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RESUMO 
 

No mundo hodierno são notórias as mudanças nos aspectos social, ético, econômico e político 
na sociedade, as quais atingem de modo incisivo, o ensino superior, exigindo uma série de 
modificações e uma nova visão na formação de enfermeiros, a fim de atender as demandas do 
Sistema Único de Saúde. Diante disso, as instituições formadoras e os docentes são 
convidados a enfrentar os novos desafios e refletir sobre suas práticas, a fim de favorecer uma 
maior flexibilidade e capacidade de articulação, utilizando abordagens pedagógicas e 
metodologias inovadoras, para fazer frente às exigências de uma sociedade globalizada. O 
presente estudo tem como objetivo analisar a perspectiva do docente no que concernem as 
abordagens pedagógicas utilizadas na formação de enfermeiros e identificar as abordagens 
pedagógicas empregadas por docentes na formação de enfermeiros. Trata-se de uma pesquisa 
de campo do tipo exploratória, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 
sediada na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A população foi composta por 
cinquenta e três docentes. Desta população, foi selecionada uma amostra de vinte docentes 
que atuam na referida Instituição. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a setembro 
de 2011, através da técnica de entrevista semi-estruturada e da utilização de um questionário. 
Os dados obtidos serão analisados individualmente, em dois momentos: No primeiro 
momento, a análise quantitativa referente aos dados obtidos por meio da técnica de entrevista, 
os quais foram submetidos aos procedimentos metodológicos da análise de conteúdo proposta 
por Bardin. No segundo momento, análise quantitativa dos dados quantitativos coletados 
resultantes dos questionários aplicados aos docentes e dos dados de identificação dos 
participantes, os quais foram transferidos para uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 
XP, com tabulação e organização em tabelas dos dados, contendo suas frequências relativas e 
absolutas. Vale salientar, que foram respeitados os aspectos presentes na Resolução CNS 
196/96, a qual refere os aspectos éticos e legais da pesquisa envolvendo seres humanos. Os 
resultados mostram que 90% dos docentes participantes da pesquisa apresentam uma 
compreensão adequada das abordagens pedagógicas não críticas, apenas 10% tinham um 
entendimento inadequado. Com relação às pedagogias críticas, 80% dos participantes da 
pesquisa referiram uma compreensão adequada. Porém, 70% dos docentes, apesar de terem 
uma compreensão adequada, relataram dificuldades durante a tentativa de implementação 
destas pedagogias. A maioria dos docentes, como representabilidade de 80%, consideram as 
pedagogias não críticas relevantes na formação do enfermeiro, como também as pedagogias 
críticas, sendo representada por 95% dos docentes. Com relação às características dos 
participantes da pesquisa, 20% eram representantes do sexo masculino; com grau de titulação 
de 55% com doutorado; referente ao tempo de serviço houve uma maior representatividade 
entre 15 a 45 anos, com 45%. Contudo, com vista a identificar as abordagens pedagógicas que 
norteiam suas práticas docentes na formação de enfermeiros da UFRN, revelou que tanto as 
pedagogias críticas, quanto e as pedagogias não críticas estão presentes na prática de docentes 
da graduação em enfermagem. Isso reflete um momento de transição, visto que a presença das 
novas formas de ensinar já faz parte deste contexto educativo. Por fim, cabe ressaltar, a 
importância compreender sobre modelos educacionais que valorizam os aspectos científicos, 
éticos, pessoais no processo educativo. A pesquisa tem a pretensão de proporcionar aos 
docentes a contribuição de novas possibilidades de ação no sentido de refletir sobre o 
contexto de atuação, com competências pedagógicas necessárias para conduzir o processo de 
ensino, em consonância com o novo paradigma pedagógico do ensino superior. 

Palavras-chave: Ensino. Formação de enfermeiro. Abordagens pedagógicas.  
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ABSTRACT 
 

In the new world order is notorious changes in social, ethical, economical and political 
aspects in the society, which reach incisively higher education, requiring a number of 
modifications and a new vision in nursing education, in order to meet the demands of the 
Unique Health System.  Thus, the Higher Education Institutes (HEI) and teachers are invited 
to face new challenges and reflect on their practices, using pedagogical approaches and 
innovative methodologies to meet the requirements of a globalized society.  This study has as 
an objective to analyze the perspective of teachers in what concern the pedagogical 
approaches used in nursing education and to identify pedagogical approaches utilized by 
teachers in nursing education. This is a field research of exploratory kind, descriptive, of 
quantitative approach. The search was conducted at the Department of Nursing of the Federal 
University of Rio Grande do Norte – UFRN, based in the city of Natal. The population 
consisted of forty-six teachers.  From this population was selected a sample of twenty 
teachers. Data collection occurred from August to September 2011, through the utilization of 
the technique of interview and questionnaire. The obtained data were analyzed in two 
moments. In the first moment, was carried out the quantitative analysis that refers to the 
obtained data through the interview technique, methodological procedures were submitted to 
the content analysis proposed by Bardin.  On the second moment, concerning the quantitative 
analysis of the questionnaires applied to the teachers and of the identification data, which 
were digitized and transferred to a spreadsheet electronic of Microsoft Excel XP, tabulated 
and organized into tables, containing their relative and absolute frequencies. It is worth 
mentioning that were respected the aspects of the CNS Resolution 196/96. With regard to the 
characteristics of research participants, 20% were male; with a degree of titration of 55% 
doctorates; regarding time of service there was a greater representation from 15 to 45 years, 
with 45%. The results showed that 90% of teachers who participated in the research have an 
appropriate understanding of non-critical pedagogical approaches, only 10% had an 
inadequate understanding. However, 70% of teachers, despite having an adequate 
understanding, reported difficulties when attempting to implement these pedagogies. Most 
teachers, with representability of 80% consider the non-critical pedagogies relevant in nursing 
education, as well as critical pedagogies, being represented by 95% of teachers. It was 
concluded that both critical and non-critical   pedagogies   are   in   teachers’   practice   of  
undergraduate nursing education. It feels like a moment of transition, since the presence of 
new ways of teaching as a part of this educational context, with educational models that give 
value to scientific, ethical and personal aspects in the educational process. The research 
contains limitations, however highlights the contribution of new possibilities for action, 
reflection on the context of performance, maximizing the pedagogical skills necessary to 
conduct teaching process, in line with the new educational paradigm of higher education.  

Keywords: Teaching. Nursing Education. Pedagogical Approaches. 
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INTRODUÇÃO 

 

"A principal meta da educação é criar 

homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente repetir 

o que outras gerações já fizeram. 

Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda 

meta da educação é formar mentes que 

estejam em condições de criticar, 

verificar e não aceitar tudo que a elas 

se propõe". 

 

(Jean Piaget) 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Na nova ordem mundial são notórias as mudanças nos aspectos social, ético, 

econômico e político da sociedade pós-moderna, as quais atingem, de modo incisivo, o ensino 

superior, exigindo uma nova visão de formação profissional, particularizada, neste estudo, na 

discussão da inserção de novas práticas pedagógicas e utilização de metodologias inovadoras, 

para fazer frente às necessidades de uma sociedade globalizada.  

Neste sentido, há um reconhecimento da necessidade de mudanças na formação dos 

profissionais de saúde, objetivando, principalmente, à reconstrução do papel social dos 

futuros profissionais, foco de debates nas discussões da política de saúde brasileira.  

Na 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, que se configurou num marco 

histórico da Reforma Sanitária, foram discutidas questões organizativas e de atribuições ao 

sistema de saúde, como os princípios da universalização do acesso à população, da equidade e 

da democratização, que originaram o sistema atualmente vigente, o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nesse contexto, tais mudanças no sistema refletiam sobre as tendências na formação 

dos profissionais de saúde, levando as instituições à implementação de processos de mudança 

curricular, adequadas às necessidades colocadas pela realidade social (MATTOS, 2006). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n° 9.394, de 1996, em seu 

art. 43°, entre suas finalidades, destaca o estímulo ao conhecimento dos problemas nacional e 

regional, e a prestação de serviço especializado à comunidade, estabelecendo com ela uma 

relação de reciprocidade (BRASIL, 1996). Com a regulação da LDB, tais prerrogativas foram 

incorporadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para vários cursos da área de 

saúde, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologadas pelo Ministério 

da Educação (MEC), a partir de 2001, acolhendo a importância do atendimento às demandas 

sociais, com destaque para o SUS (MATTOS, 2006). 

Feuerwerker (2006) alude que uma graduação de qualidade na área da saúde, exige 

uma articulação entre as instituições de ensino superior e o Sistema Único de Saúde (SUS). A 

participação de discentes nas unidades de saúde permite-lhes ampliar o conhecimento sobre 

os problemas de saúde da população, conhecendo a necessidade do usuário e vivenciando as 

complexidades dos problemas por ele apresentado, além da possibilidade de interação com as 

diferentes especialidades. 

Seguindo este processo, numa tentativa de articulação entre os setores federais da 

saúde e da educação, numa filosofia segundo a qual as instituições formadoras devem se 
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tornar parceiras do SUS, foi lançado, em 2005, o Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde – (Pró-Saúde), o qual foi elaborado pelo Ministério da 

Saúde (MS) em conjunto com a Secretaria de Educação Superior (SESu) e com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da 

Educação,  sendo incorporado nos diversos cursos da área de saúde, como odontologia, 

enfermagem e medicina. O Programa tem como objetivo a aproximação da formação em nível 

de graduação com as necessidades da atenção básica, que se traduzem, no Brasil, pela 

estratégia de saúde da família (BRASIL, 2005). 

Neste contexto, tem-se observado uma notável experiência na aproximação entre a 

academia e os serviços de saúde pública, mas essa realidade ainda está distante do que seria 

necessário, e essa situação é identificada como um dos responsáveis pela crise do setor da 

saúde (BRASIL, 2005).  Este fato pode estar vinculado ao modelo tradicional de ensino, o 

qual não privilegia um contato maior com a comunidade, o que seria bastante relevante para 

contextualizar, em ação, os conhecimentos teóricos adquiridos (SAVIANI, 2009). 

Segundo Hengemuhle (2008), o modelo tradicional de ensino ainda continua sendo 

empregado indiscriminadamente nos cenários acadêmicos, fato este que condiciona a atuação 

da grande maioria dos docentes, provenientes deste modelo de ensino, que o utiliza como 

referencial em sua prática profissional (MASETTO, 1998 apud MEDEIROS; SILVEIRA, 

2007, p. 2). 

O referido modelo, como também, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, são 

norteados pelas pedagogias não críticas e estiveram presentes ao logo da história do ensino 

em enfermagem, as quais foram moldadas aos acontecimentos políticos, sociais e econômicos 

vivenciados pela sociedade em diversos momentos. Em 1860, as organizações religiosas e 

militares influenciavam a educação em enfermagem, caracterizada com ensino pautado, 

segundo Saviani (2010), na transmissão de conhecimento, conservando uma educação 

autoritária e obediente, caracterizando o modelo tradicional. 

De acordo com Haguenauer (2005), quando as universidades utilizam métodos 

tradicionais para as capacitações de futuros profissionais, a eficiência da aprendizagem é 

consideravelmente insuficiente. Esta autora menciona, também, que os modelos de ensino 

ultrapassados podem desfavorecer a criatividade e a inteligência dos educandos.   

Portanto, o modelo de ensino tradicional começou a gerar insatisfação, decepção e 

críticas, o que motivou a adesão de educadores ao movimento escolanovista, que dar origem à 

teoria de educação denominada pedagogia nova, com a valorização e o destaque a vocação, 

considerada a base dos princípios de idealização de profissão nobre e altruísta, no curso de 
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graduação de enfermagem (SILVA; RUFFINO; DIAS, 2002). Porém, surgiu também a crítica 

à esta pedagogia, por ela revelar-se etilista, já que ficou restrita a grupos dominantes 

(SAVIANI, 2010). 

Com isso, emergiu o tecnicismo, determinando o fim do escolanovismo. O marco da 

pedagogia tecnicista, no currículo de enfermagem, deu-se com o surgimento da Resolução 

n.4/72, a qual destacou a precisão de o enfermeiro dominar, as técnicas avançadas em saúde 

(SILVA; RUFFINO; DIAS, 2002). Este modelo tinha em vista a evolução científica, e a 

consolidação do modelo biomédico, desfavorecendo o humanismo. 

Neste contexto, a tendência pedagógica atual deve favorecer ao desenvolvimento 

profissional voltado para as dimensões éticas e humanísticas, com capacidade de refletir, 

criticar, atender às necessidades da população, a fim de transformá-la. Mitre et al. (2008) 

evidenciam uma crescente tendência à busca de métodos inovadores de ensino-aprendizagem, 

a fim de atender às necessidade da realidade na sociedade hodierna, ultrapassando os limites 

do treinamento puramente técnico, para, efetivamente, alcançar a formação do homem como 

um ser histórico, inscrito na dialética da ação-reflexão-ação.   

Cunha et al. (2001) acrescentam que a inovação pode contribuir para a  ruptura com o 

paradigma dominante, fazendo avançar, em diferentes âmbitos, formas alternativas de 

trabalhos que rompam com a estrutura tradicional. Para os autores, uma experiência inovadora 

é um processo situado em um contexto histórico e social, o que exige uma ruptura com 

procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência moderna. 

Como métodos inovadores, surgem as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, as 

quais favorecem uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora. As 

metodologias ativas são norteadas pela pedagogia problematizadora, a qual parte de uma 

crítica de ensino tradicional e propõe-se a usar as situações-problema como um estímulo à 

aquisição de conhecimentos e habilidades, considerando o problema educacional como um 

tradutor/refletor da realidade, um desafio à aprendizagem, um obstáculo a ser superado 

(CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

A problematização encontra nas formulações de Paulo Freire um sentido de inserção 

crítica na realidade, para dela retirar os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens. Bordenave e Pereira (2008) adaptaram um modelo da problematização 

construído por Charles Maguerez, o chamado Método do Arco, o qual é composto pelas 

seguintes etapas: observação da realidade (construção do problema); pontos-chave; 

teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade (BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 
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O Método do Arco é um instrumento didático-pedagógico que serve de apoio à 

pedagogia problematizadora. Através dele, educando e educador estão em constante interação, 

desenvolvem a habilidade de descobrir e resolver problemas da realidade concreta,  de 

confrontar essa realidade com a teorização, raciocinar, propor soluções e, dessa forma, 

construir novos conhecimentos para atuar na realidade. 

 No tocante à produção de conhecimento, relacionada às metodologias ativas no 

campo da saúde, em particular na enfermagem, merecem destaque as publicações de Silveira 

e  Dohms (2006); Heck et al. (2009);  Aguilar-da-Silva, Rocha e Júnior (2010). 

Wall, Prado e Carraro (2008) aludem que a implementação de metodologias ativas nos 

cursos de graduação implica no enfrentamento de múltiplos desafios, desde os estruturais 

(organização acadêmica e administrativa das instituições e cursos) até os de concepções 

pedagógicas (crenças, valores e modos de fazer) dos professores e alunos. Os referidos 

autores acrescentam que, para ocorrer a inovação educativa, é necessário que haja novos 

patamares de organização e produção do conhecimento conectado com os desafios da prática 

e com as lutas que emergem em diferentes campos sociais.  

Portanto, as instituições formadoras e os docentes são convidados a enfrentar os novos 

desafios e refletir sobre suas práticas, necessitando, nas suas ações, de uma maior 

flexibilidade e capacidade de articulação, a fim de responderem às demandas sociais e 

inovações educacionais, sendo necessária uma prática educativa que, na referência de Freire 

(2002), permita ao aluno aprender a apreender, sendo ético, humano, competente, 

favorecendo uma prática benéfica à população. 

Nesta conjuntura, é importante que o docente tenha clareza da sua função de mediador 

no processo ensinar/aprender, visto ser essa atitude que irá garantir o estabelecimento de elos 

entre o aprendiz e a sua aprendizagem. Para isso, os docentes necessitam de conhecimentos, 

competências pedagógicas e outros elementos a serem internalizados, com vistas ao pleno 

exercício de sua atividade enquanto profissionais da educação. 

Diante do exposto, o presente estudo buscou-se abordar questões referente a 

compreensão e a utilização das abordagens pedagógicas na formação de enfermeiros. Para 

tanto, procurou-se respaldo nos pensamentos de teóricos da educação brasileira que trazem, 

em suas obras, as abordagens pedagógicas norteadoras do ensino, de acordo com cada 

momento histórico. Recorreu-se ainda, das experiências de ensino, narradas por docentes 

mediadores do aprendizado dos futuros profissionais de enfermagem, com vistas à 

identificação das abordagens pedagógicas e das estratégias de ensino usadas para promover 

profissionais comprometidos com a consolidação do SUS.  
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Deste modo, discutir com o professor de enfermagem sobre sua prática educativa e o 

enfoque de cada tendência pedagógica, permitirá refletir sobre cada uma delas. O professor 

necessita de um alto conhecimento técnico, engajamento intelectual, afetivo, sempre buscando 

inovações, propondo novas formas de atuação, a fim construir e desenvolver uma prática de 

qualidade na sua relação pedagógica com os discentes. Refletir, repensar e analisar como 

acontece essa prática docente e como os futuros profissionais estão sendo preparados para o 

mundo do trabalho, pelas instituições superiores, é bastante relevante, visto que esta formação 

incide diretamente na atuação profissional.  

Neste sentido, o interesse em abordar a presente temática surgiu da minha vivência 

como mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem (PPGEnf) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em que foi possível a ampliação dos conhecimentos 

acerca das teorias pedagógicas que norteiam a prática docente, visto que o conhecimento de 

teorias pedagógicas contribui para a definição dos papéis do professor para um melhor 

conhecimento da realidade da educação e conseqüente adequação e qualidade do desempenho 

profissional, sendo relevante para alcançar a formação de enfermeiros críticos, participativos, 

comprometidos com a prática de enfermagem voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Apesar da necessidade atual de formar enfermeiros consonantes com o SUS, supõe-se 

a existências de lacunas na formação desses profissionais, notadamente no que concerne a 

uma educação descontextualizada com a realidade, em que instituições de ensino superior 

ainda persistem em seguir modelos tradicionais de ensino, podendo interferir e prejudicar a 

eficácia da prática dos futuros enfermeiros. Logo, é preciso modernizar a educação para 

acompanhar as transformações ocorridas no mundo, ressalvando a importância do uso de 

metodologias ativas, hoje consideradas, as que melhor contribuem para formação de 

profissionais capacitados e aptos para atender às necessidades do SUS. Daí nosso interesse em 

realizar um estudo cujo objeto é a utilização de abordagens pedagógicas críticas e 

metodologias ativas por docentes, na formação de enfermeiros. 

Nesta conjuntura, o presente estudo contém as seguintes questões: qual a compreensão 

do docente no que concerne às abordagens pedagógicas utilizadas para formação de 

enfermeiros? Quais as abordagens pedagógicas utilizadas por docentes para a formação de 

enfermeiros no curso de graduação da UFRN? 

Com o intuito de responder aos questionamentos propostos, esta pesquisa tem como 

objetivo analisar a compreensão do docente no que concernem as abordagens pedagógicas 
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utilizadas na formação de enfermeiros e identificar as abordagens pedagógicas empregadas 

por docentes na formação de enfermeiros. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 
“(...) todo amanhã se cria num ontem, 
através de um hoje (...). Temos de saber 
o que fomos, para saber o que seremos”.  
 

(Paulo Freire) 
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2 ABORDAGENS PEDAGÓGICAS, SEUS FUNDAMENTOS TEÓRICO - 
METODOLÓGICOS E RECORTES SOBRE A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 
 

No cenário brasileiro, a questão educacional e sua conexão com a sociedade vêm 

sendo analisadas e debatidas através de várias abordagens, inclusive de forma dialética. As 

discussões são realizadas com respaldo nas teorias, na filosofia e nos objetivos da educação, 

bem como na análise da prática dos docentes buscando compreender essa relação a partir dos 

condicionantes sociais, e do levantamento de questionamentos de ordem pedagógica, com 

base na valorização da escola como instrumento de ascensão social importante para as 

camadas populares.  

 Diante dessa realidade, busca-se compreender como evoluíram as teorias pedagógicas 

no Brasil, com a finalidade de relacioná-las às práticas pedagógicas da enfermagem, 

culminando com as metodologias ativas, especificamente a da problematização, a qual é 

expressa através do método do arco, visando um debate sobre o processo de formação do 

enfermeiro. 

Na síntese das teorias e propostas educativas, adotou-se a classificação apresentada 

por Saviani (2009) para as diferentes correntes da educação brasileira, como representa o 

quadro a seguir.  

 

Figura 1 – Classificação das correntes pedagógicas da educação brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Na primeira coluna da Figura 1, estão as teorias não-críticas – que “encaram   a  

educação como autônoma e buscam compreendê-la  a  partir  dela  mesma”  (SAVIANI,  2009,  p.  

5). Correspondem às seguintes vertentes: pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia 

tecnicista. 

 Na segunda coluna, fazem parte do segundo grupo as teorias crítico-repodutivistas; 

para estas, “a  função  básica  da  educação  é  a  reprodução  da  sociedade” (SAVIANI, 2009, p. 

5). Suas vertentes são: teorias do sistema e ensino enquanto violência simbólica; e teoria da 

escola dualista.  

A terceira e última coluna, refere-se às teorias críticas – que se “empenham   em  

compreender a educação remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos, isto é,  à 

estrutura socioeconômica que determina a forma de manifestação do fenômeno educativo”  

(SAVIANI, 2009, p. 5). Suas vertentes são representadas pela pedagogia histórico-crítica, 

pedagogia crítico social dos conteúdos e pela pedagogia problematizadora. 

  

2.1 TEORIA NÃO-CRÍTICA E A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

Serão discutidas as vertentes das teorias não-críticas sugeridas por Saviani (2009), 

relacionando suas características com a enfermagem. 

 

2.1.1 Pedagogia tradicional 

 

A pedagogia tradicional centra-se nos conteúdos cognitivos, no esforço, na disciplina, 

no diretivismo, na quantidade, no professor, o qual transmite os conteúdos para os alunos, 

segundo gradação lógica, cabendo a estes assimilarem os conhecimentos que lhes são 

transmitidos. A escola inspirada nessa vertente pedagógica tinha o papel de difundir a 

instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade (SAVIANI, 2009). 

Na educação brasileira, tal contexto baseia-se na tendência liberal tradicional, 

classificada  por  Libâneo,  o  qual  refere  que  a  escola  assume  o  papel  de  “preparação  intelectual  

e moral dos alunos para assumir sua  posição  na  sociedade”,  e  os  conteúdos  ministrados  em  

sala   de   aula,   “não   têm   nenhuma   relação   com   o   cotidiano   do   aluno   e  muito  menos   com   as  

realidades  sociais”  (LIBÂNEO, 2009, p. 22).  Segundo Antunes (2008), no ensino tradicional, 

o processo de aprendizagem ocorre através da memorização de um saber exterior ao sujeito.  
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Esse modelo de ensino começa a repercutir na enfermagem caracterizada como 

moderna-normatizadora, institucionalizada com roupagem científica na escola fundada por 

Florence Nightingale, na Inglaterra, em 1860. Neste período, os princípios de organização 

religiosa e militar influenciavam as características do ensino tradicional, representado por 

uma educação autoritária, inquestionável, centradas nos conteúdos, onde o professor 

representava a autoridade e o poder, sendo exigido do aluno o domínio dos conteúdos 

ensinados (SILVA; RUFFINO; DIAS, 2002). 

Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas e transferidos para o discente como verdades. Os métodos de ensino se 

baseiam-se na exposição verbal da matéria e/ou demonstração. Essa exposição é realizada 

pelo docente, através dos seguintes passos: a) preparação – recordação da lição anterior; b) 

apresentação – demonstração; c) associação – associação do conhecimento novo com o velho; 

d) generalização – é a exposição sistematizada; e) aplicação – explicação da resolução de 

exercícios. A ênfase nos exercícios e nas repetições de conceitos objetiva ensinar, instruir e, 

principalmente, facilitar a memorização dos conteúdos, com vistas ao disciplinamento da 

mente e à formação de hábitos (LIBÂNEO, 2009). 

Para Saviani (2009), o modo de trabalhar no interior da própria escola e da sala de aula 

corresponde ao método científico indutivo, formulado no cerne do movimento filosófico do 

empirismo, que foi a base do desenvolvimento da ciência moderna. 

Nessa abordagem de ensino, os pressupostos de aprendizagem vinculam à capacidade 

de assimilar os conhecimentos repassados, através dos programas transmitidos, sem 

considerar as suas características, sendo a aprendizagem concebida como receptiva, mecânica, 

recorrendo-se com frequência a coação (LIBÂNEO, 2009). Nessa perspectiva, a educação 

consiste em transferir os conhecimentos, tornando os estudantes passivos, acríticos, ingênuos, 

impedindo o desenvolvimento de uma postura ativa e co-participante (FREIRE, 2002). 

Nessa perspectiva, gera-se uma concepção de educação rígida, que reprime a 

criatividade do aluno, o diálogo comunicativo, e se concretiza num assistencialismo educativo 

(FREIRE, 2002). Essa abordagem de ensino foi desenvolvida em cursos que antecederam o de 

enfermagem, como medicina, belas-artes e direito, e, em seguida, foi incorporada na formação 

do enfermeiro, perdurando até hoje.             

Como exemplo da existência desse modelo tradicional na formação em enfermagem, 

encontra-se um distanciamento entre os conteúdos ministrado em sala de aula e a realidade da 

prática das enfermeiras (BOUÇAS, 2007). Este modelo tradicional não conseguir buscar a 
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coerência e pertinência entre a teoria e a prática, e, assim, não auxilia o aluno a desenvolver 

um questionamento crítico em relação o que está sendo ensinado. 

 

2.1.2 Pedagogia nova 

 

A partir do século XIX, o modelo de ensino proposto pela escola tradicional começou 

a gerar insatisfação, desapontamento e críticas, revelando-se inadequado e, dando espaço a 

outra teoria da educação, o que resultou na adesão de educadores ao movimento escolanovista 

(SAVIANI, 2009). A pedagogia nova esboça uma nova maneira de interpretar a educação e 

ensaia implantá-la. 

Segundo Saviani (2009), as questões pedagógicas da educação deslocam-se da 

pedagogia tradicional para a pedagogia nova, dando importância aos processos pedagógicos, 

em relação aos conteúdos cognitivos; à qualidade mais do que à quantidade; à espontaneidade 

em relação à disciplina; ao aluno em relação ao professor. Em resumo, essa nova teoria 

considera importante não apenas aprender, como a pedagogia tradicional defende, mas 

aprender a aprender (SAVIANI, 2009). 

Segundo Saviani (2009), dentro dessa nova concepção pedagógica, organizaram-se 

escolas experimentais bem equipadas, em ambiente estimulante, alegre, movimentado, 

dotadas de materiais didáticos ricos, com biblioteca setorial e equipamentos indispensáveis a 

uma satisfatória relação professor-aluno.  

Em meio às idéias escolanovistas, cujo ideário era a pedagogia liberal, embora ainda 

numa época em que as escolas eram organizadas de acordo com o modelo tradicional, em 

1923 foi criada a primeira escola de enfermeiras do Brasil. Tinha como principal objetivo 

preparar tecnicamente enfermeiras brasileiras, para que pudessem elevar o padrão dos 

serviços de saúde oferecidos no país, obedecendo aos mais elevados padrões de ensino então 

existentes: os princípios nightingalianos (SPAGNOL, 2005) 

Com o advento da enfermagem moderna e o desenvolvimento do processo de 

formação da enfermagem, com aulas expositivas e demonstrativas, a enfermagem assimilava 

também o modelo de escolarização proposto pela Pedagogia Nova, destacando-se a utilização 

de laboratórios de física, química, bacteriologia e dietética. Essas inovações iam sendo 

absorvidas por outras escolas do país, com entusiasmo e otimismo pedagógico, conforme 

registra Saviani (2009, p. 61-62) na seguinte passagem: 

O escolanovismo pressupõe métodos sofisticados, escolas mais bem 
equipadas, menor número de alunos em classe, maior duração da jornada 
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escolar; se se trata de uma escola mais agradável, capaz de despertar o 
interesse dos alunos, de estimulá-los à iniciaiva, de permitir-lhes assumir 
ativamente o trabalho escolar. 

Entretanto, apesar da sofisticação no ensino, caracterizando um ensino de qualidade, 

tal situação não conseguiu alterar o panorama organizacional dos sistemas escolares oficiais, 

porque   “implicava   em   custos   bem   mais   elevados   do   que   aqueles   da   Escola   Tradicional”  

(SAVIANI, 2009, p. 9). 

Esse modelo de escola elevava a qualidade do ensino e era destinado a pequenos 

grupos de elite, em que o povo das classes menos favorecidas dele não participar e, dessa 

forma, legitimavam-se as diferenças. “Os homens do povo (o povão, como se costuma dizer) 

continuaram a ser educados basicamente segundo o método tradicional” (SAVIANI, 2009, p. 

45). Assim, no escolanovismo, o que predominava era os interesses da burguesia; portanto, 

não era uma pedagogia para todos, como enfatizavam na época. 

Neste cenário, tal situação teve consequências negativas em relação aos docentes e 

discentes de camadas populares, uma vez que provocou o afrouxamento da disciplina e a 

despreocupação com a transmissão de conteúdos, rebaixando o ensino ministrado àqueles que 

tinham  a  escola  como  meio  de  acesso  ao  conhecimento  elaborado.  Por  outro  lado,  a  “Escola  

Nova”  aprimorou cada vez mais a qualidade do ensino destinado às elites (SAVIANI, 2009). 

A escola nova caracteriza-se por ser uma pedagogia ativa, centrada na iniciativa dos 

alunos, na relação dialogada, na troca de conhecimentos.  Entretanto, o principal problema 

desta pedagogia está no seu efeito discriminatório, deixando de lado os interesses populares 

(SAVIANI, 2009). 

 Na verdade, a Escola Nova, no Brasil, na primeira metade do século passado, revelou-

se ineficaz. No entanto, sua concepção teórica foi considerada senso comum. Manteve a 

expansão da escola e o ensino vinculado aos interesses da classe (SAVIANI, 2009). 

 

2.1.3 Pedagogia tecnicista 

 

Ao final da primeira metade do século XX, advinham sinais visíveis de frustração e 

desilusão com relação o escolanovismo, articulando-se uma nova teoria educacional: a 

pedagogia tecnicista. 

Esta pedagogia defende a reordenação do processo educativo, de maneira a torná-lo 

objetivo e operacional. Sua base de sustentação teórica está na psicologia behaviorista, na 

engenharia comportamental, na ergonomia, na informática e na cibernética, que têm em 
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comum a inspiração filosófica neopositivista. A pedagogia tecnicista, parte do pressuposto da 

neutralidade científica e é inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade, sendo relevante aquilo que pode ser definido em termos operacionais e que é 

possível ser medido e quantificado. Do ponto de vista pedagógico, a questão é “aprender a 

fazer”  (SAVIANI,  2009,  p.13). 

Neste contexto, a pedagogia tecnicista assemelha-se à tendência liberal tecnicista, 

classificada por Libâneo. Nesta, o papel da escola funciona como modeladora do 

comportamento humano, através de técnicas específicas. Aqui, os conteúdos de ensino são 

observáveis e mensuráveis, eliminando qualquer sinal de subjetividade. Além disso, os 

métodos de ensino são aplicados através da transmissão eficiente de informações imprecisas, 

objetivas e rápidas, expressas pela tecnologia educacional em manuais, livros didáticos, 

módulos de ensino, instrução programada, enfoque sistêmico, micro-ensino (LIBÂNEO, 

2009) 

A relação professor-aluno tem características bem definidas e tem sentido 

exclusivamente técnico. Ou seja, o professor transmite a matéria, sem parecer sensível às 

necessidades nem aos sentimentos dos alunos, sendo o elemento de ligação entre estes e a 

verdade científica. Os discentes recebem, aprendem e fixam as informações recebidas. 

Referente à aprendizagem, ocorre um processo de condicionamento, através do uso de reforço 

das respostas que se quer obter (LIBÂNEO, 2009). A definição de aprendizagem é expressa 

em termos dos resultados do que foi aprendido, a partir da modificação do desempenho do 

aluno. A aprendizagem é receptiva e mecânica, e acontece a partir do treino e da repetição 

(LIBÂNEO, 2009). 

No ensino, esse foi um período marcado por conflitos, de um lado, o surgimento da 

pedagogia tecnicista; do outro, ocorreu a influência da pedagogia nova no ideário dos 

docentes e, ainda, a prática da pedagogia tradicional no cotidiano educacional. Neste contexto 

surge a enfermagem técnico-científica. 

A pedagogia tecnicista no currículo de enfermagem se deu com o advento do Parecer 

n. 163/72 e a Resolução n. 4/72, destacando, na prática do enfermeiro a necessidade de 

dominar, cada vez mais as técnicas avançadas em saúde, tendo em vista a evolução científica, 

consolidando-se, assim, o modelo biomédico (SILVA; RUFFINO; DIAS, 2002). 

Nesta realidade, nas escolas de enfermagem, era mantido o ensino das técnicas, com 

ênfase no cuidado que remetia ao controle das necessidades básicas, através das ações 

técnicas fragmentadas. Existiam salas apropriadas para a demonstração das técnicas às alunas 
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(NÓBREGA-THERRIEN; ALMEIDA; SILVA, 2008). Cabia ao docente e discente buscar a 

eficiência e a produtividade pelo domínio das técnicas a serem desenvolvidas, caracterizando-

se, assim, um ensino instrumental e utilitarista, desconectado com a realidade. 

A pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma do sistema fabril, 

perdeu de vista a especificidade da educação. Nessas condições, a pedagogia tecnicista 

acabou por contribuir para aumentar o caos no campo educativo, acarretando descontinuidade, 

heterogeneidade e fragmentação, o que praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico 

(SAVIANI, 2009). 

Vale ressaltar, que, nesta fase do tecnicismo, a pedagogia tradicional esteve presente 

nos cenários da prática pedagógica de enfermagem. Além disso, mantinha-se presa aos rigores 

da disciplina, do conservadorismo e do autoritarismo, exigindo verbalização de conteúdo, 

vestimenta específica, aparência física, entre outras atitudes por parte do aluno. O docente 

seguia o livro de técnicas ou a apostila e não fazia uso de discussões. O importante era repetir, 

não havendo liberdade para criar.  Hengumuhle (2008) afirma que muitas dessas 

características do paradigma tecnicista permeiam ainda hoje o ensino, especificamente na 

enfermagem, valorizando o saber técnico em detrimento do desenvolvimento de atitudes 

diante do cliente, da equipe, de si mesmo, o que resulta na ausência de pensamentos críticos e 

de uma visão transformadora da realidade, tão essencial à formação do enfermeiro.  

Contudo, necessita-se democratizar os conhecimentos e desenvolver novas 

ferramentas para os profissionais da educação neste contexto pós-moderno (HENGMUHLE, 

2008). É preciso reconhecer que as novas orientações teórico-metodológicas vêm ganhando 

espaço nesses últimos anos. 

 

2.2 TEORIA CRÍTICA-REPRODUTIVISTA E A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO 

 

  As teorias crítico-reprodutivistas surgiram no Brasil, na década de 1970, época em que 

ainda predominava, na educação, a pedagogia tecnicista (SAVIANI, 2009), e a enfermagem 

profissional vivia seu processo de expansão, caracterizada pelo aumento do número de escolas 

públicas e privadas. 

Segundo essas teorias, a sociedade é marcada pela divisão entre grupos ou classes 

antagônicas, e a educação é dependente da estrutura social, geradora da marginalidade, 

reforçando e legitimando a marginalização. Os adeptos das teorias crítico-reprodutivistas não 

apresentam proposta educativa, mostrando apenas a necessidade lógica, social e histórica da 
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escola existente na sociedade capitalista, pondo em evidência seus determinantes materiais 

(SAVIANI, 2009). 

Nesse sentido, a concepção crítico-reprodutivista contribui para desfazer as ilusões do 

liberalismo que fundamenta a   concepção   ‘humanista’ tradicional (vertente leiga) e 

‘humanista’ moderna, assim como as ilusões do economismo da teoria do capital humano.  

Segundo Saviani (2009), as principais versões dessas teorias, conforme seu maior nível de 

elaboração, são: teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola 

enquanto aparelho ideológico do Estado (AIE) e teoria da escola dualista, as quais serão 

comentadas a seguir. 

 

2.2.1 Teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica 

 

Esta teoria trata da ação pedagógica institucionalizada e sistematizada, isto é, do 

sistema escolar. Compreende um conjunto de proposições, logicamente articuladas, segundo 

um esquema analítico dedutivo. Parte, assim, de princípios universais para os enunciados 

analíticos de suas consequências particulares. A base desta teoria é a concepção geral da 

violência simbólica, cuja raiz está no axioma segundo o qual todo poder que impõe 

significações como legítimas acrescenta sua própria força a essas relações de força 

(BOURDIEU; PASSERON, 1992). 

Nesta teoria, a dominação simbólica se exerce a partir da ingenuidade do dominado 

ou, mais precisamente, da cumplicidade das estruturas que o dominado adquiriu na 

confrontação prolongada com as estruturas de dominação. Em virtude da incorporação dessas 

estruturas, fica claro que não é suficiente apenas tomar consciência delas. 

Snyders faz uma crítica a esta teoria ao afirmar:  “Bourdieu-Passern ou luta de classes 

impossível”   (SNYDERS, 1977 apud SAVIANI, 2009, p. 19). Portanto, à luz da teoria da 

violência simbólica, a classe dominante desempenha um poder absoluto, que se torna inviável 

qualquer reação por parte da classe dominante. A luta de classes resulta, pois, impossível. 

Para Saviani (2009), a função dessa teoria, na educação, é a de reprodução das 

desigualdades sociais, o que resulta na impossibilidade de superação da desigualdade, e 

constitui elemento reforçador da mesma. 
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2.2.2 Teoria da escola enquanto Aparelho Ideológico de Estado (AIE) 

 

            Diferentemente de Bourdieu e Passeron, Althusser não nega a luta de classes, mas 

defende esta teoria a partir da análise da reprodução das forças produtivas e das relações de 

produção existentes, admitindo a idéia de que, no Estado, existem dois aparelhos: os 

aparelhos repressivos de Estado e os aparelhos ideológicos de Estado (AIE). Estes 

“funcionam  massivamente  pela  ideologia  e  secundariamente  pela  repressão”  (Althusser apud 

SAVIANI, 2009, p. 20). Dentro desses últimos, merece destaque o aparelho ideológico 

escolar, que constitui um mecanismo construído pela burguesia para garantir e perpetuar seus 

próprios interesses (SAVIANI, 2009).  

À luz da referida teoria, Saviani (2009) afirma que participam da escola, inicialmente, 

crianças de todas as classes sociais e inculca-lhes durante anos a fio de audiência dominante; 

em seguida, uma parte dos alunos que tiveram acesso à escola cumprem os estudos básicos, 

sendo, assim, introduzidos no processo produtivo, enquanto outra parte continua o processo 

de escolarização, mas o interrompe e se integra nos quadros médios de produção; por fim, 

uma pequena parcela conclui a escolaridade. Estes últimos, vão ocupar os postos próprios dos 

“agentes   da   exploração”   (no   sistema   produtivo),   dos   agentes   da   repressão   (nos   Aparelhos  

Repressivos   de   Estado)   e   dos   “profissionais   da   ideologia”   (nos   Aparelhos   Ideológicos   de  

Estado). 

 Dessa forma, o referido autor diz que o aparelho ideológico escolar, ao invés de ser 

instrumento de equalização social, constitui o meio mais acabado de reprodução das relações 

de produção do tipo capitalista, formado pela burguesia, a fim de garantir e perpetuar seus 

interesses (SAVIANI, 2009). 

Com a ascensão do capitalismo industrial, período influenciado pelo modelo taylorista, 

a supervisão do trabalho passou a ser instrumento do modo de produção, que se baseava na 

divisão técnica do trabalho. Neste contexto, o trabalho de enfermagem passou a ser dividido 

por categoria diversificada, marcada pela distinção entre atendentes, auxiliares, técnicos e 

enfermeiros, defendo o controle, a hierarquia e a disciplina (KURCGANT, 2005). 

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, referente ao exercício profissional, cada categoria 

da enfermagem tem qualificações e pré-requisitos, devendo exercer funções distintas, 

enfatizando que o aspecto do poder está relacionado diretamente com o saber (BRASIL, 

1986). 
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Nesse contexto, há algumas décadas que a enfermagem vem debatendo os efeitos 

negativos da organização do trabalho taylorista sobre os trabalhadores, acarretando a 

fragmentação do cuidado ao cliente, que, associado ao controle gerencial e à hierarquia rígida, 

tem levado à desmotivação e ao afastamento dos trabalhadores (MATOS; PIRES, 2006). 

 

2.2.3 Teoria da escola dualista  

 

Esta teoria foi elaborada por C. Baudelot e R. Establet, e é chamada “Teoria  da  escola 

dualista”   porque   identifica a escola como sendo dividida em duas grandes redes: a rede 

primária profissional (proletariado) e a rede secundária superior (burguesia). Estas constituem 

o aparelho escolar capitalista, que é um aparelho ideológico do Estado capitalista, o qual 

reproduz a divisão da sociedade em classes, em proveito sempre da classe dominante 

(Baudelot, & Establet, apud SAVIANI, 2009). Dessa forma, a teoria da escola dualista admite 

a ideologia do proletariado e a ideologia burguesa, quando considera que a escola faz a 

inculcação explícita da ideologia burguesa o recalcamento, a sujeição e o disfarce da 

ideologia do proletariado. 

De acordo com esta teoria, a escola é um aparelho ideológico, como em Althusser. Ou 

seja,  “o  aparelho ideológico é dominante e comanda o funcionamento do aparelho escolar em 

seu   conjunto”.      Enquanto   aparelho   ideológico,   “a   escola   cumpre   duas   funções   básicas:  

contribui   para   a   formação   da   força   de   trabalho   e   para   a   inculcação   da   ideologia   burguesa”  

(SAVIANI, 2009, p.24). 

A rede primária profissional compreende a existência da ideologia do proletariado. 

Todavia, a escola tem por missão impedir o desenvolvimento dessa ideologia, pelo fato de ser 

organizada pela burguesia como um aparelho separado da produção. Nesse contexto, a escola 

“qualifica  o  trabalho  intelectual e desqualifica o trabalho manual, sujeitando o proletariado à 

ideologia burguesa, sob um disfarce pequeno-burguês”  (SAVIANI, 2009, p.25-26). 

Esse sistema, aparentemente, guarda relação com a formação da enfermeira inspirada 

em Nightingale. Para as candidatas consideradas de baixo prestígio social ou de nível sócio-

econômico menos privilegiado, oriundas do proletariado, o sistema de ensino concebido por 

Nighintgale propunha treinamento para o serviço pesado das enfermarias ou trabalho manual; 

já para as candidatas oriundas da burguesia ou da aristocracia inglesa,  as  “lady-nurses”,  que  

eram vistas como donas do saber, propunha o aprendizado para o trabalho intelectual 

(SPAGNOL, 2005) 
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Ao lado do processo de ensino-aprendizagem baseado nas pedagogias de teorias não-

críticas e das reflexões sobre a escola nas teorias crítico-reprodutivistas, na atualidade, 

existem outros paradigmas que colaboram e centralizam esse referencial teórico. Estes 

contribuem, efetivamente, para a aquisição de pensamento e conhecimento crítico, não 

reprodutor da cultura estática, na qual professor e aluno agem como sujeitos integrantes 

desses processos. 

Desse modo, refutar as teorias e os modelos de ensino que não partam da realidade do 

aluno caracteriza uma ideologia renovadora de contribuição edificante. Isso abre a perspectiva 

para uma nova alternativa teórico-metodológica comprometida com a transformação histórica 

da   escola,   que   passe   a   considerar   a   educação   como   “uma   atividade  mediadora   no   seio   da  

prática social global (SAVIANI, 2008). 

 

2.3 TEORIA CRÍTICA E A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO  

 

No momento contemporâneo, a tendência pedagógica busca não apenas negar as 

pedagogias tradicionais, mas superá-las, conservando seus aspectos técnicos. Nessa 

perspectiva, devem ser destacadas as versões que partem da análise da educação com base na 

realidade do educando, proporcionando uma nova proposta filosófica de educação, de mundo 

e de homem. 

Na vigência das pedagogias de teorias críticas, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (n. 9.394/96) destaca o desenvolvimento do espírito científico, 

pensamento crítico-reflexivo e o estímulo ao conhecimento dos problemas atuais (BRASIL, 

1996).  

Também verifica-se que a  Portaria nº 2.101, de 3 de novembro de 2005, Instituiu o 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) para os 

cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Odontologia, visando à necessidade de 

incentivar transformações do processo de formação, geração de conhecimentos e prestação de 

serviços à comunidade, para uma abordagem integral do processo de saúde-doença. Este 

documento apresenta, em uma de suas proposições o que se denomina "orientação 

pedagógica", em que estão os pressupostos pedagógicos que são desejáveis para a graduação 

na área da saúde (BRASIL, 2005).   

Diante deste contexto, é relevante mencionar as metodologias ativas no campo 

educacional, uma vez que elas favorecem uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e 

http://www.inep.gov.br/download/superior/2005/avaliacao_institicional/Portaria_MEC-SAUDE_N_2101-%204-11-2005.pdf
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transformadora da realidade, a partir da utilização das situações-problema no processo de 

ensino- aprendizagem.  

Destarte, na conjuntura da utilização da situação-problema no ensino, podemos 

destacar os trabalhos de SAVIANI (2008) – pedagogia histórico-crítica; LIBÂNEO (2009) – 

pedagogia crítica social dos conteúdos e FREIRE (1997, 2002) – educação problematizadora, 

norteadora da metodologia ativa. Esses estudos demonstram a necessidade de uma educação 

mais comprometida com os problemas da sociedade, reconstruindo o papel social dos sujeitos 

na formação dos profissionais. Com referência à educação problematizadora, Bordenave e 

Pereira (2008) adaptaram um modelo de problematização através da consolidação do método 

do arco, do francês Charles Maguerez. 

 

2.3.1 Pedagogia histórico-crítica 

 

O surgimento da pedagogia histórico-crítica ocorreu no final da década de 1970, em 

decorrência da emergência de um movimento pedagógico que veio responder à necessidade 

de encontrar alternativas à pedagogia dominante (SAVIANI, 2008). Esta pedagogia parte da 

crítica à pedagogia tradicional, caracterizada pela passividade, e objetiva a superação da visão 

crítico-reprodutivista; advoga-se uma pedagogia ativa, centrada na iniciativa do professor e 

aluno (SAVIANI, 2009). 

Saviani (2009) sugere uma teoria segundo a qual a educação encontra-se relacionada 

dialeticamente com a sociedade, partindo do interesse das classes populares e valorizando 

conteúdos históricos, reais, dinâmicos, concretos, atualizados e métodos de ensinos mais 

eficazes.  Com relação a estes métodos, afirma: 

Estimularão a atividade e iniciativa dos alunos, sem abrir mão, porém, da 
iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o 
professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada 
historicamente, levarão em conta o interesses dos alunos, os ritmos de 
aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a 
sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para 
efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos 
(SAVIANI, 2009, p. 62). 

 Para Saviani (2008), a questão educacional deve estar sempre relacionada ao problema 

do desenvolvimento social e das classes, cuja maior defesa está na transformação da 

sociedade, por compreender uma teoria do movimento da realidade. 

O referido autor apresenta os métodos de ensino da pedagogia histórico-crítica na 

forma de passos, com base numa estrutura semelhante dos esquemas de Herbart e Dewey, ou 
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seja: 1° passo – prática social - o professor e o aluno podem posicionar-se diferentemente 

enquanto agentes sociais diferenciados; 2° passo – problematização- trata-se de detectar que 

questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em seguida, que conhecimento 

é necessário dominar; 3° passo - instrumentalização- trata-se de apropriar-se dos instrumentos 

teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social; 

4° passo - catarse- incorporação dos instrumentos culturais de transformação social; 5° passo - 

síntese- alunos ascendem ao nível sintético em que se encontrava o professor no ponto de 

partida (SAVIANI, 2009). 

A pedagogia histórico-crítica é relacionada, por Libâneo (2009) com a tendência 

progressista crítico-social dos conteúdos. Esta apreende a realidade e a experiência concreta 

dos alunos como passo para o conhecimento relativamente objetivo, seguido de análise 

crítica. Defende a formação cultural e científica como instrumento de luta para emancipação 

do homem. Valoriza a instrução enquanto domínio do saber sistematizado e os meios de 

ensino enquanto processo de desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos. 

Valoriza, também, a atividade de transmissão-assimilação ativa do conhecimento. 

 

2.3.2 Pedagogia crítico-social dos conteúdos 

 

A pedagogia crítico-social dos conteúdos é uma vertente da pedagogia progressista na 

prática escolar. Busca superar os modelos pedagógicos tradicional e renovado, valorizando a 

ação pedagógica inserida na prática social e assim propõe modelos de ensino que privilegiem 

a aquisição de um saber vinculado às realidades sociais  (LIBÂNEO, 2009, p. 40). 

 Para Libâneo (2009), esta pedagogia valoriza a escola enquanto mediadora entre o 

aluno e o mundo social adulto, coloca a formação cultural e científica nas mãos do povo, 

como instrumento de luta para sua emancipação, tem como resultado o saber criticamente 

reelaborado e utiliza o processo de transmissão-assimilação. O referido autor enfatiza que a 

atuação da escola, nesta pedagogia, consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e 

suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e 

socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. 

 Com relação aos conteúdos, o referido autor afirma que estes são indissociáveis da 

vida e da realidade social do aluno, pois compreendem os conhecimentos relativamente 

autônomos, incorporados e reavaliados pelo homem. Resultam de uma experiência imediata e 
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desorganizada do conhecimento sistematizado. Dessa forma, estão inseridos tanto no contexto 

de ação científica, quanto no de vivência e participação dos alunos 

 Os métodos de ensino estão subordinados aos conteúdos. No entanto, não se trata de 

métodos dogmáticos de transmissão do saber, nem de uma descoberta, da investigação ou da 

livre expressão de opinião, mas de uma relação direta de experiência do aluno confrontada 

com o saber trazido de fora. 

 Para Libâneo (2009), o trabalho docente, na pedagogia crítico-social dos conteúdos, é 

operacionalizado em três momentos: 1 situação orientadora inicial (síncrese); 2. 

Desenvolvimento operacional (análise); 3. Integração e generalização (síntese). 

 O referido autor acrescenta ser uma aula aquela que inicia pela constatação da prática 

na realidade, havendo, em seguida, a consciência dessa prática através do conteúdo proposto, 

na forma de um confronto entre a experiência e a explicação do professor. Portanto, a prática 

vai da ação à compreensão e da compreensão à ação, ocorrendo assim, a práxis. 

 As dinâmicas de grupo são utilizadas e ensinam o professor a relacionar-se com a 

classe, a perceber os conflitos, a saber que está lidando com uma coletividade, e não com 

indivíduos isolados, além de evidenciarem o valor da riqueza da vida em comum. 

Neste sentido, Libâneo (2009) afirma que o professor é figura de relevância no 

processo de auto-afirmação do aluno, procura acelerar e disciplinar os métodos de estudo, 

propondo conteúdos e modelos compatíveis com as expectativas vividas pelo aluno, para que 

este se mobilize para uma participação ativa. O aluno participa desse processo na busca da 

verdade, ao confrontá-la com os conteúdos e modelos propostos pelo professor. Sobre a 

interação professor-aluno é uma relação de troca e o autor destaca: 

O conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o 
meio (natural, social, cultural) e o sujeito, sendo o professor o mediador, 
então a relação pedagógica consiste no provimento das condições em que 
professores e alunos possam colaborar para fazer progredir essas trocas 
(LIBÂNEO, 2009, p. 41). 

Os pressupostos de aprendizagem fundamentam-se numa estrutura cognitiva já 

existente ou fornecida pelo professor. Mas, para que haja um bom desenvolvimento da 

aprendizagem, é necessário haver disposição do aluno e do professor, além do contexto em 

sala de aula. Assim, aprender, dentro da visão da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a 

capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os 

dados obtidos pela experiência (LIBÂNEO, 2009). 

 Outras tendências são ressaltadas por Libâneo (2009) como integrantes da pedagogia 

progressista. Dentre elas, o autor destaca duas: a tendência progressista libertária, na qual 
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evidencia os modelos de articulação com o pedagógico; e a tendência progressista libertadora, 

cujos modelos de ensino são voltados para a interação, com conteúdos extraídos de realidades 

sociais, tentando relacionar o político com o pedagógico. 

Como exemplos de um estudo de enfermagem relacionados com as tendências 

pedagógicas podemos citar Rodrigues e Caldeira (2008), que apresenta dados sobre a 

educação superior partindo de uma análise do contexto nacional para a educação superior em 

saúde e enfermagem, e as tendências pedagógicas neste campo; e Backes, Silva e Rodrigues 

(2007), abordam as diferentes tendências pedagógicas que permeiam o ensino de enfermagem 

e discute a prática pedagógica, enfocando os requisitos para o exercício competente da 

docência superior em enfermagem. 

 A prática pedagógica universal tem influenciado no direcionamento das tendências 

pedagógicas do ensino da enfermagem, no cenário brasileiro, tendências que também resultam 

do modo de produção vigente no país. Daí compreender-se o desempenho dos docentes e 

discentes vinculados a diversas linhas pedagógicas. O importante é que esse desempenho faz 

despontar, com vigor, uma visão reflexiva e crítica, com ações inovadoras, próprias das 

pedagogias progressistas. 

 

2.3.3 Educação Problematizadora  

 

Estudos relatam que a educação problematizadora existe, na verdade, desde a 

Antiguidade grega. A maiêutica de Sócrates (469-399 a. C.) já possuía características 

problematizadoras e pode-se dizer que suas contribuições estão presentes nos pressupostos 

filosóficos da educação problematizadora. A maiêutica é a arte de fazer nascerem as idéias 

através da problematização, do diálogo com o interlocutor, de perguntas e respostas. Os 

ensinamentos de Sócrates tinham o propósito de demonstrar que o conhecimento era a base de 

toda ação virtuosa e de indicar que o conhecimento devia ser desenvolvido pelo próprio 

indivíduo, em a própria existência, por meio do método dialético (BERBEL, 1999).  

Para Berbel (1999), a metodologia da problematização propõe um tipo de ensino cujas 

características principais são a problematização da realidade e a busca de soluções de 

problemas detectados, possibilitando, assim, o desenvolvimento do raciocínio crítico do 

educando, a partir de uma crítica ao ensino tradicional.  

O ensino tradicional, também é conhecido como educação bancária, sendo esta 

educação  considerada  um  “ato  de depositar, no qual os alunos são os depósitos e o professor 
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aquele   que   deposita”   (FREIRE,   2008,   p.   92).   Esta   prática   jamais   favorecerá   o   aluno   a  

considerar a realidade de uma maneira crítica. 

Considerando a questão da qualidade uma prática com qualidade, Paulo Freire defende  

uma prática educativa crítica, dialógica e democrática (MARQUES; OLIVEIRA, 

2005). A prática docente crítica abrange o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer. Refletindo criticamente sobre a prática do passado e do momento 

hodierno, percebe-se o que pode melhorar para que a mudança se torne capaz de acontecer. 

Referente à prática educativa dialógica, Freire (2010) diz que o educador e o educando 

que dialogam aprendem juntos. Para tanto, atuam tanto através de fórmulas, como a partir da 

realidade, discutindo de baixo para cima, fazendo questionamentos, criando situações 

facilitadoras para que os educandos se voltem criticamente para suas experiências passadas e 

presentes em e com o mundo. Ou seja, essa prática enfatiza que os sujeitos, através do 

diálogo, problematizam em torno do objeto a conhecer. Portanto, a ênfase maior está no papel 

ativo e estruturante do sujeito e nas trocas com o meio. Freire (2008) diz que quem dialoga 

tem o pensamento crítico e não aceita a dicotomia mundo-homens, percebendo a realidade 

como um processo de evolução e transformação. 

A prática educativa democrática acontece, no ensino, quando as diferenças são 

respeitadas, quando ocorre a democratização dos conhecimentos e todos têm direito à 

educação, tanto os indivíduos das classes dominantes, como os das classes menos favorecidas. 

A concepção pedagógica de Paulo Freire é a serviço dos interesses populares (SAVIANI, 

2009). 

Neste contexto, Freire (2002) desenvolveu um método de aprendizagem que originou 

toda a discussão sobre as pedagogias problematizadoras. Seu trabalho, vinculado 

organicamente com a classe trabalhadora, busca uma vida mais humana na sociedade e 

resgata a cultura e o saber popular como meio de libertar o povo da exploração do sistema no 

qual está inserido. Pressupõe o processo educativo no sentido de uma ação cultural libertadora 

ou problematizadora, centralizando-se na visão do homem no mundo e com o mundo, cujo 

eixo principal é a amplitude humana da educação.  

O método freiriano vem exercendo influência na teoria e na prática educativa de vários 

países e, desta forma, marcando o pensamento pedagógico em amplitude mundial. Neste 

sentido, este estudo tenta discutir a educação problematizadora, com base na contribuição de 

Paulo Freire, que trabalha o conhecimento construído pelos sujeitos a partir da sua interação 

ente  si  e  com  o  meio  físico,  social  e  histórico.    Aqui,  o  homem  é  o  ser  do  ‘quefazer’,  por  isso,  
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emerge  do  mundo.  Se  ‘quefazer’  é  ação,  reflexão,  teoria  e  prática não se reduzem à palavra, 

nem ao verbalismo, nem ao ativismo, mas para conhecer o mundo e transformá-lo com 

trabalho, ação e reflexão (FREIRE, 2010). 

A educação problematizadora estimula, pois, uma ação-reflexão sobre a realidade, 

acompanhada de criatividade. A teoria e a prática bancária, imobilizadoras e de fixação, não 

reconhecem os homens como seres históricos; entretanto, a teoria e a prática crítica são o 

ponto de partida da historicidade do homem (FREIRE, 2010) 

 Portanto, o homem é um ser da práxis e o mundo é histórico-cultural, na medida em 

que se encontram numa relação permanente, na qual o homem transforma o mundo e sofre os 

efeitos de sua própria transformação. Assim, os homens criam o seu mundo humano, e o 

estabelecem, com o seu trabalho transformador, seu compromisso de libertação, realizando-se 

enquanto  homens.  Nessa  concepção,  “o  homem  se  encontra  marcado  pelos  resultados  de  sua  

própria  ação.  Atuando,   transformando,  cria  uma  realidade  que,  por  sua  vez,  ‘envolvendo-o’,  

condiciona sua forma de atuar”  (FREIRE,  2002,  p.28).  Sob  esse  prisma,  não  há  possibilidade  

de dicotomizar o homem do mundo, pois não existe um sem o outro. 

As relações de transformação dos homens entre si e também com o mundo devem ser 

feitas com o aprofundamento da consciência, levando a educação a ser um processo 

verdadeiramente humanista e libertador (FREIRE, 2002). 

 Todo aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à tomada de consciência 

da situação real vivida pelo educando. Nesse processo, só aprende verdadeiramente aquele 

que se apropria do aprendido, transformando-o e aplicando-o a situações existenciais 

concretas (FREIRE, 2002). A conscientização é o conhecimento crítico da tomada de 

consciência, e implica que ultrapassemos a apreensão da realidade espontânea, para 

alcançarmos a forma crítica, na qual a realidade está inserida (FREIRE, 2008).  

 Na educação problematizadora, os homens têm a consciência de que são seres 

inacabados em uma realidade inacabada, e, por isso, acredita-se que a educação deve ser uma 

atividade contínua, refeita pela práxis. Portanto, a conscientização não pode existir longe 

desta (FREIRE, 2008). 

O objetivo maior de toda educação é criar condições para o desenvolvimento de uma 

atitude de reflexão crítica, comprometida com a ação. Considera-se que a verdadeira educação 

consiste na educação problematizadora, pois a mesma ajudará a superação da relação entre 

opressor e oprimido. Esta, contrapondo-se, às demais formas de educação, considera a 
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consciência crítica e a liberdade como meios de superar as contradições da educação bancária 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 

Para a enfermagem, a importância do método problematizador está em valorizar a 

prática do enfermeiro, no sentido de que ele é possuidor de um saber e deve conhecer melhor 

esse saber. Este profissional deve, assim, conhecer o que ainda não conhece, participar da 

produção do novo conhecimento, do ponto de vista da sua percepção do mundo, da sua 

história e do seu próprio papel na história. 

Berbel (1999) afirma que a metodologia problematizadora permite que o educando 

problematize a realidade, formule soluções para os problemas encontrados, o que possibilita o 

desenvolvimento do raciocínio crítico. Diante disso, torna-se necessário que o meio ambiente 

seja desafiador, exigente e estimulador do intelecto do aluno, para que o processo de 

formação de conceitos não se atrase, mas se complete e atinja estágios mais elevados de 

raciocínio. Portanto, a formação de conceitos tem a função de crescimento social e cultural do 

indivíduo. 

Nesse contexto, é importante   problematizar   o   “mundo   do   trabalho,   das   obras,   dos  

produtos, das idéias, das convicções, das aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, enfim, o 

mundo da cultura e da história que, resultando das relações homem-mundo, condicionam os 

próprios homens,  seus  criadores”  (FREIRE,  2002,  p.83).   

 Para Freire (2002), a problematização ocorre no campo das comunicações, em torno 

de situações reais, concretas, existenciais ou conteúdos intelectuais. É um ato dialético, que 

parte da ação e volta, implicando um retorno crítico, impossível de ser vivenciando sem o 

compromisso com o seu processo. Assim entendida, a problematização resulta na reflexão 

sobre os homens, sobre determinado conteúdo, fruto de um ato ou sobre o próprio ato para 

agir melhor na realidade.  

 Este entendimento suscita um educando ativo, observador, curioso, analisador, 

formulando questionamentos, expressando suas opiniões, atitudes, buscando soluções para os 

problemas sociais e desenvolvendo diversas habilidades através da interação com o grupo. 

Estas características são abase das metodologias ativas de ensino-aprendizagem (SILVEIRA; 

DOHMS, 2006). 
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2.3.3.1 Metodologias ativas 

 

 A adoção de metodologias ativas no ensino favorece a articulação com o mundo de 

trabalho, identifica e resolve problemas de uma realidade concreta, favorecendo uma 

formação profissional ético-política (AGUILAR-DA-SILVA; ROCHA JÚNIOR, 2010). 

Nas metodologias ativas, considera o educando como um ser que possui uma 

capacidade cognitivo-afetiva, inserido em uma realidade contextualizada (SILVEIRA; 

DOHMS, 2006). Aqui, o estudante é colocado no centro do processo de ensino-aprendizagem, 

considerado sujeito ativo, que lhe permite desenvolver um olhar amplo acerca do ser humano, 

nas suas relações com a sociedade e com o ambiente (CEZAR et al, 2010). 

Com as metodologias centradas no educando, proporciona-se o estímulo à curiosidade 

e à criatividade do aluno, tornando-o capaz de desenvolver seu próprio método de 

aprendizagem, e assim, capacitado a se atualizar e aprender continuamente, mesmo após a 

formação (SILVEIRA; DOHMS, 2006). 

O professor tem como papel mediar o saber científico e educativo, problematizando a 

realidade e as situações vivenciadas, para que o educando desenvolva um raciocínio crítico, e, 

assim, alcance a eficácia do processo de construção do conhecimento (SILVEIRA; DOHMS, 

2006). Esta metodologia demanda do educador, um profissional flexível, com capacidade de 

articulação, pois ela comporta ferramentas para alcançar o sujeito ativo, crítico, e 

transformador de seu contexto vivido (WALL; PRADO; CARRARO, 2008). 

De acordo com a referida metodologia, o ambiente escolar não se finda em seu espaço 

físico, possibilitando diversificação nos cenários de aprendizagem, em que o educando pode 

adquirir conhecimentos na realidade em que está inserido, conhecendo suas necessidades de 

saúde; dessa forma, aproxima-se a academia com da realidade social (SILVEIRA; DOHMS, 

2006). 

Nas universidades, a emprego de metodologias ativas surge como uma forma de 

modernizar e aprofundar os conhecimentos dos estudantes, além de contribuir para 

transformar a realidade na qual eles estão inseridos (SANTANA et al, 2009), através da 

utilização de métodos que favorecem o aprendizado durante e após a formação. 

Com relação à formação dos profissionais de saúde, visando uma prática de cuidado 

mais integral das pessoas, esta metodologia possibilita a percepção da importância de um 

trabalho multiprofissional e interdisciplinar (SILVEIRA; DOHMS, 2006). 
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Dentre as metodologias ativas existentes, neste estudo destaca-se a problematização. A 

educação problematizadora, inspirada em Paulo Freire, tem proposto um método, um caminho 

complexo de aprendizado, mas com qualidade, e é conhecido como o Arco de Maguerez 

(COLOMBO; BERBEL, 2007), o qual será discutido no próximo tópico. 

 

2.3.3.2 O método do arco  

 

A concepção pedagógica problematizadora, para ser concretizada, faz-se necessário 

lançar mão de meios adequados e coerentes com seus princípios. O método do Arco 

apresenta-se como uma idéia metodológica, ou seja, uma metodologia ativa bastante 

apropriada, para se experimentar, na prática, princípios de uma pedagogia problematizadora, 

visando uma educação transformadora da sociedade. 

Criado pelo francês Charles Maguerez, para resolver o problema da baixa eficácia da 

transmissão de técnicas agrícolas, no estado de São Paulo, o método do arco foi adaptado e 

aplicado por Bordenave e Pereira à sequência pedagógica problematizadora do ensino em 

escolas de ciências agrárias (BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 

 A Figura 2, representa a sequência pedagógica do método do arco, com suas etapas 

correspondentes: observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses de solução e 

aplicação à realidade.  

 

Figura 2 - Sequência pedagógica do método do arco. 

 

Fonte: Bordenave e Pereira (2008, p. 49). 
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A Figura 2 representa um caminho metodológico capaz de orientar a prática 

pedagógica de um educador preocupado com o desenvolvimento de seus educandos e com sua 

autonomia intelectual que visa o pensamento crítico, e, criativo e também, a preocupação 

como uma atuação política. Com isto, é possível trabalhar por uma educação que 

gradativamente prepara o ser humano para ser cidadão e para se humanizar (BERBEL, 1999). 

Na base do método do arco, está a realidade, que corresponde ao campo inteiro da vida 

do homem, a toda a heterogeneidade de fatores relativos à situação local, especifica. Constitui 

o ponto de partida e de chegada do aprendizado. É na realidade que os problemas são 

identificados, os conteúdos são extraídos ou referidos e a realimentação é realizada. 

A compreensão da realidade, no método do arco, apresenta pontos em comum com o 

pensamento de Freire, Saviani e Libâneo, quando estes defendem relações dialéticas 

envolvendo o homem e o mundo histórico-cultural, em processo contínuo de criação e 

transformação.   Portanto,   “trabalhar   com   conteúdos   culturais   historicamente   situados”...  

“implica partir da prática social concreta dos alunos, reinterpretá-la e ordená-la junto com o 

aluno”  (LIBÂNEO,  2009, p.71). 

A sequência do método do arco é formada por etapas do processo de aprendizagem. A 

primeira é referente à observação da realidade – que   nesta   momento,   “corresponde   à  

observação de campo, de exemplares, de materiais, de produtos, assim como a observação de 

filmes, de fotografias, projetadas ou não, enfim, qualquer outro meio que permita trazer a 

realidade  ao  local  de  aula  ou  reunião”  (MAGUEREZ,  1970  apud  BORDENAVE;;  PEREIRA,  

2008, p. 212). Ou seja, o processo, conduzido pelo professor começa com os alunos 

observando a realidade em si, ou através da utilização de recursos necessários. Ao observá-la, 

expressam suas percepções e seus conhecimentos, ricos em idéias, crenças e valores, 

efetuando uma leitura sincrética ou ingênua sobre ela. 

A segunda etapa é referente aos pontos-chave – acontecem quando os alunos dão 

conta ingenuamente da presença das coisas, dos objetos, dos fatos, dos acontecimentos. 

Observam que os educandos sempre em relação com outros, de forma oculta ou clara, 

condicionados pela realidade concreta, cultural em que se encontram. Nessa etapa, os 

educando identificam as variáveis mais determinantes da situação encontrada, ou seja, 

elaboram um resumo com os aspectos característicos e mais importantes da realidade 

observada. Dessa forma, como sujeitos do conhecimento, vão internalizando a razão da 

realidade e  mostra  os  “aspectos  da  realidade  que  se  quer  salientar” (MAGUEREZ, 1970 apud 

BORDENAVE; PEREIRA, 2008, p.213). 
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A terceira etapa ocorre à teorização (fase de discussão). Esta etapa, pergunta-se o 

porquê daquilo que foi observado. Para responderem a essa questão, os alunos utilizam-se de 

conhecimentos científicos obtidos no dia-a-dia e que lhes chegam através do professor, da 

literatura específica, de textos didáticos, das conversas com os companheiros, dos recursos 

visuais e dos meios maciços de comunicação. Neste momento, dá-se um confronto da 

realidade com sua teorização. É através do manejo dos conteúdos que as habilidades 

intelectuais se desenvolvem, permitem discutir as regras gerais da ação proposta para resolver 

o problema ou entender melhor o assunto (BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 

A quarta etapa é referente às hipóteses de solução e ao teste de aplicabilidade. Aqui, os 

alunos usam a criatividade, pensam de maneira inovadora e propõem soluções que são 

controladas pelos condicionamentos e pelas limitações da própria realidade, que podem ser 

válidos ou não. 

A quinta e última etapa, corresponde à aplicação à realidade. Aqui momento, os alunos 

fixam as soluções que o grupo apontou como sendo as mais viáveis e aplicáveis, ou seja, 

vivenciam as experiências do processo educativo. As soluções se transformam em projetos e 

planos de ação, e em sua execução real (BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 

A pedagogia problematizadora, aqui expressa através do método do arco, parte do 

tratamento específico que o educador dá ao educando, na medida em que o respeita como 

pessoa integral, inserida numa comunidade ou mundo que está em constante transformação. 

Por isso, considera que o mais importante é o desenvolvimento de sua capacidade como ser 

participante e agente da transformação social (BORDENAVE; PEREIRA, 2008). 

A prática educativa exige empenho do educador, pois é a sua realidade que vai 

moldando a ação. Por sua vez, o jogo dialético do ato educativo concretiza-se na realidade que 

resiste, moldando a ação do educador. Bordenave e Pereira (2008) afirmam que ensinar 

consiste em fazer pensar, estimular para a identificação e resolução de problemas, 

contribuindo para criar novos hábitos de pensamento e de ação. 

O desenvolvimento da capacidade do aluno começa pela ação de aprender a fazer 

perguntas relevantes em qualquer situação, de identificar problemas, recursos naturais e 

tecnológicos, até chegar a inventar formas de desenvolver um trabalho coletivo. Todas essas 

ações resultam na solução de problemas e, para isso, exigem participação ativa e diálogo 

constante entre educandos e educadores. Os autores apresentam dois resultados importantes: o 

primeiro  envolve  uma  “aprendizagem  concebida  como  resposta  natural  do  aluno  ao  desafio  da  
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situação-problema”,  o  segundo  é  a  possibilidade de que essa aprendizagem venha a tornar-se 

uma pesquisa (BORDENAVE; PEREIRA, 2008).  

Na pedagogia problematizadora, a aula é um encontro em que se busca o 

conhecimento através da problematização. Consiste na análise crítica de uma realidade ou 

problema e, por isso, desafia os alunos a pensarem corretamente, a buscarem constantemente 

a libertação (FREIRE, 1997). 

Na saúde, a prática educativa orientada pela pedagogia da problematização é mais 

adequada, pois, além de favorecer para valorização do saber do educando e instrumentalizá-lo 

para transformação de sua realidade e de si mesmo, permite a efetivação do direito da 

clientela às informações, de forma a estabelecer sua participação ativa nas ações de saúde, 

assim como o desenvolvimento contínuo de habilidades humanas e técnicas do profissional de 

saúde, fazendo com que este desempenhe um trabalho criativo (KRUSCHEWSKY; 

KRUSCHEWSKY; CARDOSO, 2008). 

Rodrigues e Caldeira (2008) constataram que a política oficial direciona o ensino 

superior para a adoção das metodologias inovadoras/ativas; mas é a metodologia da 

problematização a única forma de propor transformações curriculares inovadoras e plausíveis 

quando se pretende receber o incentivo estatal para as iniciativas de mudança que também são 

observadas nas experiências de reformas curriculares da enfermagem brasileira. 

Dessa forma, a utilização da pedagogia da problematização traz benefícios para o 

educando de enfermagem. Tais benefícios são traduzidos na aptidão para o trabalho em 

equipe, no aumento do conhecimento através da busca de informações e sua utilização crítica, 

bem como no aprofundamento e na ampliação da visão dos problemas do país, da 

comunidade, do homem. As situações planejadas de ensino, objetivando a aprendizagem 

como produto principal, enfatizam, entre outros aspectos, a reciprocidade intelectual e a 

cooperação entre docentes, estudantes e comunidade.      
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METODOLOGIA 
 

“Não haverá borboletas se a vida não 
passar por longas e silenciosas 
metamorfoses”. 
 

(Rubem Alves) 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratória e descrita. Conforme Gil 

(2007), a pesquisa exploratória proporciona uma maior familiaridade com o problema. Possui 

como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas à 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis. Segundo Polit, Beck e 

Hungler (2004), a pesquisa descritiva tem o propósito de observar, descrever, explorar 

aspectos de uma situação.  

Esta investigação exploratória e descritiva insere-se na perspectiva da abordagem 

quantitativa.  Para Figueiredo (2008, p.95), a abordagem quantitativa se caracteriza como um 

“método  que  se  apropria  da  análise  estatística  para  tratamento  dos  dados”,  ou  seja,  esse  tipo  

de abordagem trabalha com dados quantificáveis, coletam e analisam materiais poucos 

estruturados e narrativos.  

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO  

 
Optou-se como cenário do estudo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, sediada na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte (RN). Segundo Minayo 

(2000), o campo da pesquisa corresponde ao recorte temporo-espacial realizado pelo 

pesquisador, à medida que permite uma interconexão do mesmo com os sujeitos a serem 

pesquisados, assim como com as concepções teóricas que fundamentam seu objeto de 

investigação. 

A UFRN configura-se como Instituição do Ensino Superior (IES), de caráter público, 

com 52 anos de existência. Criada pela Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958 e 

federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960, com seu plano de reestruturação 

aprovado pelo Decreto nº 62.091, de 9 de janeiro de 1968. Esta, por sua vez, é vinculada ao 

Ministério da Educação e Cultura destinada ao ensino e à pesquisa em nível superior, 

organizada sob a forma de autarquia de regime especial, ligada ao Ministério da Educação 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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Durante a Reforma Universitária, no final da década de 1960, a universidade brasileira 

passou por grandes transformações, adequando-se ao modelo norte-americano de ensino. 

Neste contexto de transformações e mudanças, o currículo de enfermagem foi modificado por 

intermédio do parecer n.º 163/72 e da resolução n.º 4/72, ambos do Conselho Federal de 

Educação (CFE). Com esta proposta curricular, o currículo mínimo passou a ser estruturado 

em dois troncos: pré-profissional e profissional comum, acrescido da opção para habilitação 

nas áreas de enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem obstétrica e enfermagem em saúde 

pública (RENOVATO et al., 2009). 

Esta mudança aprimorou uma estrutura curricular fortemente direcionada pelo modelo 

flexneriano de ensino, com perspectiva biologista na doença, negação da determinação social 

da saúde, sendo considerado massificador, passivo, hospitalocêntrico, individualista, 

resultando em uma inadequação do profissional para dar respostas aos principais problemas 

de saúde da população e do estado (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008). 

Com a mudança no currículo de enfermagem, a pedagogia tecnicista atingiu seu ápice, 

que ressaltava na necessidade de formar profissional que tivesse domínio sob técnicas 

avançadas em saúde e fundamentadas no saber biomédico. Através do tecnicismo, outras 

abordagens ingressaram o processo educativo, mas inserido de uma organização universitária 

mais burocrática, presa aos rigores disciplinares, ao conservadorismo e ao autoritarismo dessa 

época (RENOVATO et al., 2009). 

Em 1973, criou-se o Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN, pela Resolução 

58/73- CONSUNI resultou da expansão de vagas e cursos gerados pela Reforma Universitária 

Brasileira, instituída pela Lei n° 5.540/68. 

No início da década de 1980, o ensino de Enfermagem da UFRN e ressentia de uma 

melhor definição, tendo em vista a crise profissional que começava a se atenuar na categoria. 

Com o advento do Currículo Pleno, aprovado em 1982, objetivou-se direcionar a prática de 

enfermagem para o atendimento das necessidades da população. Entretanto sua aplicabilidade 

não conseguia superar a visão cartesiana/flexineriana e reorientar a formação. Nessa 

conjuntura, gerava-se uma situação de insatisfação em parte do corpo docente e a vontade de 

buscar novos parâmetros e diretrizes para o ensino profissional, o que permitiu o surgimento 

de movimentos sociais que possibilitavam discussões com relação à melhoria das condições 

de trabalho nos setores da saúde e da educação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2008). 
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Concomitantemente a este contexto ocorria o Processo de Reforma Sanitária, debatido 

na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que preconizou a unificação do Sistema de Saúde, 

através da descentralização e hierarquização da assistência. Em decorrência dessa 

reorganização, o Setor Saúde passou a carecer de uma formação profissional voltada para o 

atendimento das necessidades de saúde coletiva e individuais da população 

(GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

Essas mudanças vêm reforçar a necessidade de uma reformulação curricular em nível 

de graduação, ocorrendo em 1994, a aprovação do Currículo Mínimo, que trazia para o Curso 

de Enfermagem da UFRN a necessidade de formalizar, por exigência regulamentar do MEC, 

naquele ano, seu projeto pedagógico, sob o modelo de Currículo Pleno (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

Em 1995, registrou-se o empenho dos docentes e discentes do Curso de Enfermagem 

na formalização dessa proposta, dentro do modelo de Currículo Pleno da UFRN. Em 1997, 

após aprovação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN, a proposta de 

currículo é homologada, através da Resolução de n° 017/97- CONSEPE e implementada nos 

anos seguintes, sob o acompanhamento e a avaliação da Coordenadoria do Curso de 

Enfermagem, da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Implementação do Currículo 

Pleno, da Assessoria Pedagógica da Pró-Reitoria da Graduação e do PAIUB/UFRN 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008).    

Os resultados não foram avaliados em todas as dimensões; entretanto, apontaram 

modificações significativas das atitudes de docentes e supervisores, o que favoreceu e 

estimulou o grupo a continuar trabalhando na consolidação de um novo Projeto Pedagógico 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

O Projeto Pedagógico em vigor na UFRN tem a pretensão de despertar, nos indivíduos 

envolvidos no processo de educação, a curiosidade crítica e consciência, o compromisso ético, 

social e político, como também o exercício de trabalho coletivo integrado e solidário.  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população escolhida para o estudo é representada pelos indivíduos sociais que têm 

uma vinculação significativa com o problema a ser investigado. Deste modo, entende-se que 

esses indivíduos contribuem diretamente para avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 
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Assim, a população do estudo foi constituída de docentes, do curso de graduação em 

Enfermagem, da instituição selecionada para o estudo. 

Atualmente, o Departamento do Curso de Graduação em Enfermagem apresenta um 

quadro formado de 46 docentes, conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1- Quadro de docentes do Departamento do Curso de Graduação em Enfermagem.  

TITULAÇÃO QUANTIDADE DE DOCENTES 

Doutores 21 

Mestres 24 

Especialistas 1 

TOTAL 46 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Desta população de docentes, foi selecionada uma amostra de 20 docentes. O método 

adotado para a escolha da amostra foi o não-probabilístico por conveniência. A amostra foi 

selecionada pelo critério de acessibilidade. 

Para seleção da amostra, elegeu-se os seguintes critérios de inclusão: docentes 

(efetivos ou substitutos) pertencentes ao Departamento de Enfermagem da UFRN; ministrar 

disciplinas teórico-prática de enfermagem; que tenham, no mínimo, um ano de experiência na 

docência. Como critérios de exclusão toda e qualquer situação que não atenda os critérios de 

inclusão. 

 

3.4 POSICIONAMENTO ÉTICO 

 
 Assinala-se que a pesquisa respeitou os aspectos éticos e legais da pesquisa 

envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde, principalmente no que diz respeito ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndece A) dos participantes, procurando garantir o anonimato e o sigilo de dados, 

considerando a privacidade, a dignidade dos sujeitos e defendendo sua vulnerabilidade dos 

participantes. 

 Ressalva-se que os participantes do estudo foram informados sobre os seguintes 

aspectos: objetivos do estudo, justificativa, procedimento, contribuição, garantia do 
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anonimato, fidedignidade na análise dos dados e direito à liberdade de participar ou não do 

estudo em qualquer momento do processo da pesquisa. 

Com vistas ao sigilo e anonimato das informações na análise do material empírico, 

todos os participantes envolvidos na pesquisa foram codificadas por ordem de participação na 

pesquisa através da letra D de Docente, seguida progressivamente pelo número ordinal 

conforme a ordem de coleta de dados, tal como no exemplo: D1, D2, D3, D4, D5 e assim 

sucessivamente. 

 

 3.5 ESCOLHA DOS INSTRUMENTOS E COLETA DOS DADOS. 

 

Para viabilizar a coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevista (Apêndice C) semi- 

estruturada, uma vez que ela permite uma maior interação entre pesquisador e participantes. O 

tempo da entrevista durou aproximadamente 15 a 20 minutos, seguido a aplicação do 

questionário em formato de escala de LIKERT (Apêndice D).  Esses instrumentos, em 

conjunto, favorecem a apreensão das abordagens pedagógicas que norteiam a formação de 

enfermeiros da UFRN. 

A entrevista é um procedimento utilizado na investigação social, em que o pesquisador 

obtém informações a respeito de determinado assunto, mediante o contato profissional entre o 

entrevistador e o entrevistado (MARCONI; LAKATOS, 2007).   “Trata-se, pois, de uma 

conversação efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, 

verbalmente,  a  informação  necessária”  (MARCONI;;  LAKATOS,  2007,  p.  198). 

 Quanto ao tipo de entrevista, utilizou-se a entrevista semi-estrutura, que se caracteriza 

por conter apenas uma ou poucas questões guias pré-estabelecidas, podendo ser introduzidas 

outras questões no decorrer da entrevista (FIGUEIREDO, 2008).  

Destarte, como técnica de coleta de dados, a entrevista oferece diversas vantagens e 

limitações. Vantagens: pode ser aplicados a pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas; há 

flexibilidade, podendo o entrevistador esclarecer perguntas, formular de maneira diferente, 

para favorecer uma melhor compreensão; oferece ampla oportunidade para avaliar atitudes, 

condutas, podendo o entrevistador observar não apenas as respostas dos entrevistados, mas 

suas reações, gestos; entre outras (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

 As limitações podem ser superadas ou minimizadas, dependendo da condução do 

pesquisador, são elas: dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes; 

possibilidade de o entrevistado ser influenciado; retenção de alguns dados importantes; 
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disposição do entrevistado em dar as informações necessárias (MARCONI; LAKATOS, 

2007). 

Quanto ao questionário, também escolhido como instrumento de coleta de dados, 

constituído por de perguntas, que devem ser respondido pelo pesquisado, sem a presença 

necessária do pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2007). A utilização do questionário 

apresenta uma série de vantagens e desvantagens. As vantagens da utilização da técnica são as 

seguintes: economiza tempo, viagens e obtém uma quantidade ampliada de dados; atinge, 

concomitantemente uma maior número de pessoas; obtém respostas mais rápidas e mais 

precisas; entre outras. Como desvantagens temos: impossibilidade de auxiliar o informante 

em questões mal compreendidas; a leitura completa de todas as questões, antes de respondê-

las, pode influenciar na resposta; o calendário pode ser prejudicado devido a devolução tardia 

do instrumento; exige um universo mais homogêneo; entre outras (MARCONI; LAKATOS, 

2007). 

Neste estudo, adotou-se o questionário com questões fechadas, no qual as perguntas ou 

afirmações apresentam alternativas fixas para as respostas preestabelecidas pelo pesquisador e 

a serem respondidas pelo entrevistado da forma que mais se adequar à sua prática educativa. 

A finalidade do uso de questões fechadas é garantir a comparação das respostas e facilitar a 

análise (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Essas questões se caracterizam por 

contemplarem, refletirem pensamentos de teóricos defensores das teorias críticas, com 

também, teorias não-críticas. 

O questionário foi em formato de escala LIKERT, contendo proposições relacionadas 

abordagens pedagógicas na formação de enfermeiros, e agrupadas em 4 tipos de  abordagens 

pedagógicas. 

As questões afirmativas contidas no questionário, referente a cada pedagogia apontam 

para as seguintes possibilidades de resposta: concordo totalmente, concordo pouco, discordo 

totalmente, discordo pouco, a serem escolhidas de acordo com o grau de intensidade das 

respostas dos participantes da pesquisa. 

A escala tipo LIKERT é um tipo de escala sócio - psicológica, utilizada para medir, 

quantitativamente, atitudes, medos, motivos e percepções entre diferentes pessoas, sobre 

determinado objeto. Tal instrumento consiste em várias afirmações declarativas, denominadas 

itens, que expressam um ponto de vista sobre um tópico. Aos respondentes solicita-se que 

indiquem o grau de concordância ou discordância com a opinião expressa pela declaração. A 



52 

 

característica concisa da escala de LIKERT, torna possível fazer boa discriminação entre 

pessoas com diferentes pontos de vista (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

A coleta de dados ocorreu no 2° período letivo, ou seja, de agosto a setembro de 2011. 

Antes de encaminhar o projeto de pesquisa para o CEP, foi enviado a direção do 

Departamento de Enfermagem (DENF) da UFRN uma carta convite, informando dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa. Em seguida, após liberação da direção e 

consecutivamente da aprovação da coleta de dados pelo CEP-UFRN, foi solicitado ao DENF 

o fornecimento de uma lista contendo os nomes dos professores e horários das aulas, como 

forma de prevenr desencontros e agendamentos de horários inadequados para realização da 

coleta.  

Ao aproximar-se dos professores, procedeu-se da seguinte forma: apresentação 

pessoal, breve explanação do estudo e da finalidade; realização do convite para participar da 

pesquisa, após o aceite; apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A) e o Termo de Autorização da entrevista (Apêndice B). Sobre o TCLE, 

destacou-se o respeito à autonomia do docente em optar por participar ou não da investigação 

proposta. Com relação ao Termo de Autorização da entrevista, referente à autorização para 

gravação das falas dos docentes. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Nesta pesquisa os dados foram obtidos a partir dos questionários aplicados e das 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os docentes do Curso de Graduação de 

Enfermagem da UFRN. Essas informações foram analisadas individualmente, em dois 

momentos: 1. Análise quantitativa (Análise de Conteúdo) - Perspectiva dos docentes no que 

concerne às abordagens pedagógicas; 2.Análise quantitativa – Relacionada às abordagens 

pedagógicas utilizadas por docentes, para a formação de enfermeiros. 

 

3.6.1 Análise quantitativa (Análise de Conteúdo) – Compreensão dos docentes no que 

concernem as abordagens pedagógicas 

 

Os dados obtidos por meio da técnica de entrevista foram em seguida refreados ao 

procedimento de transcrição das falas para textos escritos, os quais foram submetidos aos 

procedimentos metodológicos da análise temática de conteúdo proposta por Bardin (2010).  
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A análise de conteúdo caracteriza-se como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens (BARDIN, 

2010). 

A análise de conteúdo absorveu influências na busca da cientificidade e da 

objetividade recorrendo a um enfoque quantitativo que lhe impelia um alcance meramente 

descritivo. A análise das mensagens neste intuito se fazia pelo cálculo de frequências. Já na 

análise qualitativa dentro dessa técnica, possibilita a interpretação dos dados, pela qual o 

pesquisador passa a compreender características, estruturas e/ou modelos que estão por trás 

das mensagens obscuras, com duplo sentido, exigindo uma interpretação que surgi após uma 

observação detalhada (GODOY, 1995 apud SILVA; GOBBI; SIMÃO, 2005).  

Neste contexto, pode-se afirmar que a análise de conteúdo caracteriza-se como um 

método que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, 

mas com aplicações diferentes, sendo que na primeira, o que serve de informação será a 

frequência com que surgem certas características do conteúdo, enquanto na segunda será a 

presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem que é levado em consideração 

(BARDIN, 2010). 

Neste estudo, os dados das entrevistas foram registradas através de gravação em MP3, 

autorizadas pelos participantes, transcritas na íntegra, o que não elimina o caráter espontâneo 

das falas. Em seguida, foram submetidos aos procedimentos metodológicos da análise de 

conteúdo proposta por Bardin e interpretados seguindo as implicações da pesquisa 

quantitativa.  

A análise de conteúdo se organiza em três fases: a pré-análise; a exploração do 

material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise constitui 

de leitura flutuante, a escolha dos documentos, a formulação das hipóteses e dos objetivos, a 

referenciação dos índices e elaboração dos indicadores e a preparação do material (BARDIN, 

2010). 

Na fase da exploração do material consiste em operação de codificação, decomposição 

ou enumeração, em função de regras previamente formuladas; e a fase da categorização, no 

qual os requisitos para uma categoria de qualidade são: exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade (BARDIN, 2010). 
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A última fase refere ao tratamento dos resultados e interpretações, possibilita que as 

informações fornecidas pela análise, resultem em dados quantitativos e/ou análises reflexivas, 

observações individuais e gerais das entrevistas (BARDIN, 2010). 

 

3.6.2 Análise quantitativa – Relacionada às abordagens pedagógicas utilizadas por 

docentes para formação de enfermeiros 

 

Os dados quantitativos coletados são resultantes dos questionários aplicados aos 

docentes e dos dados de identificação dos participantes, os quais foram transferidos para uma 

planilha eletrônica do Microsoft Excel XP. Em seguida, ocorreu à tabulação e organização em 

tabelas dos dados, contendo suas frequências relativas e absolutas referentes ao seguinte 

questionamento: Quais as abordagens pedagógicas utilizadas por docentes, para a formação 

de enfermeiros? 

As variáveis identificadas para o estudo foram definidas como: dados de identificação 

dos participantes da pesquisa (sexo, profissão, titulação, disciplina ministrada, tempo de 

graduação e idade).  

Com relação à organização da escala utilizada nesta pesquisa em estilo LIKERT, 

contem 18 questões relacionadas com as abordagens pedagógicas, sendo divididas em quatro 

tipos de pedagogias, ilustrada na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Abordagens pedagógicas utilizadas no questionário 

Abordagens Pedagógicas Quantidade de questões 

Pedagogia tradicional 6 

Pedagogia Nova 2 

Pedagogia Tecnicista 4 

Pedagogia Crítica 6 

TOTAL 18 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Estas afirmativas estão descritas em ordem crescente, e são alusivas às abordagens 

pedagógicas utilizadas na prática docente. 

 Concernente às opções de respostas sugeridas aos docentes das 18 questões, são as 

seguintes: Concordo Totalmente (CT) e Concordo Parcialmente (CP), somando de modo a 
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representar o índice concordância dos pesquisados em relação a questão afirmativa julgada, 

assim como os valores obtidos com as somas da respostas Discordo Totalmente (DT) e 

Discordo Pouco (DP), representam o índice de discordância dos pesquisados em relação as 

afirmações do questionário. Ao final, os dados quantitativos da pesquisa foram codificados e 

tabulados e apresentados em tabelas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

“Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que já 
tem a forma do nosso corpo, e esquecer 
os nossos caminhos, que nos levam 
sempre aos mesmos lugares. É o tempo 
da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 
teremos ficado, para sempre, à margem 
de nós mesmos”. 
 

(Fernando Pessoa) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Neste capítulo, abordam os resultados e as discussões obtidas na pesquisa. Dessa 

forma, para uma melhor compreensão do objeto de estudo, apresentamos inicialmente os 

dados de caracterização dos participantes deste estudo. Em seguida, abordou-se a 

compreensão de docentes com relação às abordagens pedagógicas, composta pelas pedagogias 

não críticas (tradicional e tecnicista) e pedagogias críticas. E por fim, apresentou-se as 

tendências pedagógicas que estão presentes na prática docentes do curso de enfermagem da 

UFRN.  

 

4.1 DADOS RELACIONADOS À CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Neste tópico, expõem os resultados dos dados referentes à caracterização dos 

participantes da pesquisa, os quais são relacionados à profissão; sexo; titulação e tempo de 

serviço dentro da instituição de ensino, como ilustrado na figura abaixo. 

Figura 3 - Caracterização dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os dados da pesquisa revelaram que o corpo docente da UFRN, há uma 

predominância do sexo feminino, sendo de somente 20% a apresentação do sexo masculino. 

Fato corrente na enfermagem que tem por característica ser de predominância feminina, 

embora o número de homens enfermeiros venha crescendo, progressivamente nas últimas 

décadas.  
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No que concerne à profissão, todos os docentes participantes da pesquisa do 

departamento de enfermagem da UFRN, eram enfermeiros docentes. Com relação ao maior 

grau de titulação dos docentes, possuíam Mestrado e/ou Doutorado. Sendo a maior 

representatividade de docentes, cerca de 55% com doutorado. Isso demonstra um grau 

elevado de instrução dos docentes e evidencia uma preocupação da instituição na seleção do 

seu corpo docente, seguindo as orientações da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação [n° 

9394/96], que determina que pelo menos um terço do corpo docente, atuando no ensino 

superior, sejam mestres e doutores (BRASIL, 1996).  

Referente às disciplinas ministradas, não foram citadas na pesquisa, a fim de garantir o 

anonimato dos docentes participantes. Já com relação ao tempo de serviço na instituição, 

houve uma variação de 1 à 45 anos. Sendo a maior representatividade entre 10 a 45 anos, com 

45%, sucedendo os docentes com tempo de serviço entre 1 a 4 anos, com 35%, e 20% dos 

docentes apresentava entre 5 a 9 anos de tempo de serviço. 

 

4.2 DADOS RELACIONADOS A COMPREENSÃO DE DOCENTES COM RELAÇÃO ÀS 

ABORDAGENS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS. 

 
Este tópico refere-se às informações coletadas junto aos docentes do curso de 

graduação em enfermagem da UFRN, com vista a verificar a compreensão dos mesmos com 

respeito às abordagens pedagógicas utilizadas na formação de enfermeiros.  

Quadro 1 – Categorias, codificações, subcategorias e porcentagens oriundas da análise temática das 
entrevistas de docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

CATEGORIA CODIFICAÇÃO SUBCATEGORIA 
Entendimento sobre as 
pedagogias não críticas  

EA 
 

EI 

Entendimento adequado 
 
Entendimento inadequado 

Entendimento sobre as 
pedagogias críticas 

EA 
 

EI 

Entendimento adequado 
 
Entendimento inadequado 

Importância das pedagogias 
não críticas 

R 

SR 

 Relevante 
 
Sem relevância 

Importância das pedagogias 
não críticas 

R 
 

SR 

Relevante 
 
Sem relevância 
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As falas dos enfermeiros docentes levaram-nos a dividir a análise em quatro categorias 

(entendimento sobre as pedagogias não críticas; entendimento sobre as pedagogias críticas; 

importância das pedagogias não críticas, importância das pedagogias críticas). Essas 

categorias, por sua vez, permitiram a construção de oito subcategorias, detalhadas no    

Quadro 1. 

Tabela 3 – Distribuição das subcategorias, frequências e porcentagens referente ao entendimento sobre 
as pedagogias não críticas. 

CATEGORIA - Entendimento sobre as pedagogias não críticas. 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIAS % 

Entendimento adequado 18 90 

Entendimento inadequado 2 10 

TOTAL 20 100 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 Na Tabela 3, representada pela categoria ENTENDIMENTO SOBRE AS 
PEDAGOGIAS NÃO CRÍTICAS, identificou-se duas subcategorias, entendimento 

adequado e entendimento inadequado, evidenciando práticas docentes da graduação de 

enfermagem. 

Na subcategoria entendimento adequado são abordados os relatos dos docentes 

inseridos no estudo quanto aos conceitos das pedagogias não críticas de ensino-aprendizagem, 

caracterizadas como pedagogias que  não valoriza a relação professor-aluno, dificultando a 

aprendizagem dos mesmos. 

Esta subcategoria teve uma representabilidade de 90% de docentes que possuíam um 

entendimento adequado sobre as pedagogias não críticas. A seguir, foram apresentados 

trechos de falas de professores que expressaram de modo adequado os referidos conceitos de 

acordo com a literatura pertinente à temática em estudo, como mostram as falas: 

 

Eu vejo a tradicional muito mais nesse sentido do 
professor no lugar do professor, o aluno no lugar do 
aluno, uma separação tanto quanto mais rigorosa, o lugar 
do professor, o lugar do aluno, o professor é o que sabe, o 
aluno é o que não sabe [...]. (D2) 
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[...]ensino tradicional [...] só aquele professor lá na frente 
com aquele monte de aluno só recebendo, parecendo um 
monte de esponja só recebendo, recebendo conteúdo que 
às vezes nem processa, nem fica nada.(D4) 
 
Pedagogia Tradicional[...] reforça o aluno com certa 
passividade. Na pedagogia tecnicista [...] aprendem por 
repetições.(D13) 

 

De acordo com a fala dos docentes, evidencia-se a distinção entre o papel do docente e 

o do discente nas pedagogias não crítica. No ensino tradicional o papel do docente carac 

teriza-se pela autoridade, em que o professor é tido como detentor de conhecimentos 

herdados e considerados verdadeiros, cabendo ao aluno ser receptáculo dos conhecimentos 

(HENGEMUHLE, 2008). Na tecnicista, o docente administra as condições de transmissão da 

matéria de forma eficiente e efetiva, e o aluno recebe, aprende através de repetições e fixa as 

informações transmitidas. 

Para Freire (2001), essa transmissão de conhecimento representa a pedagogia bancária, 

na qual a educação torna-se um ato de depósito de dados, enquanto o saber caracteriza-se 

como uma doação dos que se julgam sábios. A educação bancária tem por finalidade manter 

um distanciamento entre o professor e o aluno, negando a dialogicidade entre eles.  

Na realidade atual, percebemos que o sujeito já não consegue mais conviver sem o 

diálogo, pois com este o ensino não resumir-se a depositar conteúdos em outros. Com o 

diálogo acontecem trocas de informações, caracterizando o encontro entre os homens, 

possibilitando a comunicação. Neste exercício, o professor não se posiciona como detentor do 

saber, pois todos têm um determinado acúmulo de conhecimento e experiências vida, e por 

tanto são portadores de um tipo de saber (FREIRE, 2008). 

Freire (2001) diz que o diálogo não define apenas como um método, mas uma 

estratégia para respeitar o saber do aluno. Quem dialoga, a ação e a reflexão andam juntas, 

orientando para o mundo, que é preciso transformar e humanizar. O dialogo permiti ainda a 

discussão dos porquês, que são fundamentais para entender os problemas de saúde, a fim de 

superá-los.  
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Em seguida, as falas dos docentes mostram um entendimento adequado das 

pedagogias não críticas, quando afirmam que o diálogo e os questionamentos sobre a 

realidade não fazem parte da caracterização dessas teorias não críticas.  

 

Entendo que o conhecimento técnico ou o tradicional ele 
às vezes é baseado na transmissão de conhecimento de 
forma acrítica sem reflexão e de forma limitada que cujas 
técnicas instrucionais de ensino muitas vezes se 
centralizavam na transmissão oral, na aula teórica, onde 
o professor era dono do conhecimento sem haver um 
diálogo. (D3) 
 
A pedagogia tecnicista tem como base a técnica, sem 
discutir os porquês, sem que o aluno conheça a realidade 
social. (D9) 
 

De acordo com a pedagogia tecnicista, referida por Libâneo (2009) os diálogos, os 

debates, as discussões, os questionamentos são desnecessários, assim como pouco importam 

as relações afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

Neste contexto, os questionamentos dos alunos são podados, desvinculando os 

conteúdos de interesses deles, favorecendo ao desconhecimento sobre a realidade social. Foi 

neste sentido que emergiu a crítica sobre as pedagogias não críticas (SAVIANI, 2010). A 

censura da pedagogia não crítica favoreceu o surgimento de pedagogias que valorizam o 

interesse dos educandos, as relações interpessoais, estimulam os alunos a encontrarem os 

“porquês” de determinadas questões, permitindo-lhes, alcançar a ter um pensamento crítico 

positivo, visando à assunção cidadã (ANTUNES, 2008) 

Freire (2001)   diz   que   a   busca   dos   “porquês” permite uma explicação dos 

conhecimentos que subsidiam a construção da rede temática. A construção desta é o processo 

de discussões, análise e sínteses que relaciona as visões da realidade da comunidade e dos 

educandos sobre a realidade vivida, percebida e idealizada. Isto favorece a proposta de Freire 

(2001), que acredita na construção de uma escola crítica, participativa e cidadã. 

Este conhecimento sobre as pedagogias não críticas é de extrema importância, para 

que possamos refletir sobre a prática docente, através de referenciais de teóricos da educação, 

compreender e ressignificar a realidade e os desafios da prática pedagógica hodierna 

(HENGEMUHLE, 2008). 
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Por outro lado, com relação à subcategoria entendimento inadequado 10% dos 

docentes ao referenciarem o entendimento quanto aos conceitos inerente às pedagogias não 

críticas (pedagogia tradicional e tecnicista), demonstraram, a partir das suas falas, uma 

compreensão inadequada, como exemplificada na fala do docente a seguir. 

 

Eu acho que a Pedagogia Tradicional ela tá quase que um 
sinônimo da tecnicista, é a mesma coisa [...]. (D1) 

 

Para Sacconni (1996) a palavra “sinônimo” significa um termo que tem o mesmo ou 

aproximadamente o mesmo sentido que outro. Porém, a pedagogia tradicional e a pedagogia 

tecnicista têm, em sua essência, diferenças incompatíveis e antagônicas. 

Dentre as diferenças existentes, pode-se dizer que na pedagogia tradicional o foco está 

voltado para o docente, que detém as iniciativas de ações pedagógicas nos conteúdos e nos 

aspectos lógicos (SAVIANI, 2010). Já na tecnicista, tanto o professor quanto o aluno se 

encontram em segundo plano, pois o foco principal desta pedagogia equivale ao controle das 

condições do comportamento do sujeito, em face de objetivos preestabelecidos. Aqui, o 

ensino é um processo de condicionamento ocorrido através do reforçamento das respostas que 

se quer obter (LIBÂNEO, 2009).  

Outra diferença reside nos conteúdos de ensino. Na tradicional, trata-se de 

conhecimentos e valores acumulados pelas gerações adultas e repassados para os discentes 

como verdade. Já os conteúdos abordados na pedagogia tecnicista são as informações, os 

princípios científicos, as leis, entre outros. Esses conteúdos são estabelecidos e ordenados 

numa seqüência lógica e psicológica, por especialistas. 

Outro conceito de entendimento adequado das pedagogias não crítica é caracterizado 

na fala do docente 7, que não distinguiu corretamente a pedagogia tradicional  da pedagogia 

tecnicista, conceituando as pedagogias não críticas, com características de pedagogias crítica. 

 

A pedagogia tradicional [...] a pedagogia tecnicista [...] 
as duas precisa se complementar [...] para que você 
consiga ter o resultado final que é uma produção de 
profissionais consciente, reflexivos, que entenda seu 
processo de trabalho. (D7) 

 
Historicamente, a pedagogia tradicional e a pedagogia tecnicista se sucederam em 

termos de predominância (SAVAINI, 2010). Porém, no momento da chegada do tecnicismo 
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no ensino em enfermagem, a pedagogia tradicional também esteve presente na prática 

pedagógica dos docentes; uma não substituiu a outra, sendo utilizadas simultaneamente 

(SILVA, RUFINO, DIAS, 2002).  

 Atualmente, elas coexistem na prática pedagogias de diversos docentes (SAVAINI, 

2010). Entretanto, a existência dessas pedagogias na realidade atual, não atende as exigências 

dos educandos de hoje, pois, diferentemente do que o docente 7 falou, Saviani (2010) diz que 

essas pedagogias não críticas desfavorecem a elaboração de um pensamento crítico, não 

estimulam o ato reflexivo, consciente, e considera o educando passivo no processo de 

aprendizagem.  

Já a pedagogia crítica almejava propiciar a aquisição de uma leitura crítica das 

relações no mundo por parte do discente, em que ele pudesse sair da passividade para uma 

atitude transformadora, consciente e reflexiva, a fim de se tornar um sujeito histórico 

(SOARES; VERISSIMO, 2010). 

Diante desse contexto,  a pedagogia que estimula a crítica e a reflexão é representada 

pela pedagogia crítica. Portanto, as pedagogias não críticas, não estimula o ato reflexivo dos 

alunos, sendo apresentada no processo educacional, como antagônicas às pedagogias críticas 

(FREIRE, 2001). 

Nesta conjuntura de entendimento inadequado, Saviani (2010) entende que as teorias 

pedagógicas acabam repercutindo na forma de senso comum na prática docente, isto é, 

cruzando influências desiguais que formam um composto heterogêneo, gerando uma visão 

pouco consciente e bastante confusa. A fim de superar esse distanciamento dos docentes das 

teorias pedagógicas e atingir um nível mais elaborado de apreensão das teorias, será 

necessário aprimorar a formação de docentes, para que estes atendam as exigências atuais. 

Atualizar-se em sua prática educativa, realizando leituras sobre a educação, isso 

favorece a atuação como potencial profissional e com capacidade de mudança, devido ao 

aprofundamento da compreensão das contradições percebidas (SAVIANI, 2010).  
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Tabela 4 – Distribuição das subcategorias, frequências e porcentagens referente ao entendimento sobre 
as pedagogias críticas. 

CATEGORIA - Entendimento sobre as pedagogias críticas. 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIAS % 

Entendimento adequado 16 80 

Entendimento inadequado 4 20 

TOTAL 20 100 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Tabela 4, representada pela categoria ENTENDIMENTO DAS PEDAGOGIAS 
CRÍTICAS, identificou-se duas subcategorias entendimento adequado e entendimento 

inadequado. 

Na subcategoria entendimento adequado abordou-se trechos de falas de docentes que 

expressaram de modo adequado os referidos conceitos. Cerca de 80% dos docentes 

participantes do estudo possuíam um entendimento adequado sobre as pedagogias crítica, 

como demonstram as falas de alguns docentes a seguir: 

 

A crítica-reflexiva vai abrir para outra relação entre 
professor e aluno, que é essa relação mais de interação no 
processo de ensino aprendizagem, que o professor 
aprende com o estudante e o estudante aprende com o 
professor. (D2) 
 
Eu entendo por crítica/ libertadora/transformadora é você 
trazer as realidades do seu dia-dia para a sala de aula. 
(D6) 

 

O docente 2 relata um entendimento adequado referente a relação entre o professor e o 

aluno, nesta pedagogia crítica, confirmando a ideia de Libâneo (2009), segundo o qual ocorre 

uma troca de conhecimento entre o docente e o discente, como também do sujeito com o 

meio, sendo o professor o mediador da aprendizagem.  

Segundo Freire (2001), na pedagogia problematizadora a relação professor-aluno 

constitui-se em um esquema horizontal de respeito e de intercomunicação, ressaltando o 

diálogo como componente relevante em uma aprendizagem significativa. Entretanto, esse 

diálogo na relação docente/discente depende, essencialmente, da atitude do docente, da 
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relação empática com seus alunos, capacidade do professor de ouvir, refletir e discutir o nível 

de compreensão dos alunos, e da criação das pontes entre o conhecimento destes e o daquele 

(SILVA, 2005). 

Outros docentes relatam corretamente características das pedagogias críticas, que 

favorecem a articulação entre o ensino e o serviço, como exemplificados nas falas dos 

docentes a seguir: 

 

Uma concepção pedagógica que fazer acontecer uma 
maior relação entre o ensino e o serviço, ela vai 
possibilitar que os conteúdos sejam contextualizados, vai 
possibilitar que o aluno reflita criticamente esses 
conteúdos e possa, na verdade, é, concebê-los como 
conteúdos vivos, e não como conteúdos estanques ou 
dissociados da realizada. (D13) 

 
[...] eu também digo que ela vai ser inovadora [...] precisa 
está fazendo a ponte entre a universidade e os cenários de 
práticas. (D17) 

 
Queluz e Alonso (2003, p.36) afirmam, a esse respeito, que: 

Essa  realidade  é  nosso  “hábitat”  não  pode  existir  “apenas”  fora  dos  muros  da  
escola  e  para  a  construção  de  “outros”  conhecimentos  que  são  vitais  para  o  
professor, para o aluno e para a direção. Nela mergulhados e nela nos 
debatendo, seja na escola ou fora dela, precisamos aprender crescer e evoluir 
individual e socialmente.  
 

Para Prado (2001), a concepção da realidade é fundamental para que o discente possa 

participar como ator principal da história, anunciando novos caminhos, de modo a exercer sua 

cidadania. Esta relação entre ensino e realidade apresenta-se como importante estratégia para 

a efetiva integração entre teoria e prática.  

Dentro de um contexto pedagógico, alguns teóricos aludem à importancia de 

caminharem juntas a teoria e prática, no sentido de um enriquecimento da prática profissional. 

Gadotti (1996)  observa que Paulo Freire defende a aliança entre teoria e a prática. Ele não 

pensa pensamentos, e sim a realidade e a ação sobre ela. Trabalha teoricamente a partir dela. 

Portanto, a teoria surge a partir de indagações e da busca de respostas para questões advindas 

da prática.  

A teoria e a prática somente serão concretizadas a partir do momento em que o 

diálogo, a troca de experiências e a socialização das diversas áreas e disciplinas, se tornarem 

presentes nas instituições de ensino e nos indivíduos. Porém, ainda hoje, no ensino em 
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enfermagem, há ocorrência do distanciamento entre teoria e prática. Ribeiro e Borenstein 

(2005) revelam em pesquisa realizada com graduandos de enfermagem, que diversas questões 

levavam à dicotomia da teoria e prática na enfermagem, dentre elas estava o modelo de 

ensino, pois a prática encontra-se instituída de uma forma que, muitas vezes, não favorece o 

seguimento de algo iniciado durante o curso de graduação. O que observa-se na realidade, é a 

continuação do modelo de ensino tradicional, acarretando a desarticulação ensino-serviço, um 

desafio a ser vencido e um problema crítico que dificulta a consolidação do SUS (GIL, 2005). 

O modelo de ensino tradicional facilita a continuidade deste problema quando não 

mostra ao aluno as possibilidades e ferramentas que a equipe de enfermagem tem à disposição 

para romper/mudar a realidade da prática profissional. Aqui, o saber é fragmentado e 

desatualizado da perspectiva teórica, e sem conexão com a realidade (ALVES, 2008) 

Docentes ressaltam a importância da articulação entre ensino e serviço para a 

consolidação do SUS, com aborda o docente 15: 

 

 Essa articulação [...] traz implicações para o nosso 
sistema de saúde vigente [...] a enfermagem ela luta pela 
consolidação do sistema único de saúde. (D15) 

 

Na enfermagem, é clara a necessidade de articular o setor da saúde com o setor de 

ensino, conforme prescreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Enfermagem, alcançar 

ideais de uma formação profissional que deve orientar-se para o SUS (LUCCHESE; VERA; 

PEREIRA, 2010). Logo, as intuições de ensino comprometidas com essa consolidação do 

SUS devem contribuir com mudanças no campo das práticas e da formação profissional, para 

uma transformação no sistema de ensino, instaurando um movimento social de modificação 

na educação dos profissionais de saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

A responsabilidade desta articulação não é restrita às instituições de ensino, mas deve 

ser compartilhada com as instâncias do SUS, a quem também cabe a função de desvelar a 

realidade da saúde, com compromisso assumido pelo Ministério da Saúde (MS) para com a 

educação de profissionais, sustentando e viabilizando os princípios e diretrizes do SUS 

(LUCCHESE; VERA; PEREIRA, 2010). 

Frente às necessidades de mudanças, os docentes estão sendo convidados a enfrentar o 

desafio que se assenta para a transformação das práticas educativas dos docentes, no âmbito 

da formação de enfermeiros, frente às necessidades sociais da saúde que se configura a 
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consolidação do SUS, é considerar o aspecto técnico necessário à viabilização do trabalho 

específico de enfermagem, sem excluir das dimensões humanística, ética e políticas, como 

componentes capazes de dar suporte a uma intervenção práxica na prática profissional 

(SILVA; EGRY, 2003).  

A prática reflexiva estimula e favorece a problematização. No entanto, para 

problematizar, torna-se  necessário ter um conhecimento da realidade de saúde, dos problemas 

e das dificuldades enfrentadas, com o intuito de refletir e solucionar as os desafios existentes. 

 Para Antunes (2008) a problematização caracteriza-se como uma forma de erotização, 

visto que ela provoca o desejo de aprender, instigando a busca de soluções. Ela cria o desejo 

de ensinar e aprender no aluno e no docente. O docente 9 compreende a importância de 

problematizar os conteúdos de ensino e considerada a problematização ponto importante da 

pedagogia crítica, como relata a seguir. 

 

É uma pedagogia onde você vai problematizar o 
conhecimento, problematizar sua prática, refletir sobre a 
realidade e transformar essa realidade. (D9) 

 

Antunes (2008) traz relatos de docentes que, através método da problematização 

(método do arco), encontraram um grande referencial que tanto respeita as condições naturais 

dos seres humanos, como também, para emancipação do homem, através da conscientização, 

para a construção de uma sociedade mais digna. 

Com esta convicção, os docentes estão sendo convidados a exercitar esse processo, 

pois acredita-se que os grandes objetivos da educação, do sentido de escola e do fazer docente 

serão concretizados de forma mais efetiva (ANTUNES, 2008). 

 O docente 9 fala sobre a importância do docente ter vivência na prática em 

enfermagem, que conheça a realidade, para poder problematizar. 

 

Eu entendo por crítica/ libertador-transformadora é você 
trazer as realidades do seu dia-a-dia para sala de aula; aí 
você precisa ter um professor que fez enfermagem há por 
um bom tempo, e é outro problema, porque, hoje em dia, o 
modelo CAPES [...] privilegia, por exemplo, o jovem 
doutor, aquele que faz iniciação científica, entra no 
mestrado, recebendo bolsa e em seguida entra no 
doutorado, sem ter contato com a realidade. (D9) 
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 Os relatos de docentes vão ao encontro aos pensamentos de Freire, ressaltando a 

importância de o docente compreender a realidade de saúde. De acordo com Freire (2001), a 

inserção crítica na realidade favorece a problematização, a fim de extrair os elementos que 

atribuirão significado e abertura às aprendizagens. No movimento ação-reflexão-ação são 

formados os conhecimentos, considerando-se os determinantes contextuais da realidade, as 

implicações pessoais e as interações entre os diferentes sujeitos que aprendem e ensinam. 

 Com relação à compreensão adequada das pedagogias críticas, através das falas dos 

docentes, pode-se evidenciar que a maioria dos professores entrevistados possui uma 

compreensão adequada de tais pedagogias. Apesar de seu entendimento, 70% deles apontam 

dificuldades na implementação de métodos ativos na prática pedagógica, como: problemas 

curriculares e resistência de docentes implementar novas ações em sua prática educativa.  

No tocante aos problemas relacionados com os currículos, os docentes relatam a falta 

de tempo e os conteúdos curriculares desarticulados da realidade. Com referência ao tempo, o 

docente 3 diz: 

 

Espera-se que esses currículos novos propiciem na sua 
organização [...] horas que sejam suficientes para levar o 
aluno a fazer uma reflexão [...], você não encontra um 
horário para o professor fazer uma aplicação de um 
conteúdo que demande leitura, que demande exercícios 
em sala, que demande feedback mais participativos, com 
possibilidades de mais de um ou mais de dois encontros 
para um tema. São componentes curriculares, com cargas 
horárias enormes. (D3) 

 

Segundo Saviani (2010), existem três exigências atuais para a instituição formadora de 

cidadãos críticos participativos. A primeira refere-se às condições de trabalho dos professores; 

referente às instalações e aos equipamentos da instituição. A segunda exigência consiste num 

currículo correspondente em termos da seleção dos conteúdos, distribuição do tempo, dos 

métodos de ensino-aprendizagem e materiais didáticos. E, por último, o domínio dos 

conhecimentos por partes dos docentes, a serem trabalhados com os discentes. 

No tocante à seleção adequada dos conteúdos curriculares, o docente 3 fala: 

 

[...] um conteúdo que não foi bem selecionado, talvez falte 
alguns importantes e haja excessos de uns menos 
importantes; talvez isso seja consequência de mudanças 
pouco trabalhadas. (D3) 
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Quanto os conteúdos ministrados, eles devem ser relevantes para o aprendizado do 

discente; especificamente na enfermagem, esses conteúdos devem ser articulados com a 

realidade social. Saviani (2010) diz que os conteúdos irrelevantes abrem espaço para 

sobrecarregar os currículos, tornando as matérias curriculares desinteressantes, e os alunos 

começam a encarar o ensino como uma obrigação carente de sentido da qual eles buscam 

livrar-se assim que possível. Acredita-se que neste momento os docentes conseguem lidar 

criticamente com os conhecimentos disponíveis, distinguindo entre o que é relevante e o que 

não é, ganhando condições de produzir seus próprios conhecimentos e, assim, o seu ensino 

deixa de ser mera transmissão, incorporando, também, uma contribuição original (SAVIANI, 

2010). 

Os conteúdos devem ser significativos, precisam ser apresentadas situações-problemas 

para provocar o interesse dos alunos, devendo ser respeitado à cultura e o conhecimento 

prévio dos mesmos. Libâneo (2009) acredita ser necessário propor conteúdos e modelos 

compatíveis as experiências dos discentes, para que ele se mobilize para uma participação 

ativa. O ensino, quando desarticulado da realidade, focaliza o conteúdo por si só, gerando 

visão distorcida da realidade e alienando os alunos de sua verdadeira responsabilidade 

profissional. Esse tipo de ensino cria a dissociação entre o pensar e o fazer, limitando o 

questionamento, uma vez que o que importa é o volume produzido no menor tempo. Portanto, 

esses conteúdos devem ser superados, a fim de fornecer respostas para uma melhor 

compreensão de vida (HENGEMUHLE, 2008). 

Outra dificuldade abordada pelos docentes da graduação de enfermagem está na sua 

resistência em modificar sua prática, como mostram as narrativas a seguir: 

 

Muitas pessoas têm determinada resistência a essas novas 
metodologias, com relação principalmente aos docentes. 
(D11) 
 
Esses docentes, eles têm uma formação tão tradicional, 
tão arraigada, em geral esses docentes que têm 
dificuldade de mudar. (D9) 
 
[...] a gente vem de um sistema antigo, mas a gente tenta 
evoluir [...] mas não é fácil, não. (D8) 
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Rosa (2007) afirma que as pedagogias não críticas, antigamente, eram tidas como 

hegemônicas, não correspondem à realidade e às necessidades do mundo hodierno, cujos 

aspectos são totalmente novos. Porém, alguns docentes insistem em ressuscitá-las, 

caminhando na contramão da história. Fato este, que pode está relacionado a métodos e 

práticas tradicionais estão muito enraizadas nas concepções de muitos docentes, pois 

aprenderam e cresceram neste modelo de ensino (BASSO, 2009). Mas, no contexto atual este 

modelo restringe o processo de ensino, escondendo as concepções que os alunos trazem 

consigo. 

Neste sentido, não se encontra diante de uma opção, mas de uma necessidade de 

mudança (ROSA, 2007). Miranda (2011, p. 30) recomenda aprender a desaprender, como nos 

ensinou o poeta Fernando   Pessoa:   “Procuro   esquecer-me do modo de lembrar que me 

ensinaram, e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar minhas emoções 

verdadeiras, desembrulhar-me,   e   ser   eu”.   O   referido   autor   afirma que para os novos 

aprenderes obtenha seu lugar, é necessário um desprender de cada vez. 

No entanto, a resistência à mudança é o problema de difícil enfretamento e solução 

(ROSA, 2007). Como relata o docente 9: 

 

[...] não é uma tarefa fácil, não é só você colocar no 
currículo que vai adotar uma pedagogia 
problematizadora. Como eu falei, ela requer mudança de 
hábito, de costume, de prática em sala, de você querer se 
abrir para o novo e para mudança. (D9) 

 

Neste entendimento, é relevante destacar que qualquer teoria pedagógica não tem o 

poder, exclusivamente, de criar o novo ou de substituir a ação criativa dos discentes; a 

mudança depende muito da atitude do docente, que necessita ter o conhecimento teórico, mas, 

acima de tudo, precisa querer mudar.  A esse respeito Rosa (2007, p. 14) afirma:  

Estou convencida de que mudar, em educação, não depende apenas de 
teorias críticas ou da eficácia dos métodos, pois um método não é algo que 
se veste, como uma roupa nova. Não é algo fora de mim, mas a expressão de 
um modo de ser e fazer educação constituída sobre convicções profundas 
sobre a natureza do próprio homem e sobre a finalidade do ato de educar. 

Nesta conjuntura, cabe aos docentes refletirem sobre seu papel na educação, e a 

finalidade de educar, e, neste sentido, cumprir a tarefa de romper com velhas crenças, cessar 

com o dogmatismo das práticas educativas, substituir a autoritarismo por humildade e a 

disposição à obediência (ROSA, 2007). 
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Alguns docentes entrevistados relataram a vontade de mudar, mas senti dificuldades 

de enfrentar certas situações dentro da instituição, como relatam os docentes a segui: 

 

A dificuldade que eu vejo é que aqui, no departamento, 
geralmente  você  não  ‘tá’  sozinho  numa  disciplina, então, 
às vezes, você quer, você quer inovar a disciplina, quer 
modificar. Os currículos mudam, o projeto pedagógico 
muda, mas as cabeças das pessoas não mudam. (D15)  
 
Então, às vezes, você é novo no ensino, você quer inovar, 
quer mudar, mas, é, por algo, por uma força política, que 
já existe na instituição você acaba não conseguindo 
modificar a sua prática e, aí, continua. O currículo muda 
e continua se utilizando a metodologia tradicional, e aí, a 
gente observa que o currículo só muda na teoria, mas, na 
prática, nada muda, porque as cabeças das pessoas não 
mudam. (D20) 
 
Esses docentes [...] vêm de uma classe social, onde se 
encontram muito confortável e não acredita no processo 
de mudança social. (D9) 
 

A inserção de pedagogia crítica enfrenta dificuldades no ensino atual, limites estes 

marcados pela oposição das forças dominantes na sociedade (SAVIANI, 2010). Freire (2010) 

diz que do ponto de vista dos interesses dos dominantes, defende que a educação deve ser 

uma prática imobilizadora e ocultadoras de verdades. 

Para Rosa (2007), isso acontece porque o novo acarreta, quase sempre, uma ameaça. 

Ameaça à ordem, ao estabelecido, ao já absorvido e acomodado. Porém, a autora afirma que 

não há mudança sem certa dose de desobediência. Quem muda, choca, e, inevitavelmente, 

passa a ser alvo de crítica e até de punições. Não existem facilidades para quem se lança a este 

desafio, necessitando suportar as pressões existentes para alcançar o objetivo. Infelizmente, é 

por causa dessas dificuldades encontradas no percurso, que muitos desistem como relata o 

D12: 

 

[...] você acaba seguindo a maré, o que não deveria ser. 
(D12) 
 

Diferentemente do que o docente 12 fala com relação sua prática docente, Saviani 

(2010) diz que o educador precisa ter esperança no país e nas pessoas. Não a esperança 
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ingênua, mas uma esperança crítica, avaliando as condições, a fim de descobrir idéias e 

estratégias adequadas para intervir na circunstância e modificá-las.  

Acredita-se que esse seja o tempo de mudar o sentido das coisas, talvez nunca em 

nenhum outro momento de nossa história os caminhos estiveram tão abertos à ação criativa 

dos próprios educadores, sendo cada vez mais solicitados a construir nossos próprios projetos. 

E por essa razão muito simples: não há modelos pré-estabelecidos, nem receitas fixas (ROSA, 

2007, p. 13). 

Alguns docentes relatam as dificuldades de compreensão e aplicabilidade de 

metodologias e métodos ativos, como abordam as narrativas a seguir: 

 

[...] a gente não consegue aprender. Estou falando de 
mim, como docente de muito tempo. (D5) 
 
Então, assim, você quer, mas você não sabe como, às 
vezes você lê, lê, lê, mas você não tem direcionamento. 
(D12) 

 
Saviani (2010) afirma que muitos docentes têm dificuldades de compreender a 

complexidade de uma proposta transformadora e os requisitos teóricos para discriminar e 

distingui-la das demais tendências pedagógica. 

No entanto, é de fundamental importância o conhecimento das tendências pedagógicas 

para nortear a prática docente, e, dessa forma, propiciar um agir docente com competência, 

responsabilidade e compromisso (ROSA, 2007) 

Freire (2010) promulga a necessidade de o docente assimilar os princípios que 

norteiam a atividade do professor em direção à autonomia. É necessário que o profissional 

tenha uma reflexão crítica do exercício da docência, para a valorização da profissão docente, 

dos saberes dos professores, do trabalho coletivo destes e das instituições enquanto espaço de 

formação contínua, bem como para o reconhecimento do professor como investigador e 

produtor de conhecimento.  

Esta atitude de reflexão sobre sua própria prática, de forma sistemática e objetiva, 

orientada por um suporte teórico-metodológico, permite ao professor repensar e problematizar 

a ação educativa que desenvolve no decorre das aulas, no que diz respeito a saberes, técnicas, 

metodologias e estratégias interativas para que, de fato, ocorra a aprendizagem (FREIRE, 

2010). 
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Portanto, a fim de suprir as necessidades de compreensão de pedagogias, da 

metodologia e dos métodos que favorecem uma aprendizagem mais crítica, reflexiva e 

articulada com a realidade, docentes relatam a necessidade de encontros pedagógicos: 

 

Mas acho que deveria ter assim, cursos estimulando como 
fazer, porque, às vezes você quer fazer, mas não sabe 
como faz. (D12) 
 
Encontros pedagógicos para colocar as dificuldades que 
os professores estão tendo para desenvolver sua prática 
pedagógica nesse novo currículo. O preparo pedagógico, 
atualização pedagógica do professor deveria 
acompanhar, e deveria ser contemplada também, 
paralelamente, junto a essas mudanças curriculares, 
porque muda os currículos e a pratica docente continua. 
(D5) 
 
A pedagogia crítica não é uma concepção pedagógica 
fácil de ser trabalhada. Na verdade, eu acho que exige do 
professor uma certa capacitação. (P13) 
 

Alguns docentes expressaram a ideia de que a formação continuada deveria ser 

ofertada, indicando que se faz necessária a realização de cursos de capacitação para todos os 

envolvidos no processo educativo, com vistas a formar o discente ativo e prepará-lo para o 

mundo hodierno.  

Segundo Miranda (2011, p. 29), a formação continuada é uma aprendizado que nunca 

termina: “Um continuum que simboliza o eterno movimento que garante o equilíbrio 

universal”.  A  formação  continuada deve levar, necessária e constantemente, aos processos de 

reflexões críticas, conscientes e plurais sobre nossa prática docente; porque aprendemos, no 

mínimo, metodologias de investigação de nossas próprias práticas, gerando as 

autodescobertas que acabam por tornar mais ricas e movimentadas nossas atuações, buscando 

aprimorar o ensino oferecido.  

Deste modo, a educação continuada contribuirá significativamente para o processo de 

reflexão e ampla formação, proporcionando um crescimento progressivo das funções 

intelectuais e da prática docente (FREIRE, 200). 

Neste contexto, necessita-se que as instituições forneçam subsídios aos docentes para 

repensarem e modificarem sua prática educativa, considerando a necessidade de formar 

professores capazes de brotar sujeitos críticos, reflexivos e questionadores, em resposta às 
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necessidades sociedade. Portanto, torna-se pertinente promover discussões mais aprofundadas 

na Universidade, acerca da possibilidade de transformação das ações educativas e da 

implementação de um ensino transformador, como orientador dos processos de formação 

(LEON; SILVA, 2006). 

Alguns docentes relatam a existência de um curso preparatório para capacitação de 

docentes na UFRN, como mostra o relato abaixo: 

 

Aqui nesta Instituição, são oferecidos alguns cursos 
preparatórios, como o programa de aperfeiçoamento, que 
chama Programa de Aperfeiçoamento do Professor 
(PAP). (D18) 
 
O curso PAP que é da UFRN, recentemente ofertado para 
todos os professores que estão ingressando na instituição, 
como é o meu caso, nós somos obrigados a participar 
desses cursos, mas, mesmo que não fosse obrigado, seria 
de extrema importância e é uma iniciativa da própria 
Instituição, onde ele trabalha justamente essa questão 
pedagógica e essas metodologias transformadoras. (D20) 
 

O Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico (PAP) da UFRN oferece atividades 

voltadas à formação do docente. No âmbito da enfermagem, são de extrema relevância as 

necessidades de cursos de capacitação profissional dos docentes que atuam nesta área, em 

particular daqueles que visam oferecer resultados de domínio didático-pedagógico para à 

formação de enfermeiros teórica e metodologicamente qualificados para o exercício dos 

serviços de cuidados e, concomitantemente, para o domínio de recursos didáticos e 

pedagógicos indispensáveis às práticas significativas, no campo do saber cuidar. 

No tocante, às exigências quanto à formação docente, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nº 9.394/96, aborda, no seu Art. 61°, como critérios para formação do educador: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a 
associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço; II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades (BRASIL,1996).  
 

Deste modo, legalmente estatuído, fica explícito que a formação docente não exige 

apenas a conclusão de um curso superior, necessitando, portanto, a busca por oportunidades 

de aperfeiçoamento, o envolvimento com outros profissionais da área, verificando-se, a 
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necessidade de um prolongamento da formação inicial. Isto propicia o aperfeiçoamento 

teórico-prático, em seu contexto de trabalho e em termo de visão de mundo, dentro de uma 

cultura geral que alcançará o desempenho profissional do professor da saúde. 

Docentes expõem que os professores mais antigos, não são obrigados a participar do 

PAP, portanto, não participa.  Isto é considerado um fator negativo, visto que Freire (2008) 

relata que o processo de formação docente, não se limita ao momento da formação inicial, 

mas, principalmente, estende-se por todo percurso profissional do professor. 

 

[...]é obrigatório para todo professor quando ele entra, 
quando ele é admitido, e a cada seis meses os cursos 
repetem [...]. (D19) 
 
[...] os professores antigos eles não são obrigados, mas 
também eles não participam. (D16) 

 

Freire (2008) relata que os professores interessados em transformar sua prática 

educativa podem se beneficiar imensamente de reuniões com a equipe de professores. Nestes 

encontros, ocorrem momentos de trocas de conhecimentos entre os docentes, um ajudando o 

outro e, juntos, se reeducando no próprio local de trabalho. 

Queluz e Alonso (2003) relatam a necessidade de um trabalho coletivo que favoreça o 

diálogo com os outros profissionais, para que haja a construção e reconstrução do 

conhecimento, o confronto de pontos de vista diferentes, para que ocorra o amadurecimento 

de perspectivas, a fim de se almejar uma nova competência, tanto para os docentes, como para 

a instituição. Diante desse contexto, seria de extrema importância capacitações docentes para 

compartilhamento de conhecimentos no decorrer das práticas educativas e a busca de novas 

tendências pedagógicas. 

Queluz e Alonso (2003) defendem a necessidade de o docente buscar competência 

pedagógica na própria prática, no refletir sobre ela, uma vez que esta reflexão se processa 

antes, durante e depois da ação, a fim de, realmente, efetivar-se a formação. No entanto, a 

avaliação dos fundamentos teóricos empregados na prática docente só é possível através do 

conhecimento das tendências pedagógicas e dos seus pressupostos de aprendizagem. Portanto, 

o professor precisa de uma teoria que elucide a direção desejada para a prática educativa de 

humanização do homem, extraída de uma concepção de educação enquanto prática social 

transformadora (LIBÂNEO, 2009). 
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Vale destacar, porém, que a formação docente não pode restringir-se à participação em 

cursos eventuais, mas sim precisa abranger, necessariamente, programas de capacitação, 

supervisão e avaliação que sejam realizados de forma integrada e permanente.  

Na subcategoria entendimento inadequado abordou-se falas de docentes que 

ressaltam uma compreensão inadequada das pedagogias críticas. Apesar da ampla 

disseminação dessas pedagogias, muitos docentes têm dificuldade de entender a 

complexidade de uma proposta transformadora e dos requisitos teóricos que as discriminam e 

distinguem das demais tendências pedagógicas; tendências estas contrapostas a tal proposta, 

mas que se manifestam aparentemente como equivalentes. Quanto ao entendimento da 

pedagogia crítica, 20% dos docentes não apresentaram um entendimento adequado, com 

relata o docente 2: 

 

[...] é o aluno tomando conta de tudo, eu acho que 
também não deve ser desse jeito, acho que o professor não 
deve perder seu papel de orientador na sala de aula, seu 
papel de professor. (D2) 

 

Na pedagogia crítica, a relação professor e aluno ocorre de forma horizontal, com 

troca de conhecimento, diálogo e respeito. Porém, o papel do educador é de fundamental 

importância neste processo de ensino aprendizagem. Saviani (2009) defende uma pedagogia 

crítico-social dos conteúdos na qual docente e discente se deparam numa relação social, com 

o objetivo de estudar os conhecimentos acumulados historicamente, a fim de construir e 

aprimorar novas elaborações do conhecimento.  Aponta que o ponto de partida da ação 

pedagógica seria a prática social comum a professor e alunos, considerando que, do ponto de 

vista pedagógico, há uma diferença essencial: o professor, de um lado, e os alunos, de outro, 

encontram-se em níveis diferentes de compreensão (conhecimento e experiências) da prática 

social. 

É justamente nesse nível diferente de conhecimento e compreensão que o docente 

assumiu um papel fundamental na prática educativa. Bulgraen (2010) fala que professor tem, 

dentre suas atribuições, fornecer orientações, intervenções e mediações, a fim de provocar e 

instigar os alunos a pensarem criticamente, sendo capaz de propiciar ao educando ser artífice 

de sua formação (FREIRE, 2010). 
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Tabela 5 – Distribuição das subcategorias, frequências e porcentagens referente a importância das 
pedagogias não críticas. 

CATEGORIA - Importância das pedagogias não críticas. 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIAS % 

Relevante 16 80 

Sem relevância 4 20 

TOTAL 20 100 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Tabela 5, referente ao contexto da categoria IMPORTÂNCIA DAS 
PEDAGOGIAS NÃO CRÍTICAS, destaca-se que 80% docentes consideram ainda hoje esse 

tipo de pedagogia importante no processo educativo dos profissionais de enfermagem. Sendo 

assim, 25% dos docentes ressaltaram a importância referente ao período histórico de 

desenvolvimento da pedagogia, 18,75% dos docentes consideram importante algumas 

características definidoras das pedagogias não críticas. Mas, 56,25% dos docentes, 

apresentando uma maior representabilidade, abordaram que só consideram importante a 

pedagogia não crítica, se esta, estiver articulada como a pedagogia crítica. 

 Porém, 20% docentes afirmaram em suas falas que não consideram relevante este tipo 

de pedagogia na formação de enfermeiros. Em virtude disso, a análise da importância da 

pedagogia não crítica possibilitou a construção das subcategorias relevante e sem relevância. 

Na subcategoria relevante são abordados os relatos dos docentes inseridos no estudo 

quanto à importância da pedagogia não crítica no ensino em enfermagem, com relação ao 

período histórico e às características definidoras da própria pedagogia, como também a 

articulação destas com a pedagogia crítica. Logo, apresentamos trechos de depoimentos de 

professores que expressam a importância de utilizar, em suas práticas educativas na 

enfermagem. 
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Eu considero para a enfermagem que esse conhecimento 
tradicional e tecnicista, ele teve uma importância numa 
época determinada. (D3) 
 
Eu acho que a pedagogia tradicional é uma forma de 
valorizar o ganho que a ciência já teve [...] são de 
fundamental para a formação do enfermeiro competente. 
(D10) 

 

Cerca de 25% dos docentes relatam que a importância das pedagogias não críticas se 

dá, pelo fato delas fazerem parte da história do ensino em enfermagem. Para Santos (2007) o 

histórico das tendências pedagógicas que configuram a história da educação é tema 

fundamental, porque este estudo traz consigo o conhecimento da história, da política, da 

ciência, da civilização. Gomes (2009) alude à importância de estudar o passado para 

compreender o presente e construir o futuro. Uma sociedade que não possui a capacidade de 

estudar e analisar a sua história, não conseguiu entender a sua história e, portanto, não está 

apta a construir um futuro estruturado.  

Hengemuhle (2008) alude que não se devem desconsiderar as contribuições de 

pedagogos passados, pois eles, com suas teorias, proporcionaram o desenvolvimento e 

amadurecimento do processo educativo e trouxeram diversas contribuições. Estas, por sua 

vez, significativas ou não, favoreceram hoje, uma compreensão mais madura e mais 

fundamentada do processo educacional. Portanto, é impossível pensar sobre o ensino de 

enfermagem sem considerar discursos e práticas passadas, pois é aí, na articulação complexa 

desses discursos e práticas, que enfermeiras e enfermeiros se constituem no que são (KRUSE, 

2008). 

Neste sentido, é de fundamental importância conhecer a história do ensino em 

enfermagem, como se configuraram as práticas pedagógicas neste ensino, para que possamos 

compreender melhor o debate atual em torno da formação dos enfermeiros. Entretanto, o 

mundo contemporâneo exige novas formas de ensinar que favorecem a promoção de um 

processo de aprendizagem mais significativo ao aluno, que articulem os conteúdos, 

teoria/prática e ensino/serviço, num processo de reconstrução contínua.  

Entretanto, o ensino voltado para a técnica, repetição mecânica e transmissão de 

conteúdo tem se conservado ao longo da formação das enfermeiras no Brasil. Penso que 

saberes provenientes deste tipo de ensino estão longe do que consideramos humanizador, 

holístico ou que respeite a individualidade do ser humano.  
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Neste contexto, a educação tem problemas com raízes profundas no passado, mas isso 

não significa que precisamos cultivar os vícios do passado, pois podemos evoluir e melhorar; 

antes, porém, precisamos entender as origens dos problemas (GOMES, 2009).  

Saviani (2010) advoga a superação das pedagogias não críticas. Superando não no 

sentido dialético do termo, ou seja, não simplesmente negando essas concepções, mas 

congregando os subsídios que essas propostas trouxeram a uma concepção de caráter superior. 

Referente à importância das pedagogias não críticas, 56,25% dos docentes consideram 

importantes se estas estiverem articuladas às pedagogias críticas, como atestam seus relatos a 

seguir, transcritos:  

 

A gente não poderia mesclar um pouco desse tradicional e 
um pouco do novo [...] para que não tenha essa dicotomia 
entre o que se faz e o que se pensa (D5). 
 
A pedagogia tecnicista [...] sozinha, ela também não teria 
utilidade (D7). 
 
A pedagogia tradicional, a pedagogia tecnicista e a 
pedagogia crítica/ libertadora, elas se completam na 
formação do enfermeiro. (D8) 
 
Você pode trabalhar numa perspectiva problematizadora 
e lançar mão de técnicas das demais pedagogias, há essa 
a diferença. (D9) 

 

A intenção não é a condenação das opções pedagógicas de transmissão ou de 

condicionamento, pois elas são importantes no processo de ensinar em enfermagem, quando 

se faz necessário apreender padrões tecnológicos cientificamente comprovados. Porém, 

lembrar-se de não desprezar as questões humanísticas e éticas que são características das 

pedagogias críticas, formando profissionais preocupados com a realidade de saúde, buscando 

um pensar reflexivo, crítico e transformador. 

Docentes (25%) ressalvam a importância das pedagogias não críticas, por eles terem 

sido formados por uma educação arraigada no modelo de ensino tradicional, como denuciam 

os depoimentos a seguir. 

 

 Pedagogia tradicional a gente não pode desprezar 
principalmente na formação de enfermeiros, porque o que 
eu percebo eu sou formada na década de 70, eu percebo 
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que eu tive modelos de enfermeiros para mim como 
professores. (D5) 
 
Eu creio que elas são importantes, as duas pedagogias, 
porque muitos dos profissionais que foram nossos 
professores foram formados dentro dessa pedagogia 
tradicional. É de extrema importância [...] é o jeito de 
fazer que a gente conhece os resultados. (D11) 

 

Orosco e Scheide (2008) dizem que a maioria dos docentes de enfermagem, ao 

ingressarem em atividades educativas, possui somente o conhecimento do conteúdo 

específico, e suas práticas educativas baseam-se, geralmente, em modelos adotados por alguns 

professores de sua graduação ou na experiência de colegas de trabalho.  

Miranda (2011, p. 30) afirma que, em determinadas situações, precisamos aprender a 

desaprender, em concordância com o pensamento de Fernando Pessoa, que   diz:   “Procuro  

despir-me do que aprendi. Procuro esquer-me do modo de lembrar que me ensinaram, e raspar 

a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, 

desembrulhar-me,   e   ser   eu”.   Esse   desaprender   se   faz   extremamente indispensável, para 

emergir novos aprendizados. 

Assim sendo, com a necessidade da busca de novos conhecimento Orosco e Scheide 

(2008) abordam a importância de realização de cursos de capacitação pedagógica, antes de se 

iniciarem as atividades na docência, com o intuito de cessar a resistência de mudança na sua 

prática docente, evitando o prolongamento de modelos de ensino que não atendam mais às 

necessidades da realidade atual. 

Alguns docentes (18,25%), apesar de todas as críticas voltadas a essas pedagogias, 

ainda consideram importantes algumas características das pedagogias não críticas, como 

indica sua fala. 

 

Acho importante o retorno do ensino tradicional [...]. 
(D5) 
 
Acredito que a ped. Tradicional tem suas contribuições, 
sim [...] de certa forma, em algum momento o professor 
precisa esse poder em sala de aula para coordenar as 
atividades. (D4) 

 

Saviani (2010) acredita que as pedagogias não críticas tiveram grande repercussão em 

um determinado momento histórico, trazendo contribuições importantes para a educação, 
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apresentando um caráter ativo ao papel do professor e a consideração aos conhecimentos 

sistematizados. Porém, essa concepção apresenta fatores negativos, pois ela reduziu o aluno a 

um elemento receptivo, não estimulando ativamente o aluno, favorecendo a atitude passiva. 

Como também, seus resultados não apresentam alternativas de superação da estrutura de 

dominação na educação que elas mesmas mascaram.  

Portanto, uma teoria que impulsione mudanças e transformações vem sendo formulada 

como necessária, com possíveis alternativas para o ensino. Essa teoria é denominada por 

Saviani (2009) como pedagogia crítica. Hoje, essa teoria construtivista faz parte do discurso 

oficial, sendo considerada como um grande avanço na educação, com propostas sérias e bem 

articuladas (ROSA, 2007). 

Na subcategoria sem relevância, docentes relatam que não consideram importantes 

essas pedagogias, trazendo algumas críticas a esse tipo de concepção, como abordam os 

depoimentos: 

 

Eu não sou muito a favor da pedagogia tradicional nem 
da tecnicista. (D1) 

 
A pedagogia tradicional e tecnicista, na verdade pouco 
têm a contribuir para a formação do enfermeiro, apesar 
de infelizmente ainda estar muito vinculada a nossa 
formação. Mas acho que ela pouco tem a contribuir, 
porque gera como se fosse produtores de enfermeiros. 
(D12) 

 
Teóricos da educação ressaltam as críticas feitas a esse tipo de pedagogia, que são 

inúmeras. Saviani (2010) aborda fatores negativo relacionados à concepção de aluno como 

um receptáculo de conhecimentos, e à capacidade que essa pedagogia tem de dominação da 

sociedade. Outra crítica está pautada na passividade: a falta de atitude crítica, a relação 

dogmática com as fontes de informação, a valorização isolada do saber intelectual e a 

incapacidade de transformar a realidade. No âmbito social e coletivo impetra-se grupos inertes 

e acríticos, manipuláveis por comunicação de massa ou reproduzindo padrões historicamente 

estabelecidos, desvinculados da realidade social contemporânea. 

Já para pedagogia tecnicista, a crítica está na formação de indivíduos eficientes, 

altamente técnicos, capazes de dar sua parcela de contribuição para o aumento da 

produtividade no sistema capitalista. No âmbito coletivo, produz grupos conformados com a 
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realidade social, pouco criativos e dependentes de tecnologias e saberes externos 

(ANTUNES; SHIGUENO; MENEGHIN, 1999). 

Os enfermeiros formados nessas concepções de ensino que inibem a reflexão crítica 

sobre a realidade e que valorizam o saber intelectual, e têm dificuldade de adotar conteúdos e 

metodologias pedagógicas que incorporem à instrumentalização técnica-biológica a 

conscientização para o exercício de cidadania. Continuam buscando a competência técnica e o 

reconhecimento de seu espaço social sem a compreensão exata dos determinantes de sua força 

de trabalho, que reproduz a realidade educacional e social brasileira. Além disso, utilizam 

práticas educativas junto aos usuários dos serviços de saúde que não consideram os interesses 

e necessidades de saúde enquanto qualidade de vida e de cuidados de enfermagem, para além 

do referencial biológico, ou seja, não reconhecem a determinação social no processo saúde-

doença (ANTUNES; SHIGUENO; MENEGHIN, 1999). 

Diante deste cenário de insatisfação, decepção e críticas ao modelo de ensino 

tradicional e tecnicista na formação de enfermeiros, as universidades se encontram 

estimuladas a rever seus projetos pedagógicos, devido à divulgação das diretrizes curriculares 

e aos estímulos que os Ministérios da Educação e da Saúde estão proporcionando, com intuito 

de refletir sobre a construção da subjetividade do futuro profissional, trabalhando valores e 

habilidades no educando (SCHERER; SCHERER; CARVALHO, 2006). 

Para que isso advenha, é necessário que os formadores estejam comprometidos com 

essas propostas, e ofereçam aos discentes alicerces para alcançá-las, através de um 

aprendizado baseado em trocas (SCHERER; SCHERER; CARVALHO 2006). Neste sentido, 

faz-se indispensável a utilização de estratégias pedagógicas que favoreçam uma   “prática  

educativa sociointerativa entre homens e mulheres, sujeitos de histórias individuais e 

coletivas”, a fim de contribuir de maneira significativa na formação do enfermeiro (FREIRE, 

2001, p.33).  
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Tabela 6 – Distribuição das subcategorias, frequências e porcentagens referente a importância das 
pedagogias críticas. 

CATEGORIA - Importância das pedagogias críticas. 

SUBCATEGORIAS FREQUÊNCIAS % 

Relevante 19 95 

Sem relevância 1 5 

TOTAL 20 100 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na Tabela 6, referente à categoria IMPORTÂNCIA DAS PEDAGOGIAS 
CRÍTICAS, foi possível identificar duas subcategorias, relevantes e sem relevância, 

ratificando que há docentes da graduação de enfermagem situados nessas subcategorias. 

Cerca de 95% dos docentes ressaltam a importância dessa pedagogia, considerando 

relevante pelo seu estímulo ao pensamento crítico/ reflexivo, como mostram as narrativas os 

docentes: 

 

[...] dá mecanismo para o aluno pensar seu processo de 
trabalho, ele consiga analisar criticamente uma situação, 
que ele consiga se posicionar em relação a uma situação 
da realidade. (D7) 
 
Então eu acho que o professor é esse ser que toca o aluno 
para que o seu pensamento seja livre, que ele reflita sobre 
quem ele é, sobre onde ele vive, sobre o que ele faz, seu 
papel como cidadão, seu papel como profissional, e isso 
vai fazer com que ele tenha entendimento do que ele 
precisa conhecer para esse ser, esse ser enfermeiro. (D17) 
 
 Estimula o aluno a raciocinar, estimula o aluno a pensar. 
(D4) 
 
[...] ela dá liberdade de pensar, de duvidar, de criticar e 
de construir o seu próprio conhecimento, e, a partir daí, o 
professor trabalha como sendo um facilitador desse 
processo, e não é mais aquele conhecedor, detentor de 
todo o conhecimento, e sim, agora, um facilitador da 
aprendizagem. (D18) 
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A importância que esses docentes dão a esta pedagogia pode estar relacionada à 

necessidade de superar o discurso de que o enfermeiro é o profissional que faz, distanciado do 

pensamento crítico, caracterizando-se, assim, uma prática fragmenta. Isso acontece porque 

desde a época do modelo Nightingaliano, a enfermagem utilizava suas necessidades 

tecnicistas, com predomínio do "sistema de treinamento em serviço" na qual "não havia 

interesse no crescimento intelectual das alunas". Neste momento, a enfermagem brasileira 

começou a institucionalizar-se, conformando-se a um papel utilitarista, complementar e de 

submissão ao profissional médico, valorizando a técnica pela técnica (ANTUNES; 

SHIGUENO; MENEGHIN, 1999). 

Do ponto de vista educacional, essas práticas tecnicistas eram transmitidas através de 

pedagogias tecnicistas, que, segundo Saviani (2010), se revelaram bastante ineficientes, 

causando uma fragmentação na prática, no sentido da dicotomia entre a teoria e a prática. 

Destarte, a fim de superar essa dicotomia, a Lei de Diretrizes e Bases destaca o 

desenvolvimento do espírito científico do aluno, pensamento reflexivo e crítico, estímulo ao 

conhecimento dos problemas regionais e outros.  

A subcategoria sem relevância aborda os relatos de 5% dos docentes inseridos no 

estudo, os quais não consideram importantes as utilizações de pedagogias críticas no ensino 

em enfermagem. 

 

Eu, pessoalmente, não gosto de seminário, acho seminário 
uma tecnologia muito difícil, o professor deveria treinar 
cada grupo. (D6) 

 

Seminário é um estudo de um tema a partir de fontes diversas a serem estudadas e 

sistematizadas pelos participantes, buscando construir uma visão geral e fazendo germinar as 

ideias. Não se reduz a uma simples divisão de capítulos ou tópicos de um livro entre grupos 

(ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

Em diversos estudos da área de saúde, os seminários são abordados como um tipo de 

metodologia ativa de ensino-aprendizagem, porém eles não são considerados nem como 

pedagogia, nem como metodologia ou método. Os seminários são tidos como uma estratégia 

ou técnica metodológica ativa que poderá ser utilizada em ambiente de trabalho educativo. 

Os seminários são considerados ativos, por favorecerem o desenvolvimento de 

diversas habilidades nos educandos, como a capacidade de analisar, interpretar, criticar, 

levantar hipótese, buscar suposições, organizar dados, comparar, aplicar fatos a situações 
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novas, compreender, expressar, comunicar, avaliar, deduzir, sintetizar, criar, saber ouvir, entre 

outras. Entretanto, apesar de todas essas vantagens do seminário, favorecendo um melhor 

aprendizado para o aluno, existe docente que ainda não se adéqua as técnicas ativas de ensino-

aprendizagem. 

 

4.3 DADOS RELACIONADOS ÀS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS QUE NORTEIAM A 

PRÁTICA DE DOCENTES 

 

Neste tópico, contemplam-se os dados coletados junto aos docentes participantes da 

pesquisa, com vista a identificar as abordagens pedagógicas que norteiam suas práticas 

docentes na formação de enfermeiros da UFRN. Os resultados serão apresentados em tabelas, 

com referência a um tipo de pedagogia. 

 

Tabela 7- Distribuição da frequência das respostas dos docentes sobre a utilização da pedagogia 
tradicional, no curso de Graduação em Enfermagem/UFRN. Natal/RN, 2012. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os achados mostrados na Tabela 7, relativos às afirmações 1, 3 e 6, apontam para o 

uso de uma pedagogia tradicional nas práticas docentes referentes à formação de enfermeiros. 

Pedagogia tradicional Concordância Discordância 
N % N % 

1. Contempla estágios supervisionados apenas no final do curso, 
nas diversas modalidades dos serviços de saúde e na 
comunidade. 

18 90 2 10 

2. Adota métodos de ensino que se baseiam na exposição verbal 
da matéria e/ou demonstração. 

17 85 3 15 

3. Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores 
sociais acumulados pelas gerações adultas e transferidos para 
o discente como verdades. 

11 55 9 45 

4. O docente fornece as informações aos discentes, e estes 
adotam o papel de receber, aprender e fixar os 
conhecimentos recebidos. 

7 35 13 65 

5. Adota testes para a avaliação da aprendizagem e quando 
ocorre o erro do aluno, atribui a nota zero na determinada 
questão. 

6 30 14 70 

6. Aponta um distanciamento entre os conteúdos ministrados 
em sala de aula e a realidade da prática dos enfermeiros. 

4 20 16 80 
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De acordo com a primeira questão, cerca de 90% concordam com essa afirmação referente 

aos estágios supervisionados apenas no final do curso. Porém, em algumas universidades já se 

utilizam de estágios supervisionados desde o início do curso, como é o caso da graduação em 

medicina da Universidade Federal da Paraíba, que há 2 anos teve mudança em sua grade 

curricular, como finalidade aproximar os alunos da realidade social no início do curso, para 

que eles possam conhecer os problemas reais, e, em seguida trazê-los para sala de aula, onde 

são teorizados esses pontos observados, o que permite construir uma melhor solução para 

determinados problemas. Para que isso aconteça o papel do docente é fundamental, com a 

finalidade de discernir o melhor caminho para o aprendizado, servindo como mediador do 

conhecimento. Dessa forma, a dicotomia entre a teoria e prática não se faz presente. 

Essas características de ensino corroboram com os pensamentos de Bordenave e 

Pereira (2008) quando afirmam que a educação problematizadora parte da idéia de que a 

aprendizagem torna-se uma pesquisa, em que o aluno passa a ter uma visão global do 

problema da realidade, ao mesmo tempo por uma visão analítica através da teorização, para 

chegar à compreensão de problemas. A partir deste enfoque, nascem às hipóteses de solução, 

a fim da transformação da realidade. 

De acordo com Projeto Pedagógico do Curso de Graduação de Enfermagem da UFRN 

(2008), para o redimensionamento da formação, é necessário que a aprendizagem profissional 

parta da realidade concreta de saúde da população e da organização de redes de serviços 

impactada na formação acadêmica e social do discente. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais contribuíram para as mudanças inovadoras e 

qualidade do currículo, direcionando a elaboração do projeto pedagógico da enfermagem 

brasileira para o compromisso e a responsabilidade com o SUS, assegurando a articulação 

entre os serviços e o ensino, e valorizando as dimensões éticas e humanísticas (COSTA; 

MIRANDA, 2008). 

Com relação aos métodos de ensino, 85% dos docentes concordam com a afirmação 3, 

enquanto apenas 15% discordam da transmissão oral da matéria. Isso indica que esta merece 

uma maior atenção, já que a maior representatividade de docentes utiliza, em suas práticas 

educativas, a transmissão oral do conteúdo, favorecendo a passividade dos alunos.  

Segundo Libâneo (2009), o ensino tradicional contenta-se com a transmissão, por 

meio de exposição oral, do conteúdo que está no livro didático. Antunes (2008) corrobora 

com essa afirmação ao apontar como característica do ensino tradicional a difusão de 
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informações pré-fabricada e a imposição de normas e convenções exteriores aos alunos que as 

apreendem. 

No tocante terceira questão, 55% dos docentes entrevistados concordam com essa 

afirmação, confirmando a utilização de conteúdos de ensino voltados para valores sociais 

acumulados pelas gerações e transferidos para os discentes como verdades. Portanto, os 

conteúdos ministrados pela a maioria dos docentes, segundo Libâneo (2009), são 

desvinculados da experiência do aluno e das realidades sociais. 

Amador et al. (2011) afirma que os conteúdos assim ministrados, são considerados 

como fragmentados por serem desvinculados da realidade, e dificultam a formação do 

enfermeiro crítico-reflexivo, participativo e transformador do mundo de trabalho. 

Neste sentido, os conteúdos de ensino ministrados pelos docentes entrevistados, são 

reproduzidos de modo fragmentário, não permitindo aos discentes a possibilidade de adquirir 

competências para recriar suas ações, desvelar as situações limites e desafiadoras e promover 

uma atenção integral, humanizada e resolutiva para realidade.  

No entanto, apesar das quatro mudanças curriculares ocorridas na formação dos 

enfermeiros, ainda se observa a necessidade de mudanças na prática esses profissionais, fato 

este que pode estar relacionado às práticas pedagógicas dos formadores de enfermeiros, que 

não conseguiram acompanhar as mudanças curriculares pretendidas, mantendo traços 

tradicionais na sua prática pedagógica. 

Os resultados aqui encontrados vão ao encontro às afirmações de Silva e Sena (2006), 

que ressaltam a presença de tais pedagogias no ensino superior. Apesar das necessidades de 

consolidações de novas exigências para a formação do profissional enfermeiro, o ensino 

tradicional ainda se faz presente, acarretando uma fragilidade na base teórica, na experiência 

docente e nos processos didáticos, desfavorecendo as mudanças nos cenários de ensino e na 

prática profissional dos enfermeiros (SEIFFERT, 2005). 

Neste contexto, insere-se o princípio da física da Inércia, segundo o qual   “qualquer  

corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que 

seja   obrigado   a  modificar   tal   estado   por   forças   aplicadas   a   ele”   (HALLIDAY;;   RESNICK,  

1984 apud BASSO, 2009, p. 15). Mas que relação a inércia tem com o contexto? No primeiro 

momento, nenhuma; mas se levarmos em consideração os pensamentos de Basso (2009), 

verificamos que uma prática educativa que permaneceu inalterada durante muito tempo, não 

acompanhou as transformações do mundo. É, portanto, considerada inerte, o que significa que 
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os docentes orientados pela pedagogia tradicional, permanecem em inércia, e o aluno, 

conseqüentemente, mantém-se assim, sendo muito mais cômodo para esses professores. 

Entretanto, se sabe que  não é simples transformar, mudar, de uma hora para outra, 

uma prática enraizada; por isso, as discussões no interior das instituições geram bastantes 

conflitos (BASSO, 2009). A fim de minimizar essas discussões voltadas às práticas docentes 

inertes, faz-se necessário o conhecimento de pedagogias que impulsionem mudanças e uma 

transformação de atitude pelo docente. 

Freire (2010) fala da esperança e do otimismo necessários para mudanças, e da 

necessidade de docente nunca se acomodar. Há a esperança de que tanto o docente, como o 

discente possam aprender, ensinar, inquietar-se e produzir juntos, e, assim, resistir aos 

obstáculos da alegria de ensinar. 

 
Tabela 8 - Distribuição da frequência das respostas dos docentes sobre a utilização da pedagogia nova, 

no curso de Graduação em Enfermagem/UFRN. Natal/RN, 2011. Natal/RN, 2012. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

De acordo com a Tabela 8, podemos evidenciar que a maioria dos docentes concorda 

com as afirmativas 1  e 2, com representabilidade de 95% e 70% respectivamente, as quais 

são referentes às características da pedagogia nova. Estes resultados mostraram a influência 

do pensamento escolonovista até os dias atuais. 

No tocante ao surgimento da Escola Nova, ocorrida no ano de 1932, período do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, quando o pensamento escolonovista ganhou 

força. Esse movimento ocorreu por oposição à pedagogia então dominante no panorama 

educacional brasileiro, chamada pedagogia tradicional (SAVIANI, 2010). 

Foi somente a partir de 1945 que a pedagogia nova configurou-se predominante no 

plano das idéias, fato este que se evidencia no anteprojeto de elaboração da Lei de Diretrizes e 

Bases de Educação Nacional (LDB). A Escola Nova é organizada na forma de pequenos 

Pedagogia nova Concordância Discordância 
 N % N % 

  1. Recursos materiais disponíveis (materiais didáticos, 
biblioteca setorial, equipamentos, laboratórios), 
favorecendo aulas expositivas e demonstrativas. 

19 95 1 5   

2. Propõe ampliação e diversificação de cenários de ensino, 
favorecendo uma integração ensino serviço durante todo o 
processo de formação. 

14 70 6 30   
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grupos que se reúnem em salas de aulas bem equipadas, com recursos didáticos variados, 

biblioteca de classe, etc (SAVIANI, 2010). 

A educação superior passou a se beneficiar dos recursos didáticos e dos espaços de 

ensino diversificados, para o aprimoramento da relação ensino-aprendizagem. As ferramentas 

educacionais de auxílio facilitam e favorecem as práticas docentes, e o aprendizado do aluno. 

Porém, essa hegemonia da pedagogia nova começa a entrar em crise na década de 1960. 

Desinteressados pelos conteúdos, sua preocupação maior era com os meios de ensino; assim, 

provocou um distanciamento extenso da educação destinada às camadas populares. Portanto, 

a crítica principal a este modelo pedagógico foi por ele revelar-se etilista, já que ficou restrito 

a grupos dominantes (SAVIANI, 2010). 

 Apesar da importância dos recursos didáticos sofisticados, não apenas com eles os 

docentes podem fazer a educação valer a pena. O professor não pode acomodar-se a ensinar 

só através de recursos sofisticados; a educação deve abranger todos os níveis sociais.  

Destarte, com base nos ensinamentos de Paulo Freire, visando sempre uma educação 

para todos, uma  campanha foi criada em Natal e no Recife, em 1960. Neste perído, o governo 

implantou, nessas cidades, o ensino primário para crianças nos bairros pobres, em escolas de 

chão batido, cobertas de palha e metodologia inovadora. Valorizou-se as festas, músicas e 

danças populares, e instalaram-se bibliotecas populares, praças de cultura, museus de arte 

popular. A alfabetização de adultos se deu graças ao Sistema Paulo Freire e à campanha “De 

pé no chão também se aprende uma profissão”.  Este contexto é marcado internacionalmente 

pela Guerra Fria e, no  Brasil, pela efervescência social e política (FÁVERO, 2007).  

Diante desta experiência dos “círculos   de   cultura” ocorrida no Brasil, a pedagogia 

freireana também valorizou, neste período, o diálogo como sendo fundamental no processo 

educativo, ressaltando que ninguém educa ninguém, e que os homens se educam numa 

relação dialógica, de saberes e afetos. O diálogo contribui consideravelmente para o 

movimento da práxis, em que a educação partiu do contexto social, sendo possível discuti-lo, 

criticá-lo, ampliá-lo, para, daí, não só mudar sua visão de mundo, mas transformar o mundo 

(FÁVERO, 2007). 
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Tabela 9 - Distribuição da frequência das respostas dos docentes sobre a utilização da pedagogia 
tecnicista, no curso de Graduação em Enfermagem/UFRN. Natal/RN, 2012. 

Pedagogia tecnicista Concordância Discordância 
N % N % 

1. Adota pedagogias que valorizam os princípios de 
racionalidade, eficiência e produtividade, sendo relevante 
aquilo que pode ser definido em termos operacionais, 
medido e quantificado. 

17 85 3 15 

2. A aprendizagem é receptiva e mecânica, e acontece a partir 
do treino e da repetição. 4 20 16 80 

3. Valoriza o saber técnico em detrimento do 
desenvolvimento de atitudes diante do cliente, da equipe, e 
de si mesmo. 

4 20 16 80 

4. Adota para leituras livros de técnicas ou apostilas, sem 
fazer uso de discussões coletivas. 3 15 17 85 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Tabela 9, evidencia-se na afirmação 1, uma maior representatividade de docentes 

(85 %) que fazem uso de pedagogias tecnicistas na sua prática educativa. Porém, esses 

docentes discordam de algumas características dessa pedagogia, como se observa nas 

afirmações 2, 3, e 4. 

Estes resultados favorecem a refletir num processo de transição, pois esses docentes 

não valorizam o valor técnico em detrimento das atitudes humanas, como observa-se na 

afirmação 4. Isso mostra que, aos poucos, as dimensões humanísticas vão ocupando seu 

espaço nos cenários de ensino da graduação em enfermagem, indispensáveis no convívio 

social. Costa e Miranda (2008) acreditam que tais dimensões favorecem aos alunos a 

convivência social com responsabilidade e capacidade de autocrítica e autoconsciência, e 

norteiam sua atuação na saúde com cidadania e a solidariedade.  

No entanto, observa-se também, posturas conservadoras do modelo pedagógico 

referente a valorização atribuída à dimensão técnica na preparação dos profissionais de 

enfermagem. Apesar das mudanças ocorridas nos currículos de enfermagem da UFRN, elas 

não ultrapassaram a ênfase dada por alguns docentes nas competências técnico-profissionais. 

Este fato pode está relacionado com a história da enfermagem, pois durante décadas, a 

formação do enfermeiro foi pautada na capacidade de dominar cada vez mais as técnicas 

avanças em saúde, em razão da evolução científica, o que se evidencia no Parecer 163/72 

(GERMANO, 2007). Pinto e Pepe (2007) ressaltam que a formação de enfermeiro foi voltada 

para atividade técnica, mecânica, circundada de tarefas, de acordo com normas rígidas e 
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prescrições. Entretanto, diante da necessidade de formar profissionais de saúde para 

viabilização da consolidação do SUS, com ênfase na integralidade da assistência, na 

qualidade e humanização do atendimento, com compromisso social de transformação, 

necessitou–se avaliar outras questões além da habilidade técnica, como as competências 

éticas, políticas, humanísticas no perfil do enfermeiro em atuação nos serviços de saúde. 

 
Tabela 10 - Distribuição da frequência das respostas dos docentes sobre a utilização das pedagogias 

críticas, no curso de Graduação em Enfermagem/UFRN. Natal/RN, 2012. 

Pedagogia Crítica Concordância Discordância 
N % N % 

1. Propõe mudança do modelo metodológico de ensino, 
substituindo metodologias tradicionais por metodologias 
ativas na formação dos profissionais. 

20 100 0 0 

2. Adota um ensino norteado por pedagogias e métodos 
inovadores, que favorece um educando ativo, reflexivo, 
crítico, capaz de detectar e solucionar os problemas da 
realidade concreta. 

19 95 1 5 

3. Adota atividades teóricas e práticas presentes desde o início 
do curso, permeando toda a formação do enfermeiro, de 
forma integrada e interdisciplinar. 

18 90 2 10 

4. Contempla atividades complementares para a produção de 
conhecimento pelo aluno (programa de iniciação científica, 
estágios multidisciplinares, monitorias, extensão, 
pesquisas). 

18 90 2 10 

5. Interdisciplinaridade (Integração das matérias fundamentais 
com as matérias profissionais). 

14 70 6 30 

6. Valoriza a criatividade e a curiosidade do educando. 14 70 6 30 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Tabela 10, referente à afirmação 1, evidencia-se que todos os docentes 

participantes da pesquisa (100%) concordam em propor mudanças no modelo pedagógico de 

ensino, substituindo metodologias tradicionais por metodologias ativas na formação dos 

profissionais de enfermagem. 

Na segunda afirmativa, 95% de docentes afirmam adotar em sua prática docente um 

ensino norteado por pedagogias e métodos inovadores. Estes resultados vão ao encontro aos 

pensamentos de Saviani (2008), Libâneo (2009) e Freire (2008) quando defendem uma 

educação voltada para a formação de alunos participativos, reflexivos, críticos, competentes 

para detectar e solucionar os problemas da realidade social. 
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Nas afirmativas 3 e 4, 90% dos docentes concordam em articular a teoria e a prática 

desde o início do curso, com espaços para trabalhar com os alunos em programas de iniciação 

científica, estágios multidisciplinares, monitorias, projetos de extensão, pesquisas. Essas 

atividades são fundamentais e vêm ao encontro das necessidades do curso de graduação em 

enfermagem, pois buscam integrar as disciplinas e possibilitar aos discentes um 

aprofundamento teórico-prático   pertinente   ao   “saber   fazer”   de   sua   ação   profissional,  

constituindo-se em elementos de dinamização do ensino, da pesquisa e extensão, considerados 

o foco da educação universitária. 

Diante da necessidade de incorporação da teoria e prática, o que caracteriza as teorias 

críticas no ensino em enfermagem, que os docentes da UFRN elaborou-se uma quarta 

proposta de currículo mínimo, na qual se destaca "a estreita relação do processo de formação 

com o processo de trabalho em saúde (da enfermagem e do enfermeiro), cuja prática deve 

responder às necessidades de saúde da população" (BRASIL, 1994).  

Na afirmativa 5, 70% dos docentes concordam que há integração entre as disciplina 

dos cursos, pois esta proposta pedagógica procura perspectivas interdisciplinares. Neste caso, 

acredita-se que os conceitos de interdisciplinaridade, são levados em considerações nas suas 

práticas educativas, favorecendo o processo de formação do enfermeiro (PINTO; PEPE, 

2007). 

  Segundo Saupe e Budó (2006), a interdisciplinaridade é um dos conceitos importantes 

para a consolidação do SUS, para as diretrizes curriculares e para o processo de educação 

permanente dos profissionais de saúde. No ensino, a interdisciplinaridade envolve integração 

de conteúdos, transpondo de um aprendizado fragmentado para concepção única e global do 

conhecimento, favorecendo para a produção do conhecimento nos espaços de ensino e 

pesquisa, superando a dicotomia, com o apoio do estudo de diversas ciências.  

A interdisciplinaridade traz diversas vantagens, tanto para o docente, quanto para o 

discente. No que concerne ao docente, à interdisciplinaridade favorece uma nova postura 

diante do conhecimento, visando garantir ao discente um aprendizado de forma ampla, 

tentando cessar os limites das disciplinas. Já para o discente, além de favorecer um 

conhecimento global de um determinado assunto, auxilia na interação social, em que eles 

aprendem a trabalhar em grupo (HANZE, 2012). 

Na afirmativa 6, 70% dos docentes concordam com a valorização da curiosidade e 

criatividade dos discentes, e somente 30% dos professores discordam dessa afirmativa que 

caracteriza a pedagogia crítica. O estímulo à curiosidade e a criatividade é uma estratégia de 
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ensino, característica do ensino norteado por pedagogias críticas, que serve para levar à 

aptidão interrogativa para a resolução dos problemas fundamentais da realidade, por parte dos 

alunos, acarretando uma mudança na sua maneira de perceber o mundo (SILVA; CAMILO, 

2007). 

Ressaltando a importância das pedagogias críticas, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, identificam-se correspondências da referida teoria, principalmente no que 

se refere ao desenvolvimento de competência dos docentes na dimensão do espírito científico, 

pensamento reflexivo e crítico, estímulo ao conhecimento dos problemas regionais e outros 

(BRASIL, 1996). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, 

presumem que a formação de enfermeiros deve possuir competências voltadas para atenção à 

saúde, comunicação, tomada de decisão, liderança, administração e educação permanente, 

compreendendo ser características das pedagogias críticas e que a forma mais antiga de 

ensinar não tem mais espaço nessa nova conjuntura (BRASIL, 2001). 

Com base nestes documentos, aprecia-se uma relevância quanto à tendência 

pedagógica que favorece e promove a aquisição do saber e o desenvolvimento do educando 

pela valorização do conteúdo vinculado ao contexto histórico, social, cultural e científico.  

Neste contexto, o Projeto Pedagógico atualmente vigente na UFRN é norteado pelas 

Diretrizes, e consequentemente, pelas pedagogias críticas, por objetivar uma formação de 

profissionais críticos, conscientes, com compromisso ético, social e político, voltados para o 

trabalho coletivo e integral (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2008).  

Paulin e Poças (2009) afirmam que a pedagogia crítica tem viabilizado mudanças 

curriculares em algumas instituições e vem conquistando espaço significativo para o 

desenvolvimento de uma prática mais humanística e integral. 
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CONCLUSÃO 

 
“Não se pode falar de educação sem 

amor”.  
 

(Paulo Freire) 
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5 CONCLUSÃO  
 

As diretrizes contemporâneas para a educação superior demandam pedagogias, 

metodologias e métodos de ensino que favoreça a formação de profissionais competentes para 

atender à nova ordem mundial, cujos potenciais vão além da aquisição de conhecimento 

cognitivo, valorizando a formação voltada para aquisições de conhecimentos a partir da 

realidade, evitando a dicotomização entre a teoria e a prática. No tocante à formação dos 

profissionais da Enfermagem, este novo contexto requer a formação de enfermeiros ativos, 

críticos, reflexivos, criativos e, sobretudo, com a certeza de que o aprendizado é um estado 

dinâmico e sem limites.  

Diante dos aspectos apresentados, justifica-se a importância da utilização de 

pedagogias críticas e métodos ativos de ensino aprendizagem que favoreçam uma formação 

de enfermeiros preocupados com os aspectos sociais e que atenda as demandas do indivíduo, 

da família e comunidade. Portanto, busca-se, de modo individual, um enfermeiro humanizado, 

holístico, respaldado por princípios científicos, em conformidade com o que prescrevem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem. 

Diante dessa conjuntura, o reconhecimento das responsabilidades, pelas Instituições de 

Ensino Superior, juntamente com seus docentes, quanto à construção de enfermeiros 

competentes que atendam às necessidades requeridas pelo contexto atual, aliado à 

compreensão da importância de pedagogias e metodologias que melhor norteiem a prática 

docente, favorece a aquisição de uma compreensão da prática docente com qualidades 

organizativas, críticas e resolutivas.  

Os resultados do presente estudo nos permitem inferir que a maioria dos docentes do 

curso de graduação em enfermagem da UFRN possui um entendimento das abordagens 

pedagógicas críticas e não críticas. O entendimento adequado dessas pedagogias favorece aos 

docentes uma melhor compreensão de sua prática antes e hoje, acarretando a reflexão crítica 

da ação docente e o estímulo à busca do novo, a fim de formar enfermeiros que atendam as 

demandas requeridas pela modernidade.  

A reflexão crítica é um elemento fundamental para que o professor possa compreender 

como desenvolver sua prática e ter o discernimento do que pode ser útil na formação de seus 

discentes. Nesse contexto, é importante que o professor tenha clareza do seu papel de 

mediador no processo ensinar/aprender, visto ser essa atitude que irá garantir o 

estabelecimento de elos entre o aprendiz e a sua aprendizagem. 
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Entretanto, apesar de os docentes ressaltarem um entendimento adequado, revelaram 

também, as dificuldades encontradas na utilização de metodologias e métodos ativos, os quais 

são norteados pelas pedagogias críticas. Essas dificuldades estavam voltadas para problemas 

curriculares, aplicabilidade de métodos ativos, como também a resistência de docentes que 

não modifica e atualiza sua prática, continuando a utilizar pedagogias que não favorecem uma 

formação de enfermeiros ativos, críticos, participativos e transformadores. Este fato, agrega 

um fator negativo a atividade docente, visto que os documentos normativos para formação do 

enfermeiro, conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Enfermagem e as exigências do mundo contemporâneo, vão ao encontro a 

essas competências profissionais. 

A análise dos dados oriundos dos questionários revelou que tanto, as pedagogias 

críticas, quanto, as pedagogias não críticas estão presentes na prática de docentes da 

graduação em enfermagem. Portanto, esses resultados mostra a existência de lacunas no 

processo de formação dos futuros profissionais de enfermagem, visto que essas pedagogias 

não contemplam as exigências que se esperam dos novos profissionais de enfermagem, em 

busca da consolidação do SUS. Neste entendimento, o ensino é diretamente proporcional a 

prática desses enfermeiros, em outras palavras, a prática profissional depende da formação, 

que por sua vez, depende da ação docente. 

Entretanto, apesar da contínua utilização de pedagogias não críticas, já se observa a 

inserção e a presença de metodologias e métodos ativos na formação de estudantes de 

enfermagem da UFRN, caracterizando então, um momento de transição, visto a presença das 

novas formas de ensinar já fazem parte deste contexto educativo na prática educativa de 

docentes de enfermagem da UFRN.   

Esses resultados e as discussões estabelecidos com base na literatura da área levam a 

concluir que não é fácil romper com conceitos já internalizados que se manifestam nas 

práticas cristalizadas, pois toda mudança gera um série de sentimentos, como ansiedade, 

dúvida, medo, insegurança, mas também conhecimento, reflexão, planejamento e esperança. 

Tal processo requer tempo, disponibilidade e, principalmente, a vontade do profissional para 

modificar o seu fazer pedagógico. 

. A experiência resultante desta pesquisa permite dar continuidade a esta caminhada, 

haja vista que, neste estudo, emergiu novos questionamentos, ampliando os horizontes, 

favorecendo a criação de novas condições de pesquisas. Portanto, aponta-se para a 

possibilidade de dar continuidade aos estudos voltados para temática, aqui contemplada, 
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envolvendo discentes e todos aqueles que desejam contribuir para formação de profissionais 

da área de Enfermagem, compartilhando conhecimentos sobre a formação, a partir de 

elementos como reflexão, colaboração e ensino associado à pesquisa, os quais possam servir 

de distintivo à construção de um novo profissional, mais consciente e, principalmente, 

comprometido com as suas atribuições. 

No tocante aos docentes participantes desta pesquisa, ao se debruçarem sobre suas 

práticas, tiveram a oportunidade de refletir, e, com base nessa reflexão, construir novas 

possibilidades de ação no sentido de modificar ou não o seu contexto de atuação. Entretanto, 

vale ressaltar, que as pedagogias por se só não tem o poder de modificar e criar o 

novo,depende principalmente da atitude do docente.  

Neste sentido, cabe enfatizar, não apenas que os docentes tenham o domínio dos 

conteúdos, mas também, as competências pedagógicas, engajando-se em modelos 

educacionais que valorize os aspectos científicos, éticos, pessoais e estéticos, necessários para 

conduzir o processo de ensino em consonância com o novo paradigma pedagógico do ensino 

superior. 
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APÊNDICES 
 

“O importante da educação não é 
apenas formar um mercado de 
trabalho, mas formar uma nação, com 
gente capaz de pensar”. 
 

 (José Arthur Giannotti) 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

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 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ABORDAGENS 

PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: perspectivas de docentes de 
enfermagem” que é coordenada por Drª Rejane Millions Viana Meneses.  

Essa pesquisa procura analisar a perspectiva do docente no que concernem as 

abordagens pedagógicas utilizadas na formação de enfermeiros e identificar as abordagens 

pedagógicas empregadas por docentes na formação de enfermeiros.  

Participarão deste estudo, docentes do curso de Graduação em Enfermagem da UFRN. 

A coleta de informações será por meio de utilização da técnica de entrevista semi-estruturada, 

uma vez que ela permite uma maior interação entre pesquisador e participante, como também 

a utilização de um questionário. Ambos os instrumentos serão utilizados com docentes do 

curso de graduação de enfermagem da UFRN. Para a apreensão do material empírico na 

entrevista, será utilizada a gravação em MP3.  

A participação desta pesquisa é voluntária e se caso aceite participar, apresentará 

riscos mínimos e nenhum desconfortos, já que é referente às suas experiências docentes com 

relação à utilização de abordagens pedagógicas. Acreditamos que o principal benefício da 

presente pesquisa se deve ao fato de poder contribuir com a discussão acerca da formação do 

enfermeiro, analisar e repensar como acontece a prática docente e se os futuros profissionais 

estão sendo capacitados e aptos para consolidação do sistema de saúde brasileiro. 

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 

equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis custos, bem como indenizações de danos 

ou ressarcimentos decorrentes de sua participação na pesquisa, desde que fique comprovada 

legalmente a necessidade da indenização ou ressarcimento. Todos os recursos para realização 

desta pesquisa são próprios dos pesquisadores. 
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Informo que o Sr (a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre 

qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas, procurando a Profª. Drª. Rejane Millions Viana 

Meneses, do Departamento de Enfermagem, no telefone (84) 3215-3772.  

Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, procurar o Comitê 

de ética em Pesquisa/UFRN pelo telefone 3215-3135 ou pelo endereço: Praça do Campus 

Universitário, Lagoa Nova, CEP. 59072-970. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e 

caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada 

“ABORDAGENS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DE ENFERMEIROS: 

PERSPECTIVAS DE DOCENTES DE ENFERMAGEM”. 
 

Natal – RN, ____de_____________ de 2011 

 

 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura  

 

Pesquisador responsável: 

 

Assinatura 

 

 

 

Dedo Polegar 
Direito 
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APÊNDICE B – Termo de autorização para gravação de entrevista 

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 AUTORIZAÇÃO PARA A GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA 

 

Nos da equipe da pesquisa “Abordagens   pedagógicas   na   formação   de   enfermeiros:  

perspectiva  de  docentes”,  coordenado pela pesquisadora Drª. Rejane Millions Viana Meneses, 

professora do Departamento de Enfermagem, estamos solicitando a autorização para gravar a 

entrevista que será utilizada na coleta de dados do referido projeto. 

A sua autorização está vinculada somente a esta pesquisa para qual você assinou o 

TCLE, se em qualquer outro momento precisar ser usado os dados da sua entrevista, você será 

consultada. 

Esclarecemos que sua gravação será arquivada em mídia eletrônica (DVD), 

juntamente com todos os documentos pertinentes a esta pesquisa, o qual será armazenado 

durante um período de cinco anos, após esse tempo o DVD será destruído. 

Garantimos o direito do acesso à gravação de voz, durante este período de 

armazenamento, como também, de rever a transcrição caso solicite. 

Confirmo que entendi os esclarecimentos feitos referentes ao termo de autorização 

para a gravação, e autorizo a gravação da minha entrevista como dados a serem utilizados na 

pesquisa intitulada “Abordagens   pedagógicas   na   formação   de   enfermeiros: perspectiva de 

docentes”. 

 
 
 
 
 

Natal-RN, ____ de _____________ de 2011. 
 
 
 

Participante da pesquisa 
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APÊNDICE C – Entrevista semi-estruturada 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Tema: Abordagens pedagógicas na formação de enfermeiros: perspectivas de docentes de 

enfermagem. 

 Autora: Simone Karine da Costa Mesquita 

Orientadora: Rejane Millions Viana Meneses 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

I. QUESTÕES SOBRE O ESTUDO 

a) Em sua opinião, qual a importância da pedagogia tradicional e da pedagogia tecnicista 

na formação de enfermeiros? Comente. 

b) Em sua opinião, qual a importância da pedagogia crítica/libertadora/ transformadora 

na formação de enfermeiros? Comente. 
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APÊNDICE D – Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Tema: Abordagens pedagógicas na formação de enfermeiros: perspectivas de docentes de 

enfermagem. 

Autora: Simone Karine da Costa Mesquita 

Orientadora: Rejane Millions Viana Meneses 

 

QUESTIONÁRIO 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Sexo: 

Profissão: 

Titulação: 

Disciplina ministrada: 

Tempo de serviço: 

 

II- QUESTÕES SOBRE O ESTUDO 

Instrução para preenchimento 

 As questões a seguir deverão ser respondidas de acordo com o grau de intensidade, 
usando valores (concordo totalmente, concordo pouco, discordo totalmente, discordo pouco). 
Solicita-se do respondente julgar cada uma das alternativas marcando um X no valor que 
achar mais adequado. 

POR FAVOR, LEIA E RESPONDA ATENTAMENTE AS QUESTÕES, O ÊXITO DESTA 
PESQUISA DEPENDE TAMBÉM DOS DADOS OBTIDOS NESTE INSTRUMENTO. 

Legenda: concordo totalmente (CT), concordo pouco (CP), discordo totalmente (DT), 
discordo pouco (DP). 
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Abordagens Pedagógicas CT CP DT DP 
1. Adota um ensino norteado por pedagogias e métodos 

inovadores, que favorece um educando ativo, reflexivo, 
crítico, capaz de detectar e solucionar os problemas da 
realidade concreta. 

    

2. Adota pedagogias que valoriza os princípios de racionalidade, 
eficiência e produtividade, sendo relevante aquilo que pode 
ser definido em termos operacionais e é possível ser medido e 
quantificado. 

    

3. Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores 
sociais acumulados pelas gerações adultas e transferidos para 
o discente como verdades. 

    

4. Interdisciplinaridade (Integração das matérias fundamentais 
com as matérias profissionais). 

    

5. Valoriza a criatividade e a curiosidade do educando.     
6. Adota testes para a avaliação da aprendizagem e quando 

ocorre o erro do aluno, atribui a nota zero na determinada 
questão. 

    

7. Propõe ampliação e diversificação de cenários de ensino, 
favorecendo uma integração ensino serviço durante todo 
processo de formação. 

    

8. Adota métodos de ensino que baseia na exposição verbal da 
matéria e/ou demonstração. 

    

9. Aponta um distanciamento entre os conteúdos ministrado em 
sala de aula e a realidade da prática dos enfermeiros. 

    

10. Adota atividades teóricas e práticas presentes desde o início 
do curso, permeando toda a formação do enfermeiro, de forma 
integrada e interdisciplinar. 

    

11. O docente fornece as informações aos discentes, e estes 
adotam o papel de receber, aprender e fixar os conhecimentos 
recebidos. 

    

12. Utiliza recursos materiais disponíveis (materiais didáticos, 
biblioteca setorial, equipamentos, laboratórios), favorecendo 
aulas expositivas e demonstrativas. 

    

13. Contempla atividades complementares para a produção de 
conhecimento pelo aluno (programa de iniciação científica, 
estágios multidisciplinar, monitorias, extensão, pesquisas). 

    

14. Contempla estágios supervisionados no final do curso nas 
diversas modalidades dos serviços de saúde e na comunidade. 

    

15. A aprendizagem é receptiva e mecânica, e acontece a partir do 
treino e da repetição. 

    

16. Adota para leituras livro de técnicas ou a apostila, sem fazer 
uso de discussões coletivas. 

    

17. Valoriza do saber técnico em detrimento do desenvolvimento 
de atitudes, diante do cliente, da equipe, e de si mesmo. 

    

18. Propõe mudança do modelo metodológico de ensino, 
substituindo metodologias tradicionais por metodologias 
ativas na formação dos profissionais. 
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APÊNDICE E – Termo de Anuência 
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ANEXO 
 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as 
vontades, Muda-se o ser, muda-se a 
confiança; Todo o mundo é composto de 
mudança, Tomando sempre novas 
qualidades”. 
 

(Luís de Camões) 
 

http://www.frasesfamosas.com.br/de/luiz-de-camoes.html
http://www.frasesfamosas.com.br/de/luiz-de-camoes.html
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ANEXO A – Aprovação da Pesquisa pelo CEP/UFRN 
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