas na faculdade a gente só mostra o início das 
coisas. Você vai ter que construir o seu conhecimento no decorrer dos anos de profissão”, é isso que se fala. 
Mas eu queria que fosse cinco anos de faculdade. Sei que não depende da gente, não depende da FAMEMA pra 
mudarem. Acho que quatro anos é muito pouco, porque a gente sabe, por exemplo: no quinto ano deveria ter os 
estágios. Seria bem melhor, a gente ia ter um ano a mais para estudar fisiologia, anatomia e tudo mais. Eu acho 
que seis meses para estudar essa parte é muito pouco, acho que essa é uma mudança que podia acontecer, mas é 
meio complicado.
Apesar dos altos e baixos, principalmente do nosso primeiro ano que muita coisa deu errado, muita coisa deixou a 
gente estressadíssima porque não dava certo ou porque era uma nova tentativa e a tentativa não dava certo. 
Agora  o primeiro ano está muito mais organizado do que o nosso. A gente fala: “puxa! a gente teve a má sorte 
enorme da gente ter entrado logo no primeiro ano, na mudança”. Mas aos pouquinhos esse método vai engrenar, 
ele vai ficar muito melhor do que está, porque ele é bom, ele é muito bom.. 
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TEMA 2 - O processo de mudança na concepção e na prática do enfermeiro encaminham para a construção do enfermeiro crítico e 
da ampliação do fazer do enfermeiro.

Discurso do Sujeito Coletivo - 3
Discurso Idéia Central

No primeiro ano era aquela coisa de você não saber o que é ser crítico, de você querer criticar demais também, às 
vezes sem fundamentação, só para falar que você era crítico. Crítico pra mim era sair brigando com todo mundo, 
era tentar ver o que não está bom, o que não está certo, falava: “vamos olhar bem pra gente conseguir ser crítico, 
tentar observar”. Achava que a gente ia bater muito de frente. Falava: “nossa! eles estão querendo formar a gente 
para ser aquelas enfermeiras encrenqueiras que só vão bater de frente, só vão arrumar rolo”. A professora falava 
que a gente tinha que ser crítico, tinha que fazer isso, aquilo. Falava: “nossa! mas a gente vai ser aquelas odiadas! 
que só briga”.
Estava procurando a definição, o que é esse tal crítico? Ser crítico é estar sempre perguntando? Por que você vai 
fazer isso? Como que você vai fazer? Questionar, sempre questionar, só questionar? Ou falar mais alto para poder 
dizer que não estou concordando com a idéia que está sendo dada? 
Depois começa a vir a resposta da definição, que acredito que é ser uma pessoa que pensa, que reflete sobre o 
assunto e que fala, não vai ficar calada, não vai fechar a boca e pronto acabou. Agora você critica com argumento, 
não é aquela crítica boba. Por que isso? Porque acho que é e acabou. Não! você tem o argumento, o porquê 
daquilo, talvez nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. 
Ser crítico não é só coisa negativa, só criticar o que deu errado, perguntar o porquê, como vai fazer. Ser crítico é a 
partir do momento que, por exemplo, numa visita médica, o médico delega e você não precisa criticar e ir contra o 
que ele fez,  mas ser um profissional crítico é você argumentar, complementar, é você estar colocando a sua idéia 
expondo o que você está pensando, não aceitar tudo, mesmo que você seja a favor, não aceitar também, colocar 
que você é a favor, colocar seus argumentos até para melhorar aquilo que está sendo seguido. 
Ser um enfermeiro crítico é você não aceitar as coisas como elas são impostas. Tem que discutir, tem que provar com o 
seu conhecimento que você é capaz e tomar suas próprias decisões sem que as coisas tenham que vir de lá de cima, 
impostas para você, você ser vaquinha de presépio e fazer tudo do jeito que mandam. Você tem que ter uma crítica 
participativa, ou seja, tem que embasar a crítica, mas tem que discutir com todo mundo. Às vezes uma crítica minha, é só 
minha. Tem que conversar e ver o que está diferente para levantar as propostas, não é só aceitas as coisas. Você tem que 
ser crítico mas não adianta você só criticar, não é só você ficar brigando e criticando, isso não é um enfermeiro crítico. Se 
você não levar propostas, mostrar o porquê de você estar criticando não adianta nada. 

Ser crítico é a conscientização de ser 
um profissional que reflete sobre o 
processo  saúde-doença  e  tem 
argumentos  fundamentados  para 
falar, levantar os problemas. Porém, 
como  vamos  encontrar  muita 
resistência pela frente nos serviços, 
as mudanças vão ser devagar, você 
como  enfermeiro  crítico  tem  que 
chegar com a sua atitude, com uma 
crítica  fundamentada e  com o que 
aprendeu  na  prática,  ser  capaz  de 
decidir alguma coisa discutindo com 
todo mundo.  Mas,  tenho medo de 
perder  a  vontade   de 
argumentar/lutar.
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A gente entra na faculdade muito imatura, não tinha essa preocupação com a coisa futura, será que vai dar certo, 
será que  vou saber ser uma boa profissional, não tinha essa preocupação.  Aí no segundo ano a agente já tinha 
vestido a camisa. Acho que é a conscientização, a maturidade da gente estar vendo, sendo crítico, que fomos 
desenvolvendo no primeiro ano. Essa coisa de ver a importância do trabalho em grupo, de ver a importância de 
você  ser  um profissional  diferente,  um profissional  crítico,  reflexivo,  que  você  consiga  ter  uma visão  mais 
ampliada das coisas. Tudo isso que foi sendo colocado na cabecinha da gente no primeiro ano. Até em casa a 
gente estava diferente, mudou a vida da gente de uma certa forma. Quando a gente mudou para o segundo ano a 
gente já estava desenvolvido, a nossa cabeça já estava diferente. Quando entrou na unidade 7 a gente ainda estava 
carregando muita coisa do primeiro ano, daquela coisa do ser social, da visão do processo saúde-doença de uma 
forma diferente e ainda bem que a gente foi bem crítica. Foi nessa hora que tive certeza de que o método estava 
dando certo, pois vi que estava sendo diferente daqueles que já estavam lá, que pensava de outra maneira e que 
não queria ser igual aqueles que estavam lá, e continuar pensando e agindo  daquela maneira. Foi aí que eu tive 
certeza que valeu a pena e que legal que começou daquele jeito, porque não queria ser igual aos outros, continuar 
agindo daquele jeito. Mas acho que houve bastante resistência.  Mas não foi só na unidade 7, a hora que a gente 
entrou no hospital a gente teve muito conflito com isso. Porque a gente foi com uma visão, com uma crítica e aí os 
professores que não estavam preparados tentavam meio que tirar isso da gente.
Porém, ninguém impôs que a gente tinha de ser crítico, é uma coisa que fluiu até demais. Ninguém nunca tirou 
essa opção da gente não querer ser crítico, mas aí pelo método acho que não é não querer ser crítico, isso vai estar 
contra aquilo que você vê, como que não vou ser uma pessoa crítica? Mas existe. Muita gente é crítico, mas é 
crítico baseado na crítica dos outros, fica muito presa no que o outro vê. Tem gente que já está despertando para 
ter  as  suas  próprias  críticas,  para  ver  o  que  não  está  legal.  Crescemos  muito,  mais  para  a  parte  reflexiva, 
construtiva.
No entanto, já vivi algumas situações no decorrer do estágio que nem sempre me posicionei. Então fico pensando, 
até refleti,  mas nem sempre me posicionei.  Então fico muda, nem sempre estou fazendo aquilo que a gente 
pensou, trabalhou e discutiu para fazer. Acho que isso não vai mudar quando sair para conseguir um emprego, 
aprimoramento, residência, não vai mudar de cara, vai ser gradativo. 
Acho que isso faz parte. Porque você viu que aquilo não estava certo, só que na hora você não tinha estratégia de 
como lidar com aquilo, não vai ser tudo que você vai ver que está errado na hora. Vou fazer isso e isso, mas de 
certa forma você está sendo crítico. Ser crítico, não é só levantar o problema e já estar atuando na hora. Ser crítico 
não é você ter a resposta para tudo na hora e mudar tudo na hora que você encontrou o problema. Mas você 
chegou e ficou pensando em como você vai atuar naquele problema. O mais importante para você é ter esse 
pensamento, do porquê você percebeu, não ter a resposta na hora e levantar hipóteses e pontos de como você vai 
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intervir.
Tem muita gente na faculdade que se diz crítica, mas na hora que é para dar a cara pra bater aí todo mundo some. 
Percebi isso na época das eleições, porque a gente estava fazendo todo aquele movimento, e todo mundo falava: 
“não! porque a gente precisa”, mas na hora que é para dar a cara pra bater, que era para falar, todo mundo se 
escondia. Porque tem muita gente que acha que agora é crítico, beleza! Então pode criticar qualquer coisa porque 
é isso! E acha que é e ponto. Sabe, nesse ponto dificulta um pouco. Tem que saber trabalhar, avaliar o trabalho em 
grupo que a gente aprendeu 4 anos, trabalhar tudo o que foi passado nesse currículo, tem que saber aplicar isso 
agora,  acho que o pessoal está aprendendo.
Então é meio ilusão pra muitas pessoas essa coisa da crítica. É bonito falar que é crítico mas na hora que vai 
mostrar mesmo, as pessoas não eram abertas nem para a discussão, não estavam interessadas, porque para elas 
aquilo  não estava incomodando.  Às vezes era  por medo,  era porque não tinham o conhecimento do assunto 
suficiente pra ir lá e se posicionar.
Engraçado que quando a gente encontra algum problema e que não concorda, a gente ainda corre pra docente, 
quando a docente colabora, porque ou ela te incentiva ou ela acaba com você. Quando ela acaba contigo, você 
desanima. Tudo aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você criou dentro de você e aquela pessoa que você 
foi procurar para estar te orientando, acaba com você, fala: “não era assim, não devia ter feito isso, imagina!” E 
você acha que aquilo estava certo, que você aprendeu que era errado aquilo, que você não tinha que concordar 
com aquilo e a pessoa te recrimina. 
Então, a gente começou a sentir essa coisa da crítica mais no 4º ano, da gente querer mudar, de não aceitar 
qualquer coisa. Mas no ano passado também já deu para estar observando tanto na profissão, quanto na minha 
vida particular. Acho que quando a gente começou a parte de conhecer mesmo a realidade, quando a gente  iniciou 
também as visitas às unidades básicas, com a comunidade, pra gente ter a noção mesmo da realidade que a gente 
vai trabalhar, daí também deu para perceber a importância do método, nessa parte da prática que não visa só o 
lado biológico, tem muito mais coisa envolvida no adoecer. Até o 3º a gente não tinham muita noção do que tinha 
mudado pra gente, achava que nós éramos simplesmente  alunas de enfermagem como as outras. E agora no 
estágio do 4º ano a gente ficou mais sozinha mesmo, então a gente teve que tomar mais as decisões, planejar as 
nossas atividades,  a  gente  se sente  mais enfermeira.  Nossa! a  gente está preparada.  A gente fica quase sem 
professora lá e a gente consegue se virar sozinha, consegue discutir com o pessoal da medicina os casos quando a 
gente passava visita nas equipes. 
Essas equipes de referência ajudaram bastante a gente  perceber um monte de coisa que já tinha, que já sabia 
discutir,  trocar idéia. Isso fez a gente se sentir de alguma forma diferente. Isso também se deve um pouco ao 
curso, não em grande parte. Ontem mesmo estava no estágio, tinha uma auxiliar de enfermagem que comentou 
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com a gente, no final do período, que antigamente não era assim. Os alunos do 4º ano iam, faziam as coisas, mas 
não tinham contato direito com o profissional e que não faziam tanta coisa e que ela achou que tá muito melhor 
assim do jeito que está agora. 
Uma outra coisa que também fez eu perceber a mudança foi no primeiro semestre quando a gente teve aquelas reuniões 
com as enfermeiras das unidades básicas, que a gente via que o pensamento delas era totalmente diferente do nosso. 
Porque não tinha aquela coisa de querer crescer, de querer fazer a Enfermagem assumir o seu papel realmente, era aquela 
coisa de fazer por fazer. Então a gente estava vendo o quanto a gente estava sendo diferente. Percebemos que para elas foi 
importante estar discutindo aquilo que a gente estava vendo, porque elas não tiveram essa oportunidade na época de 
graduação delas. Então a gente via, como é diferente a maneira de pensar, e tinham enfermeiras que não se formaram há 
muito tempo e, não tinham esse conteúdo que a gente tinha, não conseguiam fazer as discussões que a gente fazia. Elas 
elogiavam muito a nossa oportunidade de estar podendo ter essas discussões na graduação  e tudo graças ao método, ao 
nosso currículo.
Outra coisa foi que na minha casa me senti diferente na relação com as pessoas que estão próximas de mim. 
Percebi  que alguma coisa dentro de mim estava diferente, mas não tinha noção do que era, se era ser crítico, se 
era reflexivo, ser encrenqueiro ou outra coisa. Porque estava acontecendo, na faculdade e não percebia tanto, por 
mais que a gente trabalhava em grupo e durante o grupo a gente tinha que dar nossas opiniões. As pessoas de fora 
que perceberam. Isso é engraçado! Porque acho que aqui todo mundo estava mais ou menos igual nessa parte 
crítica, então você não via a diferença. 
Percebo muita mudança na vida mesmo, como pessoa e acho que é por causa do método. Principalmente de dar valor às 
outras pessoas, principalmente com aquelas que a gente está trabalhando, os usuários, porque é importante estar passando 
aquele negócio dos direitos deles, não ficar distante, só ir lá fazer o seu serviço e pronto, mas estar vendo-os, encarando-os 
de outra forma. Isso mudou muito na minha vida toda, não só quando estou no hospital, lá na rede, mudou tudo. O 
convívio com as outras pessoas, os direitos das outras pessoas. Quando estava trabalhando no meu serviço, os direitos que 
meus alunos tinham, conseguia perceber essas mudanças em mim. A gente consegue ver aquele ser humano, que a gente 
não considera mais um paciente e até nos intriga quando a gente escuta alguém chamar de paciente. Alguém fala que ele 
tem que estar lá porque ele tem que aceitar aquilo daquela forma. Dá uma certa revolta de você ver como as outras pessoas 
lidam com usuário. 
Depois que entramos na faculdade, outra coisa que também foi criada na gente foi a responsabilidade. Porque se a gente 
não for buscar, ninguém vai dar prontinho pra gente. Então aprendi que tudo vai ser melhor na minha vida se a gente for 
atrás, se for buscar. 
Então a gente vê a grande mudança, só que a gente vê que as pessoas são resistentes. Por exemplo, a gente sabe que 
teoricamente o pai e a mãe teriam o direito de entrar para visitar o RN a qualquer hora por causa da humanização, o 
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hospital é “amigo da criança”. Aí cheguei e perguntei, mas pode? Ela falou pode. Aí as meninas já responderam pra gente: 
“Não! só no horário da visita” . Então a gente vê que eles têm direito, mas que na verdade é muito difícil porque as outras 
pessoas não pensam dessa maneira. Então a fala delas: “você acha que vai entrar lá a qualquer hora? Não! Vai atrapalhar”. 
Aí eu falei que era importante para o RN. Então a gente vê que nós temos uma outra concepção, enquanto que outros que 
estão lá, não. E é mudança mesmo, não só no serviço mas o jeito deles pensarem é diferente.
Então, penso que você tem que chegar e com a sua atitude mostrar para os outros como vai ser, não chegar já querendo 
falar como tem que ser mas de uma forma que eles percebam o teu tratamento com as ouras pessoas. E você se 
posicionando em tudo, pois se você vê uma pessoa fazendo e dá certo, uma hora você vai fazer também. Independente de 
qualquer coisa, seja um curativo ou uma sonda, você como enfermeiro vai trabalhar em um outro lugar que tem algumas 
coisas diferentes, se foi bom o que você aprendeu ou se lá é melhor, a gente está aprendendo. Agora, você tem que 
comprovar, fazer um trabalho, um estudo, não é chegar e falar está errado e acabou. 
Aí penso, será que as pessoas vão ouvir? Mas se você estiver comprovando, um estudo, alguma coisa até para você ter 
como comprovar, um dado, uma porcentagem, você tem um trabalho. Abaixar a cabeça não dá! 
Vai ter que ser uma coisa gradativa, tem que ser devagar mesmo e não pode querer entrar querendo mudar o 
mundo, o hospital, a UBS, onde você vai estar. Você tem que conhecer primeiro o hospital, vamos conhecer as 
pessoas que estão lá dentro e eles te conhecer, de você se colocar, do próprio trabalho em grupo, você tem que ter 
um vínculo com as pessoas, ver o posicionamento do grupo primeiro.  Se você chega e Oh !Que vínculo você 
cria?  Vínculo de  ódio,  vão te odiar  o resto da vida.  Tem que ver as pessoas  e também tem que ir  devagar 
mostrando como você é, como é o seu trabalho, com as suas atitudes as pessoas vão ver qual é o seu propósito. 
Eles vão estar observando quando você estiver fazendo, principalmente porque você é nova, tudo o que você fizer 
eles vão estar de olho em você. 
Só que fico preocupada, como sou uma e são várias as pessoas com que vou estar me relacionando, como que 
posso fazer para dar continuidade, para estar sempre negando a questão de repetir em cima das coisas, de trazer 
uma crítica fundamentada. Se você está precisando muito desse emprego, de dinheiro, você vai ter que ir super 
devagar, estar se colocando. Porque corre o risco de perder o emprego e aí? Imagina! que por uma colocação sua 
vai perder o emprego. Então para mim é um super medo do desconhecido.
Quando a gente fala: “vou ser uma pessoa que está aí e de repente todos eles são maus e eu sou a boazinha”. Não é 
isso,  a  gente  percebe  aqui  na  prática  que  há algumas  diferenças  no  sentido  que  às  vezes  a  enfermeira,  por 
exemplo, ela segue uma informação, qualquer coisa ela vai falar: “eu não falei nada, porque é assim mesmo, 
porque não me escutam”. Então não é assim que eu queria agir. Eu queria agir para falar fundamentada em algum 
coisa. Não que elas sejam o mal, compreendo que elas tiveram a formação delas e tudo o mais, mas que há outro 
jeito de agir, de trabalhar essa diferença, essa dificuldade de se expor, de agir em cima de uma situação. 
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Fico preocupada em dar continuidade, porque a gente vai lidar com várias pessoas e tipos, até com esse jeito não crítico, 
reproduzindo o que já está dado. Inicialmente não quero entrar de uma forma só querendo bater de frente, gostaria de 
mostrar com o meu jeito de ser, com o que aprendi na prática, que tem diferença e que traga bons frutos.
Na verdade a gente tem medo de perder essa formação de buscar, sempre refletindo em cima de determinada 
prática, determinado procedimento e em cima disso comparando, fundamentado. Baseado em alguma coisa vou 
analisar se é o correto ou não, se vamos mudar ou não. Tenho medo de desanimar, pois como a gente vai estar 
trabalhando com vários profissionais que já foram formados de forma diferente, e a gente ir para o campo e todas 
as pessoas terem um outro pensamento, de começar a perder essa forma de ver e ficar igual ao que ocorre, e 
pensar que tudo está dado dessa forma, vai ser dessa forma que vai ser levado e aceitar e pronto, não há o que 
fazer. É mais fácil você se juntar do que você batalhar pela mudança. Tenho medo de não compreenderem e a 
gente perder essa forma que a gente pensa hoje, porque a gente não vai querer bater de frente com as pessoas. 
Tem muita gente que está saindo e que às vezes fala: tenho até medo de bater de frente. Porque a gente pensa tanto 
em um aluno crítico, uma pessoa crítica que a gente às vezes fica sem limite. A gente perde o limite de estar se 
colocando na hora certa, da maneira certa, planejando antes. Às vezes a gente vê as coisas e já explode naquela 
hora, a gente não pára. Uma docente chegou para mim e disse: “não! você está certa, tem que ter uma crítica, mas 
você tem que saber como se posicionar, estar planejando quando você vai estar colocando isso”.
Espero que como a gente está mostrando que é preciso refletir, vão ter momentos que vou fazer diferente, vão ter 
momentos que não vou fazer diferente, e você não vai conseguir naquela hora. Mas tentar manter a vontade  viva, que já é 
importante.
No entanto, a maioria dos alunos são acomodados. Po exemplo, sabe que não está bom, sabe que tem um local que 
você pode estar discutindo certas dificuldade na faculdade mas não vai atrás. É complicado quando penso em 
espaço como o DAEnf, tinha o DACA.  Dentro dos próprios grupos de representação, tanto o antigo DAEnf, o 
grupo da comissão organizadora do Fórum P3 sempre tem alguém que está tentando puxar, que está tentando 
despertar o resto do grupo. 
Dentro da instituição tem espaços de participação do aluno, mas muitos espaços são teóricos. A participação dos 
alunos nos espaços de representação caba sendo um desabafo pra você jogar as cosias  que  você não estava 
gostando mesmo. Às vezes é questão de interesse, tem gente que não está preocupado em mudar alguma coisa. 
Sempre tem a parte do grupo que está ali pelo certificado. Tem gente que fala que vai, mas pra eles não vai mudar 
nada. Escutei várias falas assim. Mas vai mudar para outras pessoas, vai mudar para quem está vindo. Então a 
gente tem que ir mesmo. Mas tinha gente que falava que não ia porque para elas não ia mudar mais nada. E pra 
algumas pessoas era a oportunidade de estar colocando tudo o que não estava gostando. O Fórum P3 que teve, que 
a gente pôde discutir, aconteceu muito tarde pra gente, porque se tivesse acontecido no primeiro, segundo ano pra 
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gente seria melhor. O Fórum foi muito tarde pois demorou muito para juntar um grupo que fosse atrás buscar 
fazer e tentar mudar alguma coisa. Despertou muito tarde isso na gente, por causa disso, justamente para que se 
fosse buscar, ir atrás, um negócio que o curso está tentando construir, que a gente vá atrás dos interesses. Achei 
muito importante, devia acontecer de novo o Fórum P3.
Quem sabe  a  partir  desse  ano  melhore.  Porque  agora  você  tem 4  turmas  e  já  tem uma  turma  formada  na 
problematização, isso pode unir mais o pessoal para estar fazendo as coisas.

Discurso do Sujeito Coletivo – 4
Discurso Idéia  Central

No começo a gente buscava atingir ser crítico, agora sem perceber a gente já se vê sendo super críticos. Mas as 
pessoas  que  estão  do  lado  de  fora  acabam vendo como uma coisa  negativa.  Quando começamos  mesmo a 
enfrentar os problemas foi fogo. Teve muito problema, principalmente nesse 4º ano, desde o estágio na Unidade 
Básica,  da gente  querer  ver  coisa  que não estava certo,  da  gente  querer  conversar,  querer  argumentar,  levar 
bibliografia e as pessoas acharem que chega aluno de 4º ano querendo mudar uma coisa , que você está querendo 
tumultuar, querendo mexer numa coisa que já estava estruturada. A pessoa que estava ali fora, ela acaba não 
vendo isso daí como uma coisa positiva. Essa foi uma crise do 4º ano, das pessoas não entenderem o que é essa 
criticidade, o que é você querer mudar uma coisa para melhor. O que eu acho que ainda é  difícil e será depois da 
gente levantar os problemas com críticas e tudo, é como a gente vai atuar frente ao problema, ainda pega bastante. 
A gente consegue ver o problema, levantar hipótese, mas, como que eu vou atuar e resolver esse problema? 
Porque não depende só de mim. Essa é outra crise. Acho que essa é a maior crise do 4º ano.
Acho que é pela resistência das próprias pessoas de não quererem pensar de outra forma. É complicado você lidar 
com as pessoas, muitas vezes tinham pessoas que abaixavam a cabeça e falavam: “está bom, está bom, está bom”, 
para não ouvir mais e acabou. É uma questão de você trabalhar com personalidade. Tem outro tipo de pessoa 
também que você vai dar a crítica e fala: “eu sou assim mesmo, sempre fui assim e não vou mudar”. Mas com 
certeza aquilo vai ficar para ela. Ela pode não ter mudado agora, mas ela vai pensar depois. 
Aí o curso é importante com esse método, porque a gente lida muito com as pessoas, com os nossos colegas 
dentro da faculdade e fora e é essencial saber lidar com as pessoas. Você vê, agora passaram os 3 , 4 anos e cada 
grupo, cada pessoa como é que está, como é que não está agora. Você faz uma retrospectiva e  você começa a 
imaginar  as  pessoas  que  não  mudaram,  aquelas  que  mudaram  foi  porque  aceitaram  as  críticas.  Foi  muito 
importante ter passado por conflitos, diversas opiniões e críticas nos grupos e que bom que a gente viveu isso! 
Porque quando a gente estiver lá na frente, nós vimos isso no curso.

O  papel  do  enfermeiro  é  muito 
confuso  para  as  pessoas  que 
procuram  o  serviço,  pois  achava 
que  era   como  os  auxiliares, 
trabalhava  em  hospital  e  que  o 
cuidado era  mecânico,  não  via  o 
lado  humano  e  a  continuidade, 
também não tinha idéia de que o 
enfermeiro  tinha  tanta 
responsabilidade.  Então  para 
mudar  isso  têm  pessoas  que 
apresentam resistência, levam um 
tempo para pensar, refletir e ver se 
elas precisam de mudança ou não, 
por  isso  vai  ser  trabalho  de 
formiguinha  e  porque  as  pessoas 
não são obrigadas a pensar como 
nós e aceitar  tudo o que a gente 
quer.  Vivenciamos  nos  grupos 
essa  dificuldade e  isso vai  servir 
de  experiência  para  nós  lá  na 
frente. 
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Só que tem pessoas que passaram os 4 anos e não tiveram mudanças tão notáveis. Então quando eu estiver lá 
trabalhando, vou ter certeza de que não vou conseguir mudar o jeito de uma pessoa ser numa semana,  as pessoas 
levam tempo pra pensar, refletir e ver se elas precisam de mudança ou não.
Às vezes a gente não consegue trazer essas questões que a gente vivenciou nesses 4 anos de imediato para o nosso 
dia a dia . Acho que vai ser aos poucos. A gente viu isso mesmo, não é sempre que vai ser feito aquilo que a gente 
quer, aquilo que a agente acha que é o correto. Você vai ter que ter uma super persistência. Porque muita gente 
está vendo até agora no hospital que está sendo difícil dentro da nossa instituição. Já é difícil a gente tentar mudar 
aqui, quanto mais fora. Vai ser difícil ter  resposta imediata, mas a gente tem que tentar com embasamento. 
Na prática a gente vê bastante isso. Porque as vezes a gente está lá no serviço um profissional vem e fala: “aquela 
pessoa lá, o usuário, você não precisa conversar porque ele é desse jeito. Isso aí já pensa assim faz uns 40 anos, 
não adianta você falar que não vai mudar”. Mas eu sei o meu papel, sei o que deveria fazer de orientação ou não. 
Não é porque a outra pessoa falou que ela não vai mudar que vou deixar de fazer o meu papel. 
Onde  a  gente  está  tem as  reuniões  da  equipe  de  referência.  Então  a  gente  tem bastante  contato  com fono, 
fisioterapeuta, médicos, até assistente social e psicólogo. Na reunião a gente está demonstrando que a gente não 
está para brincadeira, a gente está ali pra aprender. Acho que é reconhecido e que um precisa do outro. Quando 
termina a reunião eles sabem o nosso nome, fala fulana tem isso, isso, e perguntam também. Acho que até os 
médicos dão valor, reconhecem que a gente está lá. Eles vêm e perguntam as coisas. Até teve um médico que 
chegou e falou pra enfermeira: “ah! se você não tivesse aqui, o que seria da gente!” Então tem reconhecimento, 
pelo menos lá na nossa Unidade. 
Contudo você sempre vai encontrar uma pessoa que possa não reconhecer o seu trabalho. Sempre vai ter que 
começar  devagar,  de estar  mostrando,  de estar  conversando,   mostrando a  sua competência,  sua  capacidade, 
porque não vai ser tudo as mil maravilhas, todo mundo gostando de todo mundo, todo mundo pedindo para todo 
mundo ajudar.
Então em outra equipe eles reúnem, mas para discutir patologia,  só patologia Se tornou só uma visita médica, se 
quiser participar tem que ficar atento, porque por mais que se fale para chamar, eles não chamam para a reunião. 
Imagina você sair de um lugar que tem uma equipe que funciona, onde você é importante e você vai para outro 
lugar onde você vê que se você não ficar colado, você não fica sabendo de nada. 
Acho que não é uma questão só institucional. Acho que você tem que ver tanto o lado da instituição para estar 
organizando a equipe de referência, qual o objetivo da equipe, como é que vai funcionar,  quem vai estar na 
equipe, como também dos profissionais que estão lá dentro. Por exemplo a equipe que a enfermeira era a fulana, 
que tem equipe mas não dá muito certo, tá difícil de ter uma inserção, tem que ir aos poucos
Mas depende muito das pessoas que estão ali também, que mesmo dentro da enfermaria não são todas as equipes 
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de referência que tem essa reunião. 
Então é uma coisa que está iniciando e as pessoas estão conhecendo. Tem equipe que não tem essa reunião, não 
tem esse dia que todo mundo se reúne. Quando estava dentro dessa equipe questionei o médico e ele falou: “ah é! 
eu vou assistir uma reunião para ver como é que é, para ver se dá para fazer dentro da nossa equipe”. Até ele está 
indo nas outras reuniões de outra equipe para ver como funciona, para tentar montar na equipe dele. Então lá 
também não é  uma maravilha,  tem uma equipe que funciona desse  jeito  mas tem outras  2  que ainda estão 
iniciando isso, em outras unidades também pode iniciar, só que depende muito das pessoas que estão ali, não só da 
enfermeira, como do médico , da psicóloga .
Daí, a nossa dificuldade é aplicar com as pessoas que a gente é contra no dia a dia, que tem idéias diferentes, 
culturas diferentes, aquilo que a gente está aprendendo, que nós iniciamos desde o primeiro ano, como trabalhar 
esse currículo novo que tem as idéias completamente diferentes. Então é a paciência. Tem gente que desiste no 
primeiro momento. Agora  tem gente que sabe, consegue enxergar que é difícil e tenta enxergar as estratégias para 
trabalhar todos esses problemas. 
Por exemplo: é muito difícil o contato com as funcionárias, de você estar sentando e conversando, porque muitas 
vezes tem funcionários que estão lá no serviço há 20 anos. E como uma aluna do 4º ano que para elas talvez não 
tenha o tanto de conhecimento que elas têm, de estar colocando o seu ponto de vista e elas estarem aceitando, é 
muito complicado. Mas acho complicado também pelo serviço. Como você vai colocar a prática da enfermagem, 
qual o papel da enfermeira se você não tem disponível, os funcionários suficiente para essa prática? Que nem 
esses papéis, tem as leis, o que é papel da enfermeira, o que não compete aos auxiliares fazerem. O que compete à 
enfermeira? Tem que discutir! Mas é difícil. Mas você tem que discutir, implantar, mostrar, mas me questiono, 
qual a dificuldade? Porque posso sentar para discutir, aí o funcionário fala: “olha,  nós discutimos, tudo,  mas isso 
não é papel do enfermeiro? Mas esse enfermeiro vai dar conta?” Pra começar que nem tem um enfermeiro lá para 
dar conta do papel.  Outro dia eu estava discutindo isso com a enfermeira,  que os auxiliares de enfermagem 
acabaram de perceber que eles conseguem se virar sozinhos sem o enfermeiro, porque chega no final de semana 
tem um enfermeiro para o hospital inteiro. Então eles dão conta de tudo, todos os problemas que tem que resolver 
eles resolvem. Aí um dia os alunos do 3º ano vieram contar pra gente que perguntaram, acho que no centro 
obstétrico, qual que era o papel do enfermeiro eles responderam que era assinar declaração de nascidos vivos. 
Quer dizer.... 
Então a  gente  vê  que não tem aquela  coisa  realmente  do  que é  ser  enfermeiro,  nós  mesmos  tínhamos uma 
ignorância muito grande. Achava que enfermeiro eram os auxiliares, não sabia diferenciar uma profissão da outra. 
Muita gente confunde, não só a gente que entrou para fazer enfermagem, todo mundo confundia o enfermeiro, o 
auxiliar de enfermagem. Achávamos que era um profissional que ficava entre a equipe médica e a equipe de 
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auxiliares de enfermagem, tinha a noção de que era intermediário e que não era fácil  a profissão. O que me 
marcava era só o cuidado em si, e pensando sempre num lado simplista, para mim o cuidado era estar no hospital. 
Também achava  que  a  pessoa  ficava  lá  do  lado  o  tempo  todo  perto  do  paciente,  cuidava  dele,  fazia  uma 
medicação, um curativo, passava uma visita, ficava em alguma casa tomando conta de alguém, ser baby siter. 
Depois que eu entrei na faculdade, fui ter idéia de como era e como não era. O negócio é bem mais amplo, da 
parte gerencial. Não tinha nem idéia de que tinha essa parte de gerenciamento, de administração. Achei que fosse 
tudo mais prático. Só chegar, pensar no paciente, na sua doença, cuidar dela, fazer o que tinha que fazer, dar 
injeção, medicação, olhar e cuidar do paciente só ali, algo mais mecânico. Depois ia embora e só ia voltar no outro 
dia e não ia ter responsabilidade com o  que ia  acontecendo na minha ausência. Não ter que me preocupar com o 
paciente como pessoa, ver o lado humano. Achei que fosse muito mais fácil, não ter que se preocupar com nada. 
As coisas mudam. Começou a ampliar agora  a questão do ser enfermeiro.
Na  cabeça  dos  funcionários  que  trabalham junto  com a  gente,  a  equipe  de  saúde,  os  níveis  de  atenção,  as 
categorias dentro da equipe de enfermagem são tão perdidas. Acho que isso faz a gente se perder um pouco, eles 
colocam em xeque o seu papel, o que você faz, deixa de fazer. Sabe é muito confuso. Eles até sabem a diferença 
do auxiliar, da enfermeira, mas o resto do pessoal que está lá dentro, as pessoas que procuram o serviço não têm 
isso claro. Os auxiliares mesmo deixam passar, pois outro dia perguntei se uma pessoa era a enfermeira. Ela 
respondeu que era, mas era a auxiliar. A grande maioria dos auxiliares se apresentam como enfermeiras, tanto 
para as mães das crianças, pacientes, usuário. Elas deixaram bem claro que todo mundo é enfermeiro, só que tem 
o enfermeiro chefe. As pessoas se confundem e as vezes não se faz nada para esclarecer. Às vezes tem um interno 
da medicina e eles falam : “oh! enfermeira” e elas vão lá no quarto, resolvem e não falam também. 
Mas a gente vê qual é o papel, nós tivemos aulas teóricas, nós discutimos a prática da enfermagem, o papel do 
enfermeiro, mas a hora que você chega lá no campo é diferente,  aí que vale a nossa crítica de estar vendo o que 
está acontecendo para se posicionar direito.
Nós estamos conversando bastante desse assunto no estágio. Toda semana fazemos uma reunião entre as alunas e 
as enfermeiras de lá. E a gente coloca muito sobre o papel da enfermeira ali. Porque as auxiliares entram em 
contato direto com o médico, quando precisa de alguma coisa, alguma medicação então... E o médico muitas 
vezes também vai para a auxiliar. E a enfermeira ela faz o que ali então? Porque a própria enfermeira na unidade 
perde uma parte do papel dela, está descaracterizada. A gente faz aquelas contas, ver quantas enfermeira que 
precisam para aquele serviço. Você vê, não tem o tanto de auxiliar de enfermagem, vai ter de enfermeiro? 
Acho que não é só da parte do serviço, vai da formação também, experiência crítica. Às vezes a gente vai tentar 
passar esta crítica, e tem uma resistência, porque elas acham que do jeito que tá, tá bom. A gente pergunta se elas 
acham que tá bom uma enfermeira para um hospital inteiro. Eu fiquei revoltadíssima, pois que de jeito nenhum. A 

215



5. Apêndice

gente estava conversando com um enfermeiro e falando, discutindo como que é possível,  onde já se viu um 
enfermeiro ficar em 3 alas e se tem um caso grave na maternidade, tem um caso grave no particular e na UTI neo-
natal, achava que tinha que ficar um enfermeiro só lá. E o enfermeiro falava que não é assim, botando panos 
quentes,  e fala que dá conta. O que percebi, é que foi  se acostumando com a situação e não faz nada para mudar, 
não tem coragem de mudar, brigar, porque aí é o emprego que está em questão, então a enfermeira abaixa a 
cabeça. Se você chegar lá no meio do plantão você vai ver, que só tem auxiliar, porque você não identifica quem é 
enfermeiro ali. Porque a postura dele é a mesma que os outros. A gente vê que é uma postura inadequada. Acho 
que ele tem postura inadequada por causa do jeito que ele foi formado. 
Às vezes dá impressão que ele não quer entrar em choque com a equipe dele, e se posicionar de forma diferente. 
Mas isso também vem da formação, porque se ele tem uma formação adequada, se ele sabe o que ele quer da vida, 
ele sabe conversar com a equipe, ele sabe discutir com a diretoria, ele sabe contornar toda a situação. E realmente 
exercer o papel dele de enfermeiro. Eu acho que é comodismo, é não querer ver a enfermagem ir para frente.  Não 
quer fazer valer o papel de enfermeiro e deixar do jeito que está. E achar que o bonitinho é você ser vaquinha de 
presépio e fazer tudo direitinho, do jeito que a diretoria manda e não reclamar de nada. 
É tão difícil falar. Na hora que a gente está lá, a gente vê algumas coisas que na hora por mais que você tente se 
segurar, por mais que você tente falar, você sabe que você acaba falando alguma coisa e não era o momento e 
você acaba dizendo. É difícil. É a mesma coisa se alguém virasse para você e falasse alguma coisa, acabou de 
conhecer vai e fala um besteira para você. Você vai ficar com bronca com a pessoa pelo resto da vida? Não vai, eu 
disse  para  melhorar,  não  foi  para  piorar.  Aí  você  conversa,  discute.  A  gente  como  aluno  já  sente  isso!  É 
complicado você satisfazer todas as pessoas com quem você está. Sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar 
de você, ou outra que vai gostar muito. Sempre vão ter pessoas que você não vai agradar. Vai ser difícil agradar a 
todos. Vai ser na prática, estar se posicionando, de como estar agindo.
Então, a dificuldade que a gente está tendo é a de implementar o que a gente aprendeu nesses 4 anos. Mas daí é o 
que as professoras sempre falam pra gente também, nós temos que ver que as pessoas que estão lá no serviço estão 
há vinte, trinta anos trabalhando com aquela coisa fixa, certa e a gente tá trazendo uma coisa nova, não pode 
querer chegar de uma vez querendo que elas mudem tudo! Então é difícil, a gente que está na pediatria tendo 
dificuldade  de  implementar  a  passagem  de  plantão,  os  problemas  que  a  gente  levantou  que  precisam  de 
intervenção, estamos começando devagarzinho.
A gente agora no 4º ano, com toda essa formação, nós estamos ansiosas. A gente sempre vai achar que a gente 
sempre vai poder mudar. Às vezes a gente esquece que vai ser trabalho de formiguinha e que as pessoas que estão 
lá fora não são obrigadas a pensar como nós e aceitar tudo o que a gente quer.
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Discurso do Sujeito Coletivo - 5
Discurso Idéia Central

Tive até medo mesmo de entrar só pra fazer Enfermagem, porque tem toda aquela história que o pessoal pensa 
que o enfermeiro é empregado do médico, que não tem autonomia nenhuma e que o enfermeiro só vai estar ali 
fazendo o que médico manda. A Enfermagem é submissa, a enfermagem não pode, não manda, quem manda são 
os médicos, os médicos têm poder, eles são os melhores.
 Nisso eu acho que a gente, com o método, deu uma visão muito boa pra gente ver. Mas ai aos poucos a gente vai 
vendo que enfermeiro não é isto, que enfermeiro não é empregadinho do médico, que tem uma autonomia muito 
grande. 
Por  isso  tem  que  ser  crítico.  Um  enfermeiro  critico  é  aquele  que  tem  conhecimento  cientifico,  que  tem 
conhecimento da prática, que dentro desse conhecimento ele tem poder de ver as coisas que estão erradas, tanto na 
parte cientifica quanto na parte da prática. Tem autonomia de mostrar, de pontuar estes erros, e tentar de alguma 
forma planejar  um jeito de fazer com que as coisas erradas mudem. Eu acho que o enfermeiro crítico também é 
aquele que sabe o seu lugar, porque historicamente o enfermeiro é um “empregadinho” do médico como é visto 
pela maioria das pessoas. Somente quem está dentro e algumas pessoas sabem que não é bem por aí. O enfermeiro 
critico sabe como se impor. Ele tem que se impor como profissional liberal e tem conhecimento suficiente para 
desenvolver a  sua profissão sem ter  necessidade de intervenção de nenhum outro profissional.  Politicamente 
dizendo, ele não abaixa a cabeça nas coisas. Na profissão tem alguma coisa que deveria ser mudada, ele também 
faz com que essas coisas sejam mudadas, indo até os órgãos superiores, etc. Não fica estático, não é aquele que 
vai para o hospital, faz sua assistência aos pacientes e vai embora para casa, espera no final do mês o salário 
chegar, e na hora que ele esta lá dentro do hospital ele vê as coisas erradas, tapa os olhos e fala: “porque o que me 
interessa é  ganhar o meu dinheiro, tem que viver”. Acho que o enfermeiro critico não tem essa característica.
Tem muita coisa que depois de formada, de estar estabelecida e ter a minha função em determinado local, acho 
que vou começar a falar e começar a mostrar que daquele jeito não é legal. Essa mudança da visão das pessoas 
tem tudo a ver com o primeiro ano. Ah! eu falo no primeiro porque foi o mais enfocado, porque daí vem o 
segundo ano a gente entrou na parte mais biológica, não separado da parte social, da parte filosófica da coisa, só 
que o enfoque foi mais no primeiro ano. Quando você entra em contato com os pacientes aí sim, toda hora, tem 
certas coisas que os professores iam estar pontuando, se ele estava pontuando, olha assim não é legal, olha a ética, 
olha aquilo, aquilo outro. Mais o primeiro ano foi o enfoque maior, os outros anos teve mas não com tanta força 
que nem no primeiro
No início vou chegar, vou conhecer primeiro a instituição aonde eu estou trabalhando em todos os aspectos. 
Conhecer politicamente, conhecer a estrutura, tudo. Aí vem aquela parte de epidemologia, conhecer quais são os 

Com o método acho que mudou a 
visão  de  que  a  enfermagem  é 
submissa ao médico. Aos poucos a 
gente vai vendo que o enfermeiro 
tem uma autonomia muito grande. 
O enfermeiro crítico é aquele que 
tem conhecimento científico e  da 
prática, tem ética, sabe identificar 
os  erros  e  planejar  as  mudanças. 
Ele  também  questiona,  faz  com 
que as coisas sejam mudadas, não 
fica estático, mas não são todas as 
pessoas  que conseguem..  Quando 
for  enfermeira  de  um  serviço 
discutirei  com todos  a  partir  dos 
problemas  e  identificarei  as 
propostas  para  a  solução  dos 
problemas. A crítica constrói-se no 
decorrer de sua profissão.
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principais casos que estão internados, traçar um perfil, conhecer os funcionários com os quais eu vou trabalhar, a 
equipe multidisciplinar. A partir desse conhecimento que nunca vai ser o conhecimento completo, mas a partir 
desse perfil que você traça, é que você já vai estar identificando alguns problemas, algumas coisas que poderiam 
ser diferentes. A partir do momento que você identifica uma determinada coisa, você tem que ver se é realmente 
problema pra todos. Se aquilo for um problema você pode até levantar a sua proposta, mas você também tem que 
ver quais são as propostas dos demais membros. Porque senão fica insuportável uma pessoa autoritária. Ter um 
relacionamento mais aberto com toda a equipe multidisciplinar, ter a liberdade. Isso vai ser super difícil, muito 
complicado, mais tentar ter essa interação. Realizar o levantamento de propostas e a partir daí começar a aplicar e 
tentar fazer com que a unidade, seja lá qual for que esteja trabalhando, você esteja adequada para atender o 
paciente da melhor maneira possível. Pretendo ser assim, vamos ver se vai dar certo.
Tem que ser crítico, não aceitar tudo o que médico fala, ou qualquer outro profissional, vai lá e fala. Você tem que 
questionar. Antigamente você via muito enfermeiro que abaixava a cabeça para tudo que o médico falava. Eu 
acho que não, que o enfermeiro é capacitado. Na graduação ele já tem toda a carga de estudos que ele tem que 
saber e eu acho que dá para discutir com o médico da mesma altura. Você precisa saber ética, saber filosofia, 
sociologia,  antropologia,   fundamentos dentro da sua própria  profissão,  fisiologia,  psicologia  principalmente. 
Você precisa saber olhar as situações e conseguir conhecer as coisas Eu acho que pra ser critico você precisa 
respeitar as pessoas, ler, se informar, ter uma cabeça aberta porque senão, não tem como você ser critico. Não tem 
como você, principalmente na nossa sociedade que a gente vive totalmente massificada, como se enxergar as 
coisas  diferentes!  Tem que  ter  princípio,  tem que aprender,  acho que você  tem que  se  conhecer  um pouco 
também, pra poder saber o que você concorda, o que você não concorda, o que você condena ou não. Mas 
principalmente  que  você precisa  saber  princípios  da  ética  porque senão....O enfermeiro  critico  é  aquele  que 
discute os casos, o enfermeiro que corre atrás, não fica parado no tempo, por exemplo: aprendeu na graduação e 
nunca mais vai estudar, vai sempre ficar aquele enfermeiro do que aprendeu, não vai querer aprimorar. 
Já aconteceu até algumas vezes de estar, por exemplo, nas visitas que a gente fazia no leito do paciente, na equipe, 
e o docente da medicina chegar e perguntar para os alunos da medicina e os alunos não saberem a resposta e a 
gente chegar, da enfermagem, e dar a resposta pra ele. Se fosse algum tempo atrás a gente não falaria nada, 
acabaria ficando quieta, deixaria pra lá, e não ia falar nada porque vai que eu estou errada. Hoje não, se eu estiver 
errada ele vai me corrigir, ele vai falar, que não é bem assim. Hoje está havendo um respeito muito maior pela 
enfermeira. Eles estão vendo que ela está fazendo, que ela sabe o que ela está falando. Tanto é que tem muitos 
casos do médico chegar e vir perguntar a opinião da enfermeira. Hoje em dia, eu não sei de quanto tempo, mas a 
gente pelo o que eu passei, pelo o que eu vi, houve respeito. Eu vi respeito, pelo menos comigo tiveram várias 
vezes. 
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Devagar a gente conquista o nosso espaço e é com atitudes, eles vão ter a confiança de acordo com os nossos atos. 
Tem mudado muito o papel da enfermeira, a visão que a enfermeira está trazendo. Acho que a enfermeira aceitava 
o que o médico falasse e hoje em dia não, ela dá a opinião, ela argumenta, ela vai mostrar a posição dela e vai 
mostrar a fundamentação de que ela estudou também. Ela sabe o que está falando. Não é discutir, não é bater 
boca, mas é fundamentar a  opinião. A experiência que a gente teve não só em estágios, mas em plenária,  aula, no 
grupo  e tudo, o que a gente teve sempre foi muito colocado para a gente mostrar o que sabíamos. 
Opine, fale, nunca deixe barato, não é discutir, não é brigar, mostre que vocês são capazes. Isso sempre foi muito 
ressaltado pra gente e isso faz com que a gente tenha confiança de falar que eu tenho capacidade de fazer. 
A gente tem o poder da opinião com argumentação. Não adianta chegar e falar que “eu quero que você faça isso 
dessa  forma”.  Mas  porque  que  você  quer  que  faça  isso  dessa  forma?  Por  causa  disso,  disso,  e  disso.  Tem 
argumento, tem fundamentação. É estar mostrando.
Então, acho que vai dar muito problema não só com o funcionários, mas os médicos,  eles não estão acostumados. 
Agora que está começando mudar, de uns tempos pra cá que está mudando isso. Tem muitos que estão assustados 
com essa posição que a enfermeira está tomando. Principalmente os médicos mais antigos estão assustados. Não é 
querer mandar, não é isso, mas é impor respeito, impor minha posição. Quando tenho uma determinada opinião e 
eu sei que está adequada para determinada situação, eu vou agir, eu vou falar. Eu quero que me dêem valor pelo o 
que eu sou, pelo o que eu sei, pelo o que eu estudei, pelo o que eu aprendi. Eu não sou uma qualquer, eu não fiz 
uma faculdade por fazer.
Mas acho que dá para ser crítico, com certeza não todas. Vamos supor, as pessoas vão ser críticas num dia ou vão 
ver a vida ou as pessoas, as coisas de outra forma. Para ser enfermeiro crítico, primeiro precisa estar dentro de 
você para ser  crítico. É uma coisa de formação, de visão de mundo. Não adianta, se a pessoa tem uma visão de 
mundo que não é de ver criticamente o mundo, a sociedade, a vida, ela nunca vai ser critica, sendo que você não 
tem isso dentro de você. No inicio do curso eu não sei se eu tinha essa visão, se foi passado para nós, não dava o 
enfoque do que era ser enfermeiro crítico. Eu acho que veio depois que a gente começou a perceber o que era ser 
enfermeiro crítico e o que não era. Ver as coisas erradas e deixar erradas somente porque você está dentro de uma 
Instituição que deve trabalhar e só trabalhar para ganhar o seu dinheiro no final do mês.
No entanto, tudo é uma questão de você tentar treinar, fazer com que o aluno ou um indivíduo qualquer, viva 
determinadas situações e que consiga enxergar as coisas de uma outra forma. Vamos supor, dos quarenta alunos 
todas passaram pelas mesmas experiências, claro que teve as diferentes, mas dentro de um grupo de quarenta você 
vai falar, fulana vai ser enfermeira crítica? Não! Não vai. Não adianta, tem situações, tem as experiências, dá para 
ser construído, mais é uma coisa muito mais interior da pessoa. Então para ser médica, enfermeira, fisioterapeuta, 
a seleção não devia ser através de vestibular, devia ser uma outra forma de seleção, porque saber biologia, história 
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e geografia qualquer um sabe, mas trabalhar e ver as coisas de uma outra maneira não é assim.
As aulas que ajudavam a gente a aprimorar nossos conhecimentos e conhecer coisas que a gente não sabia, isso 
deixa a gente crítica também. Um evento muito grande foi o nosso estágio do quarto ano que a gente podia 
discutir com a equipe médica, nutricionistas e psicólogos sobre as prescrições. Acho que isso foi uma parte boa e 
crítica. Então mesmo que não tivesse um momento para refletir sobre o que estava acontecendo em determinado 
estágio, estratégia para isso acontecer, a gente abria a boca e falava, porque foi isso que foi falado desde o início. 
A todo momento era dado a liberdade “entre aspas”, dependia do professor, dependia do docente que estava com a 
gente, a liberdade da gente estar refletindo o que estava acontecendo e estar levantando propostas para mudanças 
de alguns problemas que possivelmente ocorressem. Só que em outros casos a gente não tinha essa liberdade. 
Mas com essa problematização, com o novo método eu acho que a nossa graduação está muito forte, muito boa. 
Nós somos muito mais críticos do que muitas outras pessoas, muito outros alunos que a gente conhece nos 
encontros estudantis.
Como enfermeira acho que eu vou ser crítica, porque pra mim sempre tem uma coisa errada no lugar e sempre 
acho que tem que mudar alguma coisa, por não aceitar uma coisa dada na mão. Tenho alguma característica, mas 
acho que ainda vou ser crítica no decorrer da profissão, a gente ainda vai ter que construir muito, conforme a 
gente for trabalhar. Porque agora a gente só é aluno, é meio complicado você dizer se é critica ou não, ou se você 
só esta fazendo porque o método te faz fazer. Então quando a gente for trabalhar, quando a gente estiver dentro de 
uma determinada instituição com todas as regras, que essa instituição tem, aí sim que você vai formar a sua 
crítica. O professor instiga, mostra, mas a sua construção crítica é no decorrer da sua profissão, a hora que você 
estiver trabalhando.

Discurso do Sujeito Coletivo - 6
Discurso Idéia Central

Tem gente que fala que não suporta pediatria porque não pode ver criança doente, mais a questão não é ver 
criança doente, a questão é você ver a melhora do paciente, a questão é você ver a criança melhorar e ir embora 
para casa. Porque antes a gente se preocupava com  a patologia, então a gente vai cuidar daquela patologia. O fato 
da gente estar estudando por exemplo: saúde da mulher, saúde do adulto, saúde da criança, acho que isso também 
foi muito importante, a gente vê como um todo cada indivíduo. A gente estudava tudo sobre a criança, o cuidado 
com a criança. Com o método novo a gente não se preocupa, a patologia ali é só um item, a gente se preocupa 
com o todo, com toda a individualidade daquele paciente. Eu já tive casos de eu pegar, até de ver o paciente 
falando que tem isso, tem aquilo, depois de você conversar, de entender, de fazer uma consulta de enfermagem 

No cuidado tem todo um contexto 
social envolvido. Antes a gente se 
preocupava em tratar a patologia. 
Hoje, com o método a visão é bem 
diferente,  percebemos  que  a 
patologia é um item, tem que ver o 
paciente como um todo. Não tinha 
idéia que a enfermeira tinha tantas 
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bem adequada, você ia descobrir que na verdade ele não tinha nada, mas que ele estava precisando de alguém para 
conversar, não é que é essa é só a função da enfermeira, mas acho que está dentro também. No início a gente 
aprendeu muito a parte do social, que você não deveria ver o indivíduo como uma doença. No primeiro ano eu 
nem via isso, eu nem sabia para que era tudo aquilo, pra mim aquilo lá era uma lenga lenga. Depois que fui vendo, 
conforme a gente entrou nos estágios que fui ver a importância do primeiro ano. Passei na primeira unidade 
porque tinha que passar, porque eu não tinha interesse nenhum, eu não suportava as matérias que eram sociologia, 
filosofia, antropologia. Isso para mim não era Enfermagem. Sempre quando a gente via alguma coisa que fosse 
biológica a gente tinha contexto social ligado. 
Então eu acho que a visão que tenho hoje é muito diferente. O cuidado com o paciente é muito importante, não é 
aquela coisa de você chegar lá, faz e vai embora. Não! eu acho que tem todo um contexto social envolvido no 
paciente.
Os  professores  sempre  abordaram  que  não  é  só  ver  uma  determinada  coisa.  Pra  ter  acontecido  essa  coisa 
aconteceu um monte de outras nas quais a gente pode atuar. Acho que a gente aprendeu muito disso. Acho que 
todo mundo da nossa sala jamais vai ver uma coisa isolada, uma doença isolada. Quer dizer, você vai se preocupar 
com o individual daquele paciente, você vai ver o que ele tem, como ele está, a família dele, será que tem alguma 
coisa que influencia, será que não. Eu acho que antigamente era assim, você vai lá , trata a patologia e manda ele 
embora. Um paciente que está internado num hospital com hipertensão arterial, ele não é só uma hipertensão 
arterial. O que foi que aconteceu com ele para ele desenvolver aquilo. O primeiro ano é muito importante. Eu vejo 
que  ele  é  extremamente  importante  naquela  parte  de  antropologia,  de  sociologia,  psicologia,  epidemiologia. 
Nenhum enfermeiro deveria sair sem ter um embasamento que a gente tem. Eu acho que ele deveria ser dado nos 
quatro anos, ele não teria que ser necessariamente num só.
Hoje a gente vê a função da enfermeira muito mais ampla, não é só o cuidar, apesar de ser o mais importante, mas 
a gerência em si tem uma função muito importante. Se você não estiver gerenciando o local onde você estiver 
trabalhando, você não vai conseguir ser adequado e organizado para estar fazendo o atendimento adequado para 
este paciente. Sempre achei que fosse só cuidar e ficar preenchendo papelada, mas eu vi que não era só isso, tem 
todo um sentimento com o paciente. No começo achei que fosse só um paciente como um objeto. Você cuida e 
pronto, mas não é assim, você fica com ele, sempre vai lembrar dele. Tinha um pensamento que era um coisa 
mecânica, mas não é isso. Então por exemplo: um dia nós fomos fazer visita na casa do caminho, dos idosos e um 
senhorzinho chegou e falou: “eu conheço você lá do posto”. Isso é muito gostoso, muito gratificante, saber que 
você está marcando presença, você está mostrando importância e isso para mim tem muito valor, muito valor. 
Estou vendo que a forma com que eu estou atuando está valendo a pena. Você estar fazendo papel de psicóloga, 
de assistente, não é isso, eu acho que a demanda a gente tem que estar atendendo, a gente tem que estar se 

funções  no  trabalho.  Vejo  que  a 
função é bem mais ampla. O mais 
importante  é  o  cuidado,  mas 
também gerencia.  O  vinculo  e  a 
confiança são as primeiras coisas a 
serem feitas com o paciente e com 
os  funcionários  da  equipe.  Tem 
que demonstrar  confiança através 
do  conhecimento  e  do 
compromisso com as pessoas que 
trabalham  com  você  e  com  os 
pacientes. 
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preocupando com o paciente. Eu me preocupo muito com o paciente, e eu acho que só o retorno que a gente tem 
da gratificação do paciente é muito importante. É lógico que a assistência, o cuidado com o paciente é importante, 
mas acho que a gente não pode separar uma determinada coisa, acho que tudo é importante. 
Acredito que a minha atuação vai ser sempre me preocupando muito com o paciente. A primeira coisa que faço é 
tentar o vínculo, é acolher esse usuário que está querendo ser atendido ali. O vínculo com o lugar que você vai 
estar trabalhando também é muito importante, não só com o paciente mas com toda a unidade. Eu acho que se 
você não tiver um vinculo adequado com as pessoas que te rodeiam, com as pessoas que vão estar atuando junto 
com você, até o seu vinculo com os pacientes vai ser prejudicado. Isso não quer dizer ser amigo, ser coleguinha de 
todos os funcionários, de todos os médicos, não é isso, mas você fazer um vinculo com respeito. Você conseguir 
mostrar que você é uma profissional, que você está ali para trabalho. Tem que demonstrar confiança, em  primeiro 
lugar, porque com confiança você faz um vinculo e você consegue ter um trabalho adequado, até diminuem os 
conflitos, porque você vai trabalhar com esse grupo, você vai depender do grupo, se você é uma pessoa que não 
demonstra confiança, não faz um vinculo adequado, se você precisar dos funcionários eles vão fazer? Não sei, eles 
podem  fazer,  fazer  por  fazer.  Acho  que  você  tem  que  trazer  o  ambiente  onde  a  pessoa,  os  pacientes,  os 
funcionários tenham vontade, prazer de estar trabalhando nesse lugar e os próprios pacientes se sentirem bem 
sendo atendidos naquele lugar. A partir do momento que o paciente tiver confiança em mim, ele sabe que vou 
poder estar atendendo aquela demanda e ele fala que não precisa do médico. Agora, se aquela enfermeira não está 
nem aí pra gente, dá impressão de que não sabe, não conhece o que está fazendo, ele vai ter confiança em mim? 
Não, não vai. Quer dizer como é que vou poder estar atuando num lugar onde as pessoas não confiam em mim. Se 
você demonstrou confiança para as pessoas que trabalham com você, já é meio caminho andando, eles sabem que 
vão poder  contar  com você,  com qualquer coisa  que acontecer dentro da  unidade,  eles  vão te  procurar  com 
segurança. Então não são livros, não são só pesquisas que vão estar mostrando. Tenho contato com as alunas do 
primeiro ano na UBS,  fazendo o MAAP, e elas estão com o paciente, já fazem visitas nas casas, vão conhecer 
como realizar o cuidado com o paciente e isso é muito importante, a visão que dá lá do primeiro de estar com o 
paciente, de estar cuidando, de estar ouvindo, de estar se preocupando. 
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TEMA 3 - Fazer a relação entre teoria e prática é muito importante, pois se vê a teoria, já se vê a prática, mas nem sempre isto é 
possível, pois quando se chega na prática o enfermeiro faz umas coisas totalmente diferentes.

Discurso do Sujeito Coletivo – 7
Discurso Idéia Central

Em quase todas as unidades a gente conseguiu fazer a discussão do que a gente viu na prática. Uma coisa que 
achava meio confusa, foi quando a gente estava no estágio intra-hospitalar, a gente tinha que  ver prática, a gente 
queria ver a patologia, saber o porque é isso? Falavam vocês vão ver num segundo momento.  De manhã as vezes 
estava passando em um lugar e à tarde a gente estava vendo outra coisa,  foi falho, não deu para estar fazendo essa 
relação, ficava essa coisa meio perdida. Então de manhã estava querendo saber sobre a patologia, porque nós não 
tínhamos conhecimento. Aí a gente ficava com aquela demanda para estar estudando, só que você vinha na aula à 
tarde e  estava vendo uma outra coisa e tinha também aquela demanda para você estar estudando, tinha que ir 
buscar. Você ficava com aquelas duas coisas embolando, ia ficando tudo para trás e você acabava não fazendo as 
coisas direito. O conteúdo tinha sentido se você pensasse nele isoladamente, agora se você tentasse juntar o que 
você fez de manhã com o que você fez a tarde, não tinha nada a ver, ficava meio complicado. Na hora quando a 
gente estava no meio tinha sentido, mas como a gente não conseguia fazer a ligação com a prática, passava dois 
dias e perdia esse sentido
Mas em algumas unidades dava para estar trazendo. Acho que não foram em todas as Unidades. Tinha Unidade 
que tinha dificuldade, a gente ficava parado, às vezes a dificuldade era por causa das relações com o grupo, com o 
docente, as dificuldades nas cadeiras básicas. Vai muito da docente que está te orientando. Porque lembro do 
estágio que a gente passou e a professora cobrava muito da gente o que tinha visto na prática. Ela forçava a gente 
saber o que estava acontecendo, fazer aquela relação. Mas tinha aquelas professoras que não. Mandavam você 
fazer, você fazia e não te interrogava do porquê que você estava fazendo aquilo, isso também tem uma diferença 
muito grande. Porque por mais que naquela Unidade a gente tivesse vendo outra coisa a tarde, naquele momento 
ali o estágio, tudo aquilo era discutido antes. 
As vezes o tempo não era suficiente para estar discutindo. Tinha aquele monte de atividade que tinha que cumprir, 
e uma situação que acontecia lá no estágio que a gente não gostou, queria discutir, acabava não dando tempo. Era 
meio ilusório esse tempo, todo dia tinha meia hora para discutir depois do estágio. Só que esse tempo não existia, 
acabava  ficando  aquela  correria  e  todo  mundo  evoluindo e  acabava  indo  embora  sem esse  momento  para 
discussão.
Teve uma época que a gente estava vendo como passar a sonda no laboratório de simulação. Pra mim era perdido, 

te  orienta.  Antes  era  mais  a 
prática,  agora  no  4º  ano  estamos 
refletindo mais sobre a prática de 
enfermagem e a gente vê qual é o 
papel  do  enfermeiro  nas  aulas 
teóricas,  porém  a  hora  que  você 
chega lá no campo é diferente.
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porque sabia que na hora que chegasse lá é  bem diferente que passar num boneco, o plastiquinho enrolava tudo, 
passar numa pessoa é muito diferente. E a técnica dá pra gente ver no escrito. Então a dificuldade é que a gente 
precisa da prática junto. É ver a teoria e ir para a prática fazer isso simultaneamente. Porque se não puder ver 
simultaneamente fica perdido. 
Estava conversando com uma pessoa, ela estuda numa outra universidade e as vezes eu não sei como vai estudar a 
geriatria, sem ver a pele do idoso, como faz essa ligação? Porque a gente vê como é, as dificuldades que eles têm, 
mas se não tiver um idoso para ver, para estar visitando, fica perdido isso. Fiquei me questionando, pois mesmo 
tendo na maior parte do tempo a teoria e a prática, tivemos dificuldades e como será que ficam essas outras 
pessoas que não têm isso quase em nenhum momento? 
Então, agora no quarto ano queria entender o que o cara tem. Mas a professora falou: “Não! Agora você tem que ir 
lá e fazer a prática. Você tem que ir lá e praticar”. Tá bom! Mas então não vou estudar!. Achei um pouco confuso 
isso. Você chegar no estágio e eu quero discutir o que ele tem, como que ele está, o que ele pode apresentar para 
fazer uma prescrição de enfermagem diferente e não consigo fazer isso. Porque chega lá, acabo ajudando, fazendo 
outras coisas. 
Agora, mesmo que não haja uma discussão sua com a docente, sua com o enfermeiro você vai ter uma crítica 
quanto à sua prática, quanto à prática de quem está trabalhando na Unidade junto com você, seja aluno, seja 
enfermeiro, porque você está no estágio, você está vivenciando, vê a posição de cada um e a sua também. Então, 
se a gente tivesse mais discussões, se a gente pudesse sentar uma vez por semana com o pessoal da manhã, da 
tarde e o que está na enfermaria da frente para  tentar discutir sobre o que você achou que está difícil na atividade 
da semana, teria um rendimento muito grande. Porque as vezes a gente tem dificuldade e a gente sabe, conversa 
com a outra e beleza! Acho que podia ser trabalhado isso, é enriquecimento para todo mundo .

Discurso do Sujeito Coletivo – 8
Discurso Idéia Central

Deu para discutir sobre a prática dos enfermeiros. Mas não tudo de todas as unidades, nunca era uma coisa 
aprofundada. Quando a gente estava na unidade, na saúde da mulher, a gente ia estudar, a gente ia para o campo, a 
gente ia ver na prática, não ficava na teoria, estava muito ligado. A gente estava fazendo e atuando, liga muito e 
acho que é muito importante, a gente vê a teoria e já vê a pratica. As unidades tem bastante relação com o serviço, 
com  a  comunidade  não  é  aquela  coisa  aprofundada,  mas  era  uma  coisa  que  você  conseguia  enxergar  a 
comunidade, o serviço. Era uma coisa bem dentro da realidade. Agora as atividades podiam ser uma coisa muito 
mais elaborada, muito mais aprofundada. Tanto para ficar mais consolidado a questão da comunidade, do serviço, 

Algumas  atividades  das  unidades 
tinham  relação  com  a  prática  e 
isso é muito importante, pois se vê 
a teoria e já vê a pratica, mas não 
há  um  aprofundamento  dos 
conteúdos,  apesar  do  método 
incentivar a estudar e colocar em 
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na integração.
Eu não sei também se foi com o aprendizado, com a vivência, porque no começo a gente age de uma forma, a 
gente tem muito medo, a gente se sente muito insegura. Acompanhei algumas visitas domiciliares com as alunas 
do primeiro ano, elas ficam meio receosas de estarem perguntando, de estar chegando. Quer dizer, a gente chega 
no quarto ano e já tem toda um vivência, toda uma experiência, a gente já sabe como agir, como abordar, como 
conseguir colher a história do paciente de forma mais minuciosa. Acho que é mais da vivência também, pela 
experiência toda, acho que melhora com o tempo de aprendizado, vai facilitando mais.
No entanto, outros alunos acham que normalmente as coisas que a gente sentia que faltavam na prática, tinha 
como recorrer na teoria, porque a gente sabia que teriam os encontros teóricos, as plenárias onde pudíamos estar 
discutindo. Nas plenárias aprendi muito, muito mesmo em relação não só teórico e prático, de vivência mesmo. É 
uma bagagem que foi muito importante. Aprendemos não só de estudo, não só teoria, mas a vivenciar com todos 
os docentes juntos, dando opiniões, a posição deles, orientando.
Então esse método te incentiva a estudar pra você poder estar participando da plenária e estar colocando em 
prática o que a gente aprendia. Isso deu muito ânimo pra estar estudando, pra estar se preparando e estar indo atrás 
e a aprender o porquê você sabe. Quando tinha a plenária, a gente tinha que estudar pra você poder discutir, tirar 
as dúvidas, não era aquela coisa que você ia chegar lá e ouvir tudo o que o professor ia falar e depois pegar aquilo 
tudo que você anotou e estudar e ir pra fazer a prova.
No método tradicional a gente tinha as aulas, depois estudava pra fazer uma prova, quer dizer, via  o estudo que a 
gente tinha, a cabeça que a gente tinha não era de estudar para aprender, era estudar pra ir lá e fazer uma prova. A 
gente estaria vendo toda a teoria e depois vai para o campo e vai ver a pratica. Você acaba perdendo muita coisa. 
A gente estuda tudo sobre o que está acontecendo, aí a gente vai lá e vai ver na pratica como é que funciona. 
Algumas coisas a gente entendia, aprendia, mas acho que a gente estudava, decorava muita coisa pra ir lá e fazer 
uma prova, tirar uma nota para não pegar um exame, não pegar uma depê e não ser reprovada. É lógico que a 
gente estuda e acaba aprendendo, mas não tem a preocupação da gente estar aprendendo pra estar aplicando e 
colocando em prática o que a gente aprendeu. A gente pensava só na teoria, não que essa teoria tivesse que ser 
aplicada na prática.
Acho que tem certos assuntos que deveriam estar juntos de unidades adequadas, por exemplo: se você quer falar 
do sistema único de saúde, se você quer falar sobre a rede básica de saúde, sobre a secretaria municipal de saúde, 
sobre o repasse, você teria que estar falando quando você está na rede, que seria muito mais fácil você visualizar, 
seria muito mais fácil de você aprender. Mas não, foi dado muito mais enfoque no momento onde a gente não 
tinha contato com nada. Então eu acho que as coisas foram enfocadas  na hora errada. Porque eu acho que como o 
método é a teoria junto com a prática, é isso que o método visa, então você tem que estar vendo, você tem que 

prática o que se aprendia. Muitas 
coisas  eram  diferentes  na  teoria 
com  relação  à  prática,  quando 
chega na prática o enfermeiro faz 
umas coisas totalmente diferentes, 
víamos que ele não está mudando 
nada.  Ser  enfermeira  é  como  o 
auxiliar de enfermagem e é muito 
diferente  do  que  se  lia  nos 
manuais das faculdades. Os alunos 
falam  que  não  querem  ser 
enfermeiros  por  causa  da 
desvalorização  deles.  São  muito 
despolitizados,  sem  crítica,  a 
maioria são muito alienados, tanto 
na rede básica como no hospital, 
não  têm  postura  ética, 
conhecimento  científico,  status, 
uma  classe  forte,  é  mal 
remunerado.
Às vezes muda-se muita coisa que 
está  na  teoria  para  dar  certo  na 
prática.  Havia  o  espaço  para  a 
reflexão  da  prática,  mas  esse 
também  não  era  grande  o 
suficiente  para  todos  se 
expressarem,  como  também  não 
havia  momentos  para  abrir  a 
discussão  das  soluções  com  o 
serviço/comunidade. Mas não são 
todos os docentes que têm a visão 
crítico,  reflexivo,  para  mudar  a 
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estar  praticando,  tem que  estar  tudo  relacionado,  se  você  está  na  rede  básica  os  assuntos  que  têm que  ser 
abordados são da rede básica. Se você está no hospital os assuntos que têm que ser abordados são o da rede 
hospitalar e assim por diante. Teve uma confusão nisso, acho que é por causa que foi o primeiro ano do método. 
Teve só uma unidade que eu achei que a gente estava atuando num lugar e estudando outra coisa, as aulas da tarde 
a gente tinha uma atividade, a gente estava seguindo e o estagio era uma coisa totalmente diferente. Acho que isso 
atrapalhou muito porque a gente estava estagiando, a gente chegava a tarde queria estar discutindo sobre as coisas 
que estavam acontecendo no estagio, mas a gente tinha outra demanda pra estar cumprindo a tarde. Nessa unidade 
acho que ficou muito complicado.
Tinha o espaço para refletir, não num espaço grande que desse para todo mundo falar ou expressar o que sentia, o 
que tinha acontecido. Agora o espaço para você tentar solucionar, ou tentar propor alguma coisa de diferente, isso 
não teve. Quando a gente passou no estagio da unidade 21/22, que era da UBS, tinha o espaço pra gente falar do 
resultado no serviço, na comunidade. A estratégia era todo mundo em grupo pra falar, refletir, só que eu acho que 
podia  também ter  alguma outras  coisas,  como conversar  com a enfermeira  da  unidade  hospitalar,  chamar  o 
secretário, uma coisa mais formal, menos no sentido de desabafo, mas falar para chegar num objetivo. Eu acho 
que não tinha o espaço pra propor soluções.
No estágio a intenção é a de que você participe do serviço, que você veja como funciona e se possível atuar 
também. Mais é meio complicado, a maioria dos alunos não consegue fazer. Quando a gente estava no hospital a 
orientação era o seguinte: faça as coisas que você faria dentro do hospital como se você fosse a enfermeira que 
estivesse trabalhando nesta instituição. Não foi possível fazer. Chegamos na rede e o estágio também é como se 
você fosse  o enfermeiro que estivesse trabalhando nessa instituição,  com todas  as responsabilidades.  Só que 
também a gente percebe que é muito difícil, porque você sendo aluna, você sabe que você teria que desenvolver e 
seria o certo porque até mesmo o seu aprendizado seria muito bom, se você tivesse essa liberdade. Só que você 
chega lá e você não consegue. Porque já tem os funcionários que já fazem os serviços, que já estão lá integrados e 
que não dão liberdade para os alunos, seja por medo ou sei lá porque. Mas tem alguns profissionais que a gente 
encontra que dá liberdade para o aluno desenvolver a atividade do estágio e acabar interagindo com o serviço. 
Mas em outros casos não. Mas é a orientação, você estar integrado para ver como funciona todo o serviço e se 
possível atuar, mas é complicado.
Hoje eu acredito no ensino em grupo e crítico só que não adianta uma coisa só aqui, sendo que o mundo inteiro 
faz diferente. Então muita gente discutiu isso daí, em grupos, a gente está aqui, vão aprendendo mais ou menos, 
porque não são todos os docentes que tem essa visão, ser crítico, reflexivo, mudar a prática. Você chega na 
pratica, a prática é totalmente diferente do que a gente teve aqui dentro. O que está na teoria é tudo muito perfeito, 
e o que está na prática é tudo muito diferente, muito. Às vezes a gente tem que mudar muita coisa que está na 

prática.

226



5. Apêndice

teoria para dar certo na prática, nunca é certinho, nada é perfeito.
Isso acabou acontecendo muito, a gente acabou se inserindo dentro da prática, você acabou não mudando nada, 
você não consegue nem fazer uma coisa ou outra. Você não consegue exercer,  implementar aquilo que você 
aprendeu, quer dizer, um pouco você aprendeu. Em estagio a gente via,  você vai lá pensando um monte de coisa 
para querer fazer ou pensando de um jeito, chega lá o enfermeiro faz umas outras coisas totalmente diferentes. 
Você conversa sobre a prática dele dentro da academia, mas ele não está mudando nada, isso não chega nele. É 
bem desestimulante ver o que acontecia com o enfermeiro dentro da pratica e mais desestimulante a gente saber 
que a gente não podia fazer nada pra ele, pra poder fazer com que o enfermeiro dentro do campo tivesse mais 
respeito ou se tocasse de algumas coisas mais críticas. Alguns enfermeiros nem gostavam que a gente estivesse lá. 
Um estágio que eu passei, a enfermeira isolava a gente. Ela não gostava da gente e não aceitava as nossas críticas. 
Sempre que a gente resolvia fazer uma reunião para tentar melhorar o relacionamento ela não ia. Era complicado, 
mas em outros estágios aceitam que a gente conversasse em reunião sobre como a gente tem que trabalhar junto, 
como tem que mudar algumas coisas. Mas alguns enfermeiros parece que gostam, estão afim de trabalhar. Mas 
tem uns que eu vejo se estivessem em casa seria a mesma coisa, não fazem nada.
Os enfermeiros são muito alienados. Gosto do contato com o paciente, de cuidar,  de estar ali junto, de estar 
fazendo o que eu puder, me empenhando no cuidado do paciente. Quando eu cheguei no curso não tinha uma idéia 
tão grande do que era ser enfermeiro. Mas o que vinha naqueles manuais de faculdade, mais o material que tinha 
dentro do curso vocacional que eram matérias da UNESP, ser enfermeira é muito diferente do que eu encontrei 
depois. Achava que enfermeiro não era a mesma coisa que auxiliar, era diferente, tinha uma outra posição, outra 
carga de conhecimento muito maior. Quem é docente dentro da enfermagem em geral,  eu acho que não tem 
aquela visão da educação como uma ciência. Quando eu entrei não tinha uma visão tão  ampla, mas eu achava que 
era uma coisa diferente do que hoje eu acho que é ser enfermeiro. Eu achava que ser enfermeira era igual a você 
ser  fisioterapeuta,  nutricionista,  médico.  Esses  eram  profissionais  liberais,  tinha  um  certo  valor  dentro  da 
sociedade, era uma profissão definida, uma categoria definida.
Todo mundo fala que não quer ser enfermeiro, que quer fazer outra faculdade, que ser enfermeiro é uma droga, 
que é desvalorizado. Acho que ser enfermeiro, não o que é hoje. Os enfermeiros em hospitais, em UBS, são 
pessoas  que  têm  pouco  conhecimento  científico,  são  totalmente  despolitizados,  não  têm  a  crítica,  não  têm 
reflexão, não consigo ver que há uma grande diferença do que o auxiliar de enfermagem. Ele não tem postura 
ética profissional, a maioria, não são todos; não tem status, não tem classe forte. A gente vai no COREN e é mais 
maltratado do que não sei o que. Hoje na profissão não dá pra você trabalhar como profissional liberal, você não é 
reconhecido pela sociedade, você é mal remunerado e um monte de outras coisas. Acho que tem um monte de 
falhas. O enfermeiro que está no mercado, no mundo, eu não acho que é nem um pouco do que eu tinha em mente 
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antes.
Até hoje não tive contato com nenhum enfermeiro que realmente estivesse afim de mudar aquela situação. Eles 
acordam de manhã, vão trabalhar porque tem que trabalhar, tocam o trabalho para que a unidade funcione, seja a 
rede básica ou hospital, e vai embora sem nenhum compromisso. A maioria deles são assim. Se vêem alguma 
coisa errada, falam entre as quatros paredes, entre a equipe de enfermagem, e saem com a cara mais deslavada 
achando como se tudo estivesse bonito, lindo e formoso. Agora que eu estou na rede básica, estou vendo vários 
problemas  que não estão tendo uma assistência adequada. Se você fala para mudar, se você der a idéias para 
mudar, você é cortada, porque é muito complicado realmente você mudar. Você tem que trabalhar pra isso, você 
não tem só que tocar  um serviço,  você tem que levantar  estratégias,  você tem que conversar  com todos os 
funcionários, você tem que mobilizar tudo. Isso é muito complicado  para os enfermeiros com os quais tive 
contato até hoje. Eles não estão interessados, pelo menos eles estão afim só de levar o trabalho para receber o 
salário no final do mês.
A gente até tentava discutir, mas o docente sempre ficava do lado do enfermeiro, sempre os errados são os alunos, 
sempre foi  assim. Acho que sempre vai  ser  difícil  mudar  isso.  Teve uma vez que eu entrei  no hospital,  os 
funcionários estavam dando banho, eram dois pacientes dependentes e eu entrei e vi uma funcionária batendo num 
paciente. Eu não sabia o que fazer, porque eu era aluna. A gente não tem poder nenhum. Porque se eu fosse falar 
alguma coisa, principalmente na unidade aonde eu estava, ela iria jogar a bacia cheia de água suja na minha 
cabeça. Então eu fique lá um pouquinho pra ver, mas na hora em que eu cheguei as coisas mudaram, só faltou 
beijar a paciente. Fiquei lá até o banho acabar porque não ia deixar o paciente sozinho. Eu saí, contei pra minha 
professora. Foi falado no grupo: “que absurdo! que absurdo, não pode ser assim”. Perguntaram o que eu faria se 
fosse enfermeira da unidade? Eu falei que chamaria essa funcionaria em particular e perguntaria porque que ela 
fez aquilo, e tentaria ver uma maneira dela não fazer mais. Conversando que se entende.  Mas depois disso não foi  
falado mais e como a gente estava numa unidade muito complicada, havia muita resistência dos funcionários em 
relação aos alunos, a docente achou melhor não falar nada  e deixou elas por elas. Mas você como aluno não tem 
poder nenhum pra falar, não pode falar nada com o funcionário, e se você fala com o professor, o professor não te 
dá retorno, ou não dá retorno com os funcionários. Fica complicadíssimo.
O hospital pra mim foi o pior estagio em relação ao stress e a falta de autonomia. Você era nada lá dentro, e se 
bobeasse cumpria ordens até de pessoas que não tinham nada a ver com a sua formação. No posto de saúde já é 
diferente.  Eu  nunca  vi  os  funcionários  distratarem  os  pacientes,  porque  lá  é  muito  mais  humanitário  o 
atendimento. Eles tem um contato maior, eles se conhecem por nome, a maioria dos funcionários conhecem todos 
os  pacientes,  conhecem as  famílias  dos  pacientes,  conhecem até  os  problemas  dos  pacientes,  porque  são os 
mesmos pacientes que vão lá. É diferente.  Teve só um episódio na rede e tinha uma funcionaria em particular que 
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é muito áspera com os pacientes que chegam lá, porque no fichário estava tendo muito problema e fiquei lá para 
ver o que era que estava acontecendo. Perguntei para ela se gostava de trabalhar no fichário. Ela até gostava, mas 
só que chegava uma hora que enchia o saco e ela não agüentava mais ficar lá respondendo as mesmas perguntas, e 
tem pacientes muito grossos que chegam lá xingando. Falei para ela, você acha que se você fosse para outro lugar, 
diminuiria seu stress. Ela falou pode até ser, mas eu gosto de ficar aqui. Foi a única vez que vi e que tive a 
oportunidade de falar. E o curso contribuiu pra também ver o que não devo fazer como profissional, para eu ver 
que no mundo não existe trabalho em equipe, não existe ética, os profissionais que estão no mercado não tem uma 
noção da ética,  não tem noção de direito, de código do consumidor, tratam muito mal as pessoas. Várias coisas eu 
acho que clarearam.
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TEMA 4 - O professor é um educador no processo, instiga o aluno a refletir sobre a prática, dá apoio ao grupo para lidar e 
intermediar os conflitos, mas no curso sempre lidou-se muito mal com os conflitos.

Discurso do Sujeito Coletivo - 9
Discurso Idéia Central

O docente tem um papel importante para estar puxando, pois tem hora que se ele não for lá e puxar, o aluno não 
vai fazer nada. Se a docente não tiver o papel dela, a aluna não vai ter responsabilidade de parar e falar: “não! eu 
vou fazer a coisa direito”. O papel do professor é  estar interrogando, puxando o aluno, se ele sabe porque que ele 
está fazendo aquilo, se ele sabe o risco que aquilo está levando para aquele usuário. Ele tem que estar instigando o 
aluno a discutir. A gente ficava muito bravo porque a professora perguntava mesmo, ela ia lá no fundo. Mas hoje 
vejo o quanto isso é importante pra gente, porque você estava discutindo, você estava lá, você não fazia nada por 
fazer, sabia o que você estava fazendo, tentava puxar lá do primeiro ano porque que estava fazendo aquilo. 
O professor tem que intermediar, se não, faz desandar o grupo. Acho que ao mesmo tempo que ele tem que 
reconhecer que cada um lá dentro tem sua diferença, tem que respeitar isso. Tem que buscar puxar a participação 
de todo mundo e o aluno não ficar parado esperando que só o professor faça isso. As vezes tinha a tentativa de não 
depender do professor. Mas a gente acabava não conseguindo. A hora que a coisa esquentava, punha um professor 
no meio para intermediar. Mas tinha essa tentativa do grupo tentar se resolver, se conhecer, se fortalecer sozinho. 
Era difícil, aí a hora que não dava mesmo, o professor entrava. Mas acho que tem alguns docentes que às vezes 
está até aberto mas têm dificuldade em trabalhar esse método, esse currículo conosco, mesmo os da enfermagem, 
as pessoas da cadeiras básica.
O que angustiou bastante e foi um momento de crise, foi quando houve a troca dos professores, porque quando a 
gente iniciou, uma coisa que ajudou muito foi que todos os professores estavam bem engajados ao método. Então 
eram todos aqueles professores que tinham conhecimento do método, que passavam coisa boa pra gente.  Eu 
lembro  que  quando  a  professora  sentava  para  conversar  com a  gente,  saía  super  animada,  ela  dava  aquela 
levantada na gente, ela tinha conhecimento do método, agia de acordo com o método. Porque ela sabia diminuir a 
ansiedade, sabia como fazer isso. Chegar,  conversar,  não era simplesmente, como nas outras faculdades, um 
número, que não tá nem aí que não quer saber se estou bem, se estou ansiosa, se estou entendendo ou não. Aí eu 
vejo a importância desses professores, pois como a gente não tinha nenhuma referência, a gente os tinha como 
guia. Eu procurei sempre mostrar pra professora como eu estava me sentindo, as minhas ansiedades, quando tinha 
alguma coisa, nunca tive medo de chegar.
Eu acho o que  mais facilitou foi isso, porque o resto acho que só dificultou. O que também facilitou foi a 

O  professor  tem  um  papel 
importante  de  estar  interrogando, 
instigando o aluno a discutir. Tem 
que intermediar  os  problemas do 
grupo  senão  desanda  tudo,  mas 
tem que reconhecer e respeitar que 
cada um tem suas diferenças. Tem 
alguns  docentes  que   têm 
dificuldade  em  trabalhar  esse 
método  conosco.  Precisa  ficar 
muito claro para todos os docentes 
como  é  feito  esse  método,  pois 
tem um caminho a ser seguido.
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faculdade ser do Estado, porque acho que se fosse paga, eu acho que a gente teria feito um questionamento e não 
teria ficado. Pois quando houve aquela mudança que foi para a cadeira básica, foi no segundo ano, aí que começou 
a crise. Porque aí a angustia maior era que os professores também não estavam preparados com o método. Eram 
os  professores  que também estavam entrando e  estavam se adaptando junto com a gente.  Os professores de 
cadeias básicas vinham cobrar da gente uma coisa que a gente sabia que não era para ser feito daquela maneira. Se 
a gente está aprendendo de uma maneira e vem um professor cobrando de outra,  você não tinha em quem confiar. 
Nessa hora tinha muito atrito, porque a gente tinha um ponto de vista do método, que a gente obteve com os 
primeiros docentes,  aí eles entram, são docentes, tem que saber alguma coisa do método. Mas daí eles têm um 
outro ponto de vista. Ficava aquela “briga” entre aspas, de qual que tá certo, qual que não tá. Mas a grande 
maioria estava tentando desenvolver o método novo. Daí você chega e vêm outro professor que traz de volta o 
método tradicional,  que volta! Você fala e ele não aceita, você quer falar mas dá impressão de que  ninguém te 
ouve e deixa tudo do mesmo jeito. Você pensa que aquela professora me ensinou desse jeito, esse está explicando 
desse jeito, o que eu faço? Gerava essa incerteza.  O que é o certo agora? Depois mudava de novo voltava o que 
era o grupo, tinha o grupo mas a gente não sentava pra conversar. Foi aí que comecei a pensar se isso realmente ia 
dar certo, nessa transição daqueles professores que estavam bem engajados para aqueles que ainda estavam se 
adaptando, estavam entrando no método e que passavam insegurança pra gente. Se continuasse assim o que ia ser 
da gente. Daí gerou toda aquela confusão na Unidade 7 e chamamos a coordenação do curso. 
Aí eu volto  na  formação dos  professores.  Porque foi  muito importante  o  preparo dos  professores  para  estar 
cuidando da gente naquele momento de iniciação. Se não fossem os professores do primeiro ano, acho que muita 
gente tinha desistido, a gente fica muito imaturo no começo. Eles foram a base pra gente estar aqui hoje. A gente 
vem de um mundo totalmente diferente, individualista e esses professores guiaram  a gente pra um caminho 
diferente. Aí chegaram outros que a gente vê que volta lá atrás no individualismo. Sorte a nossa, que foram 
aqueles professor.es 
Penso que tem que amadurecer todos os docentes frente ao método, à  proposta da problematização, independente 
de carreira básica ou de enfermagem. Precisa ficar muito claro de como é feito esse trabalho. Tudo bem  que não 
tem receita pronta, mas é necessário sempre estar melhorando, tentar deixar para o grupo de docentes o mais claro 
possível qual que é a proposta, para que seja algo o mais parecido possível. Tudo bem que cada pessoa é de uma 
forma, mas o caminho, a metodologia é uma só. Então gostaria que isso tivesse claro para todos os docentes. 
Soube que teve o crescimento de um docente da cadeira básica, quando ele recebeu capacitação ele progrediu no 
entendimento. Ele recebia 1, 2, 3, 4 docentes de enfermagem que foram lá em outra época, falavam para ele e 
mesmo assim ele vinha com o pacotinho dele,  o trabalhinho pra dar pra gente.  Daí de acordo com algumas 
capacitações que ele teve, com pessoa que entende mais, ele começou a mudar o pensamento dele. Então eu acho 

231



5. Apêndice

que é isso que deve ser feito sempre, era isso que queria que ficasse mais acertado.
Mesma coisa para as mudanças que a gente vai encontrar lá fora, não vai ser em um ano, vão ter muitas e muitas 
capacitações.  Porque ouvir da boca da docente da enfermagem que: “nossa! é bom fazer capacitações porque a 
gente vem com outra cabeça”. Aí passa alguns meses aquela docente já está lá, faz  20 anos, 22 anos, ela volta a 
agir daquela forma que ela agia no método tradicional. Eu já ouvi isso da boca da própria pessoa.  Então vem dar 
uma aula  pra  gente,  imagina  como vai  ser  difícil  pra  ele  se  encaixar.  “Não!  Hoje  eu  estou  dando aula  pra 
enfermagem, vou ser assim”. É complicado isso, seria bom se mudasse.

Discurso do Sujeito Coletivo - 10
Discurso Idéia Central

Acho que aprendemos um pouco esse negócio de lidar com a crítica no grupo, com conflito. Acho que a gente tem 
que ser primeiro bastante humilde, ver o que você falou, reconhecer, sempre, ver se você pensou correto ou não, 
se você não fez. Ir e tentar consertar mesmo o que você fez de errado. Ouvir as pessoas, aprender a ouvir e 
aprender a aceitar crítica de outra pessoa para você. Pensar sobre aquilo. Igual no grupo quando a gente tinha 
aquelas  avaliações,  um falava  do  outro.  O professor  falava,  a  gente  falava para  o  professor.  Isso  foi  sendo 
trabalhado aqui dentro e continua sendo, das relações que iam surgindo, quer dizer  das necessidades que iam 
surgindo e a gente se via na necessidade de rever, de se posicionar diferente, de parar e pensar. Como hoje nós 
somos colocadas em várias situações, uma diferente da outra, eu acho que isso ajudou. 
Pois é extremamente difícil uma pessoa estar se colocando para você: “ah! porque você é isso, isso e isso” e você 
sabe que não é. E você sabe que se você for retrucar pode surgir um conflito. A partir do momento que você 
escuta de uma pessoa, uma pessoa que é sua amiga, não é sua mãe, não é seu pai, não é sua irmã, não é sua amiga 
desde pequena, você pára para pensar e depois conforme o tempo você vai mostrando. Às vezes é uma mentira o 
que a pessoa está falando, é o que você não é e depois com o tempo você vai mostrando pra pessoa, você vai se 
posicionando de uma outra forma, o que você realmente é. É difícil porque às vezes nem todo mundo está num 
momento de mudar, de concordar. Você tem que ouvir o que o outro tem pra falar e que você também está errado, 
é muito complicado também. Tem pessoas que falam: “ah! ela não é nada minha, por que ela vem me criticar?”
Daí a importância das reuniões de grupo, porque acontecia isso mesmo, falava: “ah! você não quer,  fica aí”. 
Depois todo mundo só criticava, não queria saber. Ninguém queria ajudar a pessoa, chamar para o grupo, ver o 
quanto a pessoa era importante para estar crescendo junto com o grupo, fazendo o grupo crescer, trazendo os seus 
conhecimentos. No começo não era assim. Já era motivo para ficarmos livre dela. “Ah! porque fulana não quis 
fazer nada, não quis trabalhar”. Era motivo de intriguinha, mas agora a gente enxerga de uma maneira diferente. 

No começo éramos imaturas cada 
um  queria  defender  a  sua  parte, 
não sabia sentar, discutir sobre os 
problemas, respeitar as diferenças, 
mas  alguns  professores  também 
não sabiam lidar com os conflitos 
do  grupo.  Daí  a  importância  das 
reuniões  de  grupo,  o  apoio  do 
professor  para  intermediar  os 
conflitos, porém, o tempo não era 
adequado  para  resolvê-los.  Mas 
tem  muita  gente  que  fica  com 
medo de colocar a sua opinião e 
dos  outros  se virarem contra ela, 
medo  da  resistência.  Complicado 
porque  a  gente  dependente  do 
professor que está te avaliando.
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Você tem que expor porque você não quer trabalhar, o que está acontecendo, vamos conversar, perguntar se o 
grupo pode fazer alguma coisa pela pessoa.
Só que a gente não tinha maturidade pra resolver isso sozinha.  A gente nunca conseguiu sentar  em grupo e 
resolver  isso.  Se  não  tivesse  um  professor  que  intermediasse,  que  chegasse  e  conversasse,  a  gente  nunca 
conseguiu, não no primeiro ano. A gente até tentou algumas vezes, mas não saía. Aí o grupo entrava ainda mais 
em conflito.  Daí  a  importância  do professor  como mediador  desses  conflitos,  estar  intervindo nos  conflitos. 
Porque se o professor  não estivesse a gente não resolvia  e não adianta a gente sair agora do 4º ano achando que 
aprendeu tudo.
No início era muito complicado, porque as pessoas tem as suas diferenças, tem individualidades que a gente não 
conseguia entender. Pensava: “eu tenho que fazer a minha parte para provar que sei” e não queria nem saber do 
outro. A gente não sabia conversar, ficava com intriguinha, não sabia sentar, discutir, conversar falar sobre os 
problemas. E aí a gente tem que começar a discutir, trabalhar em grupo, dividir tarefa, respeitar a individualidade 
de cada um. Agora tem liberdade uma com a outra, consegue discutir, conversar. Mas no começo eram pessoas 
diferentes, que vinham de lugares diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Tinha aquela 
que adorava enfermagem e a que odiava. Era complicado conseguir juntar isso. E tinha muito conflito e chorava 
bastante, brigava de se ofender. Porque cada um queria defender a sua parte e acabava que uma queria aparecer 
mais do que a outra, individualismo mesmo. Até a gente conseguir  ver o grupo como uma coisa só, trabalhar 
junto com um objetivo comum, a gente reclamava daquele que não sabia nada. Sempre tinha aquele que levava o 
grupo nas costas, aquele que ficava na retaguarda, aquele que aparecia demais e daquele que não fazia nada. Acho 
que o principal é você saber respeitar cada um. 
A gente aprendeu a entender as diferenças de cada um e que a gente está aqui no mesmo barco, se ele afundar, 
todo mundo vai afundar. Então você tem que entender o outro, senão você vai ficar brigando até quando? 
Isso aí não é só aqui dentro da faculdade, tanto no nosso estágio, as vezes a gente pensa nossa! olha essas pessoas 
tem implicância, não é assim. Eu acho que na vida da gente, não só na profissional, na social em qualquer lugar 
que você for, você tem que entender as pessoas. Cada pessoa tem a sua opinião, a gente tem que saber respeitar. A 
gente não tem poder sobre as pessoas, é livre arbítrio,  cada um faz o que quer da sua vida, contanto que se 
responsabilize pelo que faz. 
Mas tem aluno que nem tenta conversar, já cansa sem fazer nada, comenta e fica quieto.  Aí você fala: “vamos lá, 
vamos conversar”. Aí ele fala: “ah! Não vai dar em nada mesmo”. Tem muita gente que fica com medo de fazer 
alguma coisa e se virarem contra essa pessoa. Então nem faz nada. Acho que tem gente  que fica com medo de 
estar tentando colocar a sua opinião, fazendo uma crítica, tem medo da resistência, das pessoas acharem que você 
tá errado, que não é por aí e começar a te isolar, começar a te tratar mal Um mau caminho no sentido de começar a 
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prejudicar essa pessoa. Complicado porque a gente dependente do professor que está te avaliando.
Por exemplo, agora está acontecendo que os professores dependem das enfermeiras lá também. É difícil porque 
você sabe que aquela pessoa não aceita certo tipo de coisas e aquela pessoa guarda mágoa. Você vai ver alguma 
coisa com uma pessoa que até você não concorda, só que aí você já tem medo de chegar e  ficar conversando, 
discutindo sobre aquilo. Porque você depende daquela pessoa e se aquela pessoa se virar um pouco?
Mas aí vai de cada um. Todo mundo falava, todo mundo acabava falando. Acho que vai do dia da pessoa, as vezes 
a pessoa chegava lá de mau humor e falavam “deixa ela,  não quer se posicionar, não se posiciona”. 
A gente ficava muito em contato, não tinha como não ter um trabalho com as pessoas e mesmo essas que não 
falavam, que não queriam falar, de alguma forma estavam se colocando. Às vezes elas até apareciam como as que 
estão atrasando o grupo, as que só vêem o lado ruim, não colabora, não vêm para o grupo, é a chata do grupo, de 
alguma maneira ela participava, chamava a atenção no grupo.
Então, sempre foi difícil mudar de grupo, dependia do grupo que você estava. Se você estava num grupo muito 
conflituoso era um alívio. Agora se você já estava num grupo que estava fortalecido, já estava conseguindo 
trabalhar  com  os  conflitos  aí  era  outra  crise.  Você  ter  que  começar  com  pessoas  diferentes  que  estavam 
acostumadas a um ritmo de trabalho diferente do seu, aí começava tudo de novo. Acho que não era nem porque 
eram diferentes,  porque  a  gente  já  se  conhecia  enquanto  turma,  mas não  enquanto grupo.  Mas tinha  aquele 
negócio não gosto muito de fulano, não gosto muito de beltrano. Então quando chegava num grupo era todo 
mundo com o pé atrás, falavam vamos tomar cuidado. Naquele momento quando a gente mudava de grupo e já 
estava um grupo formado, uma panelinha, naquele grupo algumas pessoas adotavam o posicionamento de ficar 
mais quieta, não se expressar e aceitar o que estava acontecendo no geral. Mas em outros grupos ela se colocava 
totalmente diferente. Aí ela mostrava algumas características que eu acho que todo mundo tem, podem ser boas e 
não-boas, e se colocava como ator diferente num outro grupo. Por exemplo: agora eu vou ter que me relacionar 
com uma pessoa que eu não tinha me relacionado ainda, não sei como é o jeito dela. Será que ela é compreensiva, 
será que ela não é? Eu soube que essa pessoa no grupo anterior, não trabalha, não faz. Então, ela já vinha com 
aquele rótulo daquele outro grupo, a pessoa já tinha um ritmo de trabalho, ela estava acostumada ou fazer tudo 
pelo grupo ou não fazer nada e ir na onda do grupo. De repente ela tinha que passar para um outro papel num 
outro grupo. Então era muito conflituoso. Pode ser dificuldade pessoal em desenvolver essa mudança, de aceitar. 
Muitas vezes também o tempo de contato no grupo não é suficiente para resolver os problemas. A hora que você 
conseguia  mexer  em alguma coisa,  mas  ficava  alguma coisa  lá  para  trás,  o  grupo mudava  e  parecia  que  o 
problema dava uma camuflada e aquela pessoa que tinha problema com a outra já separava. Tinha estratégia 
dentro do próprio grupo para estar resolvendo e talvez isso não foi suficiente. Às vezes o tempo não era adequado 
pra estar resolvendo esse conflito, porque era uma coisa que exige tempo e às vezes não dava mesmo. Porque o 
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conflito em grupo não é uma coisa que numa conversa você consegue resolver. Você consegue dar uma baixada 
na poeira, uma amenizada, mas as coisas continuam. Então a gente achava que o conflito estava resolvido numa 
conversa só e não estava. Às vezes o grupo mudava e aquilo tinha ficado para trás, daí quando você volta para 
uma atividade que  precisa  daquela  coisa  que não  foi  trabalhada  correto,  começa  tudo  de  novo,  o  problema 
reaparece. Aí você vê que ele não foi solucionado.
E aí tem a questão dos professores também, porque a gente estava com um professor, acostumadas com o jeito do 
trabalho dele e mudava, era outro professor, aí o grupo antigo falava: “Ah! porque ele faz isso, ele faz aquilo”. E 
os professores também rotulavam alguns alunos. Entre os professores também havia isso, estar falando como que 
é, como que não é cada aluno. Então a gente ia mudando e aquele rótulo não ia mudando, era aquela aluna daquele 
jeito. Parece que quando mudava de grupo aquele professor que entrava novo queria resolver o problema de certos 
alunos que estavam lá dentro que não foi resolvido com o grupo anterior. Mas acho que nem sempre os rótulos 
foram verdadeiros. Às vezes uma relação era diferente do que tinha me passado. Por outro lado era interessante 
que vinha com uma idéia de uma determinada pessoa, mas no momento em que a gente estava trabalhando 
percebia que havia outras coisas ali e que as pessoas às vezes não percebem ou eu não percebo. 
Mas mesmo com a professora a gente teve problemas que não foram resolvidos. Tenho a impressão de que foi 
passando o tempo e há problemas que não foram resolvidos e que estão aí. Se talvez hoje, estando em outro 
momento, se for retomado um grupo que, de repente, teve problema lá atrás e hoje for trabalhar junto, como as 
pessoas estão em outro momento, talvez seja de uma forma diferente. Há questões que não foram acertadas e que 
vão aparecer. Mas não sei porque não foram resolvidas. Pode ser pela questão da inabilidade, não é que não tenha 
solução, mas tem questões que são difíceis, que traz realmente o jeito da pessoa. 
A gente teve problemas com professores que não sabiam lidar com os conflitos do grupo e acabavam de certa 
forma tentando colocar panos quentes em cima, como se nada tivesse acontecendo. Teve caso de professor não 
considerar que estava existindo um conflito no grupo para que o trabalho ficasse em maior velocidade, e não 
ficasse empacando o trabalho. Pois tinha muita competição, uma comparação entre grupos e acabava passando por 
cima dos conflitos.  O meu grupo faz, o meu é o melhor, o meu não tem conflito, fingir que tá tudo lindo e 
maravilhoso, que a gente tem que manter as aparências. 
Aconteceu já do grupo expor para o professor que o grupo não estava conseguindo resolver sozinho e parece que 
entrava  por  um ouvido  e  saía  pelo  outro,  como se  nada tivesse  acontecendo.  Acho que pela  dificuldade do 
professor lidar mesmo ou dele querer impor uma solução que às vezes não  era adequada para o grupo e o grupo 
ter que aceitar, ou achar que aquilo não era importante. De reconhecer as nossas necessidades que era aquela 
formação mesmo de lá de trás, de egoísmo. A professora falava: “tem que dar conta da tarefa e deixar isso aí para 
outra hora”, mas a nossa necessidade naquela hora era aquilo. Eu acho que não rende, porque está lá a necessidade 
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do grupo em fazer aquela tarefa. Imagina você fazer uma tarefa com conflito no grupo e com o professor não 
considerando esse conflito, é pior ainda, o conflito continua, cresce, o grupo entra em conflito com o professor. Já 
tivemos uma situação assim ou o docente em conflito com o grupo. É meio que assim, uma coisa leva a outra. 
Essa também é uma situação difícil, porque a gente não tinha estrutura para estar lidando e  aconteceu que mudou 
o grupo como se nada tivesse acontecido, mudou o professor e aí ficou o conflito. Reaparece tudo de novo a hora 
que chega uma situação onde preciso utilizar daquilo que não foi resolvido lá atrás.  Isso vai refletir  a nossa 
formação,  porque  se  o  grupo não  resolveu,  se  o  professor  não  deu  conta,  o  que  aconteceu?  Como que  ele 
conseguiu trabalhar?  Foi empurrando com a barriga até acabar aquela unidade. Daí a gente pára e pensa no 
rendimento daquela Unidade que não conseguiu resolver os conflitos e acabou e o pessoal não trabalhou como 
deveria ter sido trabalhado.
Então, porque saiu do 4º ano acabaram os problemas de trabalho em grupo e a gente sabe tudo sobre trabalho em 
grupo e quando a gente for trabalhar não vai acontecer isso. Vai sim. Principalmente a gente que vai sair daqui 
enfermeiro e vai ter que pedir ao auxiliar de enfermagem, que a gente vê muito isso no hospital. O enfermeiro que 
não dá certo com os auxiliares e fica aquela intriga. Porque se não sentar e falar “vamos conversar!”, falar o que 
cada um pensa do outro, vamos tentar solucionar, não dá. Na nossa sala ainda existe isso de não saber lidar com a 
pessoa. Mas houve uma mudança muito grande desde o primeiro ano até agora.

Discurso do Sujeito Coletivo - 11
Discurso Idéia Central

Você vai trabalhar em grupo, conflitos vão  surgir, então você tem que saber lidar com esses conflitos, porque 
senão vira uma coisa horrível, vira uma briga, uma coisa pessoal, um monte de coisa. O curso não deu conta de 
resolver isso, este é um grande problema do método, você tem muita liberdade para você falar o que você quer, o 
que você acha que está errado, para você pontuar as coisas que você acha que deveria mudar. Só que quando você 
faz isso você é mal vista. Então ao mesmo tempo que o método te dá liberdade para você ser crítico dentro das 
unidades educacionais,  dentro dos estágios,  ele  te  poda ou senão te frita,  vai  te  tachar como a  do contra,  a 
revoltada e isso é muito complicado. Conviver com isso é muito complicado mesmo. Então chega uma hora você 
desiste. Sempre lidou-se muito mal com os conflitos. Ficava uma situação onde nada era trabalhado, ao invés de 
dar um apoio, uma orientação, alguma outra coisa. Ninguém tem vontade de viver em uma situação de conflito 
toda hora. Se você perguntava alguma coisa o docente te ignorava. 
Nos  grupos  sempre  tinha  diferença  de  opinião  e  ninguém sabia  trabalhar  em grupo,  não  sei  se  as  pessoas 
aprenderam ou não. Alguns grupos sempre foram os mais calmos, nunca teve situação com problema, nunca teve 

Ninguém sabia trabalhar em grupo 
e  sempre  tinha  diferença  de 
opinião. É difícil  lidar em grupo, 
mas conflitos sempre vão existir e 
temos  que achar  a  melhor  forma 
de convivermos no mesmo espaço. 
As  pessoas  envolvidas  no 
problema devem tentar  conversar 
e  discutir,  considerar  o  que  a 
pessoa  pensa.  No  curso  sempre 
lidou-se  muito  mal  com  os 
conflitos.
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uma situação de briga. Sei que tiveram grupos com vários problemas. Eu sei que eles faziam reuniões tentando 
resolver, mas você tinha que continuar trabalhando com o mesmo grupo. Alguns alunos até queriam trocar de 
grupo. Teve bastante problema, mas não sei direito como era, eles faziam reunião pra tentar resolver. Nunca gostei 
de conflito. Quando defendo a minha opinião e outra pessoa do meu grupo tem uma opinião diferente da minha, 
procuro ver qual que é o mais certo, discutir com a pessoa, não brigando lógico. Quando eu estava errada, lógico 
que aceitava outra opinião. Acho que é assim, mas têm pessoas que têm muita dificuldade no trabalho em grupo. 
As vezes não é fácil, tem alguns casos que a gente acaba tendo discussões, acaba tendo problemas até no grupo 
quando se tem opiniões muito diferente, acaba complicando. Sempre, pelo menos os nossos grupos, era votado 
pela maioria, senão, a gente acaba fazendo um consenso e o que a maioria decidiu o outro tem que se conformar. 
Nisso  é  complicado  porque  a  pessoa  acaba  não  podendo  dar  opinião  dela  a  respeito.  Mas  o  que  acabava 
acontecendo era que a gente reunia no grupo e fazia, vamos dizer que de dez, nove concordaram e eu não tenha 
concordado com determinada coisa, na hora da plenária poderia colocar a minha opinião, era pra isso que tinha a 
plenária, para poder estar discutindo. 
Então, tem coisas que com as discussões a gente consegue mostrar. Se é leitura de texto, vamos ler juntos, vamos 
discutir junto. As opiniões variadas sempre trazem visões diferentes para uma discussão, para um trabalho. No 
entanto, muita gente atrapalha. Quando tem um grupo de dez para estar fazendo leitura de um texto, uma síntese, é 
complicado. Porque você nunca vai satisfazer todo mundo. Se há alguma divergência de opiniões, tomo um dos 
lados, mesmo que esteja contra alguma coisa ou a favor, mesmo não concordando contribuo para o trabalho em 
grupo. Agora, se o grupo não faz determinada coisa, geralmente tomo a atitude de fazer. Fico muito nervosa 
quando isso acontece. Acho que se é um grupo, todo mundo tem que trabalhar, mas não é o que acontece. Hoje já 
não é mais assim, porque você se desgasta demais fazendo este tipo de coisa, você fica sendo mal vista porque 
você sempre é a do contra. Porque por vezes até mesmo os docentes entram dentro da sua particularidade, dentro 
da tua vida, e você é mal vista por causa disto também. Depende do que é o conceito certo e errado para cada 
pessoa. Você se indispõem por vezes também com colegas porque determinado grupo não fez uma determinada 
tarefa, você vai lá conta para o professor e como é que vai ficar. Agora com o grupo que você vai trabalhar todo 
dia, se tinha alguma coisa de problema no grupo depois mudava e acabava voltando e conversava numa boa. 
Outros alunos acham que no grupo os conflitos na maioria das vezes foram solucionados. Por exemplo questão de 
fofoca, em grupo tem muito disso. Se eu fiz alguma coisa pra você que você não gostou, não vá falar para o outro, 
vem falar para mim. Na hora você pode até ficar chateada, magoada, mas resolve o problema ali. Então, esse tipo 
de conflito a gente conseguiu resolver, só que não é só isso que acontece, acho que existem muitos conflitos. 
Então, no nosso grupo a gente teve um ou dois conflitos desses que a gente precisou sentar, até com a presença da 
docente, da enfermeira da unidade e a gente sentar e colocar o que estava acontecendo, o que teve de errado. 
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No ambiente de trabalho não vai mudar, você vai ter que lidar com aquele conflito e você vai ter que passar por 
cima e continuar trabalhando, quer dizer não é fácil. Nós vimos muito disso, de funcionários não se darem bem 
com a enfermeira, mas é o ambiente de trabalho deles, eles vão ter que se adaptar e tentar trabalhar da melhor 
maneira possível. Pedir demissão não vão. Mandar ela embora, não vai. Então a gente vai ter que ver qual é a 
forma mais adequada pra estar trabalhando e estar se desvencilhando de qualquer problema. 
Então conflitos vão existir! com certeza. Acho que é impossível um lugar onde você trabalha, ainda mais que são 
muitas pessoas trabalhando num mesmo lugar, pessoas onde você vai conviver todos os dias, acho que você tem 
que estar tentando tornar o ambiente de trabalho o mais ameno possível. Quer dizer, se existem formas de se evitar 
os conflitos, os problemas a gente vai tentar. Só que mesmo assim, as opiniões são muito adversas, é difícil lidar 
em grupo. Tem direito de discordar se a gente vai fazer um trabalho todo mundo junto, nove pense de um jeito e aí 
a pessoa pensa diferente. Acho que a gente tem que considerar o que a pessoa pensa de diferente, colocá-lo dentro 
da discussão, se for uma discussão maior, tem que considerar, respeitar, mesmo que seja a maior bobagem do 
mundo. A pessoa tem direito, e a gente tem que respeitar o que a pessoa pensa. Tentar mostrar talvez um outro 
ponto de vista, mas se esta pessoa não aceita, ela não tem que aceitar.
Então, em relação às tarefas assumidas, a gente tem que entender porque a pessoa não tinha uma determinada 
tarefa, um determinado compromisso que não cumpriu, porque não cumpriu, se ela tem interesse de cumprir, se 
ela não tem, se ela quer ajuda para cumprir. Tem que aceitar a pessoa que está discordando, não condenar, não 
julgar.
A gente vivenciou uma situação meio crítica quando um funcionário desrespeitou o paciente, o usuário, e a gente 
fez uma reunião, que a gente sempre faz reunião e a gente buscou resolver isso. Nós estamos mudando esse 
funcionário de atividade, trocando, para depois tentar voltar ele no lugar. Para ele ficar um pouco mais calmo com 
os usuários. Mas você tem que ser calmo, você tem que entender que a pessoa também está doente. Buscamos 
resolver com reunião entre todos os funcionários da UBS. Falar  é fácil,  na atuação é complicado. A melhor 
maneira de estar fazendo isso é a questão de estar conversando, de estar deixando tudo limpo.

Discurso do Sujeito Coletivo – 12
Discurso Idéia Central

Os alunos são críticos, mas acho que alguns professores precisam passar por aprimoramento. Você via que os 
alunos aprenderam mas parece que os professores não aprenderam. Eu acho que é meio triste isto. Acho que tinha 
que ter mais capacitação para os professores, não só para os alunos, ficar mais próximo com os docentes das 
cadeiras básicas, que entendessem, tentassem e conseguissem vislumbrar um pouco o que é problematização, que 

Pra mudar você tem que acreditar 
no  currículo,  ter  valores 
condizentes com a proposta e ser 
capacitado.  O  professor  é  um 
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é um ensino em grupo, que o mercado, que o mundo não é mais como era antes. Hoje em dia as coisas são muito 
diferentes. 
Antes de qualquer coisa para você mudar um método e um currículo você tem que acreditar nisso. A pessoa tem 
que conceber aquele currículo, tem que ter valor condizente com aquele currículo. Não adianta falar vou mudar de 
currículo, vou mudar de profissionais, sendo que quem está conduzindo o currículo não pensa desse jeito. Não 
adianta falar currículo multidisciplinar sendo que não é isso. Tem que ser capacitado, tem que acreditar nesse 
enfermeiro critico. Os docentes daqui do curso não eram preparados, não tinham habilidades para trabalhar com o 
grupo, com dinâmica de grupo, com interação de grupo, com nada dessas coisas. Não sei, ou se capacita ou sai do 
emprego, porque não adianta se você é incapaz de assumir uma coisa, você tem que ter capacidade para fazer, ter 
habilidade, ou querer fazer, ou que saiba fazer. Porque fala que mudou o método e ter um comportamento que não 
condiz com o método não adianta muito. Hoje você não vai formar ninguém diferente, você não vai fazer nada de 
diferente, só fachada. Porque não tem como você trabalhar, ter uma pessoa que não acredita nisso, só atrapalha, e 
foi o que aconteceu, os docentes só atrapalharam, muitas pessoas só atrapalharam tudo. Muitos docentes  dentro 
dos estágios afim de fazer que o aluno vire totalmente tapado, perca tudo de crítica. 
Hoje eu tenho crítica em relação as coisas, a questão da elaboração do currículo, a coordenadoria da graduação 
não estava envolvida com o currículo.  Eu acho que precisaria  ter  uma integração,  com todo mundo,  com a 
diretoria de graduação, que eu nunca vi se pronunciarem nesse curso ou fazer alguma coisa do curso. Não tem um 
falando da problematização, nenhuma pessoa da diretoria. O currículo foi sendo levado, tinha um monte de aluno 
que não aceitava o currículo. Acho que foi bem complicado. Só que eu acho que é uma forma de mudar a visão, 
proporcionar crítica. Talvez os docentes se capacitem, a diretoria mude.
Eu acho que precisaria ter não só capacitação, precisaria  ter mais alguma coisa com todos os docentes,  que 
integrasse  os docentes  da enfermagem com os docentes da medicina,  com os  pessoal  que está no centro do 
serviço, dentro desse hospital. Os funcionários da unidade hospitalar  deveriam ter uma capacitação maior para 
receber os alunos. Eles deveriam tem mais conhecimentos do que cada ano desenvolve. Deveriam saber que eles 
trabalham num hospital escola e que eles tem que lidar com os alunos, se não quer há quem queira. 
Na rede é aonde nós temos mais liberdade, teoricamente. Quando entrei na rede a minha docente falou que ia 
entrar na assistência, só que com uma visão diferente. Você vai chegar no local, você vai trabalhar, se integrar no 
trabalho, vai estar vendo o desenvolvimento das atividades, se estão sendo boas, se os pacientes estão sendo bem 
atendidos, os recursos humanos. Vai levantando os problemas, vai levantando as propostas. Foi isso que fiz. Já 
tentei falar com a gerente da UBS e com a enfermeira assistencial várias vezes, sem respostas. A maioria das 
vezes que começo a falar, aparece alguma coisa, ou seja, não dá atenção. Não cheguei nelas para falar que achava 
que elas deveriam ser diferentes, que elas deveriam ver aquilo com maior atenção. Elas estão levando o serviço, 

educador  no  processo.  Orienta  o 
que tem que fazer, o que estudar e 
saber, ele instiga o aluno a refletir 
sobre  a  prática,  mas  alguns 
professores  precisam  passar  por 
aprimoramento,  precisa  de 
integração  entre  os  docentes  da 
enfermagem  e  da  medicina, 
integração  com  o  pessoal  da 
prática, do hospital.
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com a barriga e não estão se importando com a qualidade do serviço. Já falei para minha professora, que encontro 
muita dificuldades de estar falando isso com elas, porque sempre tem uma coisa nova do serviço para tocar e que 
elas não me dão atenção adequada para eu poder estar discutindo. Sei que era para ter uma reunião aonde eu iria 
falar tudo isso, mas não teve. Ela falou que eu ia encontrar a mesma dificuldade, que era todo mundo complicado, 
ela falou que eu deveria falar. Tanto é que essa reunião ela fez questão porque ela acha importante que eu esteja 
falando. Só que é o tal negócio, nós duas não temos poder nenhum dentro do posto, nenhum. Ela também não tem. 
Então é complicado, não teve essa reunião e não sabe se vai ter, acho que não vai ter nem que ela peça. As pessoas 
ainda não sabem qual é o espaço dela lá dentro.
Dentro do processo o professor tem que ser educador, não só professor,  em qualquer processo educativo. O 
professor na problematização é um orientador do que você tem que fazer. Por exemplo: nas unidades educacionais 
tinha um caderninho e eles orientavam o que a gente tinha que estudar, o que a gente tinha que saber e a gente que 
tinha  que buscar  nosso  estudo.  O professor  tem a  função  de guiar  o  aluno pra  chegar  nessa  tal  criticidade, 
conduzir, proporcionar coisas ao aluno, fazer com que o aluno busque coisas. Só que depois eles cobravam o 
nosso entendimento. O professor tem essa função de conduzir, de ajudar o aluno, de estimular, de proporcionar 
interação do aluno com os outros alunos, de trabalhar todos os aspectos do aluno para ser um enfermeiro critico, 
tanto da área afetiva, tanto política, tanto educacional. É como se o professor estivesse empurrando o aluno e 
tentando fazer com que ele conheça as áreas, as coisas. Com certeza contribui muito mostrando, orientando o que 
a gente tem que saber. Vejo que o professor tem que estar ali com o aluno, dando embasamento científico, na 
prática e ele ao mesmo tempo, quando o aluno entra mais na prática, do estágio em si, se o aluno vem com algum 
tipo de reclamação, por exemplo: “ah! o banho daquele paciente não deu certo”, o professor questiona porque não 
deu certo, o que você acha que poderia mudar? Ele estaria instigando o aluno a ser critico. Agora se ele instiga a 
saber porque que não deu certo, de que outra maneira você poderia ter feito isso, eu acho que você começa a ter 
uma visão mais critica da coisa. A gente fala muito de critico aqui dentro da faculdade, a gente está saindo com 
uma visão onde a gente não vai ser estático, não vai ver as coisas e ficar parado. A gente não vai levar o serviço 
com a barriga, tenho certeza que ninguém da nossa sala vai fazer isso. 
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TEMA 5 - As formas de avaliação foram muito diferentes entre as unidades, nem sempre a avaliação era discutida, pois você vê o 
crescimento do aluno quando você senta no grupo e discute os desempenhos um por um. Mas será que o docente tem conhecimento 
da importância da avaliação? E quando a avaliação tem que ser identificada fica aquela coisa da punição, do professor aceitar o 
que você falava.

Discurso do Sujeito Coletivo - 13
Discurso Idéia Central

As formas de avaliação foram muito diferentes entre as unidades e o processo geral de avaliação é muito falho em 
vários sentidos. Tinha unidade que tinha aquela prova tradicionalíssima. Nunca me esqueço daquela prova de você 
ficar no corredor sem poder conversar com ninguém, com reloginho, às vezes aquelas provas de perguntinhas, não 
me conformava com aquilo.  Acho que não é por aí. Sempre falava pra  colocar um caso pra gente discutir, falar 
dos sistemas, igual a prova da maternidade, que tinha que fazer a prescrição e explicar o porquê da prescrição, não 
existia isso, a gente pediu, a gente escreveu e não!! Eu não concordo que você tinha que decorar um texto, porque 
depois ia fazer 5 perguntas daquele texto. Aquilo pra mim era a morte. Então as formas de avaliação mostravam 
quem eram  os professores que ainda tinham o “pézão” lá no tradicional, ia te avaliar com nota. Mas a maioria foi 
da medicina. Sabe, tem coisa que a gente às vezes queria falar e  não adiantava falar.  Igual a de anatomia, pra que 
fazer  uma prova com nota,  você tinha acertado 18,  você tinha acertado 20,  não era  conceito  satisfatório  ou 
insatisfatório. Ficava de recuperação, fazia a mesma prova, só que aí tem que acertar 20. Mas tinha um monte de 
sugestões de mudança, pois crítica não faltou. Algumas provas foram pertinentes, agora outras deu pra gente 
perceber que não foi utilizada a estratégia certa de avaliação, como esse caso.
Eu achava legal quando ia ter prova e eles falavam: “vocês vão fazer em dupla mas vocês podem discutir o 
conteúdo”, você discutia, você crescia na prova. Tinha coisa que eu não tinha estudado direito, lembrava direito, 
chegava na discussão eu saía de lá achando que aprendi mais uma coisa. Sabe, dependendo da prova era até 
divertido. Você até saía lucrando com a prova.
Por  outro lado os  calhamaços de  papel   você nem lia!  Nossa! como era chato e às vezes tinha preguiça  de 
escrever. Quantas vezes copiava de cima, copiava em baixo, porque naquela época não enxergava a importância. 
Ninguém pode falar pra gente que não teve oportunidade. Era chato mas era importante mas ninguém tinha um 
esforço pra mostrar pra gente a importância. A gente tinha muita coisa pra dizer que, por comodismo, por preguiça 
de escrever não quis dizer, ou por medo da discussão crescer mais e não resolver. Eu acho que ficou muita coisa 
pra trás que podia ter sido discutida. Hoje que a gente está saindo a gente vê, mas ainda tem muita gente que ainda 
não entende.

As  formas  de  avaliação  foram 
muito diferentes entre as unidades, 
nem  sempre  a  avaliação  era 
discutida,  pois  você  vê  o 
crescimento do aluno quando você 
senta  no  grupo  e  discute  os 
desempenhos  um  por  um.  Mas 
será  que  o  docente  tem 
conhecimento  da  importância  da 
avaliação?  E  quando  a  avaliação 
tem  que  ser  identificada  fica 
aquela  coisa  da  punição,  do 
professor  aceitar  o  que  você 
falava.
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Mesmo nesse semestre vieram me falar: “olha eu estou de saco cheio com isso, com isso e com isso”, e perguntei 
se a pessoa já tinha conversado sobre aquilo. Ele disse: “ah! e adianta?” Aí falei pra pegar  o diário de campo dele 
e escrever, quando vier a avaliação lê o seu diário de campo e escreve de novo. Ele falou: Ah! mas pra que? não 
vai dar em nada mesmo”. Outro dia também ouvi de uma sala: “mas você acha que eles lêem as avaliações? Eles 
não lêem!”. 
Mas eu volto em uma coisa, o docente tem conhecimento pra que serve aquilo? Ele sabe, ele dá importância pra 
aquilo? Porque se ele desse, se ele tivesse noção do que realmente representa aquilo, ele não ia falar que só tinha 
meia hora pra preencher aquilo e ia sair da sala e deixar super bagunçada. 
Hoje percebo que a avaliação continua muito falha, porque se tivesse tido avaliação no meu estágio, mais de uma 
vez, sendo que essa uma vez que teve não considero que foi uma avaliação, e na segunda vez que a gente sentou, a 
gente leu os desempenhos, discutiu um pouco eles. Eu acho que dava pra ter feito muito mais coisa. Dava para ter 
aprendido muito mais coisa.  Estou me formando e continuo com  a crítica da avaliação. A avaliação do jeito que 
está, não está bom. Sabe pra uma docente no estágio avaliar, também não está bom, acho que tinha que ter mais 
um ponto de vista, mais alguém pra dar opinião, sugestão.
Acho  também  que  a  gente  não  pode  só  ficar  colocando  a  culpa  no  docente.  O  aluno  tem  que  ter  a 
responsabilidade, mas só vai acontecer a partir do momento que conseguir dar mais importância naquele papel. 
Todo mundo vai empurrando com a barriga, o aluno não está nem aí!, o que importa é passar.
No entanto, era gostoso sair de uma avaliação quando você  já tinha várias avaliações e na última avaliação, às 
vezes você terminava de discutir algumas coisas, colocava o ponto de vista de todo mundo, o que todo mundo 
achou.  Tinha avaliação que a gente saía se sentindo bem. Unidade terminada, assunto resolvido. Você vê a 
diferença quando você senta no grupo e discute um por um daqueles itens e o que a gente teve de diferente, que 
não apareceu nesse item, pensava sobre o que aconteceu e escrevia em baixo.
A avaliação nem sempre era discutida. É uma diferença muito grande  você ler a avaliação, discutir o que você 
entende daquele item, o que você pôde fazer a respeito daquilo no teu estágio. Sabe, ler por ler eu faço em casa, 
passo o  olho e beleza! Muito raro acontecer do professor ler, o resto era entregue por você. 
Tinha gente que pedia pra outro preencher, e pegava colocava S em tudo. Colocava I em algum, só para não ficar 
chato, colocava o I também em baixo, só pra não ficar igual,  e escrevia não foi possível realizar muito essa 
atividade e ponto. E quando vinha aqueles comentários adicionais, só passava um traço, nem um comentário, 
nada. Nessa hora a avaliação não tem sentido. Quando vinha colinha atrás, no roteiro, como: “os objetivos da 
unidade eram claros?” Você só mudava um pouquinho o jeito de escrever, mas colocava  a mesma coisa. Muitas 
vezes eu mesma desanimei de escrever. Ia escrever, mas pensava: pô!! mas eu vou escrever a mesma coisa que eu 
estou escrevendo há duas avaliações. Não mudou nada?”
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Teve um professor que falou: “ah! esse aqui nós não fizemos, então coloca aí I”. A gente achava estranho colocar 
o I . Sem contar uma professora que uma vez chegou pra gente e falou que nós íamos colocar o que  ela estava 
falando. Tinha aquela professora que não fazia aquela avaliação: “Ah! não, todos foram muito bem”. Falava no 
geral, não falava de um por um. Aí eu ficava pensando “será que tá tudo bem mesmo?” Isso era importante porque 
quando falava alguma coisa, aí que você ia pensar e refletir sobre aquilo. Você ia tentar mudar. Foi um ponto que 
ajudou a gente a ser muito crítica  em cada unidade, porque às vezes você não conseguia enxergar certas falhas e a 
hora que você sentava na avaliação começava a surgir coisas que você nem tinha percebido. Às vezes falavam 
coisas da gente e a gente não tem essa percepção. E a gente podia, nesses momentos, estar falando de outras 
pessoas que fizeram coisas que a gente não aceita. 
Nenhum outro método favorece isso. Que aqui não é nota. Avaliar não é só você ter algum aluno 10, ou 9 ou 8 só 
no conhecimento. 
Eu também criticava muito que a avaliação do professor tinha que ser identificada, porque quando você tem que 
se identificar  fica  sempre aquela coisa da punição,  achava isso falho.  Vai  escrever  e depois  como vai  ser  o 
relacionamento? Você vai falar daquela professora, vai se identificar, ficava complicado e às vezes você também 
não conseguia falar. Porque com esse método, você fica muito ligado com o professor, muito próximo, aquela 
coisa maternalista, de estar discutindo, conversando, dando satisfação de tudo da sua vida, do grupo fazer parte 
como se fosse uma família. E aí tinha mais, do professor aceitar o que você falava. Tanto que na avaliação da 
interação comunitária você só colocava se você era da enfermagem ou da medicina, e a gente conseguia colocar 
um monte de coisa. Agora, nas avaliações das unidades que você tinha que entregar junto com os teus outros 
papéis, ficava complicado você colocar o teu nome e escrever.
Outra  coisa  que  achava  melhor  era  quando tinha  duas  docentes,  porque às  vezes  discutir  com um docente, 
conversar com ele sobre falhas que você viu nele, e o que ele viu em você era muito complicado, era mais fácil 
escrever. Agora, se tinha outra pessoa que tem outra visão do que está se passando, é muito melhor para você ter 
uma discussão.  Às  vezes  acaba virando uma briga  pessoal,  alguma coisa  de  não  gostar  daquela  pessoa.  Dá 
impressão de que você está sendo perseguida ou ela está sendo perseguida, dá briga e ninguém aceita nada. 
Também acho que  já é difícil você ser avaliada por um docente que está na problematização e não está envolvido, 
não conhece direito o método, imagina um profissional que trabalha há anos, que foi formado de um outro jeito. É 
uma coisa muito complicada. Acho que as duas partes ficam perdidas, o aluno e o enfermeiro. Eles não sabem 
como avaliar, não sabem o que avaliar. Só as enfermeiras da unidade que estão avaliando a gente, a gente está sem 
docente, aí falha um pouco. As vezes a gente fica perdido, não tem uma docente para estar nos orientando, para 
estar  tirando alguma dúvida, tem que ficar ligando para outras enfermeiras de outros setores. Mas aí a questão do 
serviço, não tem enfermeira pra ficar lá, a enfermeira que tem pra ver a gente fica em duas alas, fica mais na outra 
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porque ela deixa a gente, a outra vem pra faculdade. A Instituição não ajuda pra que tenha uma boa evolução. Aí a 
enfermeira te compara com a turma anterior, aí elas falam:“já me disseram que não tem nada a ver!” Aí pega o 
caderno de desempenho e acha que é só aquilo. Então vão avaliar só aquilo! Eles comparam a gente com o pessoal 
do 1º semestre, o que a gente fazia, o que a gente faz e o que eles faziam. Porque eles estão tentando aprender qual 
o nosso papel lá dentro pra ver como vai fazer. Eu acho que eles não têm muita clareza disso. Então eles estão se 
prendendo a um caderno de desempenho e ao 1º  e 2º semestre. Eles nem têm clareza de qual é o papel do 4º ano. 
Eu já percebi isso. Quem tem que avaliar a gente são as auxiliares que estão lá, porque elas são as únicas pessoas 
que estão com a gente, sabe o que a gente está fazendo e o que está deixando de fazer. Como a gente está se 
comportando ou deixando de se comportar. 
No entanto, em outros estágios tivemos várias avaliações com bastante constância. Não tínhamos a docente lá, a 
docente está com o 3º ano de manhã e nós estamos à tarde, são mais as enfermeiras da unidade mesmo. Mas 
avaliações nós temos constante, tanto da enfermeira do hospital como pela docente. Algumas enfermeiras fazem 
anotação, chamam pra conversar e dizem que você está se comportando dessa maneira, procura estar melhorando 
nisso, naquilo. A gente percebe que mesmo sendo difícil pra elas, porque elas não estão acostumadas com o 
método, elas estão tentando pelo menos se inteirar e participar com a gente. Tem um interesse em participar, não 
são  fechadas,  vêem a  importância,  conseguem realizar  da  forma adequada,  a  gente  vê  o  interesse  delas  em 
mudança, embora ainda seja difícil. Ao  mesmo tempo que tem reunião com a gente elas fazem entre elas. Então 
eu acho que a nossa docente dá uma esclarecida do que é e como não é pra elas. Elas têm um suporte para estar 
avaliando.
Então, se já tivesse tido uma avaliação na metade do estágio, é uma oportunidade que você tem pra você estar 
melhorando, pra gente estar discutindo, acho que teria um crescimento muito grande. Não é você chegar esperar 
acabar o estágio pra ir lá, discutir o que aconteceu, porque que você cresceu o que ficou faltando, tinha que ter 
isso mais vezes. Aí é que tem a diferença, porque de quando iniciou esse semestre, nós não tivemos nenhum 
momento de sentar e discutir o estágio. E a gente tem essa demanda porque a gente está precisando colocar um 
monte de coisa e nós já pedimos, e ainda não foi marcada essa reunião. Falta um mês pra acabar o estágio e a 
gente não teve tempo. 
Mas tinha um método de avaliação, não sempre. Então a gente discordava e criticava bastante, sempre foi crítica 
atrás de crítica na avaliação. Acho que falha tem, mas a avaliação do jeito que estava sendo é fundamental pra 
construção do aluno crítico, porque a maioria das avaliações foi sentar e estar discutindo e isso é importante, estar 
colocando  o  seu  ponto  de  vista,  estar  ouvindo  outros.  Cada  avaliação  que  a  gente  fez  em  grupo  foi  uma 
oportunidade da gente estar se colocando, de estar discutindo. Isso aí de certa forma é muito importante para o seu 
crescimento, daí você vai  argumentar, você vai ser crítica. É difícil você ouvir que numa avaliação que você não 
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fez nada.
Acho que a avaliação ajudou muito pra gente trabalhar também no nosso campo. Porque a gente viu que tudo 
funcionava, na maioria das vezes funcionava aquela avaliação, de estar sentando, vendo os pontos fracos os fortes. 
Então acho que isso é um tipo de coisa que vou poder estar usando no campo onde eu for atuar. Isso vai ser uma 
coisa importante, um ponto importante que vai trazer um retorno pra mim. 
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TEMA 6 - Nunca vamos saber tudo, tem que ir se atualizando todo dia, é aquela história de sucessivas aproximações. 

Discurso do Sujeito Coletivo - 14
Discurso Idéia central

Acho que não dá para falar se falta alguma coisa , nada é completo, nada é perfeito. Com certeza vai faltar alguma 
coisa. O curso deu como lidar com um problema, como enfrentar conflitos, discutir,  conversar, levar para o 
grupo. Agora ele não vai dar de mão beijada, como por exemplo: “olha, se  você tiver um problema com PVPI, 
você vai fazer isso!” Ele deu como estar resolvendo um conflito. Isso a gente tem muita experiência. Mas eu acho 
que o que o curso deu é o que a gente está falando, que não adianta só chegar e falar. Se não for atrás e apresentar 
provas  não  adianta  nada  você  chegar  e  falar  só  que  está  errado.  Mas,  porque  está  errado?  Você  tem que 
comprovar.  A  questão  da  gente  ir  em  busca,  isso  é  interessante.  Você  pode  não  estar  sabendo  hoje  um 
procedimento, uma matéria ou um conteúdo, mas você sabe que você pode ir em busca. É aquela história de 
sucessivas aproximações. Em geral é isso daí, nossa vida é isso também, nem tudo o que entrei em contato hoje, 
vou aprender. Então as vezes são várias aproximações, isso  é  interessante, tivemos nos quatro anos. O segundo 
momento, o terceiro. 
Engraçado, quando virei pra professora e disse que estava cansada de perguntar as coisas e não ter respostas, ela 
falou mas é isso mesmo. A gente perguntava alguma coisa pra ela: professora e agora o que a gente faz? Ela 
virava pra gente e falava:  “o que você faria agora, eu que te pergunto!” Então não era aquele negócio de esperar, 
que tudo tem respostinha, não é assim. E tem muitas pessoas que não estavam acostumadas com isso e não 
achavam isso, aí você entrava em conflito, foi o ano que mais se entrou em conflito. Isso era uma crise muito 
grande, por você não ter a resposta na hora que você queria, causava muita ansiedade. 
A gente sofreu muito porque os nossos veteranos tinham uma aula, então  aquela era a única resposta certa que 
eles tinham  e a gente se deparava sempre com uma outra, outra e outra. Até mesmo o professor falava uma coisa, 
outro professor defendia outra. Sempre mais de uma opção e isso que deixava a gente em conflito. Mas por que? É 
pela imaturidade mesmo. A gente queria a coisa pronta, mas aí esse conflito da ansiedade de não ter resposta foi 
até o momento que a gente conseguiu perceber que podia caminhar pelas próprias pernas. Se a gente queria a 
reposta a gente tinha que buscar. É o que acontece, hoje. Hoje eu não entro mais em crise porque eu não tenho a 
resposta, porque eu sei que eu vou buscar, sei como buscar, aprendi a ir atrás. Naquele momento a gente queria as 
coisas prontas e a gente não tinha. E também não tinha maturidade pra estar indo buscar. Isso é uma coisa que já 
está resolvida.
Muita coisa a gente aprendeu nesses 4 anos, vivenciou e que dependendo das situações que a gente vai enfrentar, 

Estamos  terminando  o  curso  e 
nunca vamos saber tudo. Tivemos 
uma  base  e   isso  vai  ajudar  a 
resolver  os  problemas,  mas  tem 
que  ir  se  atualizando todo dia,  é 
aquela  história  de  sucessivas 
aproximações. 
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muitas a gente até já viveu aqui dentro. 
Então, as formas que a gente vai atuar vai depender da situação. Depende do que estiver acontecendo você vai 
buscar um respaldo, ou seja, sempre procurar se aprimorar, não é só porque teve aqui na faculdade que sabe. Vai 
chegar  lá  e  já  viveu  conflito  nos  4  anos  e  sabe.  Eu  acho  que  tem  que  ir  buscando  conforme  o  que  está 
acontecendo. Então eu gostaria de fazer algum curso, alguma especialização, alguma coisa que me fizesse sempre 
estar mantendo esse raciocínio, para que não pare de pensar dessa forma, de agir como a gente tem agido até 
agora. Tem coisa que a gente vai aprender na hora, não vai ter jeito a gente não vai sair daqui sabendo resolver 
tudo que aparecer. A gente não sabe nem agora resolver o que a gente tem aqui dentro e tem quem ajuda, imagina 
quando você estiver no campo. 
Você tem que dar a cara para bater, para aprender as coisas. Porque não tem receita. Só na hora do vamos ver que 
você vai ver se tem suporte para lidar com os conflitos ou não. 
O Curso ajudou a gente a trabalhar em grupo, conviver com opiniões diferentes, pessoas diferentes. Só que nada 
com receita, não adianta o professor olhar pra mim e olhar quando você tiver problema com funcionário você faz 
isso, isso, isso. Acho que a gente vai lembrar o que a gente fez em grupo para estar trabalhando com a equipe. É 
uma prova de experiência e como é uma experiência, vou ter uma bagagem, uma base e isso vai ajudar e o 
trabalho em grupo vai facilitar bastante. Mesmo agora na prática isso ajuda, já facilita, mas sempre vai ter que 
buscar. Nós vamos ter que ter certa paciência e a gente trabalhou a paciência. 
Mas sinto as vezes um pouco a falta de um determinado conteúdo, no geral não consigo ver. Mas engraçado que 
se  você  conversar  com outra  pessoa  formada  em outra  faculdade,  que  já  se  formaram,  não  vejo  que  faltou 
conteúdo. Eu não vejo que elas sabem mais do que nós. Então as vezes a gente fica com essa impressão. A gente 
está terminando e nunca vai saber tudo e a vezes a gente fica naquela expectativa de que se a gente soubesse, se a 
gente aprendesse tudo. Mas isso é um pouco de ansiedade por parte da gente, da gente achar que deveria ter 
aprendido isso, isso e isso. O essencial foi visto. Agora a gente tem que rever sempre, tem que ir se atualizando 
todo dia, até porque as coisas estão mudando sempre, principalmente na área da saúde onde é uma prática, no 
outro dia já mudou por causa da tecnologia. Então a gente sempre pensa que preciso saber mais essa parte de 
farmaco, fisiologia, coisas mais específicas. Mesmo num procedimento, falam passei sonda uma ou duas vezes e 
não foi suficiente, deveria ter feito. Mais só que você vai para outro serviço e às vezes a técnica é completamente 
diferente. A gente aprende de um jeito e lá já colocam o campo de outro jeito, não senti que era a pior e também 
não senti que aqui era pior, apenas diferente. 
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5. Apêndice

Discurso do Sujeito Coletivo - 15
Discurso Idéia Central

A gente nunca estuda tudo na graduação, sempre tem muito mais coisa para aprender. No começo tinha uma idéia mal 
formada da problematização, mas agora está bem mais explicada, bem mais fácil, o que é, para que servia. No novo método 
você aprende demais, porque ele te dá liberdade de você construir o seu conhecimento e isso é muito importante. As pessoas 
que estão no método tradicional quando saírem da faculdade vão ter uma dificuldade muito grande de procurar aquilo que 
elas não sabem. Porque elas estudaram aquilo que o professor achava que deveria passar pra elas e nós não, a gente sempre 
teve a liberdade de procurar estudar aquilo que era interessante para nós. Então eu acho que quando a gente sair, chegar e for 
ver uma coisa nova, que a gente nunca viu, a gente vai ter uma facilidade muito maior de construir o nosso conhecimento a 
partir do zero, do nada, daquilo que a gente não conhece.
Acho que temos muito que aprender ainda. É como se fosse um esqueleto que a gente aprendeu na graduação. De uma forma 
bem simples até dá para gente levantar e resolver alguns problemas de saúde da população. Mas tem muita coisa que a gente 
tem que aprender vivenciando lá no local. Mas não dá pra ficar só com o que a gente aprendeu, porque é muito pouco, pois o 
que teve no curso deu uma pincelada. A gente teve embasamento teórico, independente se foi na hora certa ou não foi. Agora 
para você poder ter uma atuação realmente boa, você vai ter que sempre estar se renovando, sempre estar procurando. Porque 
por mais que as coisas foram faladas no primeiro ano, muitas coisas não lembro, muitas coisas que foram faladas no segundo 
ano eu não lembro e assim por diante. Você sabe que você viu, você sabe até dizer se aquilo está certo ou errado. Mas você 
tem que estar se reciclando, senão você não vai conseguir atuar de uma maneira adequada, você atua mas sabe-se de que jeito.
Já me considero quase enfermeira, a enfermeira brinca comigo falando que eu sou a enfermeira da UBS, porque faço tudo. 
Mesmo no hospital,  faço estágio voluntário  e  quando estou lá,  fico numa enfermaria  e  a  enfermeira fala  que  qualquer 
problema que não conseguir resolver, me procura, mas “você resolve tudo!” 
Então, a gente tem que construir o nosso aprendizado, tem que ir atrás do que a gente precisa saber e passar para as outras 
pessoas, não ficar só pra gente. Mas a dificuldade maior foi em relação à fala, mas eu acho que isso é muito valioso. Agora se 
você chegar no quarto ano e ainda precisar ficar com o docente ali do lado, toda hora, tem alguma coisa errada, ou você não 
sabe atuar ou é insegurança.

A  gente  nunca  estuda  tudo  na 
graduação,  sempre  tem  muito  mais 
coisa  pra  aprender  vivenciando.  O 
que  a  gente  aprendeu  na  graduação 
com  a  problematização  é  como  se 
fosse  um  esqueleto.  Teremos  mais 
facilidade  que  os  enfermeiros  do 
método tradicional para ver uma coisa 
nova  e  construir  o  nosso 
conhecimento a partir do zero, porque 
o  método  te  dá  liberdade  de  você 
construir o seu conhecimento.
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Anexo B - Currículo do Curso de Enfermagem, 1981.
DISCIPLINAS - 1ª SÉRIE CARGA 

HORÁRIA
Processos Patológicos Gerais................................................... 64

Nutrição e Bioquímica........................................................... 49

Microbiologia e Imunologia.................................................... 76

Genética........................................................................... 30

Parasitologia...................................................................... 46

Fisiologia.......................................................................... 164

Bioquímica e Biofísica.......................................................... 92

Saneamento....................................................................... 37

Introdução à Filosofia........................................................... 46

Psicologia Geral.................................................................. 62

Enfermagem e Saúde da Comunidade......................................... 48

Epidemiologia.................................................................... 32

Sociologia Geral.................................................................. 30

Bioestatística...................................................................... 86

Fundamentos de Enfermagem.................................................. 136

Anatomia.......................................................................... 181

Histologia......................................................................... 77

Embriologia, Evolução e Citologia............................................ 77

Educação Física(Não há notas, exigi-se somente a freqüência) ........... 68
SUB-TOTAL 1.401

DISCIPLINAS - 2ª SÉRIE CARGA 
HORÁRIA

Antropologia Cultural........................................................... 30

Deontologia Aplicada à Enfermagem......................................... 34

Metodologia da Pesquisa........................................................ 33

Enfermagem Médica............................................................. 354

Fundamentos de Enfermagem.................................................. 341

Farmacologia..................................................................... 64

Enfermagem Cirúrgica.......................................................... 341

Enfermagem de Saúde Pública................................................. 68

Educação Física.................................................................. 68
SUB-TOTAL 1333

DISCIPLINAS – 3ª SÉRIE CARGA 
HORÁRIA

Psicologia do Desenvolvimento................................................ 30

Deontologia Aplicada à Enfermagem......................................... 30

Enfermagem de Saúde Pública................................................. 300

Enfermagem Ginecológica...................................................... 90

Enfermagem Obstétrica......................................................... 270

Enfermagem Pediátrica.......................................................... 260

Didática Aplicada à Enfermagem.............................................. 30

Legislação Profissional.......................................................... 35

Estudo de Problemas Brasileiros............................................... 30

Educação Física.................................................................. 68
Enfermagem Médica – DP
Metodologia de Pesquisa – DP
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SUB –TOTAL 1.143

DISCIPLINAS – 4ª SÉRIE CARGA 
HORÁRIA

Enfermagem de Saúde Pública................................................. 180

Enfermagem Psiquiátrica........................................................ 150

Enfermagem em Doenças Transmissíveis.................................... 180

Enfermagem em Pronto Socorro............................................... 180

Cuidados Intensivos.............................................................. 180

Administração Aplicada à Enfermagem...................................... 420

Educação Física.................................................................. 68
SUB-TOTAL 1358
TOTAL DO CURSO 5235

Anexo C - Currículo do Curso de Enfermagem modificado em 1985.

DISCIPLINAS  1 Série CARGA 
HORÁRIA

Anatomia........................................................................... 120

Histologia e  Embriologia........................................................ 150

 Bioquímica........................................................................ 90

 Fisiologia.......................................................................... 140

 Nutrição............................................................................ 40

 Genética............................................................................ 40

 Bioestatística...................................................................... 60

 Epidemiologia..................................................................... 60

 Psicologia Geral.................................................................. 60

 Ciências Sociais.................................................................. 60

 Introdução à Filosofia............................................................ 40

 Fundamentos de Enfermagem I................................................ 120

 Parasitologia....................................................................... 30

 Microbiologia e Imunologia.................................................... 60

 Processos Patológicos Gerais................................................... 60

 Educação Física................................................................... 60
SUB-TOTAL 1170

2ª SÉRIE
 Farmacologia...................................................................... 40

 Legislação Profissional.......................................................... 30

 Deontologia Aplicada à Enfermagem......................................... 40

Fundamentos de Enfermagem II................................................ 300

 Enfermagem e Saúde da Comunidade......................................... 100

 Psicologia do Desenvolvimento................................................ 30

 Enfermagem Médico-Cirúrgica................................................ 650

 Didática Aplicada à Enfermagem.............................................. 30

 Metodologia da Pesquisa........................................................ 30
SUB TOTAL:- 1250
 Educação Física................................................................... 60
SUB-TOTAL 1310

3ª SÉRIE
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 Enfermagem de Saúde Pública................................................. 300

 Enfermagem Obstétrica e Ginecológica....................................... 300

 Enfermagem Pediátrica.......................................................... 300

 Enfermagem em Unidade de Cuidados Intensivos........................... 150

 Enfermagem em Doenças Transmissíveis.................................... 150

 Administração Aplicada à Enfermagem....................................... 80

 Enfermagem Psiquiátrica........................................................ 60

Estudos de Problemas Brasileiros .............................................. 30
SUB-TOTAL 1370

4ª SÉRIE (Regime de Internato)
 Enfermagem de Saúde Pública................................................. 400

 Enfermagem Obstétrica e Ginecológica....................................... 200

 Enfermagem Pediátrica.......................................................... 200

 Enfermagem Médico-Cirúrgica................................................ 800

 Enfermagem Psiquiátrica........................................................ 200
SUB-TOTAL 1800
TOTAL DO CURSO 5650
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Anexo D - Quadro Curricular do Curso de Enfermagem, 1997.
 

Conteúdos mínimos do
Curriculo de enferma-

Magem, Port. MEC nº 1.721/94
DISCIPLINAS

1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série

T E T E T E T E

1)  Base  Biológicas  e  Sociais  da 
Enfermagem
A) Ciências Biológicas
1.0.Morfologia 1.1.Anatomia 140

1.2.Histologia , Citologia e      
      Embriologia

140

2.0.Fisiologia 2.1.Fisiologia e  Biofísica 148
2.2.Bioquímica 110
2.3.Farmacologia   80

3.0.Patologia 3.1.Microbiologia e Imunologia 90
3.2.Processos Patológicos Gerais   80
3.3.Parasitologia   60

4.0.Biologia 4.1.Genética e Evolução 70
B) Ciências Humanas
5.0.Antropologia Filosófica 5.l.Antropologia Filosófica 25
6.0.Sociologia 6.1.Sociologia 45
7.0.Psicologia Aplicada 7.1.Psicologia Apl.à Saúde I 52

7.2.Psicologia Apl.à Saúde II 62
2) Fundamentos da Enfermagem
8.0.História da Enfermagem 8.1.História e Fundamentos da 

      Enfermgem 100
9.0.Semiologia e Semio-
técnica de Enfermagem

9.1.Semiologia e Semiotécnica de
Enfermagem

120 180 400

10.0.Epidemiologia 10.1.Epidemiologia 30
10.2.Enfermagem em Saúde     
 Coletiva I

140 60

11.0.Bioestatística 11.1.Bioestatística 40
12.0.Saúde Ambiental 12.1.Saúde Ambiental 20
13.0.Exercício da enfermagem 13.1.Deontologia,  Ética  Profissional  e 

Legislação
70

14.0.Metodologia da    Pesquisa 14.1.Metodologia da Pesquisa 30
3) Assist ência de Enfermagem
15.0.Clínicas 15.1.Enfermagem Médica  60 140

15.2.Enfermagem em Unidade de
Terapia Intensiva/Pronto Socorro

42 165

15.3.Enfermagem em Moléstias
Infecciosas/ Infecção Hospitalar

 42  165

15.4.Enfermagem Pediátrica  42  165
16.0.Cirúrgicas  16.1.Enfermagem Cirúrgica 50 100
17.0.Psiquiátricas 17.1.Enfermagem Psiquiátrica 42 165
18.0.Gineco-Obstétricas 18.1.Enfermagem  Ginecológica  e 

Obstétrica
42 165

19.0.Saúde Coletiva 19.1.Enfermagem em Saúde Coletiva II  42 165
4) Administração
20.0.Administração 20.1.Administração Hospitalar  80  288

20.2.Enfermagem em Saúde Coletiva III  60  300
5) Disciplina obrigató- por lei
21.0.Educação Física 21.1.Educação Física 30  30

TOTAL  SÉRIE 1040 1262 1242 1128
TOTAL DO CURSO 4.672
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Anexo E - Grade Curricular do Curso de Enfermagem, 1998.

UNIDADES EDUCACIONAIS CARGA 
HORÁRIA

1ª Série

U-1 Saúde e Sociedade
Conceito Chave: homem/sociedade, modo de produção e reprodução 
social.

110

U-2 Trabalho em Saúde
Conceito Chave: processo de trabalho em Enfermagem 110

U-3 Realidade e Saúde
Conceito Chave: processo saúde-doença 440

U-4 Produção Social da Saúde
Conceito Chave: práticas sanitárias da família, concepção de família 120

U-5 Urgência/emergência Pré-Hospitalar
Conceito Chave: cuidado ao paciente com risco de morte 95

U-6 Interação Comunitária 1 120
Educação Física 30
Total 1ª Série 1.025

2ª Série

U-7 Avaliação do Estado de Saúde
Conceito Chave: estado de saúde do indivíduo 480

U-8 Saúde da Criança
Conceito Chave: criança inserida na sociedade e na família;avaliação da 
saúde da criança

110

U-9 Saúde do Adolescente
Conceito Chave: adolescente inserido na sociedade e na família; avaliação 
da saúde do adolescente

60

U-10 Saúde do Adulto
Conceito Chave: adulto inserido na sociedade e na família; avaliação da 
saúde do adulto

110

U-11 Saúde da Mulher no Ciclo Gravídico-puerperal
Conceito Chave: gestante/puérpera inserida na sociedade e na família; 
avaliação da saúde da gestante/puérpera.

80

U-12 Saúde do Idoso
Conceito Chave: idoso inserido na sociedade e na família; avaliação da 
saúde do idoso.

80

U-13 Interação Comunitária 2 120
Educação Física 30
Total 2ª Série 1.070
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3ª Série

U-14 Organização e Processo de Trabalho no Hospital
Conceito Chave: organização do trabalho no hospital 75

U-15 Cuidado ao Adulto Hospitalizado
Conceito Chave: cuidado ao adulto em situações clínicas/cirúrgicas 410

U-16 Urgência/emergência Intra-Hospitalar
Conceito Chave: cuidado ao paciente com risco de morte 160

U-17 Cuidado à mulher hospitalizada em situações gineco-obstétricas
Conceito Chave: cuidado à mulher em situações clínicas/cirúrgicas 160

U-18 Cuidado à Criança/adolescente Hospitalizada
Conceito Chave: cuidado à criança/adolescente em situações 
clínicas/cirúrgicas

160

U-19 Interação Comunitária 3 120
Total 3ª  Série 1.085

4ª  Série

U-20 Estágio Supervisionado em Serviços Não-Hospitalares 470
U-21 Estágio Supervisionado em Serviços Hospitalares 470
U-22 Interação Comunitária 4 120

Total 4ª  Série 1.060

Carga Horária Total 4.240

  Fonte: FAMEMA, 1998.

271



Anexos

Anexo F - Área de Conhecimento do Currículo do Curso de Enfermagem - FAMEMA, por unidade educacional, 1998.
Disciplinas contidas nas unidades 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série
Educacionais/carga horária 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Administração Aplicada à Enfermagem X X X X X X X X X X X X X X X
Anatomia Humana X X X X X X X X X X X
Anatomia Patológica X X X X X X X X X X
Bioestatística X X X X X
Bioquímica X X X X X X X X
Embriologia Humana X X X X
Enfermagem em Saúde Coletiva X X X X X X X X X X X X X X X
Enfermagem Clínica X X X X X X X X X X X X X
Enfermagem em Saúde Mental/Psiquiátrica X X X X X X X X X X X X X X X X X
Enfermagem Gineco-Obstétrica X X X X X X X X X X X X
Enfermagem Pediátrica X X X X X X X X X X X X
Epidemiologia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ética  e Bioética X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Farmacologia e Terapeutica X X X X X X X X X
Fisiologia e Biofísica X X X X X X X X X X X X
Genética X X X X X
Histologia Humana X X X X X X
Imunologia X X X X X X X X X
Informática em Saúde X X X X X X X X
Microbiologia X X X X
Nutrição X X X X X X X X
Parasitologia X X X X X
Psicologia X X X X X X X X X X X X
Semiologia X X X X X X X X X X X
Sociologia e Antropologia X X X X X X X X X X
Traumatologia X X
Edução Física 30 30 - -
Carga Horária da Unidade 110 110 440 120 95 120 480 110 60 110 80 80 120 75 410 160 160 160 120 470 470 120
Carga Horária da Série 1.025 1.070 1.085 1.060
CARGA  HORÁRIA  DO  CURSO 4240
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Anexo G - Rede Explicativa dos Conceitos-chave do Currículo do Curso de Enfermagem - FAMEMA, 1997 
Valores éticos              .  relação homem/natureza

gênero                 . reprodução biológica/social

            . homem se apropria e transforma a natureza . diferença do trabalho por sexo

            Homem / Social                  

apropriação dos bens estratégias de sobrevivência

                                                Modo de Produção             determinação social do PSD -       organização serviço saúde

Estrutura Social         práticas sanitárias

Classe Social Reprodução Social
        prática de enfermagem

Trabalho

Educação divisão social especificidade
            técnica complementaridade  Ideologia
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Características biológicas/genéticas
espaço social político cultural               observação

entrevista    
                           registro
território geográfico

análise documental     
   Estratégia de               instrumento sistemas de informação
   sobrevivência

    Processo Saúde/Doença

concepções sobre              cultura social
saúde doença                  biológica Modo de trabalho

   econômica Vida
   ideológica
   ambiente       tecnologia     *diagnóstico -coletivo

      -clínico
      -epidemiológico

-social                        
 

- cultural
Forma de
adoecer e 
morrer                *autocuidado  cultura

          processos educativos
                                       recursos

                *semiologia  aval. do estado de 
                        saúde do indivíduo

                              Práticas Sanitárias                               *epidemiologia

*coletivo  - serviço saúde
  * social * família                  

                                                                         * econômico                                 * indivíduo - relação poder, idade, sexo, trabalho
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  * cultural                                                      estudo reprodução biol./social

                      * grupos - asilos, creches, escola
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