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CAVALCANTE, Rosangela Diniz. O projeto pedagógico de enfermagem e o 
Sistema Único de Saúde: a visão de discentes. Natal, 2009. 122 f. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 

RESUMO 

 
A presente investigação tem como objetivo analisar, na visão de discentes, o projeto 
pedagógico do curso de graduação de enfermagem, da UFRN, e sua articulação 
com o SUS, na tentativa de compreender os desafios que permeiam o processo 
ensino/aprendizagem da enfermagem. Trata-se de um estudo com abordagem 
qualitativa que utilizou a técnica de grupo focal como instrumento para coleta do 
material empírico. Foram realizadas três reuniões, nas quais contamos com a 
colaboração de 23 estudantes concluintes do oitavo período do semestre letivo 
2009.1. Para a análise das informações, utilizamos um aporte teórico fundamentada 
nas diretrizes curriculares e princípios básicos do SUS, fazendo a analogia dos 
resultados encontrados com a metáfora da mitologia grega, o fio de Ariadne, 
mantendo o diálogo com autores que discutem a educação como prática 
transformadora.  Dessa forma, a tessitura do fio foi constituída por cinco teias 
temáticas: articulação do projeto pedagógico com o SUS; relação ensino/serviço e 
teoria/prática; transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade; abordagens 
didáticas/metodológicas e relacionais; e co-participação do discente no projeto 
pedagógico.  De acordo com as discussões, encontramos várias dificuldades no 
processo ensinar/aprender da graduação de enfermagem na UFRN para 
fortalecimento do SUS, entre elas: desarticulação das instituições de ensino com os 
serviços, profissionais, gestores e comunidade; dicotomia persistente entre 
teoria/prática; realidade dos serviços como campo de aprendizagem e o processo de 
trabalho em saúde; postura adotada por profissionais, docentes e outros sujeitos 
inseridos no processo de formação em saúde; fragmentação e descontextualização 
do ensino com as práticas em saúde e enfermagem; uso excessivo de metodologias 
muito ilustrativas e pouco problematizadoras; dificuldade e fragilidade na convivência 
entre professores e entre professores/alunos, no que diz respeito à aceitação das 
diferenças; ausência de participação de discentes no processo de avaliação e 
condução do projeto pedagógico em curso. Neste sentido, compreendemos a 
necessidade de autorreflexão do agir pedagógico e condução coletiva da proposta 
pedagógica do curso, na perspectiva de concretização do SUS. Desse modo, torna-
se necessário o apoio em práticas motivadas pelo diálogo polifônico e no exercício 
da simbiose e autopoiese dos sujeitos/atores co-responsáveis pelo processo 
permanente de aprendizagem para a vida.  
 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Sistema Único de Saúde; Currículo; Estudantes. 
 

 
 
 

 
 



 

 

CAVALCANTE, Rosangela Diniz. The nursing pedagogic project and the Unique 
Health System: a vision of students. Natal, 2009. 122  f. Dissertation (Master 
Degree in Nursing) Federal University of Rio Grande do Norte. 
 
 

ABSTRACT 
 

 
This research aims to analyze, in the view of students, the pedagogic project of 
undergraduate nursing course, of UFRN, and its articulation with the SUS, in an 
attempt to understand the issues that permeate the teaching and learning of nursing. 
This is a qualitative study that used the focus group technique as a tool to collect 
empirical data. There were three meetings, where we had the collaboration of 23 
graduating students from the eighth period of the semester 2009.1. For the analysis 
of information, we use a theoretical framework based on curriculum guidelines and 
basic principles of the SUS, making the analogy of the results with the metaphor of 
Greek mythology, Ariadne's thread, in dialogue with authors who discuss education 
as a transformative practice. Thus, the texture of the yarn was built of five thematic 
fields: joint the pedagogic project with the SUS; the teaching/service and 
theory/practice relation; interdisciplinarity or transdisciplinarity; 
didactic/methodological and relational approaches; and co-participation of students in 
the pedagogic project. According to the discussions, we find many difficulties in the 
teaching and learning process of undergraduate nursing in UFRN to strengthen the 
SUS, including: dislocation of educational institutions with services, professionals, 
managers and community; dichotomy between theory and practice; reality of services 
as a learning field and working process in health; posture adopted by professionals, 
teachers and other subjects included in the process of health education; 
decontextualization and fragmentation of teaching with the practice in health and 
nursing; excessive use of very illustrative methodologies, but little problem-solving; 
difficult and precarious situation in the relations between teachers and between 
teachers/students, regarding the acceptance of differences; absence of participation 
of students in the evaluation process and conduct of the educational project in 
progress. In this sense, we understand the need an auto-reflexive act of teaching and 
conducting collective pedagogical course with a view to achieving the SUS. Thus, it 
is necessary to support practices motivated by the polyphonic dialogue and the 
exercise of symbiosis and autopoiesis of subjects/actors jointly responsible for the 
ongoing process of learning for life. 
 
 
KEYWORDS: Nursing, Unique Health System, Curriculum, Students. 

 

 

 

 

 



 

 

CAVALCANTE, Rosangela Diniz. El proyecto pedagógico de enfermería y el 

Sistema Único de Salud: la visión de los estudiantes. Natal, 2009. 122 f. 

Disertación (Maestría en Enfermería) Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo analizar, en la visión de los estudiantes, el 

proyecto pedagógico de graduación en enfermería de la UFRN, y su articulación con 

el SUS, en un intento de comprender los retos que interfieren en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de la enfermería. Este es un estudio cualitativo que 

utilizó la técnica de grupos focales como una herramienta para recopilar datos 

empíricos. Realizamos tres reuniones, donde obtuvimos la colaboración de 23 

estudiantes graduandos en conclusión al final del año 2009. Para el análisis de la 

información, utilizamos un marco teórico basado en las directrices del currículo y los 

principios básicos del SUS, haciendo la analogía de los resultados con la metáfora 

de la mitología griega, el hilo de Ariadne, en diálogo con autores que hablan de la 

educación como una práctica transformadora. Así, la textura del hilo se compone de 

cinco sitios por tema: proyecto pedagógico articulado con el SUS; relación entre la 

enseñanza y los servicios y entre la teoría y la práctica; la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad; los enfoques didácticos, metodológicos y relacionales; y  la 

participación de los estudiantes en el proyecto pedagógico. De acuerdo con los 

debates, localizamos diversas dificultades en la enseñanza y el aprendizaje en la 

graduación de enfermería de la UFRN para fortalecer el SUS, entre ellas: la 

dislocación de las instituciones educativas con servicios, profesionales, gestores y 

comunidad; dicotomía entre la teoría y la práctica; realidad de los servicios como un 

proceso de aprendizaje y de trabajo en salud, la postura adoptada por los 

profesionales, profesores y otros sujetos incluidos en el proceso de educación para 

la salud, la fragmentación y la descontextualización entre la enseñanza y la práctica 

en salud y enfermería, el uso excesivo de metodologías ilustrativas con insuficiente 

resolución de problemas; las dificultades y las debilidades en las relaciones entre 

maestros y entre maestros y estudiantes con respecto a la aceptación de las 

diferencias; la ausencia de participación de los estudiantes en el proceso de 

evaluación y de manejo del proyecto pedagógico en curso. En este sentido, 

entendemos la necesidad de autorreflexión del hecho pedagógico y la realización 

colectiva de la proposición pedagógica del curso con miras a lograr el SUS. Por lo 

tanto, es necesario apoyar las prácticas motivadas por el diálogo polifónico y el 

ejercicio de simbiosis y de la autopoiesis de los sujetos/actores responsables por el 

proceso continuo de aprendizaje para la vida.  

Palabras clave: Enfermería, el Sistema Único de Salud, Currículo, Estudiantes. 
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INTRODUÇÃO 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO: a descoberta e a paixão 

 

Quando se ama não é preciso entender o que se 
passa lá fora, pois tudo passa a acontecer dentro 
de nós. 

Clarice Lispector 

 

Os tempos modernos nos levam a grandes desafios cada vez mais 

complexos, exigindo de nós atitudes coerentes e habilidades multifacetadas para 

enfrentá-los. As peculiaridades da pós-modernidade estão entrelaçadas ao mundo 

globalizado e informatizado, com o ataque excessivo de informações, a 

inconsistência nas relações interpessoais, o frenesi da vida, as incertezas cada vez 

maiores, bem como as diferenças sociais com as quais convivemos, entre outras 

preocupações emergentes da atualidade.  

As formas de ver e sentir a mundialização culminam numa era de amplas 

mudanças que afetam os diferentes campos de conhecimento, como a educação, a 

política, a cultura, dentre outros espaços. Como nos adverte Morin (2006, p. 14), [...] 

“os desenvolvimentos próprios do nosso século e da nossa era planetária nos 

confrontam, inevitavelmente, e com e mais e mais frequência, com os desafios da 

complexidade”.  

Diante dessa realidade, marcada por um avanço tecnológico em todas as 

áreas, pelo pluralismo cultural e pela complexidade de compartilhamento dos 

saberes, assistimos a crises em vários campos, inclusive na educação. Nesse 

contexto, a educação enfrenta o desafio de buscar instrumentos para formar 

indivíduos/cidadãos que sejam capazes de conviver com as inquietações e 

mudanças que vêm ocorrendo na sociedade atual. Ela tem um papel fundamental no 

ensinar para a vida, para a convivência coletiva e real, na busca de romper com a 

reprodução do individualismo, competitividade e cultura do ter presente no mundo 

capitalista.(MORIN, 2007a; SANTOS, 2008).  

No nosso entendimento, a educação é um meio para nos tornar melhores, a 

partir de uma nova postura social, preocupada com o bem e a contribuição individual 

e coletiva. Na loucura e desafios modernos, a educação precisa ensinar a condição 

humana, com todas as dimensões que envolvem a era planetária, sintonizando o 

desejo de conscientizar e politizar para o mundo, através de uma ética humana e 



 

 

solidária comprometida com o bem coletivo, no intuito de estimular o enfrentamento 

desses desafios. Dessa maneira, compreendemos a importância do ensino na 

perspectiva e nas discussões que permeiam a sociedade pós-moderna. É possível, 

inclusive, percebermos mudanças significantes, que vêm ao longo dos anos 

ocorrendo no campo social, político, econômico e histórico, influenciando o processo 

ensino/aprendizagem e, consequentemente, as políticas de educação.(SANTOS, 

2008).  

No Brasil, por exemplo, essas transformações que permeiam o campo da 

educação e da saúde são acompanhadas por fatos de natureza política, econômica, 

social, ideológica, ocorridos ao longo das décadas. Neste estudo, nos ocuparemos 

dos movimentos que motivaram transformações nos campos da saúde e da 

educação, resultantes de grandes conturbações políticas e econômicas devidas à 

crise de recessão e à ditadura militar, que marcaram os anos de 1960 e 1970 no 

Brasil. Apesar da repressão implantada nessa época surgem grupos profissionais 

organizados em torno de debates que envolvem preocupações com as políticas 

sociais oferecidas pelo Estado brasileiro. Na área de saúde, em particular, é 

importante ressaltar como fruto dessa organização o Movimento Sanitário, 

movimento este que caminha lentamente em decorrência da recessão política vivida 

nesse período, mas ganha força, na década seguinte, impulsionado pelo processo 

de redemocratização do país. As lutas travadas pelo Movimento Sanitário buscavam 

melhorar as condições de saúde da população brasileira, através de políticas 

inclusivas, pondo fim à exclusão e falta de acesso aos serviços de saúde dos 

desempregados ou inseridos no mercado informal.  

Damos destaque principalmente à VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

evento ocorrido em 1986, que consolidou os princípios preconizados pela Reforma 

Sanitária. Na pauta da discussão do evento estava a necessidade emergente de 

mudança nas políticas de atenção à saúde, essencialmente voltadas para a 

ampliação do conceito de saúde, buscando romper com a abordagem individual, 

biologicista e médico centrada, para o desenvolvimento de práticas sanitárias, em 

equipe, no atuar/intervir dos determinantes sociais do processo saúde/doença da 

coletividade.(MENDES, 1999). 

A conquista de maior relevância para as políticas de saúde, a partir de então, 

é legitimada pela Constituição de 1988 que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

seus pilares de sustentação: universalidade, equidade, integralidade e participação 



 

 

popular, pautados na descentralização e regionalização das ações nos três níveis de 

governabilidade, posteriormente assegurados pelas Leis Orgânicas de Saúde (LOS), 

as Leis n° 8.080/90 e 8.142/90.(BRASIL, 1990a; 1990b). Esse novo modelo de 

saúde exige uma transformação no pensar e fazer dos sujeitos sociais envolvidos, 

na dinâmica dos serviços de saúde e na formação dos profissionais. Desse modo, é 

mais do que necessário o repensar/fazer saúde, não apenas nos discursos e 

defesas da Constituição, mas na criação de mecanismos que envolvam a gestão 

dos serviços, as instituições de ensino e a participação social, como protagonistas 

desse processo de mudança. 

Tendo como parâmetro o SUS e suas repercussões, é notório o 

redirecionamento do processo ensino/aprendizagem ao paradigma emergente em 

saúde, que visa à promoção, prevenção e reabilitação dos indivíduos em sua 

coletividade, contando com parcerias heterogênicas para essa construção contínua 

e dinâmica.(BRASIL, 2004a; 2005). Mesmo assim, não podemos negar a árdua 

tarefa diante da diversidade social vigente e diferentes interesses que movem o 

setor, principalmente os empresariais, beneficiados com a produção do aparato 

tecnológico destinado à área de saúde. Como afirma Merhy (1999, p. 308), 

 

 [...] o território das práticas de saúde é um espaço constante de disputas e 
de constituição de políticas, marcado pela multiplicidade dos distintos 
sujeitos coletivos envolvidos, que conforme seus interesses e formas de 
agir, aliam-se e/ou confrontam-se, na tentativa de afirmar, ou mesmo impor 
a fábrica de fazer saúde. 

 

 

A complexidade do trabalho em saúde vem ao encontro da essencialidade e 

autorreflexão da postura profissional/cidadã. Mesmo acontecendo paulatinamente e 

em concomitância com o modelo biomédico hegemônico, vem promovendo avanços 

na reorganização do ensino e das práticas em saúde. Esta realidade une forças com 

a criação das novas diretrizes curriculares nacionais, compreendidas como 

instrumento de reorientação e apoio ao ensino brasileiro, atingindo também o ensino 

em saúde a partir de 2001. Dessa forma, como defende Lopes Neto et al.(2007, 

p.627):  

 

A educação superior vem sendo desafiada a romper paradigmas que a 
colocam na direção de uma formação com pertinência social e coerência 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), ou seja, com as 
necessidades de transformação do processo de formação profissional. 



 

 

Neste sentido, o ensino em saúde revela uma proposta dinâmica e ousada a 

partir da compreensão do conceito ampliado de saúde, uma ação intersetorial 

alicerçada nos princípios básicos do SUS e na perspectiva de construção de 

saberes em outros campos que fogem aos muros das instituições de ensino. Insere-

se, assim, em outros espaços na busca de romper a dicotomia existente entre teoria 

e prática, mediante a estimulação e interação das ações educativas com as reais 

necessidades dos serviços de saúde e com auxilio de outros aparelhos sociais. Além 

disso, busca entendimento político, reflexivo, crítico e ético norteado pela 

subjetividade dos atores/cidadãos envolvidos no cotidiano do trabalho em saúde.  

Dessa maneira, a aprovação da Lei nº 9.394 de 1996, através do Parecer n° 

1.133 concretizado em 07 de agosto de 2001, fortalece a necessidade da articulação 

entre educação superior e saúde, almejando a formação geral e específica dos 

futuros profissionais com ênfase nos pilares do SUS. Nessa perspectiva, existe a 

necessidade de transformação do perfil dos trabalhadores em saúde, por meio da 

adoção de estratégias no campo da formação de recursos humanos, construídas e 

apoiadas pelos princípios e diretrizes do SUS. Também a utilização de metodologias 

participativas e problematizadoras no ensino, que considerem o trabalho em saúde 

como eixo estruturante para aprender a aprender, no trabalho em equipe, na 

interdisciplinaridade e na materialização da atenção integral à saúde da 

população.(DELORS et. al., 1998; LOPES NETO et. al., 2007).  

Resultante dessas idéias, a enfermagem apresenta-se como umas das 

profissões pioneiras na área de saúde, na reorientação do processo 

ensino/aprendizagem. Neste contexto, partimos da compreensão da enfermagem 

como prática social que sofre influências e ao mesmo tempo influencia o processo 

histórico-social vivenciado nas práticas de saúde, estabelecendo relações 

importantes na produção desses serviços.(ALMEIDA, 1986). Como profissão que 

tem seu núcleo de saberes diretamente relacionado ao cuidado, em diferentes e 

dinâmicos espaços, a enfermagem vem construindo instrumentos pedagógicos no 

intuito de dar ênfase ao paradigma emergente. Dentro do seu cenário cresce a 

preocupação com as mudanças na formação dos profissionais que dela fazem parte, 

incluindo os níveis profissionalizante, graduação e pós-graduação.(TIMOTEO, 2000; 

COSTA, 2008). 



 

 

O início dessa inquietação tem sua origem na década de 1980, com o 

Movimento Participação1, luta travada dentro da profissão como proposta de 

mudança, no sentido de avançar as discussões políticas e sociais no ensino e nas 

práticas da enfermagem brasileira. Segundo Germano (2003, p. 366), “[...] as 

políticas de educação e saúde [até então] dizem respeito ao sistema, priorizando o 

modelo elitista e discriminador que pontificava na área de saúde.” Essa realidade 

também estava presente no contexto da enfermagem.  

O Movimento Participação marcava a luta da profissão contra o 

conservadorismo presente na entidade Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), instituição representativa da categoria, até então dirigida por um grupo de 

tendência conservadora afinada com as políticas vigentes de cunho também 

conservador.(GERMANO, 1993a).  

Fica evidente que o novo paradigma em saúde almeja um profissional que 

detenha conhecimentos técnicos/científicos articulados com os éticos/políticos. Já 

não é o bastante desenvolver procedimentos técnicos com destreza e aptidão, 

dominar as tecnologias leves, leve/duras e duras existentes no campo da saúde. 

(MERHY, 1999).  Faz-se necessário um repensar dos profissionais diante do papel 

social que devem desempenhar comprometidos com ações interventivas no âmbito 

da saúde, diante do estímulo do ver, ouvir e sentir o outro em sua dimensão 

subjetiva e particular, ao mesmo tempo em que visualizam a sua inserção social 

coletiva.  

Neste sentido, a enfermagem procura rever suas propostas curriculares e 

instiga a redefinição e redirecionamento dos projetos pedagógicos adotados pelas 

escolas de formação de seus trabalhadores, levando em consideração a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). A atual LDBEN, nº 9.394/96, 

assegura autonomia aos cursos de ensino superior através de suas instituições, 

para reorganização curricular, aniquilando a obrigatoriedade de seguir um currículo 

mínimo, anteriormente determinado.(BRASIL,1996). Essa reformulação pedagógica 

no campo da saúde almeja seguir os ensejos constitucionais do sistema de saúde 

                                                           
1
 Movimento Participação é um fenômeno social e político que aparece na enfermagem brasileira na 

década de 1980 a partir da ação coletiva de uma parcela de enfermeiros que articulam suas lutas 
internas com as de outros profissionais e com os movimentos sociais dirigidos aos objetivos do 
projeto de transformação social. É também um projeto de reforma para a enfermagem brasileira e 
para sua prática nos serviços de saúde, nas escolas e entidades da categoria que buscam 
desenvolvimento técnico e político da profissão, enquanto trabalho e como um serviço.(GERMANO, 
1993a, p. 12). 



 

 

adotado pela e após a Reforma Sanitária, alicerçada no quadrilátero do ensino em 

saúde defendida por Pinheiro, Ceccim e Mattos (2006, p. 24): “[...] formação, 

atenção, gestão e participação social”.  

Corroborando estes mesmo autores e conforme recomenda o relatório da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 

defendemos o apoio educacional no cenário da saúde sob quatro pilares: “aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser”.(DELORS et 

al., 1998, p. 90). Segundo as exigências das novas diretrizes os profissionais 

formados para a saúde precisam se adaptar às rápidas mudanças, ocorridas na 

sociedade, e possuir poder de decisão e atitude diante das particularidades dos 

serviços de saúde.(BRASIL, 2003; PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006). Sendo 

assim, a enfermagem como campo de saber das práticas de saúde necessita 

incentivar seus trabalhadores/cidadãos e instituições de ensino, sob a égide da 

mudança paradigmática do sistema, na medida em que realça a complexidade, 

pluralidade e dinamicidade no saber/fazer saúde.  

Vale salientar também que é preciso conduzir esses pilares no âmago do 

trabalho coletivo, onde a ação transdisciplinar e o trabalho em equipe façam parte do 

cotidiano em saúde, sendo essencial a integralidade das ações, como também a 

abertura para discussão e inserção dos saberes populares aliados aos 

compromissos mútuos entre as diversas instituições sociais. A hegemonia e ações 

verticalizadas devem ceder espaços para a diversidade e o compartilhamento não 

apenas de pensamentos, mas, sobretudo de construção e execução de ações 

críticas/reflexivas direcionadas ao bem da coletividade.  

Nos dias atuais existem vários mecanismos utilizados pelo SUS para a 

conformação de uma educação que priorize as ações coletivas com base na 

transformação do modelo individual/mecanicista hegemônico, centrado em 

procedimento para serviços de saúde pautados nas necessidades epidemiológicas e 

sociosanitárias, prezando a qualidade de vida da população. Podemos citar, como 

exemplo, a criação dos polos de capacitação permanente, assim como iniciativas 

importantes, tais como, o Ensinar-SUS, o Aprender-SUS, o Ver-SUS, PRÓ-SAÚDE, 

PET-Saúde, todos com o objetivo de facilitar e proporcionar mudanças positivas no 

cenário das políticas de ensino em saúde.(BRASIL, 2005; PINHEIRO; CECCIM; 

MATTOS, 2006; COSTA, 2008).  



 

 

Assim, vivenciamos uma época de transformação importante na realidade das 

instituições de ensino em enfermagem, principalmente na adoção de novas 

propostas curriculares para a formação de recursos humanos, pautadas na busca 

por um profissional com visão política, ética e humanizada, capaz de atuar nesse 

contexto. A grande preocupação dos cursos de formação está principalmente na 

elaboração de propostas pedagógicas que venham dar subsídios aos futuros 

trabalhadores de enfermagem na dinâmica cotidiana do trabalho em saúde. O 

projeto pedagógico adotado pelas escolas precisa, além de instrumentalizar o futuro 

profissional para uma formação crítica e autônoma, estimular a criação de 

mecanismos de enfrentamento dos desafios e inserir-se na realidade do mercado de 

trabalho, na busca pela articulação ensino/serviço/gestão/participação 

social.(CECCIM; FEURWERKER, 2004a; 2004b).  

Diante do contexto, entendemos o projeto pedagógico como ferramenta de 

grande relevância para subsidiar as práticas de saúde na perspectiva do SUS, 

mediante construção coletiva de uma realidade concreta, ultrapassando o 

seguimento de procedimentos técnicos e metodológicos adotados e pouco 

condizentes com a realidade de saúde. Nesse sentido, acreditamos que o projeto 

pedagógico deve ser uma ferramenta em construção e avaliação permanente na 

tentativa de avançar e alcançar seus objetivos coletivos.(TIMOTEO, 2000).  

Entre os cursos das escolas de enfermagem que tiveram suas propostas 

modificadas, para atender às necessidades do SUS e da própria enfermagem, 

encontra-se o curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), como um dos cursos a formular seu projeto pedagógico com base 

nas novas diretrizes curriculares. Esse curso vem passando por alterações desde 

1991, com discussões para melhorar o direcionamento da formação em nível 

superior, na perspectiva do SUS.(TIMOTEO, 2000).  Com esse objetivo, a proposta 

pedagógica tem como princípio repensar atitudes presentes para aprimorar posturas 

futuras. No documento do projeto pedagógico de enfermagem da UFRN 

compreendemos claramente o que isso quer dizer: 

 

[...] o Projeto Político Pedagógico da Enfermagem estrutura-se, não para 
atender, apenas, uma exigência das políticas ministeriais para a educação 
brasileira, mas para galgar mais uma etapa, rumo aos níveis de qualidade 
para o ensino e para a prática profissionais, estabelecidos pela própria 
categoria.(UFRN, 2001, p. 5). 

 



 

 

 

Conforme pudemos observar, as mudanças que estão ocorrendo vão além 

das normas estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e avançam 

no sentido de repensar a educação para a profissão de enfermagem. Na proposta 

do curso que nos debruçamos a analisar, o perfil do profissional de enfermagem 

deve ser: 

 ENFERMEIRO, com competência técnica, científica, pedagógica e ética 
para intervir-assistir, administrar, ensinar e pesquisar, atuando em níveis de 
complexidade distintos na comunidade, no domicílio, no ambulatório e no 
hospital, como coordenador do processo de trabalho de enfermagem tanto 
na saúde individual como coletiva.(UFRN, 2001, p. 20). 

 

O projeto pedagógico da UFRN entende a importância do aluno como co-

partícipe do processo de construção e delineamento dos objetivos do curso. 

Podemos esboçar essa afirmação com a seguinte observação registrada no texto do 

documento oficial do Projeto Político Pedagógico (PPP):  

 

[...] o aluno um sujeito ativo na construção de sua aprendizagem e o 
professor como facilitador de um processo que é flexível e dinâmico. As 
competências e habilidades constituem o referencial ou protocolo mínimo 
para a formação, mas, em hipótese alguma, deve limitar o pleno 
desenvolvimento de outras potencialidades dos sujeitos envolvidos (UFRN, 
2001, p. 21). 
 
 

Dessa maneira, entendemos a importância de envolver todos os atores no 

desenvolvimento da proposta para uma enfermagem mais comprometida com o 

futuro da profissão, da sua inserção no mercado de trabalho em saúde e da 

sociedade. Para isso, ainda temos muito que caminhar na busca de práticas de 

saúde equânimes, solidárias e de qualidade, sendo necessário permanecermos com 

acentuada preocupação em não ficarmos amarrados ao passado e às grandes 

dificuldades encontradas durante o percurso.  

Com essa premissa e em meio a tantos desafios no saber/fazer saúde e 

enfermagem, surgem algumas indagações: Como os discentes da graduação em 

enfermagem visualizam o projeto pedagógico como instrumento essencial na 

concretização do SUS? Continuamos reproduzindo um ensino pautado em uma 

pedagogia tradicional ou despertando o estudante para a compreensão e análise da 

realidade de saúde, estimulando o pensamento crítico e criativo no pensar e 

aprender/fazer saúde/enfermagem?   



 

 

Em relação à relevância social desta pesquisa, a mesma representa uma 

ferramenta capaz de contribuir para a análise do projeto pedagógico da UFRN, 

partindo do discurso dos discentes acerca da vivência com o mesmo, 

proporcionando um vasto campo para compartilhamento de experiências no que diz 

respeito à colaboração da proposta curricular na enfermagem em consonância com 

os pilares de sustentação para o SUS.  

Torna-se importante salientar que neste estudo tomaremos como referência o 

projeto pedagógico aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) no ano de 1997.  Este projeto contém seus marcos, conceitual e 

estrutural, que vêm orientando a formação de enfermeiros na UFRN, até a presente 

data. Devemos também esclarecer que, nos últimos anos, o referido projeto vem 

sendo discutido, passando por algumas adaptações sem, no entanto, mudar seus 

fundamentos filosóficos e sua direção pedagógica.  

Além disso, é possível percebermos outra importante contribuição ao estudo 

dessa temática para a enfermagem brasileira, no que concerne às preocupações 

atuais que norteiam o ensino em saúde e particularmente no ensino para a 

enfermagem. Nesse sentido ainda notamos poucas pesquisas realizadas e 

direcionadas a essa problemática em nossa realidade, fato que vem dificultando a 

condução de enfrentamento para os desafios que permeiam o processo 

ensino/aprendizagem no cenário da saúde. Com essa perspectiva, é de suma 

importância trazer à tona as questões da formação do enfermeiro alicerçadas nos 

preceitos do SUS, e como suas novas propostas de ensino estão sendo 

compreendidas pelos estudantes de hoje e futuros profissionais de amanhã.  

Almejamos também auxiliar, de forma positiva, a enfermagem, partindo do 

compromisso assumido não apenas com uma profissão mais politizada, consciente 

e responsável pelo exercício reflexivo e pleno de sua cidadania, mas, 

principalmente, por crer na importância da investigação e do conhecimento 

compartilhado para e com a sociedade. Uma oportunidade de abraçar e expressar 

nossa paixão pelo SUS e fazer emergir incessantemente a esperança da 

enfermagem como importante protagonista dessa história.  

A motivação para a realização do presente estudo nasceu das experiências 

vivenciadas e da inquietação diante da realidade instituída. Como enfermeira, com 

experiência profissional na atenção básica, ao longo de sete anos, principalmente na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), vivenciei os entraves e encantos de trabalhar 



 

 

nesse projeto de reorientação da atenção em saúde. São muitas as dificuldades 

existentes no caminho que levam ao enfrentamento do SUS. Nessa conjuntura, por 

exemplo, foi possível perceber a diversidade existente na formação dos profissionais 

de saúde, resultando em grandes impasses para o desenvolvimento do trabalho em 

equipe, trazendo prejuízos à população principalmente na descontinuidade da 

atenção à saúde. E mesmo entendendo que as diversidades precisam existir, é 

importante acreditar que estas diferenças aconteçam não como modo de 

compartimentar, mas como meio de superação e complementação do trabalho.  

Sabemos também que o trabalho em equipe nos serviços de saúde é um dos 

aspectos importantes para dar saltos de qualidade nas atividades desenvolvidas, 

porém, uma das grandes dificuldades, que permeiam o processo de trabalho na ESF 

e em outros campos, envolve a formação da maioria dos profissionais, ainda voltada 

para o modelo flexneriano, na busca pela hegemonia de saberes, bem como pela 

sua fragmentação.  

Esse fator, de acordo com nossa experiência, desencadeia uma ausência de 

visão globalizante quanto aos aspectos epidemiológicos, sociais e culturais que 

envolvem o coletivo e individual concomitantemente. A lógica do trabalho em saúde, 

como relação mercadológica entre os envolvidos, interfere no fazer das práticas em 

saúde, e remete ao erro do modelo privatista assistencialista, fomentando ações 

pontuais e assistenciais.  

Além dessa vivência, hoje, inserida na docência de um curso de graduação 

em enfermagem, continuo percebendo uma grande preocupação dos estudantes 

quanto à execução dos procedimentos técnicos, e a ansiedade de adquirir 

conhecimentos cada vez mais específicos e especializados. A busca pela satisfação 

apenas nas vivências de estágios e em aulas práticas, na tentativa de dominar as 

técnicas, esmaga, muitas vezes, a compreensão complexa do saber/ser 

enfermagem e fazer saúde na política ideária do SUS. Nesse contexto também 

vivencio o desafio árduo e necessário de dialogar com a gestão, os serviços e a 

comunidade, tentando, na medida do possível, realizar um exercício diário de 

entrega à alteridade e ao devir, em meio às disputas e conflitos do trabalho em 

saúde.  

Essa realidade nos instiga, na tentativa de aprofundar a temática que envolve 

o ensino/aprendizagem, aumentando o desafio de redirecionar a formação dos 

trabalhadores em saúde, buscando romper com o paradigma vigente e a visão 



 

 

mercadológica do trabalho nos dias atuais. Nessa perspectiva, esta pesquisa surge 

partindo do pressuposto que a reformulação do projeto pedagógico da enfermagem, 

sob a ótica da construção coletiva e alicerçada nos pilares do SUS, além de incitar a 

reflexão crítica dos envolvidos tem conseguido apoio e inserção dos alunos nesse 

processo. Tem como objetivo principal analisar a visão de discentes sobre o projeto 

pedagógico e as dificuldades enfrentadas e avanços encontrados na perspectiva da 

consolidação do SUS. 

Conforme as orientações propostas pelas DCNs (BRASIL, 2001), voltadas 

aos cursos de graduação de enfermagem e mediante os inúmeros movimentos e 

discussões no interior da categoria, o projeto pedagógico deveria redirecionar as 

práticas profissionais fortalecendo as diretrizes do SUS, bem como estimular a 

participação dos futuros enfermeiros na construção de um novo saber/fazer 

enfermagem. Diante dessa afirmação, é necessário compreendê-la como prática 

social, portanto, comprometida com as intervenções e fazeres sociais, avançando no 

pensar e na inserção participativa e autônoma desses trabalhadores no mercado de 

trabalho atual, na sociedade.  

Este estudo, portanto, encontra no seu âmago o desejo de entender o 

compromisso do projeto pedagógico não apenas com a emergência do paradigma 

sanitário, mas principalmente vislumbrá-lo como processo coletivo que envolve 

cidadãos/trabalhadores comprometidos com a política de saúde e a vida em 

sociedade. Para tanto, o papel do discente é essencial para dar luz ao desejo real da 

proposta do ensino em saúde, tendo como princípio norteador a educação, espaço 

de transformação contínua e esperança de um presente/futuro melhor.  

Nesse intuito, nos entregamos ao passeio pela mitologia grega, um encontro 

extasiante e voluptuoso para conduzir uma tarefa tão imperiosa diante da navegação 

sobre as discussões da proposta curricular, encontro esse que nos proporcionou 

uma dança tímida com as palavras e a poesia do imaginário humano, a (re)junção 

do homo demens/sapiens. Portanto, na tentativa obscura de não negar o inegável, o 

inseparável, que faz parte da condição humana, de se arriscar e enveredar pelas 

ondas do saber e sentir a pesquisa na mente, alma e coração. Nesse caleidoscópio 

de sentidos, comparamos nossa aventura a um trecho da música “Palavra” de 

Teatro Mágico: 

 



 

 

Palavra, tenho que escolher a mais bonita; Para poder dizer coisas do 
coração; Da letra e de quem lê, toda palavra escrita; No joelho, guardanapo, 
chão; Ponto, pula linha, travessão; E a palavra vem, pequena; Querendo se 
esconder no silêncio; Querendo se fazer de oração; Baixinha como a altura 

da intenção na insegurança[...] (FERNANDO ANITELLI, trecho de 
música). 
 
 

Nessa viagem desejante e desejada, precisamos explicitar que esta pesquisa 

não tem a pretensão de esgotar todas as indagações que permeiam o processo 

ensino/aprendizagem da enfermagem através do projeto pedagógico. A intenção é 

indicar possíveis caminhos que possam ser percorridos pelas 

instituições/escolas/cursos, alcançando as transformações preconizadas pelo novo 

paradigma do fazer saúde/enfermagem, se permitindo a entrega polissêmica do 

diálogo com a metáfora. Na tentativa de facilitar a compreensão da pesquisa, 

apresentaremos brevemente sua organização e divisão para dar ao leitor uma tênue 

ideia acerca da condução dos nossos capítulos.  

Na Introdução, iniciamos com a contextualização e aproximação com o objeto 

de estudo, inserindo a relevância da pesquisa e nossa justificativa e paixão pela 

escolha de se deleitar sobre a temática. Nos Objetivos, compartilhamos nosso 

desejo na tentativa de abraçar a meta. Nas Trilhas Metodológicas, nos debruçamos 

sobre a árdua e ao mesmo tempo estonteante tarefa de condução do caminho a 

percorrer sobre a abordagem da pesquisa, o cenário do estudo, a técnica utilizada 

para coleta das informações, a população participante e colaboradora da pesquisa e 

no método para análise das informações. No Fio de Ariadne, adentramos no 

universo analógico e encantador da mitologia grega, como fio condutor para a 

análise dos discursos dos estudantes participantes, envoltos nas leituras, e 

considerações dos autores sobre as cinco teias temáticas que se constituíram em:  

 Articulação do projeto pedagógico com o SUS: Teseu entra no labirinto – 

tecemos sobre os avanços e retrocessos do projeto pedagógico na vivência 

dos estudantes e sua co-relação com o sistema de saúde brasileiro; 

 Relação ensino/serviço e teoria/prática: o encontro com o Minotauro – nesse 

capítulo enveredamos pela dicotomia ainda presente no caminhar do 

ensino/aprendizagem acerca dos conteúdos ministrados no universo 

acadêmico e a condução do processo de trabalho em saúde e enfermagem; 



 

 

 Transdisciplinaridade e/ou interdisciplinaridade: bifurcações no caminho – 

traçamos alguns conceitos acerca das duas possibilidades, na tentativa de 

romper com a fragmentação de saberes e práticas na formação em saúde; 

 Abordagens didáticas/metodológicas/relacionais: amarras no fio de Ariadne 

– nesse tópico elencamos tentativas e novas formas de condução do 

processo ensino/aprendizagem para o SUS e uma vida coletiva e solidária 

como apoio pedagógico na formação da enfermagem; 

 Co-participação dos discentes no projeto pedagógico: Teseu no reencontro 

com os seus – momento em que discutimos a inserção dos estudantes no 

processo de avaliação e construção da proposta pedagógica pesquisada.  

Nas Considerações finais, tentamos apreender a síntese da visão dos 

discentes diante do projeto pedagógico do curso de enfermagem da UFRN, no 

desafio constante para se aproximar com a política do SUS, bem como, tecemos 

algumas recomendações que poderão contribuir para uma auto-reflexão no agir 

pedagógico de atores/sujeitos envolvidos no processo.  

Com enorme prazer em compartilhar com os leitores nossas inquietações, 

alegrias e dores nesta construção levemente ousada, convidamos e desejamos a 

todos uma ótima viagem ao mundo real e imaginário de nossa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 



 

 

2 OBJETIVOS: o desejo 

 

Querer é desejar. Todos somos movidos pelo 
desejo. 

Rubem Alves 
 

2.1 Objetivo Geral: 

 Analisar a visão de discentes acerca do projeto político pedagógico do curso 

de graduação em enfermagem da UFRN em consonância com a política do 

SUS. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Discutir o projeto político pedagógico de enfermagem alinhado com a política 

do SUS; 

 Descrever as dificuldades e os desafios na operacionalização do projeto 

político pedagógico do curso de enfermagem, frente às políticas do SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRILHAS METODOLÓGICAS 



 

 

3 TRILHAS METODOLÓGICAS: percorrendo caminhos... 

 

O Impossível é o possível que nunca foi tentado. 
Chega quem caminha! 

Charles Chaplin 
 
 

A investigação é fruto do desejo de trilhar caminhos ainda desconhecidos e 

inacabáveis que permeiam os pensamentos e inquietações da condição humana. 

Podemos inclusive retratá-la como forma de (re) construção da realidade diante de 

suas indagações e incertezas. Na visão de Minayo (2008, p. 47), a pesquisa pode se 

“constituir em uma atitude e uma prática teórica de constante busca e, por isso, tem 

a característica do acabado provisório e do inacabado permanente.”  

Diante dessa compreensão e com o intuito de analisar a visão de discentes 

acerca do projeto pedagógico do curso de enfermagem e sua articulação com o 

SUS, iremos buscar apoio na abordagem qualitativa descrita por Minayo. Nessa 

perspectiva, ressaltamos a metodologia como um caminho possível do pensamento 

e da prática na tentativa de explorar uma dada realidade, tanto na utilização de 

meios para essa investigação como aperfeiçoamento da aquisição de saberes 

através do embasamento teórico.(MINAYO, 2007). 

Para Minayo (2007, p. 21-22), “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos”. Esse 

tipo de investigação tem muito a oferecer principalmente no campo da saúde, na 

tentativa de interpretar os fenômenos sociais, interações e comportamentos como 

compreensão das visões de mundo que as pessoas possuem através de sua 

inserção social. Está vinculada a interpretações subjetivas que fazem parte do 

cotidiano dos sujeitos a serem pesquisados, utilizando vários métodos para esse fim. 

(POPE; MAYS, 2005).  

Nessa perspectiva, acreditamos que fazer pesquisa tem como principal 

objetivo trazer contribuições coletivas e individuais, na medida em que aprimora o 

pensar do investigador acerca do problema, em sintonia com a possibilidade do 

retorno positivo à sociedade. Nessa conjuntura, a investigação pode ancorar-se num 

conhecimento mútuo onde objeto e sujeito não se separam, mas se complementam; 

onde essa relação não se dá de forma estanque, vertical, incomunicável, mas se 

confunde e se mistura no andar da pesquisa.(SANTOS, 2005).  Em meio a essas 



 

 

reflexões é prazeroso relembrar as palavras de Almeida (2003, p.34), quando diz: “É 

necessário ensaiar uma ciência da complexidade que rejunte e faça dialogar as 

várias dimensões da matéria, do sujeito do conhecimento, da cultura.” 

A presente pesquisa foi desenvolvida no departamento de enfermagem da 

UFRN, situado no Campus Universitário s/n, no município de Natal/RN. Sua escolha 

deveu-se ao fato de ser uma instituição que agrega alunos de enfermagem, de nível 

médio, graduandos e pós-graduandos, atendendo aos interesses prévios da 

pesquisa. Outro fator preponderante na escolha corresponde à participação da 

pesquisadora nas atividades da pós-graduação desse departamento, aproximando-a 

das atividades acadêmicas desenvolvidas nesse cenário.  

Para andamento formal da pesquisa com seres humanos, previamente 

solicitamos, através de documento escrito, a liberação do presente estudo junto à 

chefe do Departamento de Enfermagem, em março de 2009 (ANEXO A). Diante da 

autorização da instituição, encaminhamos o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética 

da UFRN, para avaliação e viabilidade do estudo.   

Após apreciação da investigação proposta pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFRN, recebemos o parecer de liberação do estudo através do protocolo 

nº 018/09 (ANEXO B), cumprindo assim todos os requisitos da Resolução 196/96 do 

CNS. 

Na condução do caminhar a pesquisa iniciamos a aproximação junto à 

população alvo para coleta das informações.  Segundo Morin (2006, p.127), “todo 

sujeito não é apenas ator, mas autor, capaz de cognição/escolha/decisão.” Com 

outras palavras, Campos (2000, p. 67) defende que o “sujeito é um ser biológico, 

com uma subjetividade complexa que atrai relações sociais que podem alterar seus 

interesses, desejos e necessidades”.  

Diante das elucidações e por acreditar no posicionamento do aluno/sujeito 

enquanto co-partícipe essencial para a construção do projeto pedagógico 

direcionado para o fortalecimento do SUS, elegemos, como colaboradores 

participantes da nossa pesquisa, discentes concluintes do curso. No momento da 

coleta das informações, cursavam o oitavo período do curso de graduação em 

enfermagem da UFRN no semestre letivo 2009.1, critério de inclusão para 

participação no estudo.  

Essa população foi selecionada por entendermos que nesse momento do 

curso, os estudantes já vivenciaram, em larga medida, o processo 



 

 

ensino/aprendizagem, conhecendo o projeto pedagógico, bem como foram 

envolvidos em diferentes nuances desse processo. Dessa forma, partimos do 

pressuposto que a escolha do oitavo período do curso de graduação em 

enfermagem nos daria subsídios suficientes para compreender o processo 

ensino/aprendizagem, suas dificuldades e desafios para consolidação do SUS, 

mediante a realidade investigada. 

Para dar viabilidade à pesquisa, utilizamos a técnica de grupo focal, 

compreendendo que o uso desse instrumento nos propiciasse importante 

contribuição, principalmente a respeito da temática abordada e sua disponibilidade 

na aplicação coletiva. O grupo focal é uma abordagem importante para ser utilizada 

junto à análise do pensar coletivo sobre determinado tema vivenciado e 

compartilhado, através de experiências comuns, pela população selecionada. 

(POPE; MAYS, 2005).  

Os autores supracitados mostram as inúmeras vantagens e algumas 

particularidades da técnica do grupo focal. Um dos cuidados para os pesquisadores 

que adotam essa estratégia é de não deixar ultrapassar o número de doze 

participantes no grupo, com a finalidade de aumentar o aproveitamento das 

discussões e proporcionar a oportunidade de voz a todos os que se dispõem a 

participar da investigação. Segundo Dall‟Agnol‟ e Trench (1999), o grupo ideal 

recomendável constitui-se de 8 a 10 participantes, sem prejuízo para os dados a 

serem coletados.  

Outro fator relevante que remete ao uso do grupo focal está na possibilidade 

do pesquisador instigar discussões, percepções e tendências compartilhadas pelo 

grupo ou até mesmo discordâncias.(GALEGO; GOMES, 2005). Essa atitude deve 

está aliada à consciência de o investigador manter um distanciamento interessado 

para a abordagem diretiva à temática a ser discutida, deixando os participantes à 

vontade para desvendarem suas ideias, expressarem seus sentimentos, 

oportunizando um debate rico e livre dentro do grupo focal.  

A interação nas reuniões grupais é crucial para proporcionar uma experiência 

exitosa na adoção dessa técnica, já que a expressão coletiva é o foco principal e 

serve como elemento para explorar ideias convergentes ou divergentes. Galego e 

Gomes (2005) entendem o grupo focal como uma grande inovação, na medida em 

que se propõe a superar os dualismos redutores que opõem sujeito/objeto. 

Enfatizam o grupo focal como possibilidade de mostrar que no decorrer da 



 

 

investigação o sujeito/objeto de observação se transforma cognitivamente através 

das relações recíprocas que são estabelecidas na operacionalização da técnica, (re) 

criando-se, e consequentemente, emancipando-se.  

Pope e Mays (2005) apontam que quando a dinâmica do grupo focal é bem 

aplicada e tem resultado positivo, os co-participantes atuam como co-pesquisadores, 

direcionando a pesquisa a caminhos inesperados, auxiliando na percepção de 

estratégias diferentes de comunicação. Desse modo, em nós é despertada a 

compreensão de que o conhecimento e as atitudes das pessoas não estão 

inteiramente encapsulados em respostas racionais a perguntas diretas e objetivas. 

Com essa pretensão, organizamos as reuniões de grupo focal com a turma do 

oitavo período às segundas-feiras à tarde, após o término da aula da disciplina 

Exercício Profissional da Enfermagem. Foram realizadas três reuniões em 

momentos diferentes, agendadas previamente para atender à disponibilidade dos 

participantes. Os dias em que ocorreram as reuniões foram, respectivamente, 27 de 

abril, 04 de maio e 1º de junho do corrente ano, com duração, em média, de 90 

minutos cada encontro.  Na época da coleta, dos 34 alunos matriculados na 

disciplina, 23 estudantes participaram das reuniões, oito das duas primeiras e sete 

da terceira. 

Nas reuniões do grupo focal, inicialmente, apresentávamos a proposta da 

pesquisa e seus objetivos, enfatizando a importância da participação dos estudantes 

como colaboradores, tanto por pertecerem à população participante do estudo, como 

também por este momento representar uma oportunidade de se manifestarem 

acerca do processo ensino/aprendizagem por eles vivenciado. Foram distribuídos os 

Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLEs) (APÊNDICE A) e, após 

lidos, solicitávamos a assinatura. 

Durante as entrevistas de grupo focal contamos com a participação de uma 

coordenadora, com o objetivo de moderar, facilitar os debates, papel assumido nesta 

investigação pela pesquisadora. O moderador tem um papel diferenciado do 

assumido em técnicas de entrevistas individuais; dessa forma, desempenha uma 

função passiva, permitindo a sinergia entre os participantes e não o 

consenso.(DALL‟AGNOL‟; TRENCH, 1999).  Optamos também por contar com a 

presença e colaboração de uma observadora, bolsista Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da base de pesquisa de educação e 



 

 

enfermagem, que nos auxiliou nas atividades durante as reuniões, principalmente 

nas gravações, anotações e na própria dinâmica das discussões. 

Para conduzir os debates nas reuniões do grupo focal, utilizamos um roteiro 

com apontamentos norteadores (APÊNDICE B), em conformidade com os objetivos 

da pesquisa. As atividades grupais proporcionaram muitas sensações na 

pesquisadora, ora incertezas, ora compartilhando angústias e descontração no 

desenrolar dos encontros. E embora as elucidações possam não dar conta 

totalmente do objeto estudado/desejado, a vivência compartilhada no âmbito coletivo 

gerou uma satisfação enorme, bem como uma aprendizagem congruente2, como 

assegura Moraes (2008). 

O vivenciar durante a coleta de informações nos proporcionou uma 

aproximação importante junto aos discentes, nos permitindo caracterizar de forma 

ímpar e singular cada grupo focal durante nossas reuniões. Nessa perspectiva vale 

salientar que mesmo vivenciando uma situação parecida no que diz respeito à 

formação em enfermagem, os atores/sujeitos relataram e se manifestaram de 

maneira diferentes as mesmas indagações e questionamentos durante os três 

encontros.  

O primeiro grupo focal foi composto por oito estudantes, com idade média 

entre 21 a 26 anos, sendo sete do sexo feminino e um do sexo masculino. Esse 

grupo o qual denominamos de Paulo Freire se apresentou de maneira bastante 

questionadora, conhecedora dos limites e avanços em relação ao projeto 

pedagógico vivenciado, dando ênfase principalmente a indissociabilidade entre 

teoria e prática.    

O segundo grupo focal também foi composto por oito estudantes, todos do 

sexo feminino com idade média entre 22 a 26 anos. Esse grupo que chamamos de 

Anísio Teixeira se mostrou muito angustiado, preocupado com a formação 

principalmente pelas oportunidades práticas oferecidas no seu decorrer e como isso 

poderia afetar sua vida profissional futura.   

O terceiro e ultimo grupo focal teve a participação apenas de sete discentes, 

todos do sexo feminino com a média de idade entre 21 a 24 anos. Atribuímos o 

nome de Darcy Ribeiro a esse grupo, caracterizado pela timidez e discrição durante 

todo o debate. 

                                                           
2
 A aprendizagem é congruente com a história vivida e surge no processo, no caminhar de cada um. 

(MORAES, 2008, p. 248) 



 

 

Na tentativa de nos debruçarmos sobre as informações e darmos 

continuidade ao caminhar, nos deparamos com inúmeras dúvidas e desencontros 

para desenvolvermos nossas análises diante do material empírico.  Foram idas e 

vindas em meio a livros, dissertações e teses, com o desejo de 

encontrar/compartilhar ideias e pensamentos existentes no processo de construção 

do andar da pesquisa. Nessa criação e recriação, resolvemos enveredar por 

caminhos com pouca ou nenhuma certeza e/ou rigor no momento da apreciação das 

informações coletadas. Ancoramos nossa análise de informações nas ideias 

morinianas sobre o método. O autor mostra que as visões constituídas diante de um 

objeto desejado podem ser cegas, simplistas e vulneráveis. Em qualquer situação 

não podemos evitar os erros e incertezas.(MORIN, 2007b).  

Diante disso, não temos a pretensão de desconsiderar escolhas 

metodológicas propostas por outros autores, apenas nos sentimos mais à vontade 

com as discussões trazidas por Morin (2007b); Galeno (2003); Almeida (2003). O 

método como defende Morin (2007b, p. 18), pode ser “um caminho, um ensaio 

gerativo e estratégia „para‟ e „do‟ pensamento”. O método não invade e toma o pódio 

da investigação; na realidade, ele se constrói no caminhar, ou quem sabe até 

mesmo no final da trajetória que envolve a pesquisa.  

 Por que então nos prendermos a conceitos, normas e receitas? A liberdade 

de expressão e afinidade precisam estar presentes no caminhar, caminhando diante 

da investigação. Não somos razão por inteiro e apreciadores apenas de nossos 

objetivos criados nas atividades científicas. Somos homo sapiens e demens ao 

mesmo tempo razão, emoção, objetividade, subjetividade, prosa, poesia e muito 

além do que as palavras possam expressar. Como comenta Almeida (2003, p. 32-

33): 

 

Nenhuma interpretação do mundo e dos fenômenos é incolor, inodora, 
ingênua ou inconseqüente. Por isso é melhor carregar nas cores que 
produzem vida, movimento e transformação, do que nos limitarmos ao 
retrato em preto e branco. Isso vale para as teorias científicas. Mais do que 
um conjunto de preceitos normativos que orientam o trabalho de pesquisa, 
as teorias e interpretações das quais nos valemos, a priori, foram 
construídas por sujeitos de carne e osso, alimentados por suas crenças 
fundamentais, suas estruturas psíquicas, mais, ou menos resolvidas. 
 

 

 Diante dessa apreciação, resolvemos trabalhar nossas análises nos 

debruçando em leituras simbióticas e polissêmicas com diversos autores que 



 

 

abordam a temática investigativa, articulando suas considerações com as falas 

encontradas nos discursos dos acadêmicos de enfermagem do oitavo período. Para 

esse diálogo, faremos a analogia da construção das análises com o fio de Ariadne3, 

explicitado pela mitologia grega.  Almeida (2003) discute que a metáfora não se 

reduz apenas à sua função de ampliar a compreensão dos fenômenos que 

desejamos conhecer, mesmo sendo a priori esse o seu papel. A metáfora pode ser 

compreendida como uma possibilidade pensante do sujeito na insatisfação e 

mobilização do espírito diante das durezas do mundo.   

 Permeando a constituição do fio de Ariadne nos apoiaremos em dois eixos 

norteadores: a formação baseada nas diretrizes curriculares para o curso de 

enfermagem, e a educação como prática libertadora e transformadora da sociedade. 

A forma de visualizar essa realidade percorre caminhos convergentes e divergentes 

conforme poderemos observar no diálogo que ocorre entre os estudantes e os 

autores que abordam os temas, midiatizados pela pesquisadora.   

Com base no material empírico elencamos teias temáticas para discorrer 

sobre a análise das informações colhidas em relação ao objeto do estudo. Dessa 

forma, organizamos a análise da investigação partindo da releitura do conteúdo das 

reuniões do grupo focal dialogando com os textos e livros dos autores que 

abordassem a temática. Mediante esta constituição, discorreremos sobre as 

seguintes teias: articulação do projeto pedagógico com o SUS, relação 

ensino/serviço na qual se inclui teoria/prática, 

transdiciplinaridade/interdisciplinaridade, abordagens didáticas/metodológicas/ 

relacionais, co-participação do discente na construção do projeto pedagógico, 

estabelecendo assim a essência da nossa discussão. Utilizaremos nomes de 

educadores importantes, que contribuíram para a Educação Brasileira, para 

identificar os grupos focais durante a tessitura do fio de Ariadne, quais sejam: Anísio 

Teixeira (1900-1971); Darcy Ribeiro (1922-1997); e Paulo Freire (1921-1997).  

Não é nossa pretensão, durante a tessitura do fio de Ariadne, esgotar 

discussões, nem tampouco incitar verdades absolutas sobre as informações 

colhidas, mas diante do caminho percorrido, trazer novas indagações, recriando 

                                                           
3
 O fio de Ariadne é um termo da mitologia grega utilizado para caracterizar um novelo de linha 

entregue pela própria Ariadne, filha do rei de Creta ao se apaixonar pelo herói Teseu. O fio tem o 
objetivo de guiar Teseu até a saída do labirinto, após sua luta com o Minotauro, o salvando dos 
perigos existentes no labirinto.(BULFINCH, 2002). A analogia desse termo tem como objetivo a 
tessitura dos discursos encontrados pelos alunos junto às abordagens dos autores e, assim, 
construíremos a nossa análise. 



 

 

outras possibilidades no olhar para o objeto em estudo. Um objeto que não podemos 

considerar inanimado, estanque, a-histórico, porém, pela particularidade de ser 

social, encontra-se em meio a dinamicidade, movimentação contínua e instabilidade, 

podendo aguçar outras compreensões acerca de sua problemática. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FIO DE ARIADNE 



 

 

4  O FIO DE ARIADNE: navegando pela metáfora... 

 

Os atenienses encontravam-se, naquela época, em estado de grande 
aflição, devido ao tributo que eram obrigados a pagar a Minos, rei de Tebas. 
Esse tributo consistia em sete jovens e sete donzelas, que eram entregues 
todos os anos, a fim de serem devorados pelo Minotauro, monstro com 
corpo de homem e cabeça de touro, forte e feroz, que era mantido num 
labirinto construído por Dédalo, e tão habilmente projetado que quem se 
visse ali encerrado não conseguiria sair, sem ajuda. Teseu resolveu livrar 
seus patrícios dessa calamidade, ou morrer na tentativa. Assim, quando 
chegou a ocasião de enviar o tributo e os jovens foram sorteados, de acordo 
com o costume, ele se ofereceu para ser uma das vítimas, a despeito dos 
rogos de seu pai. O navio partiu, como era de hábito, com velas negras, que 
Teseu prometeu ao pai mudar de brancas, no caso de regressar vitorioso. 
Chegando em Creta, os jovens e donzelas foram todos exibidos diante de 
Minos, e Ariadne, filha do rei, que estava presente, apaixonou-se por Teseu, 
e este seu amor foi correspondido. A jovem deu-lhe, então, uma espada, 
para enfrentar o Minotauro, e um novelo de linha[o fio de Ariadne], graças 
ao qual poderia encontrar o caminho. Teseu foi bem-sucedido, matando o 
Minotauro e saindo do labirinto.  Levando, então, Ariadne, que regressou a 
Atenas, juntamente com os companheiros salvos do monstro.(BULFINCH, 
2002, p.188).   
 
 

O desafio ao qual se propõe Teseu é muito audacioso, pois envolve várias 

sensações e consequências que podem ser fatais, podendo inclusive resultar na 

exterminação de sua própria vida. Mesmo diante dessa possibilidade cruel, Teseu 

não se esconde ou foge. Ele enfrenta as barreiras por acreditar na esperança de 

vitória diante do desconhecido e amedrontador Minotauro e na sua capacidade de 

conseguir sair do abstruso labirinto. Movido pelo amor de Ariadne, ele encontra 

forças para seguir adiante. Esse sentimento pode mudar seu destino, diferente de 

tantos outros jovens que morreram e foram esquecidos no amaldiçoado labirinto. 

Dessa maneira, sua luta, ao enfrentar tantas dificuldades, não lhe traria apenas sua 

vida de volta, mas o descanso e paz do seu povo legado a carregar a maldição de 

Tebas.  

Tocados pela sensação de desafio de Teseu, ao estudar a visão de discentes 

acerca do projeto pedagógico do curso de graduação de enfermagem da UFRN e 

sua articulação com o SUS, nos propomos então a trilhar através dessa metáfora 

nos avanços e retrocessos desse processo, traçando, através do fio de Ariadne, a 

constituição das análises travadas pelo diálogo entre os autores e os estudantes 

pesquisados. Ancorados em pensadores/autores e atores que utilizam a metáfora no 

exercício da escrita para além da capacidade de compreender e explicar os 



 

 

fenômenos, nos sentimos afagados pelo desejo insistente de também abraçar com 

virilidade o lado demens da nossa condição humana. Morin nos alerta a não definir o 

ser humano de forma unilateral apenas por sua racionalidade. “O homem da 

racionalidade é também o da afetividade, do mito e do delírio”.(MORIN, 2007a, p. 

58). 

 Negá-la seria como assassinar nossos sonhos e ideais de pesquisadores, na 

tentativa constante de olhar o mundo através da única suspeita que temos: a de 

estarmos no mundo e para o mundo. Fonseca (2008, p. 68) dá asas ao nosso 

desejo quando afirma que a metáfora “pode esticar um discurso e fazer a voz de 

uma pessoa ecoar por mais tempo no coração e na mente de outra pessoa. Deixa 

um discurso mais polifônico e prenhe de múltiplos sentidos”.  Com a necessidade de 

nos permitirmos enveredar por caminhos, tão complexos talvez consigamos trazer 

na discussão tão árdua do projeto pedagógico na enfermagem e para o SUS a 

possibilidade de um re-encanto por uma ciência que sonha como nos conduz 

Almeida (2003).  Na busca pela possibilidade de reencontrar paixão e prazer, nos 

debruçarmos de corpo e alma em nossa investigação nos apoiando no pensamento 

moriniano quando enfatiza que, necessariamente, 

 

ser homo implica ser igualmente demens: em manifestar uma afetividade 
extrema, convulsiva, como paixões, cóleras, gritos, mudanças brutais de 
humor; carrega consigo uma fonte permanente de delírio; em crer na virtude 
de sacrifícios sanguinolentos, e dar corpo, existência e poder a mitos e 
deuses da sua imaginação.(MORIN, 2008a, p. 7). 
 
 

Mesmo inebriados por essa sensação de êxtase, muitas vezes perdidos em 

devaneios que a entrega nos consente, desnudávamos da condição de sujeito 

histórico que somos na constante necessidade de vir-a-ser, mas que inevitavelmente 

ainda estará por vir. Diante dessa tentativa de fortalecer os laços do imaginário com 

a realidade ao nos entregarmos com a aventura do fio de Ariadne, talvez ainda 

tenhamos uma postura tímida na navegação e fluidez das palavras. Isso, em 

nenhum momento, significou para nós um empecilho para abandonarmos nosso 

objetivo ao fazer a analogia da essência de nossos resultados com a mitologia 

grega.  

  Com essa premissa, precisávamos conhecer e contextualizar o objeto 

estudado, na tentativa exótica de aliá-lo ao conto mitológico do fio de Ariadne, sem 

perder de vista o objetivo de nossa pesquisa, na medida em que podíamos contribuir 



 

 

com algumas considerações que permeiam a formação da enfermagem para o SUS, 

na realidade da UFRN. Na tentativa de proporcionar esse diálogo polifônico, 

recheado de homogeneidade e heterogeneidade, que permeia a formação da 

enfermagem sob a égide do SUS, na visão de discentes, conduziremos a tessitura 

do fio de Ariadne nos próximos capítulos do trabalho.   

 Com o propósito de facilitar a compreensão da nossa tessitura, percorremos 

cinco teias temáticas: articulação do projeto pedagógico com o SUS: Teseu entra no 

labirinto; relação ensino/serviço e teoria/prática: o encontro com o Minotauro; 

transdisciplinaridade e/ou interdisciplinaridade: bifurcações no caminho; abordagens 

didáticas/metodológicas/relacionais: amarras no fio de Ariadne e a co-participação 

do discente no projeto pedagógico: Teseu no reencontro com os seus.  

Para isto, enveredamos pela compreensão de que a teia tem diferentes 

significados, porém tomamos como referência entendê-la por nos possibilitar a 

criação e recriação de espaços, armadilhas, conflitos, emoções, realizações, na 

tentativa de religar saberes. Nesse contexto, lembramos que, no emaranhado de 

discussões na tessitura das teias, levaremos em consideração sua dinâmica e 

peculiaridades em manter ligação, entrelaçamento, constituindo-se em um único fio, 

composto por artefatos diversos que se comunicam e interagem. 

Outro fator relevante desta pesquisa diz respeito a articulação das cinco teias 

com dois eixos norteadores: a formação baseada nas diretrizes curriculares para o 

curso de enfermagem, e a educação como prática libertadora e transformadora da 

sociedade.  Gostaríamos ainda de acrescentar que o labirinto, componente 

contextual, nos fará repensar muitas de nossas atitudes frente ao projeto 

pedagógico de enfermagem, constituindo-se como estratégia eminente para a 

compreensão da nossa pesquisa inebriada pela inserção do mito do fio de Ariadne, 

que pulsa em nossas veias e dá vida ao desenrolar dessa história.  
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5 ARTICULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COM O SUS: Teseu 

entra no  labirinto... 

 

A educação é uma forma de intervenção no 
mundo. 

Paulo Freire 
 

 

Após o breve diálogo com Ariadne, Teseu vai até a entrada do labirinto, 

carregando dois instrumentos, envolvidos pelo amor que aflora: o fio de lã e a 

espada, ambos entregues pela filha do rei de Tebas. Uma única certeza pairava os 

pensamentos de Teseu: era necessário adentrar no desconhecido para vivenciar o 

previsto e o imprevisto que lhe aguardavam. Sem muitas respostas e inúmeras 

dúvidas, Teseu se deixa emergir pela incerteza e entrega-se ao seu destino. 

Recobertos com essa mesma sensação, em meio a dúvidas e incertezas, 

entraremos no universo das discussões e análises dessa investigação. 

Com o advento da Reforma Sanitária e o surgimento do SUS, as políticas de 

educação e saúde vêm passando por transformações na essência de uma formação 

profissional. De acordo com o objeto primordial das DCNs para os cursos superiores 

da área da saúde seu foco é 

 

[...] permitir que os currículos propostos possam construir perfil acadêmico e 
profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de 
perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e 
compatíveis com referências nacionais e internacionais, capazes de atuar 
com qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde 
(SUS), considerando o processo da Reforma Sanitária Brasileira. (BRASIL, 

2001, p. 4). 
 

As DCNs para os cursos de graduação em saúde foram aprovadas em 2001, 

“firmando o compromisso de uma formação profissional com intuito de fortalecer o 

sistema de saúde (SUS), o trabalho em equipe e a atenção integral em 

saúde”.(PINHEIRO; CECCIM, 2006, p. 77). Com esta finalidade, as diretrizes 

passaram a excluir a utilização de um currículo mínimo, ampliando a 

responsabilidade dos cursos de graduação, na medida em que asseguravam a 

atualização e avaliação contínua dos projetos pedagógicos adotados pelos cursos. 

O trabalho, na perspectiva de acompanhar as mudanças frequentes e aceleradas na 

sociedade contemporânea, presentes também nas políticas de educação e saúde e 

no caminhar da sociedade, é básico.   



 

 

Vale salientar que essas diretrizes curriculares são resultantes de um longo 

debate travado junto à Secretaria de Educação Superior/Ministério da Educação e 

Cultura (SESU/MEC), comunidade acadêmica e Fórum nacional de pró-reitores de 

Graduação (ForGrad). Esse debate culmina com a definição das DCNs para os 

cursos de graduação em saúde, dentre eles a enfermagem, revelando grandes 

tensões e disputas acerca da identidade epistemológica dessas profissões, como 

áreas de formação e de intervenção acadêmica/profissional.(SILVA; CAMILLO, 

2007).  

As diretrizes vão ao encontro da reorientação das propostas curriculares 

educacionais, proporcionando abertura na construção de projetos pedagógicos, a 

partir das necessidades e realidades locais, além de abrir um leque de 

possibilidades na criação de mecanismos avaliativos mais horizontais para contribuir 

com as mudanças necessárias e pertinentes no âmbito da saúde.(BRASIL, 2001).  

Dentro da perspectiva de assegurar a flexibilidade, a diversidade e a qualidade da 

formação oferecida aos estudantes, o documento propõe:  

 

As novas diretrizes devem estimular o abandono das concepções antigas e 
herméticas das grades (prisões) curriculares, de atuarem, muitas vezes, 
como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e informações, 
e garantir uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para 
enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 
mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.(BRASIL, 
2001, p. 2). 
 
 

Para compreendermos a importância do impacto na aprovação das novas 

diretrizes do ensino superior, precisamos antes entender algumas metas e objetivos 

que norteiam esse processo, dentre eles podemos destacar: proporcionar mais 

autonomia às Instituições de Ensino Superior (IES) na construção dos seus projetos 

pedagógicos; sugerir uma carga horária mínima, permitindo a otimização do tempo 

disponível ao aluno; aproveitar os conteúdos ministrados, buscando integrar a oferta 

de cursos sequenciais, previstos no inciso I do artigo 44 da LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases Educacionais); estimular orientações para outras atividades, como as de 

estágio e demais atividades que integrem o saber acadêmico em outros espaços 

que ultrapassem o espaço da academia; e buscar auxílio na constante avaliação dos 

projetos pedagógicos adotados pela comunidade acadêmica.(BRASIL, 2001). 

Mesmo diante de mais autonomia para as instituições formadoras, isso não implica 

necessariamente independência das políticas públicas e da regulação do Estado, ou 



 

 

seja, as práticas pedagógicas precisam prestar conta aos interesses públicos e à 

tarefa social de formar novas gerações de profissionais, guardando seu 

compromisso ético/político com a cidadania.(CECCIM, FUERWERKER; 2004a). 

Com essas afirmações, percebemos a necessidade de encontrar, junto às 

propostas curriculares do ensino para os profissionais de saúde, a interação com a 

rede SUS, e principalmente com seus princípios norteadores. Nesse intuito, a 

formação do profissional de saúde precisa extrapolar as competências 

técnicas/científicas, pois o domínio do saber/fazer não é mais suficiente; é essencial 

refletir conscientemente sobre sua prática no processo de trabalho vivo em saúde. 

Sendo assim, o papel das instituições de ensino vai além da elaboração de 

propostas educacionais coerentes com a realidade dos serviços e práticas de saúde. 

Essas propostas perpassam o compromisso de indicar mecanismos dinâmicos no 

processo ensino/aprendizagem que despertem e estimulem nos alunos o desejo de 

criar/recriar instrumentos capazes de atender às necessidades do coletivo em sua 

complexidade, na tentativa de transformar os perfis epidemiológicos da coletividade. 

(MOURA, 1997). 

Na tentativa de unir esforços para o rompimento com o paradigma 

biologicista, medicalocêntrico e procedimento-centrado, principalmente após as 

DCNs, o ensino em saúde vem direcionando seu processo ensino/aprendizagem 

voltado para o SUS. Na enfermagem, por exemplo, a formação profissional “deve 

atender às necessidades sociais em saúde com ênfase no SUS, assegurado pela 

integralidade de atenção e pela qualidade e humanização do atendimento”.(BRASIL, 

2001, p. 7).  

Mesmo com essas inquietações e avanços, nas falas de alguns discentes 

entrevistados percebemos lacunas na efetivação dessa articulação, quando 

afirmam:  

 

Eu acho que o nosso curso é um dos cursos da área biomédica que 
mais abrange o conhecimento sobre o SUS. [...]. O curso de 
enfermagem está todo o tempo voltado para que a gente saia no 
mercado no SUS. Então, eu acredito que tem realmente uma 
preocupação muito grande com as questões das políticas com a 
própria assistência no SUS. Agora o que eu achei falho foi a gente 
ter descoberto todas essas questões já no final do curso. A gente 
deveria ter visto isso na disciplina de Saúde Coletiva, e até mesmo 
bem antes, nem que fosse uma abordagem mais geral, menos 
aprofundada. A partir de semiologia a gente já estava em estágio 



 

 

dentro do SUS e não fazia ideia disso, como isso ia se dá. (Paulo 
Freire) 

Porque assim são poucas disciplinas que a gente discute o SUS. 
Porque as disciplinas são muito especificas, ele passa o conteúdo e 
pronto. Sobre o SUS tem alguns momentos no nosso curso, primeiro 
no quinto período e depois no sétimo e agora no oitavo. (Paulo 
Freire) 

  

 

Diante disso, percebemos que o projeto pedagógico vivenciado pelos 

discentes do oitavo período do curso de graduação de enfermagem, na UFRN, 

embora tenha em suas bases teóricas uma preocupação com a política do SUS, 

ainda encontra-se fragmentada em sua operacionalização e principalmente no 

cotidiano da prática pedagógica. Dessa forma, os estudantes só conseguem 

perceber a articulação curricular com o SUS no final do curso, já que as disciplinas 

ministradas e que discutem sobre o próprio sistema estão distribuídas de forma 

pontual, desarticuladas das demais.  

Essa realidade dificulta o entendimento da formação do enfermeiro de acordo 

com as diretrizes, bem como com a própria intenção do projeto pedagógico 

pesquisado. No documento do projeto pedagógico, inclusive, vamos encontrar 

trechos que remetem a importância da formação de enfermagem em consonância 

com o sistema de saúde vigente. 

 

No tocante ao processo de produção, a enfermagem tem sido considerada, 
em diversos estudos efetuados pelo Ministério da Saúde e Organização 
Pan-Americana de Saúde no Brasil – no que se refere às análises sobre 
Recursos Humanos face à implementação do Sistema Único de Saúde – 
como um elemento “estratégico” e essencial à produção e qualificação dos 
serviços de saúde[...] (UFRN, 2001, p. 16). 

 

Concordamos com Timóteo (2000) ao relatar que, após os movimentos da 

saúde e da enfermagem, a política de formação não está apenas direcionada aos 

interesses de grupos hegemônicos em saúde, ou da própria necessidade do 

mercado de trabalho atual, mas tem em seu âmago a tentativa de se configurar 

diante da necessidade da saúde coletiva.(TIMOTEO, 2000). A autora também 

defende que, a partir do movimento sanitário e criação do SUS,  

 

 



 

 

esse sistema requer um enfermeiro que atenda a um novo modelo de 
assistência de Enfermagem, uma nova forma de organização de trabalho, 
novas formas pedagógicas para o ensino em saúde, além da sua 
participação ativa enquanto ator social.(TIMOTEO, 2000, p. 218). 
 
 

Acreditamos que a intencionalidade da proposta pedagógica realmente esteja 

em formar profissionais de saúde articulados com a política de saúde mas que ainda 

encontra no seu percurso grandes desafios, pela fragmentação e desarticulação das 

disciplinas e recursos metodológicos utilizados. De acordo com o fragmento do texto 

encontrado no projeto pedagógico, temos a certeza que o mesmo remete a 

preocupação do curso em formar profissões atendendo às mudanças no contexto de 

saúde atual. 

 

 [...] pretende-se que a formação do enfermeiro não se distancie do 
comprometimento com a solução dos problemas da sociedade na qual o 
profissional atuará. O processo ensino-aprendizagem deverá ser dinâmico e 
articulado nas áreas assistencial, administrativa, pedagógica e de 
investigação, tendo como [um dos pontos de suas] referências básicas: a 
organização do atual Sistema de Saúde e a conjuntura geral dos serviços. 
(UFRN, 2001, p. 22, grifo nosso). 
 
 

 Mesmo com essa afirmação, ainda percebemos, diante das falas dos 

discentes, uma fragmentação e distanciamento com a realidade das políticas de 

saúde que resultam em preocupação no processo ensino/aprendizagem: 

Muito fragmentado as partes do curso, sabe, principalmente no 
quinto período que a gente realmente tá vendo o PSF e falando 
sobre o SUS, foi o período mais difícil. (Anísio Teixeira) 

[...] realmente o SUS é muito complexo e para a gente compreender 
todas as políticas, todos os conceitos de uma vez só, fica 
complicado. Eu acho assim, que isso era pra ver durante o curso, 
que pra gente compreender esse processo tem que ser ao longo do 
curso. Não para chegar e jogar tudo de uma vez só. (Paulo Freire) 

  

 Pelo discurso dos estudantes, os temas que envolvem o sistema de saúde 

apresentam-se de forma linear, em alguns momentos do currículo, nos fazendo 

pensar que a discussão do SUS não permeia toda a proposta pedagógica, 

dificultando a compreensão dessa política e de sua relevância para a construção dos 

serviços de saúde na sociedade brasileira. Percebemos também que, ao abordarem 

o sistema de saúde, as disciplinas discutem essa temática de maneira isolada como 

no caso do quinto período, estando na maioria das vezes distantes das demais. Isso 



 

 

resulta em pouca compreensão dos alunos acerca do SUS em sala de aula e 

principalmente em articulá-lo com o processo de trabalho em saúde na prática dos 

serviços. Essa realidade é retratada nos discursos a seguir:  

Todos os professores só davam importância ao conteúdo de carga 
horária da disciplina e nenhuma vez mostrou o sistema SUS dentro 
de sua disciplina e no nosso trabalho. (Paulo Freire) 
  
E assim tinha aquele período que era das aulas teóricas, que a gente 
via uma coisa, uma coisa aqui, e chegava na prática, não tinha 
aquela conexão, quer dizer alguma tinha, não vou generalizar mas 
no geral a gente não tinha a vivência do SUS na prática, a gente 
chegava lá e atuava em alguns programas, mas a gente não via o 
que era o SUS. (Anísio Teixeira) 
  
Nossos professores são preocupados em passar o conteúdo e as 
informações que são vivenciadas na sala de aula, mas não com tanta 
frequência e como elas são avaliadas no ambiente de trabalho. 
(Darcy Ribeiro) 

 

 

É possível evidenciar que durante os discursos dos alunos a primeira 

aproximação com o SUS no quinto período fica muito vinculada ao campo teórico, 

imaginário e legislativo, distante então do processo de trabalho em saúde, como um 

apêndice da formação na enfermagem. Segundo Pinheiro; Ceccim e Mattos (2006), 

as diretrizes do SUS, bem como as DCNs e os movimentos por mudança na 

educação profissional do setor saúde lutam por escolas/instituições de ensino 

superior com formação para a vida, com relevância social, ou seja, capazes de 

formar para a integralidade a partir das necessidades reais de saúde. Nessa 

perspectiva, falar de integralidade é essencial para compreendermos a formação 

profissional da enfermagem atual. Acreditamos como Ceccim e Feuerwerker (2004a, 

p. 1409), que  

 

a integralidade é tomada como eixo para propor e apoiar as necessárias 
mudanças na formação de profissionais, já que implica uma compreensão 
ampliada de saúde, a articulação de saberes e práticas multiprofissionais e 
interdisciplinares e a alteridade com os usuários para a inovação das 
práticas em todos os cenários de atenção e gestão setorial. 

 

 

Com esse direcionamento cabe deixarmos explícito que a integralidade não 

deve ser reduzida apenas a um dos princípios norteadores do SUS, mas perpassa 



 

 

mudança de valores, ideais e práticas de saúde em defesa pela vida coletiva. Nesse 

sentido, como aponta Mattos (2001), a integralidade é polissêmica, trazendo consigo 

inúmeras realidades e possibilidades, não fecha em si seu significado, 

principalmente inserida no híbrido cenário de saúde brasileiro.  Por isso, acreditamos 

não ser nossa pretensão aqui esgotar as compreensões da integralidade, mas 

entendê-la como ideário objetivo na busca por uma política de saúde mais solidária 

e justa.(MATTOS, 2001). 

Ao abraçar essa luta, as mudanças na formação são necessárias, e um dos 

fios condutores perpassa pela adoção de novas propostas pedagógicas nos cursos 

de graduação em saúde. Vale salientar que a transformação dessas propostas não 

necessariamente impõe a mudança no modelo assistencial em saúde e 

principalmente no fortalecimento e consolidação do SUS, mas se faz essencial pelo 

emergente repensar e recriar políticas públicas e sociais. Ceccim e Feuerwerker 

(2004a, p. 1405) expõem “reconhecer a necessidade de transformação, trilhar novos 

caminhos conceituais e explorar práticas inovadoras são elementos indispensáveis, 

mas não suficientes para superar conceitos e práticas hegemônicas”. 

Diante disso, somos conhecedores das inúmeras dificuldades que permeiam 

o processo do ensino em saúde voltado para as políticas de concretização do SUS, 

mas não podemos descartar as experiências positivas de cursos/faculdades que têm 

redirecionado a formação de profissionais, incentivando a aprendizagem pela 

convivência com o cotidiano do trabalho em saúde e suas particularidades. Em 

vários cantos do país e no campo da enfermagem especificamente, temos assistido 

à iniciativa de adotar um currículo integrado pautado na indissociabilidade de formar 

competências técnica/científica, ética e política. Essas implicações exigem do 

profissional de saúde habilidades e competências não apenas no saber/fazer, mas 

principalmente implicam no exercício do seu compromisso humano/cidadão com a 

sociedade.  

Nesse sentido, é inegável a existência de iniciativas inerentes a este 

fortalecimento, principalmente pautadas na ampliação de campos de saberes para 

os serviços de atenção básica, para os espaços de participação social. Desse modo, 

juntos, conselhos de saúde, associação de moradores, e a inserção dos estudantes 

da área de saúde também na gestão, possibilitam conhecer os entraves e 

progressos da construção de um SUS cada vez mais próximo do desejável. 

Instrumentalizar apenas as competências técnicas desses profissionais não é 



 

 

suficiente para atender à dinâmica e complexidade que permeiam a saúde, nem 

tampouco avançar em direção ao acesso aos serviços de saúde de boa qualidade.  

A integralidade conhecida como um dos pilares de sustentação do SUS e 

uma das prioridades na discussão das mudanças possui uma enorme dificuldade de 

sair do papel. Sua materialização envolve modificações de pensamento, saberes e 

práticas no ensino, na gestão, no controle social e na atuação da conduta 

profissional. No documento do projeto pedagógico da UFRN, a integralidade é posta 

como um dos princípios norteadores da formação conduzindo a linha pedagógica do 

curso, como podemos constatar:  

 

Integralidade compreendida nas aproximações graduais e sucessivas do 
aluno ao conhecimento do que é Enfermagem, das ciências que a 
embasam, de como, onde, para quê ou para quem trabalha e qual o papel 
do enfermeiro no cuidar, gerenciar, ensinar, investigar.(UFRN, 2001, p. 21, 
grifo do autor).  
 

 

Fazer a integralidade, a partir dessa discussão, é construir ações em saúde, 

de forma horizontal, onde os saberes serão contribuições vindas de todos os sujeitos 

envolvidos, transformando esses conhecimentos em ramificações dialógicas e 

permeáveis às alteridades inerentes de cada contexto. Essa compreensão 

possibilitará uma construção coletiva para além da reforma de pensamentos e 

fazeres em saúde. Para que isso ocorra, implica necessariamente em mudanças nas 

relações de poder entre os profissionais, de modo que cada um chegue a ser um 

trabalhador em saúde e não um tecnocrata dos conhecimentos profissionais; 

também implica alteração nas relações de poder entre profissional e usuário, para 

que se produza autonomia e co-responsabilidade nos últimos e autopoiese nos 

primeiros.(PINHEIRO; CECCIM, 2006).  

Para Pinheiro e Ceccim (2006), a tarefa dos profissionais, na perspectiva da 

integralidade, se dá na colisão com a alteridade, com o outro em sua diferença, com 

a história de vida dos protagonistas sociais, com os movimentos do desejo. Além do 

mais, é importante compreendermos a integralidade não como conceito estanque, 

mas em constante movimento, extrapolando as ações articuladas do fazer saúde, 

perpassando as práticas do cuidado, a formação profissional, a educação popular e 

todos os mecanismos de apoio ao SUS.  



 

 

Essa articulação permitirá a produção de práticas usuário/centradas, “onde o 

profissional de saúde coloca-se em movimento de si, em autopoiese, 

desenvolvimento permanente do ser/auto-organização abrindo-se ao outro” 

(PINHEIRO; CECCIM, 2006, p. 26-27). Permitindo uma abertura às sensações, a 

peculiaridade que dá forma ao sujeito/ser, “[...] já que o corpo vivo carrega história e 

marcas de vida: dilemas, sofrimentos, alegrias, gostos, necessidades, 

compreensões e culturas”.(CECCIM; CARVALHO, 2006, p. 72). Isto faz brotar uma 

maior maturidade na equipe de profissionais e gestores para atuar no complexo 

universo da produção de saúde individual/coletiva, resultando no redirecionamento 

do ensino, um dos pontos levantados pelas DCNs para uma educação em saúde, 

com o máximo compromisso junto ao SUS. Claramente evidenciamos através do 

Parecer nº 1.133/2001, no qual a comissão das DCNs dos cursos de graduação em 

saúde traça como um dos pontos estratégicos na formação: 

 

[...] a articulação entre Educação Superior e Saúde objetivando a formação 
geral e específica dos egressos/profissionais com ênfase na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, indicando as 
competências comuns gerais para esse perfil de formação contemporânea 
dentro de referenciais nacionais e internacionais de qualidade. Desta forma, 
o conceito de saúde e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) são elementos fundamentais a serem enfatizados nessa articulação. 
(BRASIL, 2001, p. 3). 

 
 

A formação dos profissionais de saúde é preocupação constante em 

encontros e debates na arena da saúde, sendo uma das pautas discutidas em 

diversos momentos que procederam à legalização do SUS.  A repercussão desse 

fato inclusive culminou na criação das chamadas Conferências Nacionais de 

Recursos Humanos (CNRHs), um espaço específico para direcionar as políticas de 

formação em saúde.(ALMEIDA; FERRAZ, 2008).  

A criação das CNRHs resultou em cenários importantes para a discussão da 

formação permanente em saúde, entre outras estratégias criadas para fortalecer a 

formação profissional e sua articulação com o SUS. Desse modo, embora existam 

espaços de constante discussão sobre a formação e suas repercussões para 

fortalecimento do sistema, isso não é suficiente para garantir a mudança do modelo 

de atenção à saúde.   

Sabemos que a mudança das propostas pedagógicas dos cursos oferecidos 

para formação profissional em saúde também não é suficiente para dar conta da 



 

 

complexa produção dos serviços no cotidiano do trabalho de saúde em ato, discutido 

por Merhy (2007), nem tampouco é capaz de garantir uma transformação 

paradigmática no fazer saúde. Na realidade, a mudança perpassa também o campo 

das políticas gerenciais e gestoras, tanto na efetivação do ensino como na produção 

dos serviços.  Mesmo diante desse impasse, as IES têm papel fundamental nas 

discussões que norteiam as transformações de práticas e a construção de um SUS 

mais equânime, solidário e eficaz. Feuerwerker e Lima (2002) reforçam que a 

universidade tem um papel fundamental na formação dos profissionais de saúde e 

na produção de conhecimentos para a educação permanente, ou seja, após a 

graduação, possibilitando a transformação das práticas e construção do SUS. 

Dessa maneira, a articulação do projeto pedagógico do curso de graduação 

de enfermagem da UFRN com o SUS, precisa permear todas as atividades 

acadêmicas, estejam elas inseridas no ensino, pesquisa ou extensão; afinal o 

trabalho em saúde não se encontra a parte do SUS, ele está inserido nesse 

contexto. As atividades do processo ensino/aprendizagem precisam se fortalecer 

diante desse desafio de formar para e com o SUS, na tentativa de aproximar cada 

vez mais a proposta pedagógica do curso aos princípios e diretrizes que norteiam o 

mundo das políticas públicas de saúde. É preciso entregar-se ao movimento 

constante da mudança, na perspectiva de chegarmos de fato ao SUS que 

almejamos, mediante as interfaces da educação. Como afirma Moraes (2003, p. 

164), acreditar na “compreensão da mudança como condição intrínseca a qualquer 

processo de formação e aprendizagem”. 

Na área de enfermagem especificamente, as transformações no ensino vêm 

percorrendo caminhos tortuosos influenciados pelas discussões, fruto de debates 

importantes estimulados principalmente pela ABEn, através de congressos, 

seminários e encontros, antes mesmo de sofrer influências pelo parâmetro das 

Diretrizes Curriculares de 2001.  

Dessa forma, os SENADEns (Seminários Nacionais de Diretrizes para a 

Educação em Enfermagem), como asseguram Moura et al. (2006, p. 442),  

 

representaram e continuam representando um espaço, por excelência, de 
discussão acerca dos três níveis de ensino da enfermagem –educação 
profissional, graduação e pós-graduação, legitimando-se, progressivamente, 
como uma liderança da construção coletiva das políticas e diretrizes 

educacionais da área.  
 



 

 

 
Todo esse movimento tem permitido um avanço significativo no processo 

ensino/aprendizagem para os profissionais de enfermagem, o que nos revela 

congruência dos discursos com a preocupação presente no processo de formação 

profissional/cidadão dos atores dessa categoria. A realização dos seminários tem 

propiciado cada vez mais as escolas/cursos a assumirem estratégias e desafios, 

legitimando as diretrizes na formação de um profissional crítico/reflexivo e 

comprometido com as necessidades coletivas, na construção e avaliação dos seus 

projetos pedagógicos (MOURA et al., 2006). 

 Mesmo com esse avanço na enfermagem, ainda nos deparamos com 

obstáculos a serem enfrentados, como foi possível constatarmos através dos relatos 

referenciados pelos discentes acerca do processo ensino/aprendizagem na 

graduação. Os atores co-responsáveis(docentes e discentes) pela condução da 

proposta pedagógica precisam refletir diante do exposto, para então empenharem 

ainda mais seus esforços no enfrentamento dessas barreiras presentes no fluxo real 

das atividades acadêmicas. 

E nesse caminhar, em meio aos percalços que envolvem a articulação do 

projeto pedagógico de enfermagem com o SUS, iniciamos nossas andanças pelo 

labirinto da formação em saúde, onde o fio de Ariadne começa a apresentar nós 

difíceis que dificultam à saída de Teseu. Talvez as nossas elucidações não sejam 

suficientes para desatar os nós existentes e persistentes no trajeto do percurso de 

nossa pesquisa, mas, diante da conjuntura, as discussões são pertinentes para 

incitar transformações e novas iniciativas que envolvem o ensino em saúde. Nesse 

sentido, é necessário agora conhecermos outra face que integra também a tessitura 

do fio de Ariadne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO ENSINO/SERVIÇO- TEORIA/PRÁTICA 



 

 

6  RELAÇÃO ENSINO/SERVIÇO E TEORIA/PRÁTICA: o encontro de Teseu com o 

Minotauro 

 

Como vivermos é como educaremos, e 
conservaremos no viver o mundo que vivermos 
como educandos. E educaremos outros com 
nosso viver com eles, o mundo que vivermos no 
conviver. 

Humberto Maturana 

 

Em meio a tantas mudanças no ensino para saúde, encontramos muitas 

discussões que apontam para o rompimento dicotômico entre teoria/prática ou 

ensino/trabalho. Esse desafio nos conduz, de forma telepática, ao encontro de 

Teseu com o Minotauro no labirinto de Creta, onde, diante do medo do 

desconhecido aliado à vontade de viver, eles se enfrentam.  

 A partir da década de 1980 foram elencadas várias iniciativas pelas políticas 

públicas em saúde, no que diz respeito ao auxílio na construção de uma nova 

realidade na formação, capacitação, aprimoramento e desenvolvimento de recursos 

humanos neste campo, em nosso país. Podemos evidenciá-las através da 

implantação e expansão do Programa Saúde da Família (PSF) e do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), na preparação de médicos e enfermeiros 

para o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), na habilitação de 

auxiliares de enfermagem, mediante o Programa de Formação de Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem (PROFAE), e, ainda, na criação de uma política de 

Educação Permanente em saúde e no desenvolvimento de Escolas Técnicas do 

Sistema Único de Saúde (ETSUS), todas com o objetivo de qualificar os 

profissionais inseridos no SUS.(MARSIGLIA, 2004). 

Além destas iniciativas, também surgiram, outras propostas utilizadas pelas 

políticas de educação através das IES. Como exemplo, temos a reestruturação dos 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs), assim como a adoção de estratégias 

didáticas/pedagógicas inovadoras envolvendo a articulação entre ensino, serviço e 

gestão. Umas destas atitudes podem ser encontradas através da Nova Iniciativa na 

Formação dos Profissionais de Saúde (UNI), Integração Docente Assistencial (IDA), 

Vivência Estágio na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS) e Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), Rede 

Unida.(PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006).  



 

 

O interesse oculto dessas atividades emerge pela necessidade crescente de 

redirecionar não apenas a formação de novos profissionais no campo da saúde, mas 

se propõe refletir as práticas e ações desenvolvidas pelos serviços, onde esses 

profissionais irão de fato atuar, ou seja, promover uma constante autorreflexão nas 

atitudes profissionais e gerenciamento das políticas de saúde.  Essa proposta na 

reformulação da condução do ensino em saúde é um desafio árduo já que os 

cenários de atenção à saúde se constituem em universos de conflitos, contradições, 

com interesses divergentes e convergentes entre os próprios atores que compõem o 

complexo mundo do trabalho em saúde. 

Pinheiro e Ceccim (2006) referenciam que para o redirecionamento da 

formação dos trabalhadores em saúde é necessário haver interseção entre saúde, 

educação e trabalho, permeada pela integralidade e a tomando como foco primordial 

para desnudar o SUS no cotidiano dos serviços e práticas de saúde. Diante desse 

desafio, os autores esclarecem que são necessários dois movimentos contínuos: o 

primeiro estaria vinculado ao empreendimento ético/político de pensar a formação 

como educação permanente em saúde, utilizando o cotidiano do trabalho em ato, e 

os impactos desse trabalho sobre o processo saúde/doença nos perfis 

epidemiológicos da coletividade, como critério de contínua atuação dos cursos em 

relação às necessidades sociais e científicas em saúde. Já o segundo, estaria 

relacionado em dar ênfase à integralidade em saúde, como uma noção constitutiva e 

constituinte de saberes e práticas na perspectiva de superar o modelo tradicional de 

ensino e dos serviços centrados em procedimentos, condutas e protocolos de 

atenção, que negam a subjetividade e singularidade dos usuários/sujeitos inseridos 

nessa realidade. 

As estratégias utilizadas para colocar em prática a articulação entre os 

campos da saúde, educação e trabalho podem ser evidenciados em diversas 

iniciativas citadas anteriormente. No entanto, as ações de recrutamento dessa 

interseção entre os três campos de saberes e práticas não são desenvolvidas de 

forma homogênea, generalista e simplificada diante dos diferentes cenários onde 

acontece o trabalho vivo em saúde. Fazer e acontecer a formação através do 

quadrilátero: atenção/gestão/ensino/controle social discutido por Ceccim e 

Feuerwerker (2004b), é um desafio e confronto permanente dos modos de ensinar. 

Essa articulação do quadrilátero inclusive é geradora de desconforto nos 

atores e lugares no qual se materializam o ensino, serviços, gestão setorial e 



 

 

controle social. Esse fato se potencializa na medida em que todos os setores são 

instituídos e instituintes por forças macro/micropolíticas que envolvem pensamentos 

e fazeres em saúde.(PINHEIRO; CECCIM, 2006; CECCIM; FEUERWERKER, 

2004b). 

Mesmo diante dos confrontos e desafios que permeiam a integração do 

ensino/trabalho/gestão e participação social, os cenários vivos de saúde são 

extremamente significantes para os estudantes e futuros profissionais da área, tanto 

por serem desenvolvidas experiências reais inseridas no processo de trabalho em 

saúde, como por conceberem o cotidiano como o lugar que produz sentidos e 

configura práxis. Neste sentido, apreender os significados das práticas de ensino, 

desenvolvidas em locais diversos, é mais expressivo para defender práticas eficazes 

do que adotar posturas e modelos idealizados e distantes dos cenários onde 

acontecem as ações de atenção à saúde.(PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2006).  

As DCNs, através do Parecer nº 1.133/2001, elucidam que se faz necessário 

encorajar o aluno ao entendimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as referentes à experiência de âmbito 

profissional, considerada muito relevante para a área de saúde. Para isso, é preciso 

fortalecer a articulação da teoria com a prática e valorizar os campos de estágio 

como espaços de pesquisa e aprendizado permanente.(BRASIL, 2001; 2004a).  

Através dos depoimentos de estudantes acerca da relação teoria/prática no 

desenrolar do curso de graduação de enfermagem da UFRN, iremos enveredar por 

experiências diversas, ora na persistência da dicotomia entre o binômio 

ensino/serviço, ora na percepção da importância dada à vivência nos estágios e 

momentos práticos, inserindo-se nos diversos cenários que compõem a rede em 

saúde.  Essa afirmação se materializa de fato no viver/conviver dos discentes 

entrevistados, que poderemos observar quando eles falam:  

 

Eu acho que foi muita teorização, no currículo! As meninas até 
colocam entre aspas (risos). Mas é aquela coisa da palavra, que a 
gente não consegue concretizar na ação, no serviço. Quando a gente 
chega se depara com as ações ali, e também não consegue resgatar 
o que foi dito em sala de aula. E, assim, hoje em dia a gente tem 
muita dificuldade de entender a questão da intersetorialidade, da 
articulação com outros setores [...]. (Paulo Freire) 
  
É e eu acho assim que existe uma distorção, porque quando você vê 
uma coisa na teoria e não vivencia isso na prática, ai você entende 
de um jeito e o outro entende de outro jeito. (Paulo Freire) 



 

 

Assim a parte da metodologia para que a gente fosse a campo 
existiu, mas aí acontecia a falha de não trazer a teoria para a prática. 
Porque a gente fazia ações muito pontuais na prática e nada disso 
da parte de princípios, diretrizes tudo mais, isso daí não era 
mostrado pra gente. A gente ia pra sala de vacina, fazia uma vacina, 
mas daí porque não resgatar o conceito de prevenção, promoção, a 
gente fazia uma ação educativa, isso daí não era trazido. (Paulo 
Freire) 
 
Está faltando a articulação, a gente vê muito fragmentado, e pra unir 
é complicado. (Anísio Teixeira) 
 

 

Através dessa leitura, percebemos que, embora exista toda uma preocupação 

em fortalecer o vínculo teoria/prática e romper com a dicotomia existente, as práticas 

pedagógicas no curso de enfermagem investigado, ainda pecam pelo excesso de 

conteúdos teóricos distantes da realidade do trabalho em saúde. O fator primordial 

que constatamos é a falta de articulação das atividades desenvolvidas em sala de 

aula com o fazer diretamente relacionado aos serviços, dificultando a compreensão 

do alunado na indissociabilidade do pensar/saber ao fazer/produzir em saúde. 

Nesse contexto, a formação dos profissionais tem permanecido alheia à organização 

estrutural dos serviços e ações voltadas à reestruturação do cuidado, mostrando-se 

ainda impermeável ao debate entre todos os agentes responsáveis pela formação 

em saúde.  

Feuerwerker e Lima (2002) discutem que a relação entre a universidade e os 

serviços de saúde, historicamente, tem traduzido movimentos contraditórios de 

reprodução da realidade social. Esse fato resulta em duas extremas consequências: 

a formação de indivíduos para atender apenas à necessidade mercadológica ou à 

formação de sujeitos críticos, reflexivos, ativos, éticos, responsáveis, 

compromissados com o coletivo e, portanto, capazes de transformar a realidade. 

Diante da primeira vertente citada, o processo ensino/aprendizagem está 

ligado ao modelo tradicional. Neste, o papel do professor é estabelecer tudo que o 

aluno deve aprender, transmitir informações consideradas relevantes que não 

estejam necessariamente baseadas na realidade de saúde e dos serviços de saúde, 

e avaliar a capacidade dos estudantes através da retenção e/ou reprodução a-crítica 

das informações apresentadas em aulas expostas e pouco reflexivas na prática. 

(FEUERWERKER; LIMA, 2002). 



 

 

Muita informação dada no quinto período a gente não conseguiu 
assimilar tudo e nem de articular teoria e a prática. Aí quando a gente 
chegou no sétimo período a gente levou meio que um susto, porque 
os professores cobravam que a gente soubesse disso e daquilo, e na 
realidade a gente viu mas foi muito difícil.(Paulo Freire) 

 
Mostra a enfermagem em sala de aula, tudo é perfeito e maravilhoso 
isso na teoria, quando saímos das quatro paredes da sala de aula ai 
o bicho pega, tudo é diferente e complicado de resolver. (Darcy 
Ribeiro) 
 
[...] na faculdade a gente aprende a escrever um livro, na evolução, 
no CD, e uma das coisas que a minha preceptora sempre diz, era a 
questão da escrita. Mulher faça só a consulta mesmo porque a parte 
da escrita eu faço, porque você escreve demais. Eu fico frustrada 
sinceramente de vê uma coisa na faculdade e colocar outra na 
prática. (Anísio Teixeira) 
 

 

A dicotomia que afasta os conhecimentos teóricos do fazer prático no 

cotidiano do trabalho é motivo de crítica e frustração dos estudantes diante da 

realidade e dinâmica dos serviços de saúde. A gama de informações que ele 

apreendeu nas aulas teóricas para fazer o registro de enfermagem durante uma 

consulta de Crescimento e Desenvolvimento (CD) na criança, por exemplo, gera 

certo desconforto nos profissionais de saúde. Diante da sobrecarga de atividades a 

serem desenvolvidas ou talvez por receio de sua conduta ser colocada em cheque 

nos serviços de saúde, os profissionais tomam a frente do estudante causando, no 

último, angústia ao se sentir impotente no exercício de por em prática seu 

conhecimento adquirido em estudos e discussões na academia.  

Esse fato nos concede duas importantes reflexões: a postura que a 

universidade assume diante dos serviços e a dificuldade de os profissionais de 

saúde/gestão em refletirem juntamente com as instituições formadoras suas práticas 

e atitudes frente ao cuidado em saúde.  

 

O cotidiano do ensino não é problematizado como possibilidade de 
atualização da prática profissional que se deseja questionar com a 
diversificação de cenários de aprendizagem. Isso nos defronta com o risco 
de que, nessa interação, a universidade permaneça como referência do 
saber legítimo e autoritário, o que restringiria o olhar sobre os sistemas de 
saúde como espaços também legítimos de produção de saberes práticas 
inovadoras na construção da integralidade da atenção.(GUIZARDI et al., 
2006, p. 159). 

 



 

 

Apesar da necessária integração entre ensino/serviço/gestão e a importância 

constante da manutenção de possibilidades e diálogos, ainda é inquietante perceber 

a formação em saúde utilizando os serviços da rede pública de saúde apenas como 

campo privilegiado para desenvolvimento de atividades práticas que compõem essa 

formação, seja através da modalidade de estágio curricular ou de aula prática. A 

inserção da universidade nesses serviços se caracteriza por um relativo 

distanciamento, um tratamento de certa forma cerimonioso entre os envolvidos, no 

qual as críticas que tenham um do outro não encontram canais adequados de 

expressão, a não ser em outros espaços, aumentando os conflitos e disputas 

institucionais. Essa ausência do diálogo esperado gera limitações diante das 

possibilidades de um fazer diferenciado, que assuma concepções acerca do 

cuidado, dos processos e organização do trabalho, da gestão e da escuta 

qualificada do usuário.(ALBURQUERQUE et al., 2008).  

 

Mesmo tendo a disciplina do SACI, assim o objetivo do SACI é 
justamente da gente visualizar na realidade da unidade básica o SUS 
como é que ele se dá. Mas assim a gente ficava muito fora da 
sociedade, a gente ficava sempre assim vendo a comunidade de 
longe e não interagia.  E não participava dos processos. E assim a 
gente ficava todo mundo numa roda lendo texto, discutindo texto e 
não ia pra comunidade para vê como aquilo se dava. Pouca 
interação com a própria unidade, a minha experiência do SACI foi 
essa. Nenhuma articulação com a unidade de saúde, com 
comunidade, no final foi uma intervenção que não era voltada em 
nenhum momento para realmente fazer uma promoção em saúde, foi 
assim que aconteceu. (Paulo Freire) 

 

 

Os discursos remetem ao distanciamento existente entre a universidade, os 

serviços de saúde, bem como com a própria população envolvida nas atividades. 

Diante desse comentário, a participação da universidade na rede de cuidados 

precisa se fixar em eixos de sinergia e simbiose constante inerentes ao seu modo de 

funcionamento e natureza de suas ações. Dessa forma, deve assumir, junto à rede 

de serviços de saúde, co-responsabilidade e pactuação/negociação das ações a 

serem desenvolvidas em torno de interesses dos usuários e coletividade, ações 

essas que tenham como norte a busca pela integralidade da atenção à saúde, 

mediante a articulação com outros setores, ou seja, fazer acontecer a 



 

 

intersetorialidade como diretriz na formação em saúde.(PINHEIRO; CECCIM; 

MATTOS, 2006). 

A postura muitas vezes adotada pela universidade nos serviços de saúde é 

de fiscalização do processo de trabalho dos profissionais, colocando-se como 

detentora do pensar/saber, não compreendendo a condição e especificidade do 

trabalho vivo em ato nem tampouco as diferentes nuances que permeiam a conduta 

profissional frente ao processo de trabalho em saúde. Isso remete também a 

condução das atividades acadêmicas nas arenas de atenção à saúde, a 

universidade tem se mostrado pouco flexível na mudança de horário e adaptação à 

dinâmica dos serviços de saúde.  Por sua vez, os serviços de saúde e a gestão 

setorial em alguns momentos assumem o papel de resistência diante da 

possibilidade de autorreflexão de suas atitudes e práticas em saúde, o que 

geralmente é norteado por conflitos de saberes e poderes institucionalizados e 

arraigados. Diante dessa colocação, os alunos afirmam:  

 

Não existe compromisso do ensino em relacionar com o serviço o 
que está sendo trabalhado lá fora no atendimento de saúde. O 
serviço, ambiente de trabalho também não disponibiliza espaço para 
mostrarmos o que o ensino tem de inovador para o ambiente de 
trabalho. Tínhamos vontade de levar a teoria até o local de trabalho, 
mas a realidade é outra bem diferente no tocante à informação sobre 
as doenças, questionamentos sobre a higiene. Fica distante a 
relação teórica em sala de aula com a informação passada para os 
pacientes no PSF. O serviço de saúde está separado do ensino que 
a faculdade passa para gente. (Darcy Ribeiro) 

 
 

Diante do exposto, podemos perceber que nem a escuta qualificada nem 

muito menos o exercício contínuo do diálogo estão fazendo parte do processo 

ensino/aprendizagem na formação profissional na academia e no fortalecimento do 

SUS diante da articulação ensino/serviço. Mediante todas essas colocações, uma 

inquietação persiste em nosso pensamento: será que a universidade, a gestão e os 

serviços de saúde estariam preparados para romper com sua hegemonia espacial? 

Seria possível realmente exercitar a simbiose nas práticas de saúde, sejam elas de 

cunho pedagógico ou técnico/assistencial, se entregando à alteridade e ao devir? 

Qual o nosso compromisso diante desse desafio?  

A resposta talvez não seja a nossa pretensão momentânea, mas, com esses 

questionamentos, pretendemos gerar provocações e reflexões na busca por 



 

 

possibilidades que avancem no sentido de romper com a fragmentação entre o 

conhecimento e o fazer saúde. O desafio maior é assumir nossas limitações diante 

do objeto flutuante e mutável resultante das ações e práticas em saúde, envolvendo 

diferentes atores/sujeitos em seu planejamento e operacionalização.  

Dessa forma, o diálogo assume um espaço onde podemos concretizar a 

escuta à polifonia que marca as diferentes inserções, como confrontação das 

perspectivas de mundo e realidade que demarcam as práticas institucionais. Desse 

modo, pode ser um instrumento estratégico para expandir em mão dupla os efeitos 

da interseção entre os mundos do trabalho e do ensino, da mesma forma em que 

coletiviza um exercício de crítica a partir das dificuldades e necessidades que 

emergem.(GUIZARDI et al., 2006). Diante do convívio entre os vários atores/sujeitos, 

através do compartilhamento do processo de trabalho e da formação profissional, 

esses autores afirmam: 

 

Ao reconhecer a existência de um olhar-outro, ao ser tocado pela alteridade 
com que esse outro vive uma situação que se supunha conhecer (muitas 
vezes como saber teórico não impregnado de singularidades do viver), 
estudantes e trabalhadores ampliam suas leituras sobre a realidade, 
expandindo também as possibilidades de ação e intervenção que manejam 
(GUIZARDI et al., 2006, p. 163).  

 

 

A preocupação sentida pelos trabalhadores da equipe, de elaborar 

discursivamente sua ação em razão da presença dos estudantes, pode ser pensada 

como uma possibilidade de aprendizagem e formação no processo de trabalho, além 

de proporcionar uma troca mútua de vivências e partilha de conhecimentos e 

saberes.(GUIZARDI et al, 2006). Esse aprendizado é real, pelo menos na visão de 

discentes em muitos momentos do processo ensino/aprendizagem, o que podemos 

constatar principalmente durante os estágios vivenciados pelos estudantes. 

 

Eu só vim entender o que era referência e contrarreferência quando 
eu me deparei lá na unidade com o papel de referência lá na gaveta. 
(Paulo Freire) 
 
Agora de fato a gente está aprendendo o SUS, compreendendo e se 
aproximando dos termos. A gente está conseguindo compreender o 
sistema de informação, é ficha A, ficha MDDA, é tanta burocracia, ás 
vezes eu me pergunto como vou lhe dar com tanto papel, com tanta 
burocracia e nesse estágio a gente começa a visualizar e 
compreender como cada coisa funciona. Ou entender como aquilo é 



 

 

articulado, pra que serve, qual sua influência nesse serviço, assim e 
como ela vai utilizar essas ferramentas para a vigilância, pra atuar na 
comunidade e tudo. Eu acho que a gente aprende também, a 
organização do serviço a observar a normalidade, a dinâmica do 
serviço. (Anísio Teixeira) 
 

No estágio damos o primeiro passo para mudar e inovar a qualidade 
de como as informações são passadas para a população, mas não 
podemos dar continuidade a esse trabalho. (Darcy Ribeiro) 

 

 

A vivência durante os estágios do curso tem proporcionado um importante 

aprendizado aos discentes, permitindo uma maior visualização do funcionamento da 

rede SUS no lócus onde as ações e práticas de saúde se materializam, além de 

compreenderem, de fato, discussões realizadas em sala de aula sobre algumas 

temáticas. O contato direto com o ambiente de trabalho em saúde permite também 

uma oportunidade de inovação e aproximação com a educação popular, mesmo que 

isso venha recheado de tristezas pela falta de continuidade das ações desenvolvidas 

pelos estudantes durante a vivência na graduação.  

Podemos, com esses diálogos, interpretar a articulação ensino/serviço 

através da aprendizagem significativa, fruto da convivência com o cenário vivo em 

saúde, aliada à insatisfação dos estudantes por não encontrarem perspectivas no 

prosseguimento das atividades planejadas e executadas pelos mesmos durante o 

estágio. De acordo com as DCNs, “a aprendizagem deve ser interpretada como um 

caminho que possibilita ao sujeito transformar-se e transformar seu 

contexto”.(BRASIL, 2001, p. 8).  

Para Vasconcelos (2004), um dos meios de aproximação da realidade é o 

exercício do conhecimento popular.  A educação popular, para esse autor, é um 

modo de participação ativa de vários agentes no trabalho político que envolve 

questões sociais, como é o caso da educação. Toma como ponto de partida o 

processo pedagógico no cerne do saber intrínseco da população acerca de diversas 

questões que envolvem o trabalho, a vida social e a luta pela sobrevivência e pela 

transformação da realidade.  

O foco de atenção na educação popular é a valorização do saber e méritos do 

educando, permitindo a tomada de iniciativa e a apropriação do conhecimento. 

Nesse sentido, a educação popular é a ampliação dos espaços de interação cultural 

e negociação entre os diversos atores envolvidos em problemáticas sociais, que 



 

 

permitirão a construção compartilhada do conhecimento e da organização política 

necessária para superação do instituído que alimenta as diferenças de classes e 

culturas.(VASCONCELOS, 2004).  

Com essa compreensão, precisamos enfatizar na articulação 

ensino/serviço/comunidade a vasta gama de possibilidades de enfrentar a 

descontinuidade das ações, pois carecemos adentrar no universo da comunidade 

para que a mesma consiga apreender o significado das práticas de saúde atreladas 

à sua qualidade de vida.  

Mesmo com esses desafios pertinentes ao trabalho de educação em saúde, 

não podemos negar que o momento de imersão do estudante no cotidiano dos 

serviços traz recursos riquíssimos para a aprendizagem do cuidado e da 

organização dos processos de trabalho e gestão desses serviços. Essas 

experiências vivenciadas, bem como as observações realizadas no convívio, trazem 

reflexões sobre a prática do cuidado e suas repercussões. Essas compreensões 

tanto podem afastar ou aproximar o pensamento crítico dos alunos acerca das 

práticas que envolvem o processo de trabalho de enfermagem nos serviços de 

saúde, a partir de sua análise pessoal.  

A formação profissional, de acordo com as orientações ministeriais, tem como 

objetivo principal a mudança das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho vivo em ato, apoiando-se no fortalecimento do acolhimento e cuidado diante 

das diferentes dimensões e necessidades em saúde de sujeitos individuais e 

coletivos (ALBUQUERQUE et al., 2008). Diante dessa aproximação constante com 

os serviços, um dos grupos desabafa que a dicotomia teoria/prática não é tão 

percebida e que tudo de certa forma vai depender do serviço e do profissional que 

recebe o aluno nos estágios. 

 

Mas assim eu não vejo muita essa dicotomia teoria e prática não, pra 
mim não. Pra mim tem uma diferença só que é positiva porque a 
gente aprende bastante na teoria, principalmente no sétimo período. 
(Anísio Teixeira)  
 
Sem falar que vai depender muito da área que a gente vai estar no 
estágio. Porque eu tive muito sorte de estar em um local que o 
enfermeiro tem muita autonomia. A gente vai ter a oportunidade de 
estar em um estágio que a gente vai ver ou fazer aquilo mas pelo 
menos você aprende. (Anísio Teixeira) 

 



 

 

Feuerwerker e Lima (2002), quando anunciam a concepção pedagógica 

fundamentada na aprendizagem significativa, requerem necessariamente a 

articulação dos papéis da academia e dos serviços de saúde, sugerindo cooperação 

na seleção dos conteúdos, na produção de conhecimentos e no desenvolvimento de 

competência profissional.  Como eixo norteador, na aprendizagem significativa, tanto 

o educador como o estudante assumem papéis diferentes dos tradicionais. Dessa 

forma, o professor não é a fonte principal de conteúdo significativo, mas passa a ser 

um facilitador/moderador do processo ensino/aprendizagem, estimulando sempre 

uma postura ativa e crítica/reflexiva do estudante durante o processo de construção 

de conhecimento. 

Na realidade, a aprendizagem significativa extrapola o compartilhamento do 

professor e aluno em sala de aula, invadindo outros cenários possíveis de 

aprendizagem o que envolve outros sujeitos nesse processo. Hoje sabemos que 

existem diversos cenários de aprendizagem em saúde, não se limitando apenas ao 

ambiente hospitalar; já existe uma inserção cada vez mais frequente dos estudantes 

em unidades da atenção básica de saúde, em domicílios, escolas, dentre outros 

mecanismos sociais.   

Diante dessa realidade, concordamos com Ceccim e Carvalho (2006) quando 

afirmam que os hospitais são necessários, mas que devem alterar seu conceito de 

hospital-escola para hospital de ensino, onde a condição de ensino não se opõe 

como escola para o tratamento de patologias, se não como estratégia complementar 

para cuidados e práticas representadas pelo sistema de saúde. Desse modo, 

cumpre papéis de apoio matricial, avaliação de tecnologias, desenvolvimento de 

estratégias assistenciais e métodos de tratamento, no intuito de estimular a 

autonomia e o autocuidado dos usuários.(CECCIM; CARVALHO, 2006).  

É preciso lembrar que a simples adoção de novos cenários de aprendizagem 

não garante a (re) direcionalidade e transformações necessárias à construção de um 

patamar ético/político, assumida como alternativa cidadã em vez de uma postura 

econômica corporativa que marca a constituição das profissões em saúde.  Mesmo 

com a abertura de outros espaços de aprendizagem, o hospital ainda configura um 

ambiente bastante utilizado no processo ensino/aprendizagem pelas profissões em 

saúde. Infelizmente, mediante a hegemonia do saber médico e do modelo 

assistencial direcionado ao corpo doente, presença forte e constante nas condutas 

hospitalares, existem algumas dificuldades para os sujeitos entrevistados, o que 



 

 

ocorre com profissionais de saúde e até professores, em interpretá-lo como parte 

inserida no contexto do SUS. Esse fato fica evidente diante de algumas falas, como:  

 

E eu acho que o SUS que a gente consegue aprender é mais na 
unidade básica. A gente não consegue visualizar o SUS na rede 
hospitalar. Eu pelo menos percebo assim. A gente está no nono 
período e ainda tem essa dificuldade. Como se hospital também não 
fosse o SUS, e não consegue enxergar o SUS dentro do hospital. 
(Paulo Freire) 
   
Já visitamos o Hospital, mas não conseguimos vê o sistema SUS 
trabalhado dentro da sua integralidade. Vemos o SUS só na questão 
de referência dentro do hospital. O SUS é chamado apenas como um 
serviço que dá atendimento gratuito para a população. (Darcy 
Ribeiro) 
 
Dentro do hospital não vemos as políticas do SUS serem 
desenvolvidas dentro do que a população precisa. (Darcy Ribeiro) 
 
 

Perante esses comentários, podemos perceber que o ambiente hospitalar 

ainda configura um apêndice do SUS, distante principalmente de seguir os princípios 

e diretrizes norteadoras do sistema. Nessa conjuntura, o conhecimento teórico fica 

distante de ser posto em prática; na visão de alunos concluintes ainda é complicado 

compreender a rede SUS e todos os seus níveis de atenção, principalmente 

relacionar as intenções que surgiram a partir do movimento sanitário com o cotidiano 

assistencial ainda fortemente arraigado ao modelo curativista e individual.  

Neste sentido, percebemos que a contextualização dos diferentes cenários 

que permeiam o sistema de saúde brasileiro acontece de forma fragilizada nas 

discussões acadêmicas, pois é necessário relembrar que a reforma sanitária e as 

transformações que a acompanham vem acontecendo paulatinamente em meio às 

antigas práticas de saúde.  

Isto posto, também não podemos negar a necessidade de não dissociar a 

clínica e a epidemiologia, cada uma com suas particularidades, mas essenciais para 

o desenvolvimento das ações de saúde em todas as arenas do trabalho vivo. 

Feuerwerker (2005) defende que a epidemiologia seria uma ferramenta útil para 

dimensionar e priorizar problemas, mas não pode substituir a clínica, tecnologia do 

cuidado que deve resgatar sua dimensão subjetiva aliada às necessidades usuário 

centradas.  



 

 

Nesse intuito, Campos e Amaral (2007) sugerem que adotemos uma nova 

visão de clínica nas práticas de saúde, a qual ele nomeia de clínica ampliada ou do 

sujeito. Para desenvolver a clínica ampliada é necessária a ampliação de visão de 

objeto tratado pela clínica tradicional, como seu tratamento e cura, centrados ora na 

doença, ora nos problemas de saúde, situações que aumentam os riscos e 

vulnerabilidade das pessoas. A essência da clínica ampliada consiste em considerar, 

de forma concreta, que todos esses problemas ou doenças estão encarnados em 

sujeitos/pessoas reais e singulares. A natureza da terapêutica não envolverá apenas 

fármacos, cirurgias e exames de ponta, mas temos que valorizar o poder da escuta 

e do diálogo como apoio essencialmente terapêutico.   

Atualmente, com o propósito significativo de auxiliar as políticas de 

humanização e para dar visibilidade ao desenvolvimento da clínica ampliada, hoje o 

Ministério da Saúde (MS) desenvolve também a política das práticas integrativas e 

complementares no SUS. Essa estratégia tem como objetivo principal fortalecer à 

integralidade na atenção em saúde através do apoio e incorporação de experiências 

terapêuticas alternativas já desenvolvidas em muitos locais do país. Dentre as 

elencadas pelo MS, encontraremos a acupuntura, homeopatia, fitoterapia e 

outras.(BRASIL, 2006).  

Mesmo com todo esse arsenal de contribuição para o desenvolvimento da 

integralidade na atenção e consequentemente na formação em saúde, ainda nos 

deparamos com práticas procedimento centradas. Nesse contexto, a distorção 

teoria/prática também vem sendo percebida pelos estudantes nos serviços da 

atenção básica.  

Agora a gente sabe que existe a referência mas a contrarreferência 
até hoje eu ainda não sei se existe. Na minha unidade não tem papel 
de referência. Nas aulas a gente não conseguia nem imaginar o que 
seria essa referência e essa contrarreferência. (Paulo Freire) 
 
Na minha unidade só funciona por causa da enfermeira, se tirar a 
enfermeira, não funciona. Então que SUS é esse se a integralidade 
só funciona com a enfermeira? A questão da acessibilidade também 
é complicado, principalmente com relação à adscrição da clientela, e 
isso nega a universalidade do sistema. (Anísio Teixeira) 
 
O programa de saúde da família fica apenas nas siglas PSF, porque 
ele hoje virou pronto-socorro e os profissionais de saúde que lá 
trabalham entraram na dança, o enfermeiro só faz preventivo; o 
médico só passa remédio para dor; o dentista extração e obturação; 
perdeu o sentido e planejamento, educação, saúde e informação de 
prevenção. (Darcy Ribeiro) 



 

 

 
Franco e Merhy (2007) aludem que nada garante que através da reorientação 

do modelo assistencial e adoção do PSF haverá ruptura com a dinâmica médico 

centrada, do modelo hegemônico atual. Isto tem como base principalmente se a 

estratégia não consentir que a relação entre usuários e profissionais seja pautada 

horizontalmente em parâmetros de trabalho no território em tecnologias de saúde, 

de civilidade, acolhimento e construção de processos mais compromissados com os 

usuários, seus cuidados e curas e sua autonomia nesse processo.  

Esses autores defendem que o PSF deve avançar na adoção de dispositivos 

de transformações que ultrapassem sua estrutura, transpondo mudanças nos 

microprocessos do trabalho em saúde, no cotidiano e fazeres de cada profissional, a 

partir de dinâmicas relacionais. Nesse intuito não é apenas uma mudança de modelo 

assistencial, mas uma possibilidade de transformação de sujeitos, condutas e 

valores que fortaleceria o comprometimento com o SUS.  

 

É necessário associar tanto novos conhecimentos técnicos, novas 
configurações tecnológicas do trabalho em saúde, bem como outra 
micropolítica para este trabalho, até mesmo no terreno de uma nova ética 
que o conduza. E, isto, passa pela construção de novos valores, um 
comportamento pautado pela solidariedade, cidadania e humanização na 

assistência.(FRANCO; MERHY, 2007, p. 115-116). 
 
 

Partindo da necessidade de romper com a distância entre prática e teoria, as 

atitudes tomadas frente ao campo real de atenção também precisam passar por 

mutações relevantes no movimento dinâmico do fazer ações e intervenções em 

saúde. É imprescindível aproximar as instituições de ensino ao cotidiano do trabalho 

em saúde, mas isso não compete legitimar atitudes e condutas hegemônicas que 

corrompem e distorcem, na essência, o SUS.  Nesse sentido, da mesma forma que 

universidades e escolas de ensino necessitam rever fazeres pedagógicos 

condizentes com a realidade dos serviços de saúde, esses últimos também 

precisam exercitar a autopoeise discutida por Maturana (1998), ou seja, 

autoavaliarem suas práticas ao produzirem cuidados e atenção no contexto atual e 

político da saúde brasileira.  

Esse exercício é uma via de mão dupla dinâmica, no qual não podemos 

deixar prevalecer, diante das barreiras e impasses que permeiam as práticas de 

saúde, justificativas e ausência de instrumentos apenas pela deficiência de recursos 



 

 

financeiros; portanto, todos somos responsáveis pela concretização do SUS e 

conscientes dos percalços que permeiam essa conquista.      

 

Nosso tempo está pouco para questionarmos as políticas do SUS 
dentro do atendimento para que a população veja que o SUS não é 
um atendimento gratuito que temos direito e sim um atendimento que 
está sendo pago por nós e que precisamos de informação para saber 
o que temos direito dentro deste sistema. (Darcy Ribeiro) 
  
 O que falta é os profissionais do trabalho de saúde levar o que 
aprende em sala de aula para o programa de saúde. (Darcy Ribeiro) 

  
A população precisa de profissionais que entendam o que eles 
precisam para melhorar sua vida, pois remédios aliviam a dor 
naquele momento. Mas quando chegam em casa a dor, a angústia 
continua, sem nenhum remédio ainda lançado pelo Ministério da 
Saúde. (Darcy Ribeiro) 

 

Diante das conversações, percebemos a preocupação dos estudantes em 

uma mudança real do modelo de assistência prestada, na realidade local, inclusive 

referenciando a importância da união teoria/prática na produção do cuidado. Eles 

conseguem também visualizar que o papel profissional vai além da prestação dos 

serviços e penetra na condição de estimular e fortalecer a cidadania e a consciência 

sanitária.  

Nesse contexto nos damos conta da complexa tarefa na modificação de 

pensamentos, posturas e condutas profissionais no cotidiano das práticas de saúde. 

O processo educativo nesse campo não se resume apenas ao desenvolvimento de 

capacitações pontuais e cursos isolados e organizados de forma programática e 

fragmentada; é necessário também promover uma proposta de 

ensino/aprendizagem contínua que não se feche em si, e se materialize no dia- a- 

dia do processo de trabalho.  

Com esse intuito, foi desenvolvida a proposta da educação permanente pelo 

MS através do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES). A 

proposta do DEGES tem como objetivo principal “a adoção da educação 

permanente para recomposição das práticas de formação, atenção, gestão, 

formulação de políticas de controle social no setor saúde ”.(BRASIL, 2004b, p. 7).  

No apoio estrutural à política de educação permanente deu-se início o 

processo de constituição dos Polos de Educação Permanente em Saúde, instâncias 

de articulação interinstitucional criados para assumir o papel de dispositivos e 



 

 

espaços capazes de promover rodas de debates e de construção coletiva. Dentre os 

autores e atores co-partícipes do processo de desenvolvimento da educação 

permanente estão: gestores estaduais e municipais; universidades e outras 

instituições de ensino em saúde; centros formadores; hospitais de ensino; 

estudantes e trabalhadores de saúde; conselhos de saúde; entre outros.  

A educação permanente tem o papel na concretização do encontro entre o 

mundo do trabalho e o mundo da formação, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, brotando da 

problematização no âmago de cada serviço.(BRASIL, 2004b). Conforme Ceccim 

(2004), a centralidade da Educação Permanente diz respeito a: 

 

[...] sua porosidade à realidade mutável e mutante das ações dos serviços 
de saúde; é sua ligação política com a formação dos perfis profissionais e 
de serviços, a introdução de mecanismos, espaços, temas que geram 
autoanalise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, 
pensamento (desruptura com instituídos, fórmulas ou modelos) e 
experimentação (em contexto, em afetividade – sendo afetado pela 
realidade/afecção.(CECCIM, 2004, p. 162). 
 
 

Para a condução dessa porosidade entre os envolvidos, a polifonia e o 

diálogo devem estar presentes, permitindo a possibilidade de retrocessos e avanços 

permanentes no âmbito concreto da assistência em saúde. Nesse encontro de vozes 

e opiniões diversas, o pacto firmado de convivência e as relações horizontais 

baseadas no respeito à alteridade são imprescindíveis para permitir a simbiose e a 

condução da orquestra polissêmica dos sujeitos/instituições inseridos. Isto é um 

convite ao devir, ao refazer a história, ao reaprender o ser, embriagados de 

subjetividade, de humanescência e solidariedade. Como aposta Merhy (2005, 

p.173), a educação permanente só poderá ter força em si, ser posta em prática se 

“atingir a alma do operar ético/político do trabalhador e dos coletivos na construção 

do cuidado”.  

Envolvidos por este pensamento de mudança necessária no contexto da 

relação ensino/serviço os discentes explanam:   

  

O aluno transforma o ambiente rústico da prática com as inovações 
atuais; é preciso colocar em prática o que vemos na aula teórica. 
(Darcy Ribeiro) 

 
Precisa mostrar em sala de aula a realidade do trabalho SUS; a 
universidade precisa participar do trabalho nos hospitais, PSF; 



 

 

precisam ser abordadas as políticas e a integralidade do SUS dentro 
do atendimento; precisamos de capacitações para buscar melhoras. 
(Darcy Ribeiro) 

 

 

Em meio ao desencontro das atitudes na academia e dos afazeres nos 

serviços de saúde, precisamos exercitar uma nova forma de transpor esse 

distanciamento e promover uma reflexão nos dois cenários responsáveis pela 

formação profissional/cidadã através do compromisso com a política de saúde e 

principalmente com as necessidades sociais coletivas.(CECCIM, 2005).  

O desafio, da educação permanente como lembra Ceccim (2004, p.167), é 

“ambicioso e necessário”, principalmente na conjuntura na qual encontrar-se 

arraigada a cultura e o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, envolvida por 

sentimentos de disputa, poder e exclusão. Sendo assim, o encontro de Teseu com o 

Minotauro é algo inevitável no labirinto da formação em saúde. Cabe a nós, 

atores/sujeitos desse processo, dar um desfecho como o conto de Ariadne, onde 

Teseu consegue aniquilar o Minotauro, ou então permanecer adotando as práticas 

hegemônicas centradas na individualidade, entregando Teseu à própria sorte no 

labirinto de Creta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSDICIPLINARIDADE E/OU INTERDISCIPLINARIDADE  



 

 

7 TRANSDISCIPLINARIDADE E/OU INTERDISCIPLINARIDADE: bifurcações no 

caminho 

 

Uma vez que todas as coisas são causadas e 
causadoras, ajudadas e ajudantes, mediatas e 
imediatas, e todas estão presas por um elo natural 
e imperceptível, que liga as mais distantes e as 
mais diferentes, considero impossível conhecer as 
partes sem conhecer o todo, tanto quanto 
conhecer o todo sem conhecer, particularmente as 
partes. 

Blaise Pascal 

 

No percurso de Teseu no labirinto em busca da saída, ele se depara com 

várias entradas, falsas saídas, idas e vindas quase intermináveis e exaustivas, pois, 

embora ele esteja envolto pelo fio de Ariadne, a visão lhe permite enganar-se e 

iludir-se nesse trajeto. E no perambular da reflexão sobre a formação em saúde 

também encontramos bifurcações, encontros e desencontros que na realidade se 

tornam instrumentos e tentativas de avanço. A interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade assumem nesse contexto mais uma possibilidade de discussão 

sobre o processo ensino/aprendizagem em saúde.  

Nesse sentido, queremos deixar claro que não é nossa pretensão fechar 

conceitos sobre esses dois termos, porque poderíamos cair no erro de não abraçar 

toda a sua amplitude e complexidade, como nos lembra Morin (2006, p. 115), 

interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade são “difíceis de 

definir, porque são polissêmicos e imprecisos”. Em meio a essa reflexão, iremos 

então enveredar por algumas óticas que tivemos aproximação para conduzir as 

análises dos discentes participantes deste estudo acerca dessa problemática.  

Na conjuntura política e socioeconômica temos assistido a vários avanços no 

campo científico e tecnológico, norteados por pensamentos cada vez mais 

especializados, fragmentados, compartimentalizados e fechados.(MORIN, 2007a). 

Essa visão em pedaços também acompanha a produção do cuidado e da formação 

em saúde na realidade atual, no berço do neoliberalismo. Somos telespectadores de 

uma prática estilhaçada, que alimenta e sustenta o sistema de saúde ainda 

hegemônico, tanto nas condutas assistenciais de saúde como na organização e 

planejamento do ensino.  

A formação dos profissionais de saúde ainda se depara com a fragmentação 

do trabalho, especialização profissional, visando à atenção individual e curativa, 



 

 

centrada apenas no aspecto biológico do ser. Seu arranjo continua dando grande 

ênfase à valorização da doença e às suas causas meramente biológicas, fazendo 

analogia do homem com uma máquina previsível e domesticada, organizando assim 

a produção dos serviços e o ensino em saúde para atender às suas demandas. 

(TIMOTEO, 2000; COSTA, 2007; COSTA, 2008).  

 

Desde o relatório Flexner, temos na seleção de conteúdo, metodologias e 
formas de avaliação da hegemonia da atenção hospitalar, das 
especialidades e do modelo curativo individual no ensino da saúde uma 
educação dos profissionais marcada por uma ciência das doenças; um 
corpo entendido como o território de onde evoluem enfermidades e uma 
clínica como o método experimental de restauração de uma suposta 
normalidade da saúde dos órgãos. Essa formação tem contribuído 
sobremaneira para a precoce especialização, um desejo pela 
superespecialização e a utilização excessiva de tecnologias por 
equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico.(CECCIM; CARVALHO, 
2006, p. 73). 

 

Essa fragmentação resulta numa prática de ensino norteada por divisão em 

disciplinas, onde cada matéria é entendida como autônoma e independente, fazendo 

prevalecer o desvirtuamento da capacidade de unir, juntar os saberes. “Nestas 

condições, as mentes formadas pelas disciplinas perdem suas aptidões naturais 

para contextualizar os saberes, do mesmo modo que para integrá-los em seus 

conjuntos naturais”.(MORIN, 2007a, p. 40).  Esse fato gera um grande transtorno, 

diminuindo e enfraquecendo a capacidade humana de se responsabilizar pelo outro, 

seja na realização de tarefas profissionais ou diante da interação e produção de 

vínculos com a coletividade.(ASMANN; SUNG, 2003; MORIN, 2007a). 

Diante disso, não queremos negar a importância das especializações, mas 

precisamos assegurar que ao optar por elas, não podemos acreditar que estamos 

ungidos de verdades definitivas e certezas previsíveis. Isso proporcionaria uma 

visão míope da interdependência dos conhecimentos, segregando o complexo, a 

multidimensionalidade dialógica e a polissemia do processo educar/aprender para a 

vida. Na condução do projeto pedagógico do curso de enfermagem, os alunos 

explanam suas angústias diante da segregação das disciplinas, conteúdos e 

saberes.  

 

Na realidade a gente tem essa fragmentação desde cedo, porque é 
primeiro, segundo e terceiro período, o básico, o basicão. E ai chega 
no quarto período a gente começa a ver coisas assim, quando a 



 

 

gente consegue ligar uma coisa com a outra em casa, estudando. 
(Anísio Teixeira) 
 
Inicialmente com algumas disciplinas existe este contato. A gente 
estuda mais a parte geral, não conseguindo atrelar uma coisa ou 
outra, fica muita coisa, conteúdo solto. Ficamos na expectativa de 
quando chegar á prática e tudo melhorar. (Darcy Ribeiro) 
 
Já que a gente está falando em articulação das disciplinas vocês não 
acham que a nossa formação da grade é feita em blocos? O quarto 
período é o bloco da humanização, o quinto é o bloco da saúde 
pública, o sexto período é o bloco do hospital, o sétimo é o de saúde 
pública de novo, o oitavo também para o novo ser do hospital. É bem 
em bloco mesmo, eles não integram. Até o terceiro período é o bloco 
geral, que você tem que pagar e aí a gente passa por partes. Tudo 
isolado. (Paulo Freire) 
 

Em relação a esse comentário da grade está dividida em blocos, eu 
já ouvi comentários de muitos alunos, dizendo eu já passei pela 
saúde pública e agora eu já não lembro mais de nada, e agora? Quer 
dizer passou por isso, e quando chega na outra disciplina não lembra 
porque não tem essa ligação. (Paulo Freire) 

 
 

São comentários que ilustram a indignação e dificuldade de articular as 

disciplinas e compreender seu contexto. Este fato conduz a uma visão 

compartimentada da significação do ensino/aprendizagem. Ao vivenciar o curso 

presenciando essa divisão de disciplinas, conteúdos extensos e 

descontextualizados, os estudantes expressam esperança de que a prática pode ser 

um espaço de salvação, de (re) ligação dos saberes.  

Morin (2007a, p. 42) atenta para esse fato, reforçando que “a educação que 

nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, a unir os conhecimentos, o 

conjunto deles constitui um quebra-cabeças ininteligível”. Esse mesmo autor enfatiza 

que esse tipo de conhecimento é uma forma particular de abstração, ou seja, extrair 

o objeto/saber do seu meio, rejeitando as intercomunicações e interrelações 

pertinentes ao viver coletivo, levando a crença de que tudo pode ser minimamente 

calculável, formalizado.   

Com relação ao processo de formação, Barros (2006) compara a condução 

deste como uma serialização, assim como o processo produzido em uma fábrica, 

onde todos não se apropriam do saber/fazer, desconhecendo, na maioria das vezes, 

o produto final e a sua totalidade provenientes da desarticulação e fragmentação. A 

aprendizagem nesse contexto se perde, se esvazia, como algo sem sentido ou 

significância para a vida, seja profissional ou pessoal. 



 

 

Pra que tanta disciplina se não será aproveitada, e principalmente se 
não for integrada? Essas disciplinas como filosofia, sociologia, 
antropologia, não estão direcionadas para o nosso curso. Eu até hoje 
não sei o que Karl Max vai servir pra minha vida! (Paulo Freire) 

Eu acho que tem também a questão da continuidade da disciplina, é 
o caso de anatomia. A gente vê no primeiro período e depois a 
disciplina acabou, acabou, e eu só vou me lembrar da disciplina nos 
estágios. Porque quando passa a disciplina eles não revisam! 
Quando chega nos estágios a gente não lembra mais. (Anísio 
Teixeira) 
  
E assim também tem a questão da falta da ponte da bioquímica, que 
tem com a histologia. Você não tem aquela ponte, você não ver o 
todo, tá entendendo?Quando é que eu vou usar isso na minha vida? 
Sem falar nos professores que são de outra área, de outros cursos. E 
nós não vemos qual o enfoque na enfermagem. (Darcy Ribeiro) 
 
É aquela velha história do ensino médio, fundamental, aí você está 
estudando física, aí o professor só lhe mostra aquela fórmula, não 
junta tudo com a prática como muitos professores fazem. Você passa 
três anos da sua vida pensando: Meu Deus onde eu vou usar isso, 
na minha vida? E quando você pára pra estudar direito você percebe 
que o mundo é física, é química. Então na enfermagem é do mesmo 
jeito, quando você está lá na fisiologia você não pára pra pensar 
onde vai usar isso, e é aquela coisa mecânica que você só está 
preocupado em decorar e não em juntar. Você não pára pra pensar 
onde vai usar! (Anísio Teixeira) 

 

 

Nesses discursos, os discentes colocam a necessidade da existência da 

articulação das disciplinas que permeiam o curso e que seus saberes se aproximem 

da realidade do trabalho, da vida e da enfermagem. Os assuntos abordados 

precisam sair da imobilidade e a-historicidade; devem ser envolvidos pelo 

movimento contínuo e dinâmico do devir.  

As dificuldades enfrentadas no contexto do curso de graduação de 

enfermagem da UFRN em relação à articulação das disciplinas, principalmente do 

ciclo básico com a profissão, não são novas; pelo contrário, se perpetuam. 

Encontramos no trabalho de Timoteo (2000) que esse problema não estava ou está 

diretamente ligado apenas como são ministrados os conteúdos do ciclo básico; mas 

que essas questões podem desnudar dificuldades estruturais, bem como questões 

paradigmáticas e conjunturais de uma sociedade capitalista que reproduz a divisão 

social, hegemonia da classe dominante para manter o ensino pautado no modelo 

flexneriano.  



 

 

Mesmo diante das orientações dadas pelas DCNs (BRASIL, 2001) no que se 

refere aos conteúdos, isso não garante a materialização, de fato, do rompimento 

com esse modelo fragmentado, verticalizado de organização disciplinar. Nas 

diretrizes, por exemplo, é preciso incentivar no curso de graduação em enfermagem 

a articulação dos conhecimentos teóricos com todo o processo saúde/doença do 

cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 

enfermagem.(BRASIL, 2001).  

 Infelizmente, os processos formativos oferecidos pela universidade ainda 

encontram-se desvinculados e descompromissados com a realidade, não 

produzindo saberes que revelem ou transformem a vida de fato, constituindo-se 

como saberes cegos, paralisados e desatualizados que não apresentam relação 

com o contexto social. Mediante esses percalços, o desafio de desmanchar os 

territórios fechados do saber/poder das disciplinas/campos das práticas de saúde é 

algo primordial para exercitar o aprender a aprender, capaz de permitir um processo 

ensino/aprendizagem que esteja ancorado em estratégias homogeneizadoras, 

abertas para a alteridade através de um discurso dialógico e polifônico.(DELORS et 

al., 1998; BARROS, 2006).  

Na tentativa de romper com as fronteiras enclausuradas que afastam as 

disciplinas, precisamos nos apoiar nos instrumentos intercessores capazes de 

produzir desestabilização entre os envolvidos, promovendo entrecruzamento entre 

os diferentes domínios do saber, fazendo mover inquietação ao marasmo e 

estabilidade existente em cada espaço disciplinar legitimado.(BARROS, 2006; 

MORIN, 2007a). Com esse objetivo, entram a interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 

 Almeida Filho (1997), ao discorrer sobre a transdisciplinaridade no campo da 

Saúde Coletiva, enfatiza que só através de ações transdiciplinares seria capaz de 

dar conta de um objeto complexo, a saúde. Para isso, seria necessário utilizar 

totalizações provisórias, construídas pelo cotidiano transversal de sujeitos do 

conhecimento, sendo operadas na concretude dos aparelhos cognitivos, não 

havendo necessidade de exclusão dos especialismos, desde que enriquecidos com 

aportes transdisciplinares. 

Para Barros (2006), não podemos nos convencer que para haver de fato um 

desligamento das barreiras rígidas, que marcam as limitações disciplinares, só uma 



 

 

articulação entre elas daria uma resposta significativa, o que ela chama de 

interdisciplinaridade. Essa articulação continua mantendo a idéia de disciplinas 

independentes através de um superficial contato de idéias, uma com as outras, uma 

conjugação de domínios onde cada uma demarca seu território. Nesse contexto, a 

única saída seria a perspectiva transdisciplinar que permite, através da 

desestabilidade entre os campos disciplinares, uma intervenção que visa à 

movimentação descoordenada dos modos instituídos de funcionamento sem a 

intenção de criar novas identidades. A autora afirma:  

 
 Apropriar-se de uma perspectiva transdisciplinar implica, portanto, assumir 
uma postura ético-política que afirma a comunicação máxima entre os 
diferentes saberes, incluindo a análise histórico-crítica da própria divisão de 
saberes, des-disciplinarizando, des-naturalizando, rompendo com os 
domínios constituídos de competência, o que não significa negar as 
especificidades dos saberes e suas singularidades. Mas se recusar a 
assumir um projeto de formação que faça apologia dos especialismos 
enclausuradores que não permitem a experimentação. (BARROS, 2006, p. 
148). 
 
 

No documento do projeto pedagógico do curso de enfermagem da UFRN, a 

interdisciplinaridade constitui um dos princípios básicos, eixo norteador da formação 

do enfermeiro. Dessa forma, o projeto tem a seguinte compreensão:  

 

Interdisciplinaridade entendida como o conjunto de atividades teóricas e 
práticas desenvolvidas entre os departamentos e disciplinas que compõem 
o curso, na perspectiva de integrar conteúdos e melhor instrumentalizar o 
aluno para a sua aplicabilidade. A interdisplinaridade é compreendida como 
uma etapa, rumo à conformação do currículo integrado para o curso de 
enfermagem da UFRN.(UFRN, 2001, p.21, grifo do autor). 
 
 

Entretanto, o destaque dado pelo texto do projeto pedagógico, em relação à 

interdisciplinaridade, não nega a complexidade da sua consolidação diante das 

dificuldades impostas pelo contexto universitário. O currículo integrado é um desafio 

ao se inserir no universo acadêmico que ainda adota sua estrutura administrativa em 

unidades departamentais, dificultando autonomia e tomada de decisões. Sem falar 

que a fragmentação em disciplinas minimiza o compromisso dos professores, 

limitando-se muitas vezes ao seu mundo disciplinar e campo de atuação direto e 

objetivo, desfavorecendo o andamento de avanços e mudanças na 

enfermagem.(UFRN, 2001). 



 

 

Como podemos notar, apesar dos progressos em discussões e produções 

textuais, os desafios em garantir os princípios de interdisciplinaridade no cenário da 

formação em saúde na realidade da UFRN permanecem e ainda promovem a 

manutenção do ensino bancário, centrado no professor, conforme assinala Freire 

(2007a), privilegiando os espaços isolados dos conteúdos.  

Isso não impede pensar a mudança, o diálogo interdisciplinar ou 

transdisciplinar, pelo contrário, fortalece a ideia de superação possível que venha 

inclusive a acontecer em outros espaços não necessariamente primeiro nos muros 

da universidade, mas em outros âmbitos, como nos serviços de saúde, contagiando, 

assim, o mundo acadêmico. Com intuito de compreender a aproximação existente 

entre algumas disciplinas, seus benefícios e enveredando sobre as sugestões dos 

discentes acerca da superação da fragmentação entre as mesmas, eles discorrem:  

 

A mais próxima foi a disciplina de epidemiologia com saúde coletiva 
porque as outras, sociologia e semiologia não têm nada a ver, a 
sociologia aqui, a semiologia ali e assim vai. Ás vezes quando a 
gente consegue na cabeça de cada um juntar uma coisa com a 
outra. (Paulo Freire) 
 
Todas as disciplinas têm seu valor e qualidade para nossa vida 
profissional. Mas as do sétimo período! Mesmo com uma grande 
quantidade de carga horária, cansativo o período, mas de 
qualidades, com disciplinas bem importantes, de muita valia para o 
curso e o caminhar de nossa profissão. Posso dizer que meu 
currículo melhorou nesse período. (Anísio Teixeira) 

No quinto período a gente paga a disciplina saúde do adulto 1.  
Então a gente estava naquele momento interagindo com o serviço 
especializado, e isso daí a gente não fazia ideia de como o paciente 
chegava até lá, pra onde ele vai voltar, e assim não se toca nesse 
assunto. E pra gente que não conhece vai passar despercebido. 
Essa pessoa estava num serviço especializado, e antes dessa 
pessoa vir, ela em uma comunidade, tava em uma unidade básica de 
saúde, que daí foi referida pra ali e que vai voltar pra unidade básica.  
Porque de manhã nós estávamos no serviço especializado e à tarde 
na unidade básica, mas não tinha essa articulação entre as 
disciplinas. (Paulo Freire) 

 
Eu acho assim que precisa melhorar bastante em relação às 
metodologias, ao direcionamento do que vai ser trabalhado, à 
articulação com esses conhecimentos, articulação entre os próprios 
professores, e articulação com os alunos. E assim as ementas das 
disciplinas, que tipo de informações também estão sendo 
selecionadas para elas, porque a gente vê professor aqui que não 
tem formação na área de enfermagem e nem se quer conhece qual a 
função do enfermeiro para direcionar a gente. (Paulo Freire) 



 

 

 
A gente não teve orientações do que a gente pode prescrever, o que 
a gente não pode, e por que isso, qual a ação desse medicamento? 
Qual o papel do enfermeiro?! Entendeu! A gente tem que pagar 
farmacologia e aquilo que estava direcionado pra gente o que a 
gente vai usar. (Anísio Teixeira) 
 

  

Nas duas primeiras falas, os estudantes percebem articulação entre as 

disciplinas em alguns momentos do curso; um deles é no sétimo período, o que 

proporcionou muita satisfação em participar da dinâmica de ensino, sendo inclusive 

fator desencadeante de descoberta do caminho na enfermagem, um salto de 

qualidade. No segundo comentário percebemos uma tênue articulação entre 

epidemiologia e saúde coletiva, no decorrer do curso.  

De fato, o que mais se evidencia nos discursos é a possibilidade de juntar o 

que parece impossível, de reintegrar saberes que deveriam estar mais do que 

articulados. Os alunos contestam a necessidade de aproveitar as aulas teóricas para 

conduzir discussões pertinentes visualizadas claramente na prática. Outro fator 

importante é a revisão das ementas das disciplinas direcionando para o cotidiano da 

enfermagem, da realidade dos serviços de saúde. Como exemplo referido, citamos 

farmacologia que reoriente o acoplamento dos conteúdos ministrados, as 

probabilidades de vivências no processo de trabalho do enfermeiro em relação à 

prescrição de medicamentos.  Nessa ótica, percebemos que a interdisciplinaridade 

não é tão distante ou impossível de acontecer, como nos alerta Morin (2006, p. 115, 

grifo do autor): 

 

Enfim, o importante não é ter apenas a ideia de inter- e de 
transdisciplinaridade. Devemos “ecologizar” as disciplinas, isto é, levar em 
conta tudo que lhes é contextual, inclusive as condições culturais e sociais, 
ou seja, ver em que meio elas nascem, levantam problemas, ficam 
esclerosadas e transformam-se. 
 
 

Nesse sentido, o autor caminha para um significativo meio de transpor as 

disciplinas sem negar sua existência, sem romper necessariamente com o seu 

fechamento totalizante, mas que, pela condição única e ao mesmo tempo complexa 

em que tudo está necessariamente ligado, mesmo diante de suas diferenças 

singulares. Em meio a essas reflexões, lembramos que os elementos para o diálogo 

entre as disciplinas é algo que depende particularmente de nós (professores e 

alunos), atores do processo ensino/aprendizagem, não existindo receitas prontas e 



 

 

acabadas, mas, apenas, o/s caminho/s desse acontecimento necessário nos dias 

atuais.  

Diante dessas discussões, a proposta pedagógica a ser adotada deve 

requerer um currículo integrado, vivo, pulsante, em rede, na tentativa de 

proporcionar uma interdisciplinaridade, e por que não dizer transdisciplinariedade. 

(MORIN, 2007a, 2008b). A troca de saberes se dá além do ambiente em sala de 

aula e muros das instituições de ensino, uma vez que ela acontece em todos os 

espaços possíveis e imagináveis onde nos permitimos enxergar o conhecimento. 

Para Morin (2008b), o processo de aprendizagem é uma razão dialética e dialógica, 

que se materializa no ir e vir da realidade social em direção do vir a ser a partir da 

transformação dos sujeitos. Freire (2007b) acrescenta que o interesse pelo 

conhecimento existe quando nos enxergamos e nos identificamos com o saber, e 

quando necessariamente nos conscientizamos do nosso papel crítico reflexivo 

diante dele.  

Ao velejar pelas inúmeras possibilidades de encontrar o caminho certo em 

meio às bifurcações, Teseu se arrisca a dar início às tentativas orientado pelo 

direcionamento do fio de Ariadne. Se todas as teias temáticas que abordaremos até 

o término dessa pesquisa nos conduzir a uma saída para concretização da 

transdisciplinaridade e/ou interdisciplinaridade, iremos nos permitir ao risco, como 

diz o ditado popular: “Melhor morrer tentando do que viver sem nunca ter tentado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABORDAGENS DIDÁTICAS/METODOLÓGICAS/RELACIONAIS 

 



 

 

8 ABORDAGENS DIDÁTICAS/METODOLÓGICAS/RELACIONAIS: amarras no fio 

de Ariadne 

 

Professor/a é alguém que ajuda a olhar, e não só 
a abrir os olhos...“mãe, me ajuda a olhar”! gritou a 
criança ao correr pela primeira vez até a praia.  

Hugo Asmanm 

 

 

No caminho de volta a Creta, Teseu se depara com amarras no fio de 

Ariadne, dificultando sua saída do labirinto. Esse fato deixa Teseu estarrecido, pela 

vontade de rever seu amor e pelo desejo de comemorar com seu povo sua 

conquista ao combater o Minotauro. A sensação de estar próximo da saída, lhe dá 

forças para continuar e não desistir diante dos obstáculos. Com essa convicção, 

Teseu começa a se desfazer das amarras que o prendem ao labirinto, mesmo diante 

da solidão que lhe corrói a alma. Nessa mesma perspectiva, iremos tecer sobre as 

abordagens didáticas/pedagógicas e relacionais do processo de formação na 

enfermagem na atualidade, confrontando com as vivências dos estudantes 

participantes da investigação.  

Hoje já não podemos conceber a educação e, por conseguinte, o ensino 

como mera transmissão de conhecimentos e saberes prontos e acabados. No 

desafio paradigmático pelo qual passa a sociedade, com tantas incertezas e 

constantes transformações, a educação precisa assumir outro papel. Maturana 

(1998), Asman e Sung (2003) e Moraes (2003) compreendem que educar significa 

criar experiências de aprendizagem e não transmitir saberes e coisas prontas e 

definidas. Na verdade, educar é perceber que o mundo é relacional, que a força da 

vida está no enlace, num processo contínuo que dura uma vida inteira, e que ocorre 

todo tempo e de maneira recíproca. Não se aprende se não se está inserido no 

processo de criar-se e recriar-se, de estar junto (com) vivendo, partilhando com o 

outro, na vida e com o mundo.  

A busca pelo conhecimento nos dias atuais não se resume pela finalidade de 

encontrar espaço no mercado de trabalho, mas envolve o desejo de abastecer-se de 

saberes por toda a vida, de forma infinita e dinâmica.  Nesse contexto, os 

conhecimentos são instrumentos para nos adaptar às mudanças, incertezas, 



 

 

enriquecer e dar sentido às nossas vidas, ao conviver permanente com a alteridade 

do outro.  

Com essa premissa, a educação deve organizar-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, segundo o relatório da UNESCO: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser.(DELORS et 

al., 1998, p.101-102).  Esses pilares do conhecimento se perpetuam por toda a vida 

humana, em suas diferentes fases e cenários; a educação passa a compreendê-los 

como fios de uma mesma teia, pedaços de um mesmo mosaico, unidos, 

entrelaçados para dar sentido e significado à educação para e com a sociedade. As 

próprias DCNs (BRASIL, 2001) para os cursos de graduação em saúde dão ênfase 

a essa afirmação, quando ressaltam que seu objetivo é  

 

levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender 
que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com 
autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias 
e comunidades.(BRASIL, 2001, p. 4, grifo do autor). 
 

 

 Dessa maneira, fica evidente também que as diretrizes curriculares se 

preocupam com a formação em saúde, considerando o processo 

ensino/aprendizagem como instrumento para uma educação para a vida, sem negar 

a importância do fazer técnico/científico, de forma crítica e reflexiva, nem esquecer a 

inserção social do profissional e seu compromisso com a sociedade.   São muitos os 

desafios nessa perspectiva, dentre eles estão as teias temáticas já tecidas nos 

capítulos anteriores deste trabalho, pois, como afirma Morin (2006), tudo é tecido 

junto, unido. Com esse propósito, nos deteremos nesse momento em outro desafio 

pertinente para uma educação envolvente, as abordagens didáticas/pedagógicas 

utilizadas pelos docentes, a organização dos horários de aulas/estudo e a inter-

relação professor/aluno e professor/professor.  

Diante do exposto, acreditamos que o professor no agir pedagógico 

problematizador tem um papel diferenciado do tradicional. Seu agir assume o papel 

de facilitador do processo ensino/aprendizagem, o responsável por mostrar/conduzir 

alguns caminhos, mas não todos, alguns saberes e conhecimentos possíveis de 

transformação e recriação.  Nesse contexto atual, o desafio do professor é “fazer da 

escola um lugar mais atraente para os alunos e fornecer-lhes as chaves de uma 



 

 

compreensão verdadeira da sociedade da informação”.(DELORS et al., 1998, p. 

154).  

As reflexões nos permitem perceber outro papel que o professor precisa 

assumir diante desse contexto, passando a ser um facilitador/orientador do processo 

ensinar/aprender. Nessa conjuntura é preciso desnudar-se de saberes adquiridos, 

por vezes, autoritários e acabados, para dar espaço à alteridade, ao dialogismo, 

possibilitando uma (re)construção do ensino/aprendizagem e necessariamente 

abrindo-se ao devir pedagógico/ético ao longo da vida.  

Nesse movimento, o aluno também precisa adotar outra postura, não de ser 

passivo e ou receptáculo de informações descontextualizadas, mas adquirir um olhar 

mais aguçado diante do novo, utilizando a criatividade para repensar e refazer as 

situações vivenciadas e experimentadas, e principalmente abrir-se ao convívio 

coletivo, solidário e plural na ação/reflexão/ação.(DELORS et al, 1998).  

Estas elucidações tornam-se mais preocupantes diante da era do 

conhecimento mencionada por Gadotti (2000), pela acessibilidade de informações 

com todos os mecanismos, principalmente a Internet. Este autor diz: “[...] afinal, não 

basta estar consciente, é preciso organizar-se para poder transformar”.(GADOTTI, 

2000, p. 6). A partir dos encantos e possibilidades do mundo midiático responsável 

pela cascata de informações que chega instantaneamente e com tanta facilidade às 

nossas casas, as pessoas já não sabem como utilizar os filtros de significação. 

Nesse sentido, a prática pedagógica tradicional, na qual o professor assume o papel 

de mero transmissor de informações desarticuladas com a realidade e com postura 

autoritária e inquestionável, já não traz atrativos à presença e participação dos 

discentes dentro das instituições de ensino.  

É necessário envolver, inserir os alunos como protagonistas dessa 

história, compartilhando novas metodologias de ensino, novos cenários de 

aprendizagem e se aproximando dos alunos com relações consistentes e 

verdadeiras. Para Asmann e Sung (2003, p. 244), o “agir pedagógico e o próprio 

conceito de aprendizagem e de construção do conhecimento supõem que se trata 

de um empreendimento humano que faz sentido para os seres humanos”. Diante 

dessa afirmação, precisamos compreender que o ser humano está em um processo 

constante de criação e (re) criação como esses autores reforçam num processo de 

vir-a-ser, não negando seus avanços e retrocessos, no entanto, jamais irá atingir 



 

 

uma plenitude ou totalidade acabada de saberes e conhecimentos para a vida, visto 

que esta é dinâmica e mutável.  

Mesmo com todas essas discussões ainda encontramos resistência no que se 

refere a mudanças na condução do processo ensino/aprendizagem. Comumente 

assistimos a pouca mobilização na reorientação de práticas pedagógicas 

estimulantes, participativas e reflexivas, nas quais o aluno tem função primordial 

para exercitar o aprender a aprender. Talvez um retrato da acomodação que 

encontramos nos docentes ou nas nossas instituições de ensino, seja resultante da 

estagnação e desvalorização social que a educação assumiu nos últimos anos. Um 

fator importante, que não podemos esquecer, consiste na tentativa de compreender 

que o sistema econômico vigente tem forte influência sobre isso, diminuindo 

consideravelmente seus gastos com as políticas sociais, inclusive com a educação.  

Com essa constatação não podemos desconsiderar a emergente 

necessidade de reafirmar que a educação se consolida como espaço primeiro para 

desenvolvimento de uma nova realidade. Só através de uma educação congruente, 

atrativa, é que poderemos sonhar com transformações positivas no contexto social, 

mudanças que venham interferir diretamente nas desigualdades sociais ainda 

presentes em nossa sociedade. Para isso, é fundamental e desejável que exista um 

diálogo entre organizações de professores e autoridades responsáveis pela 

educação, no intuito de promover um consenso para melhorar a condução da 

mesma, ultrapassando as questões salariais e as condições de trabalho. Os 

professores e demais responsáveis deveriam promover um debate que se 

estendesse à questão do papel central em relação à concepção e concretização das 

reformas do sistema educativo, bem como da responsabilidade dos governantes no 

redirecionamento desse processo.(DELORS et al., 1998). 

O ensino em enfermagem está inserido nesse cenário de mudança que 

envolve uma série de preocupações inerentes ao processo de formação/educação 

direcionado à realidade do SUS. Nesse sentido, encontramos vários desafios para 

fornecer subsídios concretos aos estudantes sobre as práticas dinâmicas dos 

serviços de saúde em simbiose com os assuntos discutidos em sala de aula, que, na 

maioria das vezes, implicam na primeira aproximação consciente com as políticas de 

saúde. Pinheiro e Ceccim (2006) compreendem a nova cultura pedagógica como 

necessária para o fortalecimento do SUS. Conforme esses autores, uma postura 

diferenciada no ensino “desafia a equipe docente a assumir o compromisso de 



 

 

trabalhar cooperativamente, no sentido de pensar um novo ensino, cujo objetivo 

central seja a compreensão crítica da realidade de saúde[...]”.(PINHEIRO; CECCIM, 

2006, p. 30-31). 

Na enfermagem já existem discussões acerca do novo enfoque utilizado pelo 

processo ensino/aprendizagem, principalmente quanto à pedagogia dialógica e 

problematizadora, na tentativa de realizar um ensino crítico, contextualizado e 

reflexivo, em consonância com a realidade de saúde atual. A formação, a partir das 

competências e habilidades na enfermagem, busca avançar não apenas no preparo 

de um novo profissional dentro do mercado de trabalho, mas, acima de tudo, dar 

condições para reflexão crítica, ética e cidadã deste sujeito no panorama 

social.(FAUSTINO; EGRY, 2002).  Lucchese e Barros (2006) afirmam que a 

pedagogia das competências tem como objetivo principal trabalhar as aptidões 

individuais no sentido de efetivá-las em situações reais e em processos complexos, 

a partir do agir com discernimento e autonomia.  

Essa mudança de abordagem pedagógica evidencia e reformula a prática e o 

papel desempenhado pelos atores e sujeitos que constituem o processo 

educacional, tanto de professores como de alunos.  No intuito de refletirmos acerca 

dessas questões, principalmente no âmbito da realidade encontrada no curso de 

graduação em enfermagem, iremos enveredar sobre as falas dos discentes 

entrevistados acerca das metodologias desenvolvidas durante as aulas mais 

diretamente interligadas ao primeiro contato com o sistema de saúde no projeto 

pedagógico em andamento. 

 

O que era passado para nós eram os conceitos, como por exemplo, 
o conceito de integralidade, era exposto o conceito, tínhamos 
dificuldade para entender. A aula era cansativa, chata e muitas vezes 
não prestávamos atenção à aula, porque em nenhum momento trazia 
a realidade do SUS para a teoria, nem levava a prática para a teoria. 
(Paulo Freire) 

 
Porque a maioria já colocava as transparências, eu digo no quinto, e 
pegue ler, ler, quando não era no data show, e mesmo assim fica 
aquela coisa, de dizer deixo que eu leio em casa. Não promove uma 
discussão principalmente com o SUS. Ou então pegava um texto 
enorme fazia uma roda e dizia vamos ler, quando chegava no 
terceiro parágrafo, já estava quase todo mundo dormindo. Porque 
além de ser uma linguagem difícil de prender a atenção, você pegar 
um texto do tamanho do mundo pra ler em uma aula, sem discutir, só 
ler, só ler e só ler. Sem articular com a prática. (Anísio Teixeira) 
 



 

 

A disciplina foi ministrada com todas, no mesmo ritmo, com 
apresentação de slides, teoria, leitura. Tem aulas que são diferentes, 
são dialogadas, discutidas e neste momento a aula ficou mais 
informativa. (Darcy Ribeiro)   

 
 

As disciplinas ministradas durante o curso que se referiam diretamente ao 

SUS, de acordo com os diálogos, utilizavam em sua maioria apresentação em 

slides, transparências, textos e discussões, em grande grupo, como apoio 

didático/metodológico. De acordo com os estudantes, essa metodologia era pouco 

atrativa, cansativa e chata, não prendia a atenção do alunado e nem envolvia a 

turma nas discussões sobre a temática. Eles relatam que a linguagem do texto 

também era um fator que dificultava a compreensão acerca das políticas de saúde, 

principalmente porque não encontravam significado real de fazer leituras sobre 

conceitos teóricos pouco condizentes com a realidade, já que nas discussões não 

havia articulação das leituras com a prática dos serviços ou o inverso.  

Ceccim e Carvalho (2006) alertam que as diretrizes curriculares nacionais 

para as profissões de saúde remetem à necessidade de mudança em relação à 

formação profissional. Diante desse fato, as metodologias de ensino não podem 

permanecer desarticuladas das questões reais e sociais de saúde e precisam 

estimular nos alunos a participação, construção de alternativas, assumindo 

responsabilidades no seu processo ensino/aprendizagem.  

 

As metodologias de ensino devem passar pelo crivo de quais fatores de 
exposição estão sendo proporcionados, pois não se aprende apenas por 
transmissão cognitiva – desse jeito, apenas se memoriza. Para incorporar 
modos e perfis, são necessárias exposições de si e contato com a 
alteridade (o outro despertando diferença-em-nós). A implicação dos 
estudantes revela-se determinante de seu protagonismo, a ser reconhecido 
e incentivado[...].(CECCIM; CARVALHO, 2006, p. 90). 
 
 

Para Maturana (1998), Asman e Sung (2003) e Moraes (2003), o processo de 

educar se constitui através da convivência com o outro.  Nessa simbiose, ambos se 

transformam espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz 

progressivamente mais congruente com o outro no espaço das inter-relações, no 

coletivo. Nessa via de mão dupla, tanto aprende/transforma-se o professor como o 

aluno, num constante vir-a-ser através da busca incessante pelo conhecimento. 

Nessa perspectiva, o direcionamento que conduz o processo ensino/aprendizagem 



 

 

não pode limitar a curiosidade; pelo contrário, para ele “aprender a aprender é 

manter acesso à curiosidade”.(ASMANN; SUNG, 2003, p. 259).  

 Mediante essa colocação, precisamos refletir diante da utilização de 

excessos de conteúdos ministrados nas instituições de ensino, saberes, na maioria 

das vezes, prontos, fechados, descontextualizados, perdidos no vazio de palavras e 

frases desconectadas da realidade, da vida das pessoas. Como atenta Montaigne 

(apud MORIN, 2006, p. 21): “mais vale uma cabeça bem feita que bem cheia”. 

 

Mas era algo que não chamava a atenção pra gente, era algo chato, 
era um assunto desagradável, era melhor estudar outras coisas do 
que esses conceitos, porque não foi passado de uma forma atrativa, 
interessante. Era assim leia a Lei 8.080, para amanhã. E assim a 
gente não entendia porque, tanta lei, era difícil entender, ficava 
cansada porque era muita informação. E assim ficava complicado 
entender, porque era uma sequência enorme de slides e assim às 
vezes a gente se perdia se desviasse a atenção dali. Uma cascata! 
(Paulo Freire) 
 
 

Nesta fala, percebemos o desconforto dos estudantes diante de tantos 

textos, informações perdidas em si, tanta lei, muito conteúdo de uma única vez, 

expostos como retratos sem vida nos corredores de uma casa vazia. Isso nos 

remete mais uma vez às sábias observações de Asman e Sung (2003, p. 259), 

quando asseguram que “o mero ensinar, ou a mera entrega de saberes 

supostamente prontos, mata a curiosidade. É neste ponto que a escola mais peca, 

porque muitas vezes ela extirpa a curiosidade, em vez de alimentá-la.”   

 Mediante tais evidências, as instituições de ensino têm papel fundamental 

para rever suas práticas pedagógicas, não apenas pela necessidade de (re)ativar o 

interesse dos alunos pelo elenco dos conteúdos ministrados, mas na tentativa de 

fazê-los compreender a busca do conhecimento, como meio e não como fim em si 

mesmo. Para Moraes (2003) estamos impossibilitando nossos aprendizes a 

expressar o que pensam, castrando suas falas, limitando seus afetos ao exigirmos 

memorização, repetição e cópia, enfatizando conteúdo, resultados e produtos, 

impedindo-lhes de alçar novos voos e conquistarem outros espaços. A escola 

permanecerá alheia à educação para a vida, a negar o aprender a conhecer, 

aprender a conviver juntos, aprender a fazer e a ser, se não conseguir rever seus 

suportes pedagógicos como instrumentos de condução a diversos caminhos, 



 

 

desdobramentos, estimulando a criatividade, a liberdade de expressão, as 

convergências e divergências do (con)viver.  

 

Quando nas aulas são questionados os textos dos slides, a 
informação é absorvida mais rápida e sem falar que fica mais 
conteúdo guardado. Nestas discussões surgem perguntas sobre 
assuntos que alguns alunos nem sabiam que existiam, a aula fica 
dinâmica e qualificativa. Mas a maioria dos professores passa o 
conteúdo como eles planejam, sem nenhuma estratégia de ensino 
para aproveitar o texto exposto. (Darcy Ribeiro) 
 
Eu acho assim que precisa melhorar bastante em relação às 
metodologias, ao direcionamento do que vai ser trabalhado e sua 
articulação com esses conhecimentos. (Paulo Freire)  
 
Não tenho muitas queixas em relação às metodologias, mas 
realmente aquela velha aula expositiva, ninguém gosta. Tem que 
mudar, uma ou outra tem que melhorar. (Anísio Teixeira) 

 
 

Fica evidente a necessidade de rever as abordagens didáticas/metodológicas 

ao trabalhar conteúdos, como as políticas de saúde, a legislação do SUS e seus 

conceitos e diretrizes. O uso dos slides, como recurso audiovisual, precisa estar 

aliado ao envolvimento, questionamento e participação dos estudantes no 

transcorrer das aulas, tornando-as mais dinâmicas e atrativas. De acordo com as 

DCNs (BRASIL, 2001, p. 8), para o ensino superior em enfermagem, o tópico 

referente à organização do curso enfatiza:  

 
A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita ao 
sujeito social transformar-se e transformar seu contexto. Ela deve ser 
orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela 
ação-reflexão-ação e que aponta  a resolução de situações/problema como 
uma das estratégias didáticas. 
 
 

Com essa afirmação não queremos negar a aprendizagem permanente, e os 

diferentes cenários onde ela acontece, mas provocar uma autoanálise das nossas 

condutas pedagógicas em sala de aula, no espaço acadêmico como um todo. 

Asman e Sung (2003) apontam para a necessidade de transformar a sala de aula 

em “ecologia cognitiva, um nicho vital”, capazes de propiciar experiências de 

aprendizagem, transformando-a em um cenário permanente de construção 

prazerosa de estar aprendendo a aprender com a vida e no mundo.  

Freire (2003, p. 47) já alertava quanto à postura do professor em sala de aula, 

sendo necessário estar aberto as indagações, curiosidades, perguntas e inibições, 



 

 

sabendo que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria ou a sua construção”. Compreendendo essas discussões, o 

projeto pedagógico do curso de enfermagem fundamenta-se na seguinte concepção 

de educador: 

 

 O profissional com competência técnica, científica, pedagógica e ética para 
atuar como facilitador do processo de aprendizagem do aluno, de forma 
organizada e sistemática, criando espaços para a produção, recriação e 
reprodução do conhecimento.(UFRN, 2001, p. 21). 

 

Mediante tais elucidações, não podemos permanecer estagnados em 

metodologias tradicionais, com excesso de informações, na maioria das vezes não 

aproveitadas no cotidiano dos discentes, prejudicando sua compreensão do mundo 

e dos problemas do campo da saúde. Precisamos assumir uma nova postura diante 

do compromisso docente, pois o professor é responsável por oferecer e mostrar 

vários caminhos na práxis do agir pedagógico, conduzindo o estudante a um leque 

de possibilidades no seu aprender a aprender.  O processo ensino/aprendizagem se 

dá na relação sujeito/sujeito, onde professor/aluno precisam aprender/ensinar 

mutuamente. Se não acreditarmos nisso, cairemos em uma das “cegueiras do 

conhecimento” discutidas por Morin (2007a, p.19), nos fechando ao mundo de 

verdades absolutas e racionalidades paradigmáticas.   

 

Desde o quinto período em relação ao SUS, não é só a forma como 
é colocado os slides, dependendo do período é algo pontual, é uma 
reação em cadeia, como o efeito dominó, então se o primeiro cai aí 
fica difícil entender e levar os outros. E a gente não sabe qual a 
importância dessas discussões no momento que a gente discute e 
infelizmente a gente sai para os outros períodos despreparados. 
(Paulo Freire) 
 

Nossos professores são preocupados em passar o conteúdo e as 
informações que são vivenciadas na sala de aula, mas não com tanta 
frequência e como elas são avaliadas no ambiente de trabalho. As 
discussões são poucas, deixando nós alunos a buscar nossas 
próprias discussões analisando a teoria ao ambiente de trabalho. 
(Darcy Ribeiro) 

 

Ainda estamos presos às amarras do encontro com todas as respostas, com 

todas as possibilidades de uma postura correta e adequada, na tentativa de evitar o 

erro e a ilusão na vida profissional, principalmente. Esse mecanismo tem causado, 

nos discentes e também nos docentes, receio de enfrentar o novo, o desconhecido. 



 

 

Acreditamos de forma ingênua na possibilidade de computar e ordenar o 

conhecimento em um espaço fechado e controlável, negando a pluralidade da 

realidade e dinamismo.  

Nos dias atuais podemos compreender que as instituições escolares não 

podem e nem poderiam transmitir todos os saberes requeridos ao longo de nossas 

vidas. Dessa forma, não podemos nos contentar com a disponibilidade funcional e 

burocrática da educação e sua responsabilidade na condução do aprender a 

aprender coletivo.(ASMANN; SUNG, 2003).  

Nesse emaranhado de dúvidas e incompletude, Asman e Sung (2003, p. 284) 

alertam que precisamos fortalecer ou criar um “elo entre os campos de significação 

daquilo que se ensina e os campos de sentido da vida dos envolvidos (docentes e 

alunos/as)”. Isso possibilitaria uma aprendizagem dialógica, polissêmica e polifônica, 

assumindo uma linguagem que provocasse estímulo e re-criação do outro através 

da convivência.  

Outro ponto de discussão necessário, que constitui essa teia temática, diz 

respeito à carga horária do curso e distribuição dos horários das disciplinas no 

decorrer do processo ensino/aprendizagem. De acordo com um dos princípios das 

DCNs (BRASIL, 2001) para a formação de profissionais de saúde, as IES têm ampla 

liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 

currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem 

ministradas desde que cumpram suas responsabilidades.(BRASIL, 2001). Diante 

dessa afirmação, iremos abordar os comentários dos estudantes entrevistados 

quanto à avaliação da carga horária do curso de enfermagem.  

 

A gente não tem mais condições de aprofundar o estudo, porque tem 
horários quebrados; poderia compactar mais, sei lá. Muito cansativo. 
Deveria deixar a coisa mais organizada, mais contextualizada. (Paulo 
Freire) 
 
Deveria ser maior; Não só de prática; Deveria aumentar a prática, ou 
pelo menos dividir melhor, melhor aproveitada. (Anísio Teixeira) 
 
A carga horária do estágio é pouca, pois precisamos ir ao ambiente 
de trabalho conhecer como ele funciona e o que precisa para atuar 
frente aos pacientes, mas quando chegamos ao hospital nossa 
missão é enfermagem e resolver alguns problemas de saúde que 
não compete aos técnicos. (Darcy Ribeiro) 
 
 



 

 

Nesses depoimentos percebemos que houve divergências quanto à carga 

horária; enquanto alguns estudantes se preocupavam em aumentar a carga 

horária das atividades práticas, principalmente nos estágios, outros preferem a 

otimização do tempo, procurando unir a carga horária disponível para melhor 

contextualização dos assuntos abordados nas disciplinas. Essa constatação nos 

remete à importância da problematização dos conteúdos escolhidos, 

principalmente na inserção dos alunos nessa construção, bem como dos 

profissionais dos serviços e demais sujeitos inseridos na formação em saúde.  

Segundo o projeto pedagógico do curso de enfermagem da UFRN 

estudado, o mesmo apresenta duas modalidades de formação: enfermagem e 

obstetrícia, e licenciatura em enfermagem. No presente estudo, trabalhamos 

apenas o bacharelado, a modalidade enfermagem e obstetrícia. O curso nessa 

modalidade, de acordo com o PPP (UFRN, 2001), tem durabilidade de 3.855 

horas, correspondentes a 219 créditos, distribuídas da seguinte forma: 

 

1.590 (hum mil, quinhentos e noventa) horas destinadas às aulas teóricas; 
1.320 (hum mil, trezentos e vinte) horas destinadas às aulas práticas; 765 
(setecentos e sessenta e cinco) horas destinadas aos estágios curriculares 
supervisionados;180 (cento e oitenta) horas destinadas a disciplinas 
complementares, inclusive a Educação Física I e II.(UFRN, 2001, p. 31). 

 

 

Diante do exposto, podemos perceber que a carga horária do curso de 

enfermagem, entre aulas práticas e teóricas, parece estar bem distribuída, com 

diferença mínima entre uma e outra. Já no que diz respeito ao total de horas 

destinadas aos estágios, percebemos um distanciamento, indo de encontro às 

orientações curriculares nacionais (BRASIL, 2001), que estipulam 20% no mínimo 

da carga horária do curso para o desenvolvimento das atividades de estágio na 

graduação em enfermagem. Vale salientar que o projeto pedagógico encontra-se 

em período de reformulação e estamos avaliando a proposta curricular em 

andamento que tem por base a Portaria Ministerial nº 1.721, de 16 de dezembro 

de 1994, e a Resolução nº 017/97 – CONSEPE, que concede a realização do 

estágio curricular supervisionado obrigatório ao final do curso com tempo mínimo 

de dois semestres letivos.  

Dessa forma, a nossa pretensão em meio a essas considerações é refletir 

diante das falas dos discentes, estabelecendo um paralelo com as DCNs 



 

 

presentes no Parecer nº 1.133/2001, para então favorecer uma nova ótica da 

condução da proposta pedagógica do curso de graduação em enfermagem, na 

perspectiva de concretização do SUS. Dando continuidade a essas observações, 

iremos mais uma vez adentrar no universo de sentidos dos alunos participantes, 

acerca das horas de estudo fora dos muros da academia, bem como de outras 

atividades que não envolvam diretamente o ensino.  

 

Necessitamos de tempo para nós, para estudar, refletir nas questões 
de saúde que precisam de mais aprofundamento. Pelo menos duas 
tardes livres por semestre incluído no currículo de enfermagem 
seriam ótimas para estudar. Com essa carga horária ficamos muito 
cansados, estressado, sem tempo. (Darcy Ribeiro) 
 
Fica quebrado o horário. Por que não tem aula de sete ao meio dia, e 
você ficar livre a tarde? O que falta é uma reorganização melhor dos 
horários. Isso impede a gente de conseguir estágio, as oportunidades 
você perde porque você não tem horário. (Anísio Teixeira) 

 
A questão da carga horária também envolve outra situação porque a 
universidade tem a tríade que envolve a extensão, pesquisa e 
ensino, e assim não tem como conciliar. Porque qualquer estágio tem 
uma carga horária mínima de 10 a 15 horas, e como você vai se 
dedicar a bolsa, ao estágio com a realidade do curso de 
enfermagem, manhã e tarde? E você vai para o estágio, abre a porta 
e já tem que sair porque você tem aula. (Paulo Freire) 
 
 

Nesses discursos percebemos duas vertentes: a primeira nos mostra o apelo 

dos estudantes, no que diz respeito ao excesso de atividades, falta de tempo para si, 

para aprofundar os conhecimentos adquiridos, resultando em estresse e cansaço 

mediante a carga horária do curso. A outra vertente reforça a questão da 

reorganização de horário das aulas, com o objetivo inclusive de oportunizar os 

discentes na inserção em outras atividades também acadêmicas, como as de 

extensão e pesquisa.  Conforme o PPP do curso, este vem sendo desenvolvido nos 

dois turnos, matutino e vespertino, na tentativa de respeitar as especificidades do 

ensino prático e dos estágios, que precisam coincidir com os horários de 

funcionamento dos serviços de saúde e instituições em geral, pois estes servem de 

campo de prática ao ensino.(UFRN, 2001). 

No tocante à participação dos estudantes em atividades extras sala de aula, 

como projetos de pesquisa, extensão e monitoria, o projeto pedagógico analisado 

afirma “buscar, na medida do possível, assegurar a distribuição de disciplinas em 

horários de um único turno, ou evitar a utilização de dois turnos todos os dias” 



 

 

(UFRN, 2001, p. 32). De fato as DCNs (BRASIL, 2001) do Parecer nº 1.133/2001 

reforçam o elo entre pesquisa, extensão e ensino nas propostas pedagógicas para a 

enfermagem: 

 

O projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do 
estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão/assistência. Porém, deverá ter a investigação como eixo 
integrador que retroalimenta a formação acadêmica e a prática do 
Enfermeiro. (BRASIL, 2001, p. 8). 
 

 

Diante dessas observações, encontramos desarmonias entre a proposta 

pedagógica e as falas dos discentes. A sobrecarga de atividades de ensino 

realizadas em sala de aula e/ou a má distribuição dos horários das disciplinas, são 

fatores que dificultam a inserção dos estudantes em outros espaços e cenários de 

aprendizagem, tanto para aprofundamentos de temáticas como na interação 

transdisciplinar. Senna et al. (2003), na análise do enfoque da interdisplinaridade em 

dois cursos de enfermagem que adotam o projeto UNI no Brasil, percebem, a partir 

das informações dos sujeitos investigados, que a pesquisa da tríade acadêmica é 

usada de forma insuficiente como estratégia de ensino/aprendizagem, fundamental 

para essas autoras na construção da interdisciplinaridade.  

 

Não adianta colocar a disciplina de metodologia da pesquisa no 
currículo de enfermagem, porque os professores que aqui estão não 
motivam os alunos para pesquisar, esta disciplina foi ofertada no 
sexto período, mas só como título para a gente, as normas para fazer 
trabalho de pesquisa de sala de aula. Gostaria de fazer um trabalho 
de pesquisa daqui para o final do curso, pois hoje a enfermagem está 
crescendo no campo de pesquisa, de extensão com o intuito de 
mostrar ao aluno que a enfermagem vai mais além do que tratar de 
doentes em leitos de hospital. (Darcy Ribeiro) 

 
 

Nessas observações é possível perceber que também na realidade do curso 

de graduação de enfermagem da UFRN ainda é incipiente o estímulo à pesquisa e à 

extensão como instrumentos necessários para a formação em saúde. A junção entre 

ensino, pesquisa e extensão se torna indissociável no processo 

ensino/aprendizagem, principalmente na condução dos quatro eixos norteadores 

para alimentar o aprender a aprender, redirecionando práticas pedagógicas para o 

SUS.  



 

 

Timoteo (2000) ressalva que o enfermeiro em seu papel de 

investigador/pesquisador pode contribuir para a produção dos serviços de saúde, na 

busca pela melhoria das condições de trabalho da categoria e interferir 

positivamente nos perfis epidemiológicos da sociedade. Nesse sentido, é importante 

salientar que o estudante de enfermagem tem como desafio compreender e se 

inserir na atenção à saúde através do desenvolvimento crítico/reflexivo de quatro 

competências: cuidar/assistir/intervir; educar/ensinar; pesquisar/investigar e 

gerenciar/administrar.(UFRN, 2001).  

Diante dessa afirmativa, percebemos haver necessidade emergente de 

fortalecer os vínculos entre pesquisa, extensão e ensino no universo acadêmico. 

Segundo Timoteo (2000), a partir de 1992, foram criadas duas bases de pesquisa 

decorrentes do desmembramento da Base de Pesquisa Formação de Recursos 

Humanos e Enfermagem no Departamento de Enfermagem. Hoje já contamos com 

três bases: educação em enfermagem; enfermagem clínica, e enfermagem nos 

serviços de saúde. Esse avanço demonstra crescimento na área da pesquisa dentro 

da realidade da enfermagem na UFRN, abrindo horizontes aos alunos através do 

exercício da pesquisa, inserção nas reuniões e atividades das bases e grupos.  

Em relação às bases de extensão do departamento de enfermagem, as 

mesmas foram criadas em 1997, seguindo o direcionamento das linhas das bases 

de pesquisa existentes. Porém Timoteo (2000) comenta que, até o momento de sua 

pesquisa, as bases de extensão não tinham conseguido se fortalecer, trabalhando 

no desenvolvimento de iniciativas nacionais e internacionais, principalmente na 

qualificação dos enfermeiros para os estágios supervisionados.   

Nessa perspectiva, precisamos encontrar meios de oportunizar a inserção dos 

estudantes na pesquisa e na extensão, tanto para desenvolver competências e 

habilidades elencadas nas DCNs de enfermagem como para proporcionar vivências 

de alteridade através da simbiose em outros cenários, além da sala de aula. Freire 

(2003, p. 29) afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. 

Ambos caminham juntos, entrelaçados, não sendo possível ensinar sem buscar 

novas indagações, novas formas de conhecer, partindo do pressuposto que o 

processo ensinar/aprender não pode estar fora da realidade concreta, da vida dos 

sujeitos que exercitam diariamente esse processo.  

Dessa forma, elegemos como necessário pensar/criar medidas que envolvam 

a tríade pesquisa/extensão e ensino nos conteúdos ministrados, nos estágios 



 

 

vivenciados e em tantas outras formas que possibilitem oportunidades diversas para 

participação dos discentes. Outra possibilidade seria rever a organização de horários 

e conteúdos selecionados no desenvolvimento da proposta curricular do curso de 

enfermagem. Todas essas sugestões são na realidade algumas possibilidades de 

reconduzir o encaminhamento das atividades acadêmicas, tentando pelo menos 

amenizar o distanciamento e fragmentação das disciplinas e consequentemente da 

compreensão de saberes e práticas no cotidiano do processo educar na 

enfermagem.  

Por último, iremos agora discorrer acerca das inter-relações estabelecidas 

entre professores e entre professor/aluno, mais uma amarra encontrava no fio de 

Ariadne.  

Precisa melhorar bastante a articulação entre os próprios 
professores, e articulação com os alunos. Eles não mostram respeito 
uns pelos outros, eles discutem na frente da gente. Uma vez teve 
uma situação triste, os alunos tiveram que chamar atenção dos 
professores. (Paulo Freire) 
 
Mas os próprios professores brigavam em sala de aula, na frente de 
todos os alunos porque nem eles entravam num consenso, eles 
ficavam divididos, era saúde coletiva e epidemiologia. E era assim a 
matéria parece que era dada parece que era jogada de qualquer 
jeito. (Anísio Teixeira) 
 
O professor precisa se aproximar mais, falta informação com os 
alunos, falta diálogo entre a classe estudantil universitária e o 
coordenador do curso e os professores. (Darcy Ribeiro) 
 

 

Mediante tais evidências, é notória a fragilidade das relações humanas, 

pautada no individualismo, na competição e na ausência de diálogo entre docentes e 

entre docentes e discentes. Nas falas, constatamos indignação dos estudantes 

diante da falta de respeito entre os professores ocasionando inclusive brigas 

ideológicas travadas em sala de aula na frente dos alunos. Segundo Maturana 

(1998), não existem conflitos diante de desacordos ou desavenças lógicas, mas 

quando as discussões se baseiam em fundamentos ideológicos, onde geralmente 

negamos o outro, surgem disputas e guerras.  Nos dias atuais, os conflitos são 

alimentados desde cedo; assim que nos tornamos estudantes, entramos na 

competição profissional. Esse processo faz da vida estudantil um processo de 

preparação, de rivalidades cada vez mais acentuadas que extrapolam a vida pública 

e se inserem na vida privada das pessoas. A competição para Maturana (1998) se 



 

 

define como negação do outro, e por negar o outro não se constitui como ação 

biológica, verdadeiramente humana. 

 No campo da educação já existe uma enorme inquietação em debater essas 

questões que envolvem valores e posturas éticas e solidárias no conviver com e no 

mundo. O relatório da UNESCO (DELORS et al., 1998) ressalta a importância de um 

repensar a postura docente no relacionamento ensino/aprendizagem. Nesse 

documento encontramos que  

 

o professor deve estabelecer uma nova relação com quem está 
aprendendo, passar do papel de “solista” ao de “acompanhante”, tornando-
se não mais alguém que transmite conhecimentos, mas aquele que ajuda 
os seus alunos a encontrar, organizar e gerir o saber, guiando, mas não 
modelando os espíritos, e demonstrando grande firmeza quanto aos valores 
fundamentais que devem orientar toda a vida.(DELORS et al., 1998, p. 155).  
 
 
 

No mundo em que vivemos, as relações se estabelecem muitas vezes em 

torno de interesses materiais, crescimento e/ou status profissional e pessoal. 

Estabelecemos relacionamentos esfacelados, fragmentados pela ausência de um eu 

inteiro compreendido em suas diferentes faces, que tecem toda a condição humana. 

Exercitar a convivência no respeito pela diferença, na biologia do amor ao próximo 

torna-se cada vez mais raro e ao mesmo tempo emergente. Com esse esforço, a 

educação de hoje deve contribuir para o desenvolvimento total e ininterrupto da 

pessoa, o aprender a ser em constante vir a ser. Todo ser humano deve ser 

preparado em todos os seus sentidos e significados, espírito, corpo, inteligência, 

sensibilidade, responsabilidade e espiritualidade, para convivência e entrância em si 

mesmo e com os outros. Dessa maneira a educação possibilitará a construção de 

pensamentos autônomos, críticos e solidários nas pessoas, para atuar frente aos 

desafios e circunstâncias da vida.(DELORS et al., 1998). 

Asman e Sung (2003) alertam que a única forma de nos realizarmos como 

seres humanos é através do reconhecimento e da adoção da nossa condição 

humana. Ao assumirmos essa condição, estaríamos também reconhecendo o outro, 

e a sua importância em nossas vidas. Reconhecemo-nos através do outro, do olhar, 

da linguagem materializada, mediante a simbiose e autopoiese permanente. Para 

dar asas a essa troca partilhada, é necessário fazer parte de uma sociedade que 

cultive e vivencie a sensibilidade solidária e a esperança de fazer o melhor para si e 

para o cosmos.  



 

 

Nesse sentido, o ser humano é um ser social que possui maneiras de 

modificar-se e transformar a convivência coletiva, principalmente se no decorrer de 

sua vida houver estímulo e aprendizado que lhe direcionem para uma postura 

solidária e lhe ajude a romper com condutas autoritárias e dogmáticas. Nesse 

envolvimento e crescimento comunicativo que ocorrem dentro e fora de nós, na 

sociedade, poderemos transformar e validar nossos sentidos, na percepção 

empática do sofrimento e angústias dos outros, alterando nossa pele, mente e 

corpo.  

Um envolvimento da nossa corporeidade através do ver, ouvir, sentir o mundo 

com o outro, ao lado do próximo. Nesse encontro é necessário permitir a 

aproximação, abrir-se ao outro de forma solidária, nos proporcionando conhecer 

histórias reais e romper com nossos conceitos e verdades absolutas.(ASMANN; 

SUNG, 2003). 

 

O ser humano, que se torna solidário, se transforma enquanto aprende a 
“incorporar” em si o diferente. [...] num certo sentido, portanto, o/a outro/a é 
a parte mais objetiva da minha realidade porque não há 
invenção/descoberta do eu sem invenção/descoberta do tu. [...] o/a outro/a 
é uma invenção que, ao menos em boa medida, não preciso inventar 
sozinho porque ela, até certo ponto, se autoinventa diante de mim. 
(ASMANN; SUNG, 2003, p. 258). 
 
 

Através dessa abertura poderemos ver, atrás dos muros de nossas 

personalidades, o que cada um busca sem máscaras nem farsas uma estratégia de 

relacionar-se com o diferente, de maneira respeitosa e positiva. Consolidando as 

relações através do respeito da diferença, perpetuando a solidariedade e o 

compromisso social de todos, assim poderemos transformar o mundo. O 

desenvolvimento tecnológico, econômico e científico não tem significado sem a 

evolução da convivência humana e planetária, da aprendizagem congruente e 

despertada pelo encontro.(ASMAMN; SUNG, 2003; MORIN, 2006). 

Esse caráter deve ser assumido em todas as relações e envolvimentos dos 

seres vivos e principalmente dos seres humanos. Dessa forma, no espaço 

acadêmico, do processo pedagógico, as relações precisam ser fortalecidas no 

exercício para a alteridade. Com esse objetivo, as orientações curriculares para a 

enfermagem apontam para a implementação de metodologias no processo 

ensino/aprendizagem que estimulem nos alunos o desenvolvimento dinâmico do 

aprender a aprender, através da articulação do saber fazer com o saber conviver, 



 

 

constituindo os atributos indispensáveis para a formação do enfermeiro/cidadão. 

Outro ponto relevante é a condução do apoio didático/pedagógico, sendo necessária 

a experimentação de diferentes dinâmicas de grupo, discussão coletiva, 

incentivando as relações interpessoais através da valorização das dimensões éticas, 

humanas, orientadas para uma sensibilidade solidária e comprometida com o 

exercício da cidadania.(BRASIL, 2001). Diante disso, não poderemos esquecer: 

“Tão importante como a atividade pedagógica, o ensino dos conteúdos, é o meu 

testemunho ético aos ensiná-los. É a decência com que faço”.(FREIRE, 2003, p. 

103). 

As amarras no fio de Ariadne permanecem ora obscuras, ora expostas 

abertamente, mas mesmo não podendo se desfazer de todas elas ao mesmo tempo, 

Teseu busca outro  rumo que lhe conduza ao encontro com os seus. O importante é 

perceber que o mesmo fio que conduz, pode, em muitos momentos, prender, 

amarrar, e fechar oportunidades até então desconhecidas pelo olhar míope diante 

do saber/poder. Nessa escuridão de certezas, Teseu precisa permitir-se novas 

aberturas, outros caminhos que lhe conduzam a novos horizontes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO-PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE  

NO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 



 

 

9 CO-PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGOGICO: Teseu no reencontro com os seus 

 

Tenho que dizer que se pinte 
de negro, que se pinte de 
mulato, não entre os 
professores [...], porque a 
Universidade não é patrimônio 
de ninguém e pertence ao 
povo...  

Ernesto Che Guevara 
 
 

Prestes a sair do labirinto, Teseu, ao longe, enxerga Ariadne e o povo de 

Creta na expectativa do seu retorno. Os olhos de Ariadne encheram-se de lágrimas, 

líquido alimentado pela confusão de sentimentos que a envolveram, tanto pelo alívio 

da angústia que há tempos lhe afligia, como pela felicidade ao ver reacender a 

chama do seu amor por Teseu. Ainda inebriado pela difícil trajetória que percorreu 

nas idas e vindas no labirinto, Teseu precisa de um reencontro consigo mesmo para 

entregar-se ao devir do amor de Ariadne. Com a mesma sensação de que ainda 

precisamos refletir sobre mais uma teia que constitui o fio de Ariadne no labirinto da 

formação em saúde, iremos nos deleitar na temática da co-participação dos 

discentes junto à proposta pedagógica estudada.  

  O projeto pedagógico do curso de graduação de enfermagem da UFRN tem 

como propósito oferecer subsídios para uma formação profissional que possibilite o 

desenvolvimento de competências e habilidades no estudante, futuro enfermeiro, 

com ampla visão da realidade de saúde individual e coletiva, podendo atuar no 

processo saúde/doença do ser humano, de forma consciente, crítica e 

reflexiva.(UFRN, 2001).  

Com esse intuito, elenca vários objetivos a serem atingidos durante o 

processo ensino/aprendizagem, dentre eles: desenvolver consciência crítica sobre 

as políticas de saúde e educação, e seu papel como sujeito de transformação; 

prestar assistência, pautada na epidemiologia e na clínica nos vários cenários de 

saúde; planejar, organizar, executar, administrar/coordenar e avaliar programas de 

saúde; atuar na educação permanente da enfermagem e na formação profissional; 

realizar pesquisas priorizando problemas de saúde da região e o processo de 

trabalho da enfermagem; participar de movimentos, redes e grupos organizados e 

entidades representativas da categoria; analisar criticamente a conduta do 



 

 

profissional de enfermagem, conduzindo-a de forma coerente através de princípios 

éticos; assumir atitudes e responsabilidades pelo interesse e de seus colegas de 

trabalho acerca da importância da educação permanente e investigação 

científica.(UFRN, 2001). 

É mister compreender que para atingir todos esses objetivos, o projeto 

pedagógico precisa se pautar na necessidade de aguçar nos estudantes de 

enfermagem sua visão crítica, reflexiva, ética e solidária a partir da ação-reflexão-

ação. Sabemos que instigar um outro olhar e postura profissional na enfermagem, 

que há muitos anos assumiu um papel de subserviência e conformismo, 

consolidando a hegemonia médica,  é mais do que necessário transformar o modelo 

de atenção à saúde atual e fortalecer as lutas e conquistas travadas dentro da 

profissão.(GERMANO, 1993b).  

Um dos elementos que tem fortalecido o segmento social dos estudantes e 

que tem proporcionado visibilidade destes nas lutas e conquistas na ampliação e 

consolidação do exercício da cidadania é o Movimento Estudantil (ME). De acordo 

com Germano (2004, p. 2), compreendemos o movimento estudantil como “ação 

coletiva que se insere na perspectiva da ação política e como lócus privilegiado do 

aprendizado e da formação para a cidadania e para o exercício ético da vida 

profissional”. Nesse sentido, não podemos negar os avanços e vitórias resultantes 

da luta coletiva dos estudantes.   

A ação coletiva dos estudantes nos movimentos sociais no Brasil vem 

acontecendo antes mesmo da organização oficial do movimento estudantil no ano 

de 1937 do século XX com a criação da União Nacional Estudantil (UNE).  Este 

acontecimento vem acentuar, de forma marcante, a participação dos estudantes na 

vida do país, destacando-se sua importante contribuição para a Reforma 

Universitária. Vale salientar que no período de 1960 a 1980, o Brasil passava por 

forte influência do militarismo, num regime antidemocrático, onde a maioria não tinha 

nem voz, nem vez.  O movimento estudantil não se acomodou, nem calou; pelo 

contrário, se opôs ao governo militar, e lutou veemente pela redemocratização do 

país.(GERMANO, 2004). 

Todas essas questões nos possibilitam compreender a inegável importância 

do ME nas discussões políticas e sociais, inclusive nos campos de educação e 

saúde. Na enfermagem, o movimento estudantil também vem contribuindo em suas 

batalhas, ganhando maior visibilidade a partir de 1963 com a realização do 1º 



 

 

Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem (ENEEn) na Bahia. No ano 

seguinte, com o golpe civil/militar, o movimento estudantil entrou em um longo 

período de esfriamento, como os demais movimentos sociais e políticos da época. 

Bem mais tarde, um momento de grande destaque na enfermagem, que também 

contou com uma parcela significativa de estudantes, foi a deflagração do Movimento 

Participação, na década de 1980, uma luta da categoria em prol de mudanças na 

atuação política da ABEn, auxiliando também no fortalecimento da Reforma 

Sanitária brasileira, decorrentes do mesmo período.(GERMANO, 2004).  

Essas mudanças de cunho político e social na saúde e na enfermagem 

propiciaram a participação de estudantes dessa categoria a se inserir nos debates 

em torno do SUS, como o apoio maciço ao Aprender SUS e VER-SUS, bem como 

sua participação em outros espaços de discussão, envolvendo diretamente a 

formação em saúde, em consonância com a política do sistema de saúde vigente.  

Particularmente, o projeto VER-SUS é uma das estratégias que nasce no 

cerne da política de Educação para o SUS, construído em parceria entre o MS e o 

ME, com o objetivo de proporcionar, aos estudantes da área, outras vivências e 

experiências na realidade dos serviços de atenção à saúde. É notório, não apenas 

pela capacidade de mobilização de poderes e ações sociais, como pela interferência 

dos estudantes, permitindo a exigência nas transformações de maneira significativa 

tanto no campo das políticas de saúde como nas de educação. A propósito o 

caderno de texto VER-SUS, ao divulgar experiências exitosas na condução desse 

projeto na realidade do Rio Grande do Sul, Ceccim e Bilibio (2004, p. 24) enfatizam: 

 

A reunião de estudantes, docentes, profissionais, usuários e gestores para 
trabalhar a formação de recursos humanos para o SUS ainda pode ser 
considerada um tipo de reunião inovadora para a construção do sistema de 
saúde desejado pela população, entretanto, necessária e legítima. 

 

 

Nesse sentido, a participação dos estudantes no redirecionamento da 

formação em saúde, voltada para o SUS, é uma importante estratégia para incentivo 

de novas iniciativas no ensino em saúde. Germano (2004, p. 6) afirma que, 

 

a inserção do estudante, nesse espaço de discussão, estimula sua 
participação em outros movimentos sociais e contribui para a reafirmação 
de seu compromisso ético-político em relação ao processo de 
construção/reconstrução do SUS.  



 

 

Com esse mesmo propósito acrescentam Ceccim e Carvalho (2006, p. 90) 

que “a implicação dos estudantes revela-se determinantes de seu protagonismo, a 

ser reconhecido e incentivado, inclusive na atuação junto ao movimento estudantil”.  

Para entender melhor essas discussões no âmago da enfermagem da UFRN, 

perguntamos aos estudantes entrevistados sobre sua participação no movimento 

estudantil do curso e/ou qual sua compreensão acerca deste.   

 

Infelizmente a gente não participa pela falta de tempo, aí acaba não 
participando do movimento. E acaba deixando o interesse de se 
envolver com o movimento para se envolver com os estudos. Tem só 
ela do grupo que participa. (Paulo Freire) 
 
Não. É importante, mas eu nunca participei porque você tem que ter 
dedicação. É uma visão do estudante. Vai muito do interesse de 
cada um. Cada um prioriza o que acha mais importante. Ou você vai 
participar de um estágio, ou você vai ser bolsista de iniciação 
científica, ou vai participar do movimento estudantil, porque você 
acaba tendo que se dedicar a alguma coisa e também vai muito da 
empolgação, tem gente que não gosta da parte da política, tem gente 
que gosta. (Anísio Teixeira) 
 
Eu frequento. Fui apenas colaboradora. O nosso tempo é tão curto. 
(Anísio Teixeira) 
 
Não. Nunca participamos, mas hoje vejo que é muito importante e 
tem fundamento o movimento. Acho importante porque eles lutam 
pelas políticas do nosso curso; Abre a mente e os olhos dos 
estudantes de enfermagem para buscar recursos para o curso; 
Trabalham as questões de reforma do curso e da universidade. 
(Darcy Ribeiro) 

 
 

As afirmativas nos conduzem a algumas considerações no que diz respeito à 

participação e compreensão dos estudantes em relação ao movimento estudantil. 

Primeiramente, os grupos mostraram em suas discussões a importância do ME 

pelas lutas, pela abertura de oportunidades e conquistas de melhorias para o curso 

e para a universidade. Em contrapartida, a maioria dos estudantes entrevistados não 

estava engajada diretamente no movimento ou centro acadêmico de enfermagem, 

com exceção de duas alunas. A justificativa dos mesmos, em relação a não 

participação no ME, está relacionada à falta de tempo em conciliar estudo com 

outras atividades e o interesse próprio em inserir-se nas atividades de caráter 

político. Vale salientar que mesmo não estando diretamente envolvidos no cenário 

do movimento estudantil, todos os sujeitos inseridos na formação em saúde 



 

 

precisam assumir seu compromisso político diante da condução do processo 

ensino/aprendizagem. Outra fala a respeito também nos chamou atenção:  

E também tem a questão da universidade, é ensino, extensão e 
pesquisa mas você acaba escolhendo um ou outro. Você tem que ir 
atrás sabe, hoje em dia você tem que ir atrás, mas também tem a 
vida social. (Anísio Teixeira) 

 

Nesse diálogo, percebemos a ênfase na tríade da formação (pesquisa, 

extensão e ensino), entretanto, nas falas os estudantes explanam a dificuldade de 

articular os três campos de saberes na realidade da universidade e do curso de 

enfermagem, onde, na maioria das vezes, é preciso optar por um ou outro. Também 

percebemos que ao assumir o movimento estudantil isso exigirá por parte dos atores 

envolvidos uma forte militância e compromisso social. O curso de graduação em 

enfermagem da UFRN dispõe de um centro acadêmico, mas sua atuação depende 

da dinâmica de cada diretoria.  

Outra discussão pertinente, na tentativa de conduzir Teseu à saída do 

labirinto, diz respeito à participação/colaboração dos estudantes na avaliação 

contínua dos projetos pedagógicos. Nessa perspectiva, partimos do pressuposto que 

o envolvimento dos estudantes na condução e avaliação das propostas pedagógicas 

dos cursos faz-se necessário por acreditarmos na construção coletiva do processo 

ensino/aprendizagem. Outro fator que implica nessa participação diz respeito ao 

exercício dos discentes como sujeitos ativos, protagonistas essenciais para 

concretizar uma educação em prol da vida.  

Mediante essa constatação, trataremos sobre a representatividade dos 

discentes nesse processo de avaliação da proposta pedagógica do curso de 

graduação em enfermagem da UFRN.  Essa questão compreende um dos pontos 

mais relevantes da nossa pesquisa na tessitura do fio de Ariadne. No trabalho 

realizado por Timoteo (2000), há referência da elevada participação dos alunos do 

curso na construção da proposta pedagógica, sendo considerado na época o 

segundo grupo a se destacar em relação aos atores envolvidos no processo.  

Esse mesmo projeto político pedagógico, com o objetivo de monitorar o 

processo de implantação do currículo, cria a Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação Permanente do Currículo. Segundo o texto contido no PPP compete à 

comissão elaborar e executar junto aos departamentos, docentes e discentes um 

plano de trabalho para avaliação sistemática do currículo do curso.(UFRN, 2001). 



 

 

Esse plano tem que abranger vários pontos inerentes ao processo 

ensino/aprendizagem, dentre eles: os conteúdos e instrumentos específicos da 

enfermagem; a eficiência das metodologias e recursos didáticos usados como apoio 

pedagógico; a revisão das formas de avaliação; estimular a adoção de novos 

cenários de aprendizagem e a interdisciplinaridade; conhecer o impacto ou 

resultados no que diz respeito à integralidade relativa ao processo de formação em 

enfermagem.(UFRN, 2001). 

Esse apoio matricial da comissão permanente de avaliação e 

acompanhamento do currículo adotado pelo documento escrito do projeto 

pedagógico do curso vai ao encontro das orientações do MEC. Podemos observar 

que através das DCNs direcionadas ao curso de graduação em enfermagem, 

encontraremos implicações inerentes à avaliação contínua da proposta pedagógica, 

em curso, na seguinte afirmação:    

 

A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar 
e propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em 
Enfermagem que deverão ser acompanhadas e permanentemente 
avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu 
aperfeiçoamento.(BRASIL, 2001, p. 9). 

 
 

Diante dessas afirmações, iremos agora acompanhar como os discentes 

percebem sua participação e acompanhamento no projeto pedagógico em 

andamento.  Ao serem indagados sobre sua contribuição no processo 

ensino/aprendizagem e reorientação da proposta pedagógica eles responderam: 

 

Não tem participação da gente. Até porque muitos amigos nossos 
que faz anos que existem problemas em disciplinas que eles já 
reclamaram, questionaram e não viram resultado algum. Quando 
veio mostrar o projeto do currículo o mesmo já estava elaborado. 
Para elaboração do currículo não teve discussão entre alunos e 
professores, nós alunos não participamos de nada. Nem mesmo o 
CA não teve voz para decidir nada do currículo. Não houve 
discussão de forma alguma com os estudantes; na realidade o que 
aconteceu foi um convite para a apresentação do novo currículo já 
pronto. (Paulo Freire) 
  
Quer dizer, nem todo mundo mora aqui perto, nem tem tempo, 
também muitas das vezes não tinham conhecimento de quando e de 
que horas aconteciam as reuniões. (Paulo Freire) 
 
Aquelas avaliações institucionais? Não, nunca fomos convidadas, 
como é que é feita? Risos. Nós só avaliamos os professores, as 



 

 

disciplinas, aí tem vários critérios, metodologias, e tal. Mas a gente 
não tem um retorno. É de cada disciplina. Será que depois eles se 
reúnem pra avaliar? (Anísio Teixeira) 
 
Não temos como avaliar o projeto pedagógico da UFRN, porque não 
existe uma troca de sugestões entre alunos sobre isso aqui. Nunca 
fomos convidados para participar de nenhuma reunião para 
discussão do novo currículo. (Darcy Ribeiro) 
 
 

Nos discursos, conseguimos compreender a dificuldade na real contribuição 

dos discentes no processo avaliativo do currículo por eles vivenciado. No primeiro 

grupo, houve divergências nas respostas, enquanto uma parte do grupo relata sua 

insatisfação pela ausência de participação na avaliação do currículo; outra parcela 

demonstra dúvidas em relação à existência ou não das reuniões mas já justificando 

sua possível ausência pela distância de sua moradia ou falta de divulgação dos 

encontros. Na primeira fala, percebemos que eles constatam a existência de 

convites para reuniões, porém afirmam que nesses momentos os alunos apenas são 

convidados para legitimar o que está posto, assistir à apresentação de um currículo 

já pronto. 

 Na fala do segundo grupo, podemos constatar uma dificuldade de 

compreensão acerca do processo de avaliação da proposta pedagógica do curso de 

enfermagem. A maioria do grupo enfatizou conhecer apenas as avaliações 

institucionais dispostas nas páginas on-line do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), sistema metodológico avaliativo utilizado por toda a 

UFRN, de acesso individual e restrito. Em nenhum momento a turma participante 

dessa reunião fez menção a outras formas de acompanhamento do projeto 

pedagógico. No terceiro grupo, por unanimidade, os discentes concordaram que não 

há um diálogo e troca de sugestões na reavaliação do instrumento curricular: na 

verdade, nem mesmo convite para reuniões de monitoramento e redirecionamento 

sobre a proposta eles foram informados.  

Todos esses depoimentos nos fazem refletir acerca da inserção dos 

estudantes como co-partícipes do processo de construção do educar/aprender no 

cenário de enfermagem da UFRN. Diante dessa realidade, fomos telespectadores 

de uma insatisfação generalizada na ausência do envolvimento dos alunos na 

reformulação do projeto pedagógico, ora pela não participação no processo, ora pelo 

desconhecimento acerca da permanente necessidade de monitoramento da 

proposta. Claro que em todos os nossos questionamentos visualizamos uma parcela 



 

 

dos sujeitos envolvidos no processo ensino/aprendizagem do curso, no caso, os 

estudantes. Isto posto, constatamos um fato diante dos desabafos dos alunos 

participantes da pesquisa, a existência da fragilidade na construção coletiva do 

projeto pedagógico de enfermagem.  

Opitz et al. (2008), ao abordarem a temática do currículo integrado na 

graduação de enfermagem, enfatizam que as mudanças paradigmáticas no 

processo ensino/aprendizagem são temas discutidos em vários âmbitos e áreas de 

conhecimento, podendo contribuir inclusive na existência de conflitos e gerar 

desestímulos no decorrer do percurso. Com o intuito de minimizar o mal-estar 

gerado pela mudança e discussão, esses autores reforçam a necessidade em 

envolver nas avaliações todos os atores e segmentos no processo. Nessa 

perspectiva, os autores enfatizam que para uma proposta de construção coletiva, 

“[...] o ensino-aprendizagem está pautado na integração e na metodologia crítica-

reflexiva, é imprescindível que os sujeitos da ação, ou seja, professores e 

estudantes, devam desencadear a implantação e implementação dessa proposta”. 

(OPITZ et al., 2008, p. 318). 

Com essa compreensão, o projeto pedagógico deve ir além de um simples 

agrupamento de planos, arquivados ou encaminhados para instâncias burocráticas, 

pois ele deve ser construído em todos os momentos e por todos os envolvidos no 

processo. “É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso 

definitivamente coletivo”.(SAUPE; ALVES, 2000, p. 61).  

Por conseguinte, a condução do projeto pedagógico exige que seja travado 

um diálogo polifônico e polissêmico entre os atores de forma permanente e 

dinâmica, acompanhando o ritmo da vida social na qual nos encontramos inseridos. 

Como nos lembra Moraes (2003, p. 158), [...] “a interação é a condição necessária 

para todo processo de construção do conhecimento, tanto a interação com os 

objetos como a com os demais sujeitos”. 

Freire (2003) atenta que os sistemas de avaliação pedagógica ainda estão 

perpetuando discursos verticais mesmo na tentativa de passar por democráticos. 

Para mudar essa realidade, é necessário compreender a prática de avaliação como 

“instrumento de apreciação do que-fazer de sujeitos críticos a serviço, por isso 

mesmo, da libertação e não da domesticação. Avaliação em que estimule o falar a 

como caminho do falar com”.(FREIRE, 2003, p. 116).  



 

 

Nesse sentido, a proposta pedagógica com intenção de fortalecimento e 

concretização do SUS precisa necessariamente mudar suas atitudes frente à 

construção coletiva do saber, procurar meios e estratégias que aproximem todos os 

sujeitos co-responsáveis pela formação em saúde e na enfermagem. Com essa 

perspectiva, buscar “uma nova possibilidade para a educação: prática pedagógica 

disruptora de modelos previamente instituídos – novas dobraduras nas paisagens”. 

(SCHAEDLER, 2004, p. 90).  

Esse movimento de mudança deve ir além de intenções declaradas e 

formalização de propostas, instâncias ou estruturas. É necessário percebermos que 

para a transformação em favor do SUS, a política de formação em saúde tem que 

ser capaz de aliar o pensamento crítico ao compromisso de todos os atores do 

quadrilátero da formação (ensino/atenção/gestão e controle social), além de oferecer 

instrumentos reais de interferência no processo de formação profissional.(CECCIM, 

FEURWERKER, 2004b). Diante disso, não podemos negar a essenciabilidade de 

convocar/estimular os estudantes para o exercício de pensar junto novas soluções 

de problemas, outras estratégias metodológicas para o processo 

ensino/aprendizagem, na tentativa de adotar um olhar transdisciplinar a partir de 

suas vivências e experiências no caminhar pela formação. A nossa missão é árdua 

mas necessária, como Asmann e Sung (2003, p. 286) exaltam: 

 

Para que surjam e se desenvolvam experiências de aprendizagem, os 
aprendentes devem ser atingidos por um envolvimento que não seja apenas 
algo que se lhes oferece como lição a aprender, matéria a ser incutida e 
absorvida. Requer-se uma transação comunicativa de envolvimentos 
pessoais no processo de aprendizagem enquanto sinônimo de processos 
de vida possível e felicidade possível. 
 
 

Na perspectiva de estimular essa transação comunicativa, as instituições de 

ensino e todos os sujeitos que dela fazem parte precisam rever suas atitudes frente 

aos estudantes, no que diz respeito ao estímulo da participação dos mesmos no 

contexto do processo ensino/aprendizagem, como importantes colaboradores para 

fortalecimento da formação dos recursos humanos para o SUS, bem como para uma 

vida planetária mais justa e solidária.   

Em meio a todas essas exposições retomamos a mitologia grega, certos de 

devolvermos ao trabalho o reencontro com o imaginário mundo dos mitos.  Após sua 

reflexão interior, Teseu resolve seguir adiante em busca da saída do labirinto. 



 

 

Mesmo com a sensação de incompletude, ele cai nos braços de Ariadne e lhe 

devolve o fio de novelo, fio este que lhe proporcionou não apenas a saída do 

aterrorizador Dédalo mas tantas outras sensações no emaranhado de imprevistos e 

impensados obstáculos encontrados por Teseu no decorrer do caminho.  

Partilhando do mesmo sentimento de incompletude de Teseu, ao término da 

tessitura momentânea do fio de Ariadne, gostaríamos de enfatizar a importância das 

considerações realizadas nas teias temáticas propostas por esta pesquisa para 

despertar ou, pelo menos, inquietar os diferentes sujeitos que fazem e almejam uma 

formação em saúde voltada para a realidade do SUS e que possam contribuir para 

sua concretização de fato e de direito. Além disso, é importante acrescentar que 

nossa tessitura também procurou auxiliar nas discussões no cerne de uma 

educação para toda a vida, em busca do aprender a conviver juntos e a ser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS: a alegria da chegada 
 
 

Ostra feliz não faz pérola. 
 Rubem Alves 

 
Foram muitos os caminhos que trilhamos até chegar a esse momento, 

caminhos por vezes árduos e dolorosos, mas também prazerosos e fascinantes que 

nos conduziram a um crescimento pessoal e profissional. A pesquisa nos 

proporcionou mais do que um conhecimento acerca da realidade apreendida, na 

medida em que nos levou a fundo a um mundo que, até então, pouco conhecíamos, 

tanto no compartilhar dos diálogos dos discentes como nas leituras inebriantes de 

autores que abordam a temática pesquisada e se permitem ao encanto do uso da 

metáfora em suas vidas e linguagens escritas. 

Nesse processo de aprendizagem congruente, a cada dia, a cada encontro, 

em madrugadas longas e intermináveis, ora compartilhando saberes com nossa 

orientadora, ora partilhando angústias e alegrias com os participantes da pesquisa e 

ora em meio ao nosso ostracismo intrínseco, desenhávamos o nosso trabalho.  Foi 

necessário um debruçar total e singular diante da tela fria do computador para tecer 

e preencher de sentidos as palavras, frases e parágrafos com o mesmo cuidado que 

uma artesã exerce na constituição de sua arte. Nesse pensar/sentir/fazer íamos aos 

poucos constituindo esta investigação e nela deixando um pouco de nós.  

No movimento da tessitura do fio de Ariadne, podemos perceber os vários 

desafios que precisamos enfrentar na formação em enfermagem para consolidação 

e fortalecimento dos princípios e diretrizes do SUS, reveladas pelas falas 

verbalizadas, sentidas e nitidamente expressas pelas linguagens dos sujeitos da 

pesquisa. Nesse percurso, nos deparamos com a dificuldade de articular os 

conceitos elencados pelo sistema de saúde desejado e as atividades acadêmicas na 

realidade da enfermagem da UFRN.  

Entre os fatores que colaboram para a não consolidação do SUS, elencados e 

vivenciados pelos discentes investigados, estão: a discrepância entre teoria/prática, 

a fragmentação do saber/fazer na prática disciplinar; a difícil tarefa dos sujeitos 

inseridos no processo de arriscar-se no uso de novos recursos 

didático/metodológicos, fortalecendo o elo entre ensino/pesquisa e extensão; a 

incapacidade de com-viver com as diferenças no exercício da alteridade e simbiose 



 

 

polifônica, bem como, estimular um pensar crítico, reflexivo e ético na condução 

coletiva do projeto pedagógico.  

De fato, os discursos em algumas teias temáticas se mostraram mais 

evidentes e enfáticos do que em outras, porém isso retrata o próprio momento 

vivenciado pelos estudantes inseridos nas disciplinas de estágio supervisionado do 

curso, experienciando uma fase muito importante da vida acadêmica e futuramente 

profissional. Mesmo com essas peculiaridades observadas e sentidas pela 

pesquisadora, não consideramos que isto tenha atrapalhado ou afastado a 

condução do nosso objetivo; pelo contrário, acreditamos que esse acontecimento 

realmente permitem percebermos as preocupações que permeiam o processo 

ensino/aprendizagem da enfermagem, no âmbito do SUS. 

Nesse sentido, precisamos elencar algumas considerações acerca dessa 

realidade compartilhada por nós, junto aos discentes entrevistados. É bem verdade, 

que conseguimos perceber um distanciamento do ensino de enfermagem com as 

práticas desenvolvidas nos serviços de saúde, tanto pela condução do agir 

pedagógico em não conseguir ou talvez não se esforçar na tentativa de articular 

teoria/prática, quer em sala de aula quer nas atividades extramuros da universidade. 

A utilização de outros cenários de aprendizagem é essencial para contribuir com a 

formação dos profissionais de saúde, entretanto, isso em si não basta; precisamos ir 

além da mudança de espaços e convivências. É necessário estimular em todos os 

envolvidos no contexto de saúde/educação um comprometimento com as políticas 

sociais e consequentemente com o SUS. 

Outro fator preocupante se refere à enorme dificuldade na autorreflexão dos 

profissionais, gestores, acerca da sua postura frente ao direcionamento das ações 

nas políticas de saúde. Diante disso, através dos depoimentos colhidos, é notório 

que a mudança de atitude dos estudantes no enfretamento das dificuldades para 

concretização do SUS estará diretamente aliada à postura do docente e dos 

profissionais do serviço, particularmente do enfermeiro, encontrada no decorrer do 

processo ensino/aprendizagem por este vivenciado. Diante do exposto, fica evidente 

que as responsabilidades diante da formação profissional não dizem respeito 

apenas às instituições de ensino, mas todos os demais atores e autores envolvidos 

no processo.  

Em meio a tantas discussões também foi possível conhecer outro aspecto 

relevante no processo. A esse respeito, queremos enfatizar que a fragmentação do 



 

 

conhecimento, dentro da universidade, ainda encontra-se fortemente arraigada ao 

modelo flexneriano, compartimentada em departamentos e disciplinas que 

desenvolvem pouco diálogo e de maneira muito fragilizada. Desse modo, não leva 

em consideração sua articulação com as demais disciplinas, com o contexto onde se 

encontram e o processo de trabalho complexo da saúde/enfermagem. Nesse 

cenário, o exercício que precisamos fazer diz respeito ao questionamento para quem 

serve a educação? Com essa reflexão, precisamos nos sentir parte importante do 

pensamento e ação de atores inseridos no processo de formação na enfermagem.  

Mais um ponto elencado nos leva a acreditar que as metodologias adotadas 

em aulas e discussões ainda se mostram tímidas no exercício de oportunizar uma 

visão crítica, reflexiva e consciente acerca do processo ensino/aprendizagem 

condizente com a realidade dos serviços de saúde. Isso claramente foi percebido na 

utilização dos recursos didáticos/pedagógicos pouco eficientes, principalmente na 

utilização de métodos ilustrativos dissociados dos fatos reais, em concomitância com 

o uso abusivo de leituras e discussões superficiais acerca dos conteúdos abordados 

em sala de aula. Nitidamente compreendemos que a aprendizagem mais 

significativa para os estudantes se deu através da inserção dos mesmos no mundo 

do trabalho, na vida cotidiana da comunidade e na simbiose que permeou esse 

processo ensinar/aprender. Só através desse com-viver da entrega e da alteridade 

que os discentes compreenderão melhor o dinâmico processo de construção do 

SUS e as particularidades do processo de trabalho da enfermagem.   

Para um maior envolvimento dos estudantes na construção cotidiana do 

projeto pedagógico, conduzindo inclusive as discussões da formação para o SUS, 

faz-se necessário quebrar as barreiras que separam a essencial contribuição dos 

discentes na operacionalização, acompanhamento, avaliação e redirecionamento da 

proposta pedagógica para a enfermagem, na UFRN. Através da permanente e 

insistente tentativa de unir saberes, vivências, sensações e ações, poderemos 

avançar em direção a um ensino em saúde/enfermagem que proporcione mais do 

que perspectivas profissionais, mas consiga alavancar uma luta coletiva em prol do 

SUS e da vida planetária. 

Mediante essas considerações, não queremos negar a persistência das 

barreiras e o encontro com as bifurcações no caminho, pois eles sempre existirão. 

Porém, precisamos estar conscientes de nossa responsabilidade: ou na 

permanência de estados reprodutivistas diante da realidade, ou em assumir a 



 

 

bandeira de luta e procurar unir esforços que levem a uma mudança real da 

formação e consequentemente das práticas de saúde. 

Com essas considerações acerca do projeto pedagógico de enfermagem em 

consonância com o SUS, na visão de discentes, acreditamos que deixamos aqui 

uma parcela de contribuição para o processo ensino/aprendizagem. Tanto por tentar 

provocar uma reflexão no agir pedagógico dos que conduzem o processo na 

realidade pesquisada, como e principalmente em nossa autoavaliação no 

pensar/fazer coletivo da enfermagem através de uma ação dialógica, polifônica e 

polissêmica pela e para a educação.   

Na tessitura do fio de Ariadne, que conduz Teseu à saída do labirinto, ou seja, 

na condução das discussões da visão dos discentes acerca do projeto pedagógico 

para o SUS no labirinto da formação em saúde/enfermagem, poderemos ainda 

partilhar de sensações de estranhamento diante das incógnitas ainda por vir e que 

levemente invadem nossas mentes.  

Nessa perspectiva, poderíamos inclusive tecer o fio de Ariadne de modo 

diferente, conduzindo Teseu não à saída do labirinto, como encontramos nos livros 

da mitologia grega. Com a sensação de incompletude que nos invade e que permeia 

também os pensamentos de Teseu, damos outro desfecho para o mito do fio de 

Ariadne. Nesse intuito, permanecer no labirinto em constante luta pela vida em prol 

de uma sociedade mais solidária comprometida com o mundo e com os seres vivos 

que dele se constitui; Teseu convidaria o povo de Creta ou parte dele, a adentrar no 

labirinto, com o objetivo de travar a luta por uma formação em saúde comprometida 

com a sociedade e o SUS, sendo talvez o melhor fim para a permanente missão do 

ensinar/aprender. 
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APÊNDICES 



 

 

APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) estudante, 

 

 O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do projeto de 

pesquisa intitulada: “O PROJETO PEDAGÓGICO DE ENFERMAGEM NA VISÃO DE 

DISCENTES”. O propósito deste estudo é analisar a visão de discentes de enfermagem acerca do 

projeto pedagógico do curso em consonância com a política do SUS, que estejam matriculados e 

cursando o oitavo período do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte/UFRN, no semestre letivo de 2009.1. 

Atribuímos a relevância da presente pesquisa ao fato de poder contribuir com a discussão 

acerca do ensino de graduação em enfermagem para fortalecimento e consolidação do sistema de 

saúde brasileiro.  

A coleta de informações será por meio de utilização da técnica de grupo focal. No grupo focal, 

após prévia autorização do participante da pesquisa, será utilizado um gravador, meio importante para 

captar todas as informações de forma precisa.  

Os procedimentos de coleta de dados, durante a sua participação no projeto, poderão oferecer 

pequenos desconfortos e riscos mínimos. Caso ocorram, serão de inteira responsabilidade da 

pesquisadora minimizá-los.  

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, havendo o compromisso 

por parte da pesquisadora em manter sigilo e anonimato de sua participação. 

Deixamos explícito que todos os participantes ao aceitarem participar da pesquisa ficarão com 

uma cópia deste documento, além da pesquisadora.  

Ressaltamos ainda que poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe seja 

imputada penalidades ou prejuízos. A pesquisadora responsabiliza-se por possíveis custos solicitados 

por você, desde que fique comprovada legalmente sua necessidade. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Raimunda Medeiros Germano, professora do 

Departamento de Enfermagem. Quaisquer dúvidas sobre as questões éticas que envolvem a pesquisa, 

procurar o CEP-UFRN-CEP:3215-3135. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e caso 

aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 

TERMO DE CONSETIMENTO: 

Eu, ___________________________________________, li o esclarecimento e compreendi a 

finalidade do estudo e qual procedimento a que serei submetido.  Entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão.  Sei que meu nome 

não será divulgado, que não terei despesas.  Autorizo o uso de dados obtidos através do grupo focal 

com o objetivo de desenvolver a pesquisa e a publicação do referido trabalho podendo utilizar 

inclusive meus depoimentos.  Concedo também o direito de uso para quaisquer fins de ensino e 

divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde que mantenha o sigilo sobre a minha identidade, 

podendo usar pseudônimos.  Eu aceito participar da pesquisa intitulada “ O Projeto Pedagógico de 

Enfermagem na Visão de Discentes”.  

 

Natal – RN, ____de_____________ de 2009  

 

 

 

___________________________________________ 



 

 

           Assinatura do informante                                           Impressão Datiloscópica 

 

 

_______________________________________ 

                 Assinatura da pesquisadora 

 

ENDEREÇOS DE INTERESSE: 

 

Raimunda Medeiros Germano (Coordenadora da Pesquisa)   

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3196 

e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

Rosangela Diniz Cavalcante (Pesquisadora) 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 9972-3244 ou (84)3417-1376 

e-mail: ros.cavalcante@hotmail.com  

 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3196 

e-mail:  www.etica.ufrn.br 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO NORTEADOR DA TÉCNICA DO GRUPO FOCAL 

Questões Norteadoras: 

- Como vocês vêem o atual currículo do curso de enfermagem em relação ao SUS?  

 Na operacionalização do currículo como vocês analisam: 

- Metodologias (tradicionais ou inovadoras/problematizadoras); 

- Disciplinas (levam a crítica da realidade ou são meramente técnicas); 

- Interdisciplinaridade (relação e ligação entre as disciplinas); 

- Relação ensino e serviço (serviço na escola e a escola no serviço; dicotomia teoria/prática); 

- Estágio (aprendizagem); 

- Carga horária (pequena ou suficiente); 

- Disponibilidade para estudar (extraclasse); 

- Participação de vocês na construção e avaliação do currículo (se existe um convite 

rotineiramente nesses momentos do departamento); 

- Qual a participação de vocês no movimento estudantil, vocês julgam isso importante? 

- Na visão de vocês quais os maiores desafios e dificuldades frente a operacionalização do 

projeto pedagógico(currículo) do curso de graduação em enfermagem da UFRN para 

fortalecimento do SUS? 
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