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RESUMO 

 

LIMA, H.C.F. O Ensino de Enfermagem Gerontológica na formação do 
enfermeiro. Dissertação de Mestrado. (Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem). Departamento de Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2014. 103 p. 
 
 
No atual momento das mudanças demográficas no mundo, observa-se que o setor 
saúde necessita de uma reestruturação de suas práticas no atendimento à pessoa 
idosa, de maneira a possibilitar um cuidado integral e humanizado. Nesse sentido, 
identifica-se a necessidade de profissionais qualificados para assistirem a pessoa 
idosa e, para isso, é importante que os currículos de formação estejam adequados a 
esta realidade. O estudo tem como objetivo geral, analisar como se desenvolve o 
ensino do componente enfermagem gerontológica em cursos de graduação de 
enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem 
qualitativa, realizado em duas instituições de ensino superior no Município de 
Natal/RN. A população envolvida correspondeu aos coordenadores do curso de 
graduação em enfermagem e professores que lecionam conteúdos de atenção à 
saúde do idoso, totalizando sete participantes. Os instrumentos de coleta de dados 
utilizados foram: um questionário, contendo questões relacionadas à caracterização 
dos participantes e ao ensino de enfermagem gerontológica nos cursos de 
graduação em enfermagem e um formulário com itens de análise para os Projetos 
Pedagógicos. Os resultados foram apresentados de forma descritiva em quadros e 
analisados a partir de eixos temáticos oriundos dos principais temas dos 
instrumentos definidos em: conhecimento sobre os participantes da pesquisa, 
conhecimento do ensino do componente enfermagem gerontológica e o 
conhecimento dos projetos pedagógicos, discutidos com base na Resolução n°. 03, 
de 7/11/2001, que dispõe sobre as diretrizes mínimas para o curso de enfermagem, 
dos projetos pedagógicos das instituições de ensino, do Referencial Teórico de 
Donald Shöon e literatura pertinente à temática.  Os resultados mostram que a 
maioria dos participantes (quatro) são do sexo feminino, todos possuem pós-
graduação embora, nenhum deles declarou qualificação na área do envelhecimento 
ou saúde do idoso; a organização dos conteúdos do componente na matriz 
curricular, a carga horária teórico-prática e as estratégias metodológicas de ensino 
apresentaram-se de forma heterogênea e, algumas vezes divergentes em uma 
mesma instituição. Sobre a definição do componente  enfermagem gerontológica, 
identificou-se que não está bem definido ao longo do projeto pedagógico das 
instituições de ensino pesquisadas. Concluiu-se que, no contexto deste estudo, o 
ensino de enfermagem gerontológica está presente no curso de formação do 
enfermeiro, mas há necessidades de reavaliação e atualização com vistas a um 
ensino de maior abrangência e aproximado das práticas em saúde. 
 

 
Palavras-Chave: Enfermagem. Gerontologia. Educação. 
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ABSTRACT 

 

LIMA, H.C.F. The Teaching of Gerontological Nursing in nursing education. 
Master Thesis. (Graduate Program in Nursing). Department of Nursing, Center for 
Health Sciences, Federal University of Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2014. 103 p. 
 
 
At the current time of demographic changes in the world , it is observed that the health 
sector requires restructuring of its practices in caring for the elderly , in order to enable 
a comprehensive and humane care . In this sense, we identify the need for qualified 
professionals to assist the elderly and, therefore , it is important that training curricula 
are adequate to this reality . The study aims to  analyze how it develops teaching 
gerontological nursing component in undergraduate nursing . This is a descriptive , 
exploratory study with a qualitative approach, in two higher education institutions in the 
city of Natal / RN . The population involved corresponded to the coordinators of 
graduate courses in nursing and teachers who teach content of health care for the 
elderly, a total of seven participants . The data collection instruments were used: a 
questionnaire containing questions related to the characterization of the participants 
and the teaching of gerontological nursing in undergraduate courses in nursing and a 
form with items of analysis for pedagogical projects . The results were presented 
descriptively in tables and analyzed from coming themes of the main themes of the 
instruments defined in: knowledge about the research participants , knowledge of 
teaching gerontological nursing component and knowledge of pedagogical projects , 
discussed under Resolution paragraph . 03 of 7/11/2001 , which establishes standards 
for the nursing program , the educational projects of educational institutions , the 
Theoretical Donald Shoon and  thematically relevant literature . The results indicate 
that the majority of participants were female (four), all have graduate though , none of 
them stated in the qualification of aging or elderly health area; the organization of the 
contents of the component in the curriculum, workload theoretical- methodological and 
practical teaching strategies presented was heterogeneous and sometimes diverging 
at the same institution . On the definition of gerontological nursing component was 
identified that is not well defined along the pedagogical design of educational 
institutions surveyed . It was concluded that in the context of this study , teaching 
gerontological nursing is present in the course of nursing education, but needs 
reevaluation and updating in order to teach a wider range of driving and health 
practices. 
 
 
Key-words: Nursing. Gerontological. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com o envelhecimento na sociedade atual acompanha todos 

os países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, tornando-se um desafio 

para as políticas sociais e de saúde. No setor de saúde, há necessidade de uma 

reestruturação em suas práticas, de maneira que possa atender de forma 

organizada à demanda de idosos que procuram os serviços de saúde. 

Destarte, entende-se ser necessário na formação do profissional de saúde, e 

especificamente da enfermagem, uma qualificação básica na área de geriatria e 

gerontologia voltada para uma atenção integral à saúde da pessoa idosa.  

Como afirmam Motta e Aguiar (2007), a inclusão de estudos sobre o 

processo de envelhecimento nos currículos de graduação é entendida como uma 

prioridade na formação dos profissionais de saúde e tem sido pauta principal das 

políticas de atenção à pessoa idosa.  

Sobre essa questão, o Estatuto do Idoso, regido pela  Lei nº. 10.741, de  1º 

de outubro de 2003, em seu artigo 22 , dispõe que conteúdos relacionados ao 

processo de envelhecimento estejam inseridos nos currículos dos diversos níveis de 

formação, na perspectiva de reduzir preconceitos sobre a velhice e valorizar a 

produção de conhecimentos relacionados ao envelhecimento (BRASIL,2003).  

O ensino de Enfermagem no Brasil teve início no final da década de 1890, 

regulamentado pelo Decreto de nº. 791, de 27 de setembro de 1890, marcado com o 

surgimento da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Rio de Janeiro, no antigo 

Hospício Nacional de Alienados, com objetivos voltados principalmente para a saúde 

mental, na figura das irmãs de caridade (GERMANO, 2011).  

Entretanto a Enfermagem moderna ou científica só foi introduzida no Brasil 

em 1923, pelo Decreto de nº. 16.300/23, no Rio de Janeiro, mediante a organização 

do serviço de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 

(DNSP),dirigido na época pelo médico Carlos Chagas, marcando o surgimento da 

Escola de Enfermagem Anna Nery, com essência baseada no modelo de 

enfermagem norte-americano, com cunho direcionado para a saúde pública, 

privilegiando no seu currículo disciplinas de caráter preventivo. (GALLEGUILLOS; 

OLIVEIRA, 2001; GERMANO, 2011). 

O ensino da Enfermagem gerontológica  foi implantado nos currículos de 

formação do enfermeiro a partir da década de 1970 e contribuiu para o aumento, 
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mesmo que ainda incipiente, da produção científica nessa área no meio acadêmico, 

em programas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado. 

 Nos anos de 1990 esse número aumentou, justificado pelo crescimento da 

população senil e a necessidade de construção de conhecimentos gerontológicos 

para assistir essa população em todas as suas dimensões (KLETEMBERG et al., 

2010).  

Em consonância com o fenômeno do envelhecimento no Brasil, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de nº. 9.394/96, foi aprovada a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE, 1996) e do Conselho de Ensino Superior 

(CES) de nº. 03, de 7/11/2001, que define as diretrizes curriculares para o curso de 

graduação em Enfermagem voltadas para a formação de um profissional 

generalista, humanístico, crítico-reflexivo, bem como para a organização curricular 

do ensino da Enfermagem em conformidade com princípios e diretrizes do SUS, que 

propõem a adoção de práticas assistenciais voltadas para a integralidade da 

atenção e o enfoque holístico do usuário (BRASIL, 1996; BRASIL, 2001). 

A referida Resolução estabelece que os conteúdos teóricos e práticos 

devem contemplar a assistência de enfermagem em nível individual e coletivo 

prestada à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, considerando os 

determinantes socioculturais, econômicos e ecológicos do processo  saúde/doença, 

bem como os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado humano, 

integrando a realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade 

nas ações de enfermagem (BRASIL,2001). 

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), juntamente com o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conselhos Regionais de Enfermagem 

(COREN) e as escolas de enfermagem, em seus forúns de discussões,  

apresentaram propostas para a construção do currículo das instituições de ensino de 

enfermagem voltada para a assistência à criança, ao adolescente, à mulher e ao 

idoso com base nos níveis de complexidade, no âmbito comunitário e/ou hospitalar 

(BRASIL, 2001). 

Observa-se que os conteúdos referentes à saúde da pessoa idosa nos 

currículos de formação do enfermeiro, em sua maioria, utilizam conteúdo de forma  

transversal, deixando de ser introduzido como um componente curricular, não mais 

como uma estrutura organizada, mas distribuído ao longo de eixos temáticos na  
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área de saúde do adulto, culminando em sua superficialização  e  permitindo lacunas 

com relação às especificidades desse grupo etário (SANTOS,  2006).  

Essa modificação, apesar de trazer mudanças que possibilitam uma maior 

distribuição do conhecimento em toda a organização curricular, acarreta uma 

diminuição na carga horária específica desses conteúdos, podendo provocar  uma 

redução e/ou superficialização dos assuntos relacionados ao processo de 

envelhecimento. 

 O conceito de Enfermagem gerontológica descrito pela Organização Pan- 

Americana de Saúde (OPAS, 1995) apud Diogo (1997), aponta a Enfermagem 

gerontológica como um serviço de saúde que incorpora conhecimentos de 

enfermagem especializados sobre o processo de envelhecimento, a fim de aumentar 

as condutas saudáveis, assim como diminuir as perdas e limitações de saúde 

relacionadas ao ser idoso.   

Stone e Chenitz (1991) assinalam a Enfermagem gerontológica como um 

campo de conhecimento da Enfermagem que busca através dos conceitos do 

envelhecimento uma prática profissional mais direcionada para as especificidades 

da pessoa idosa, com enfoque na interação do ser humano, ambiente e saúde para 

o alcance de um bem-estar ótimo, enfatizando as ações de promoção e 

autocuidado.    

Corroborando, Gonçalves (2010), traduz a Enfermagem gerontológica como 

a assistência do cuidado de enfermagem à pessoa idosa, com objetivo de utilizar 

conceitos sobre o processo de envelhecimento para planejar as ações de 

enfermagem  voltadas para a promoção, prevenção, a longevidade, a 

independência, garantindo o nível funcional mais alto  possível. 

Assim, o profissional de enfermagem, utilizando uma abordagem 

contextualizada e individualizada proposta pelo ensino da Enfermagem 

gerontológica, ao cuidar do idoso, considera suas especificidades e a 

multidimensionalidade do processo de envelhecimento do ser idoso e da sua 

velhice. 

Nessa perspectiva, as funções do enfermeiro junto à pessoa idosa devem 

centrar-se em um cuidado que transcenda os aspectos técnicos e biológicos e 

caminhe para uma compreensão holística do ser idoso (SOUZA, et al. 2006).  

Segundo Watson (1999), o cuidado é o atributo mais valioso que a 

Enfermagem tem a destinar ao indivíduo, e denota sensibilidade entre o ser humano 
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e o enfermeiro. Assim, o cuidado de enfermagem está para além do físico, real e 

objetivo, transcendendo para o mundo emocional e subjetivo, caminhando para 

compreensão do interior do self do indivíduo, e sua construção deve ser permeada 

por fatores de cuidado como: fé, esperança, formação de um sistema de valores 

altruístas, sensibilidade, confiança, relação interpessoal e forças fenomenológicas, 

na perspectiva do cuidado holístico e transcendental.  

 Watson (1999), acrescenta ser a Enfermagem como uma ciência humana 

de pessoas e experiências humanas com a finalidade de promover, restaurar, 

prevenir e cuidar do ser humano,  mediada por transações profissionais, pessoais, 

estéticas e éticas, na  perspectiva de um cuidado holístico com alcance da harmonia 

do self do indivíduo. 

Destarte, para assistir a pessoa idosa holisticamente, faz-se necessário um 

referencial teórico sobre o cuidado que enfoque a atenção do enfermeiro na 

perspectiva da integralidade. 

 Sobre a formação dos profissionais em relação ao conhecimento do 

envelhecimento, Diogo (2004),  não recomenda serem oferecidos conteúdos 

gerontogeriátricos parciais integrados a outras disciplinas, para não ocorrer o risco 

de diluir ou reduzi-los ao longo da grade curricular, bem como, que os conteúdos 

sobre o cuidado ao idoso sadio precedam  os conteúdos do cuidado ao idoso 

enfermo ou institucionalizado, permitindo ao estudante visualizar essa etapa da vida 

como um período em que o ser humano sofre limitações da idade, mas em que 

também pode desfrutar de uma fase de bem-estar e desenvolvimento.  

Santos e Meneghin (2006), ao se posicionarem sobre a qualidade e 

quantidade do conteúdo sobre envelhecimento abordado e experienciado pelos 

profissionais, consideram que tal aspecto afeta no desenvolvimento dos cuidados 

dispensados à pessoa idosa e, por isso, há necessidade de pesquisas sobre o que é 

ensinado, como é ensinado, o tempo dispensado ao assunto e qual a importância 

desse conteúdo no currículo dos profissionais. 

Montanholi et al. (2010), reforça que a educação gerontológica é insuficiente 

e infere que recursos humanos especializados para trabalhar em gerontologia tanto 

na assistência como na docência e pesquisa são escassos. Dessa forma, observa-

se a necessidade de se formar profissionais aptos a trabalharem na promoção da 

qualidade de vida dos idosos, auxiliando-os a adaptarem-se a estas mudanças e 

enfrentar os obstáculos impostos pela sociedade. Ademais, é preciso trabalhar com 



18 

 

a população, a fim de reduzir a discriminação e o preconceito em relação ao 

envelhecimento. 

Esse fato recai  na necessidade  de as instituições de ensino repensarem 

sobre a longevidade atual da sociedade e construírem ações transformadoras desde 

a formação profissional. Como contextualizado, o que se tem observado são 

conteúdos mínimos direcionados ao processo de envelhecimento, relacionados a 

eixos temáticos diversos, acarretando superficialização e déficit de conteúdos 

teórico-práticos na formação profissional. 

A motivação em realizar este estudo surgiu a partir da minha experiência em 

relação ao ensino da gerontologia durante minha formação na graduação. Antes 

mesmo de iniciar a graduação, já sentia apreço e curiosidade pela pessoa idosa e 

pelo conhecimento sobre esta fase de vida. Assim, quando ingressei na graduação 

em enfermagem, já esperava ansiosamente o eixo curricular que trabalharia com os 

conteúdos relacionados ao envelhecimento e ações de enfermagem destinadas à 

pessoa idosa.  

No entanto, durante o meu processo de formação os conhecimentos 

gerontológicos também foram oferecidos de forma transversal aos componentes 

curriculares, caracterizados em conteúdos de carga horária reduzida e insuficiente, 

resultando em uma aprendizagem superficial e ocasionando um déficit na formação  

profissional para as ações adequadas de cuidado integral à pessoa idosa. Nesse 

sentido, certamente a transversalidade não pode ser considerada como principal 

fator deste descompasso entre o conhecimento gerontológico utilizado na formação 

do profissional e o que seria necessário para desenvolvê-lo. 

Em virtude da preocupação com a formação do enfermeiro na área da 

gerontologia, assim como para os cuidados de enfermagem específicos às pessoas 

com 60 anos ou mais, este estudo pretende responder  à seguinte questão 

norteadora: 

 

- Como o ensino de enfermagem gerontológica tem sido desenvolvido nos cursos de 

formação do enfermeiro? 

 

Trata-se de um estudo relevante, uma vez que, se observa mundialmente o 

crescimento da população idosa, associado à instalação de comorbidades.  

Portanto, há necessidade de  maior quantidade de profissionais habilitados para o 
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atendimento adequado à pessoa idosa, na perspectiva de um envelhecer saúdavel e 

com qualidade de vida. 

Além disso, a produção científica de estudos sobre enfermagem 

gerontológica é recente e mostra-se ainda pequena, quando comparada a outras 

áreas de atuação, o que condiz com a necessidade de pesquisa sobre a temática, 

particularmente nas instituições responsáveis pela formação em enfermagem, a fim 

de contribuir  com um corpo de conhecimentos para auxiliar a prática profissional do 

enfermeiro no cuidado integral à pessoa idosa (KLETEMBERG, 2010).  

Assim, analisar como se processa a construção dos conhecimentos 

gerontológicos na formação do enfermeiro proporcionará conhecer como vem sendo 

preparado o enfermeiro no que concerne à atenção à saúde do idoso. De acordo 

com a problemática e o questionamento descrito, pretende-se responder aos 

objetivos propostos pelo estudo, apresentados a seguir.  

Este estudo atende aos requisitos necessários a conclusão de uma 

dissertação de mestrado, e constitui-se de uma introdução, objetivos, revisão de 

literatura, o caminha metodológico, resultados e discussões e considerações finais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar como se processa o ensino de enfermagem gerontológica nos cursos de 

graduação em enfermagem. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

-Descrever como se organiza o ensino de enfermagem gerontológica nos cursos de 

graduação em enfermagem. 

 

-Discutir as metodologias utilizadas no desenvolvimento teórico-prático do 

componente curricular enfermagem gerontológica nos cursos de graduação. 

 

-Relacionar as bases conceituais do projeto pedagógico com a abordagem do 

conteúdo sobre enfermagem gerontológica. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo apresenta a revisão de literatura que embasa este estudo e se 

constitui dos seguintes temas e/ou subtemas: a transição demográfica e 

epidemiológica e o ensino de gerontologia na formação do enfermeiro; o ensino de 

Enfermagem e Enfermagem gerontológica na formação do enfermeiro; as políticas 

de formação dos profissionais na área de envelhecimento; e a Teoria da Ação-

Reflexão na formação profissional. 

 

 

3.1 A transição demográfica e epidemiológica e o ensino de gerontologia na 

formação do enfermeiro 

 

O processo de transição demográfica, consequência da diminuição das 

taxas de natalidade e mortalidade, acompanhado pelo processo de transição 

epidemiológica com o aumento dos indicadores de morbimortalidade, torna-se cada 

vez mais evidente pelo aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), 

que são de etiologia multifatorial e não infecciosa, com curso prolongado e 

constituem uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, entre as quais estão: as doenças cerebrovasculares, neoplásicas, 

respiratórias, entre outras (MALTA E MERHY, 2010). 

O envelhecimento da população no mundo vem ocorrendo de forma mais 

acentuada nos países em desenvolvimento, e esse fato se constitui num desafio 

para a sociedade atual que precisa se reorganizar para atender às demandas desta 

crescente população tanto na atenção à saúde quanto na formação profissional 

(TAVARES et al., 2008). 

A redução da mortalidade, a diminuição das taxas de fecundidade, em 

paralelo aos progressos nos serviços de saúde, culminou no envelhecimento da 

população. Segundo o Ministério da Saúde (2010), em 2050 o Brasil terá um 

contingente populacional de 63 milhões de idosos, concentrando-se principalmente 

nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraíba. 
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De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), (2010) para o ano de 2050, estima-se que existirão dois bilhões de pessoas 

com 60 anos ou mais em todo o mundo. No Brasil, a população envelhece em igual 

velocidade, e a cada ano são incorporados à população brasileira 650 mil idosos. O 

processo de envelhecimento no Brasil vem ocorrendo de forma muito rápida, não 

dando oportunidades para que os sistemas de saúde e social possam estar 

suficientemente prontos para atender às suas demandas. 

Esse processo acompanha a instalação de alterações biopsicológicas, como 

mudanças na coloração do cabelo e da pele, perda da capacidade de regeneração 

de tecidos, enfraquecimento dos ossos, diminuição da autonomia, tornando a 

pessoa idosa mais suscetível a quedas e condições patológicas, carecendo-lhes um 

olhar mais atento (TORTORA; GRABOWSKI, 2002). 

Reforçando, Leonart e Mendes (2005), apontam que o processo de 

envelhecimento em seu curso natural ocasiona no organismo uma série de 

alterações biológicas, psicológicas e sociais, tais como: aparecimento de rugas, 

cabelos brancos, enfraquecimento dos ossos, labilidade emocional, diminuição da 

produtividade e, principalmente, da capacidade  física do ser idoso.   

O envelhecimento e a velhice, na maioria das vezes, são vistos somente 

tomando como referência a dimensão física, contudo faz-se necessário pensar que 

durante todo o percurso de vida do ser humano ocorrem mudanças na forma de 

pensar e agir que fazem parte de outras dimensões do ser humano, que precisam 

ser envolvidas no processo de avaliação do cuidado à pessoa idosa, concebendo a 

velhice como etapa do ciclo de vida em continuidade da infância, adolescência e não 

um rompimento deste ciclo (SANTOS, 2010). 

Percebe-se que, na maioria das vezes, a velhice é encarada com 

preconceito por algumas pessoas, entendida como a última etapa do ciclo da vida, 

caracterizando-se por inúmeros eventos multicausais, como a dificuldade de se 

movimentar, a repressão social, a diminuição cognitiva, entre outras. Assim, faz-se 

necessário fomentar nas políticas destinadas à pessoa idosa os aspectos 

educacionais, a fim de contribuir para as mudanças e diminuição dos preceitos 

negativos frente à velhice (PRADO; SAYD, 2006). 

Para tanto, deve ser tratada como um fenômeno social e vital, determinada 

pelo curso de vida e pelas experiências vividas acumuladas durante a vida, e assim 
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pode ser encarada com bem-estar, prazer e qualidade de vida (SILVA; LIMA; 

GALHARDONI, 2010). 

A transição demográfica ressoa sobre a conjuntura social, econômica, 

política e cultural da sociedade, uma vez que, como os demais segmentos da 

sociedade, os idosos possuem demandas específicas para a obtenção de adequada 

qualidade de vida, e assim necessitam de transformações sociais e políticas que 

venham contribuir para um envelhecer digno e com qualidade de vida (SIQUEIRA; 

BOTELHO; COELHO, 2002).  

Fato que condiz com a necessidade dos países, entre eles, o Brasil, de criar 

novas concepções, modelos de assistência e estratégias de operacionalização que 

sejam voltados para o cuidado integral, a fim de atender às demandas desse perfil 

demográfico (SIQUEIRA; BOTELHO; COELHO, 2002). 

A questão do envelhecimento na sociedade atual surge como problema 

social que acompanha a todos os países, tanto os desenvolvidos como em 

desenvolvimento, tornando-se um desafio para as políticas sociais e de saúde. No 

setor de saúde, há necessidade urgente de uma reestruturação em suas práticas de 

maneira que possa atender de forma organizada à demanda de idosos aos serviços 

de saúde. 

Os avanços nas estruturas sociais, econômicas e na medicina possibilitam 

atualmente um aumento na expectativa de vida da sociedade mundial, contudo as 

alterações sociais também afetaram os padrões de cuidado da sociedade. A 

exemplo:  o movimento feminista, nos anos de 1960, viabilizou um aumento no 

número de mulheres que se deslocaram para o mercado de trabalho, e, assim, 

ficaram mais ausentes de seus lares, deixando invariavelmente suas ações de 

cuidados familiares às crianças e idosos, fazendo com que estes dependessem 

cada vez mais de programas, serviços, instituições e profissionais para gerirem seus 

cuidados (STONE; CHENITZ, 1991).    

Tal fato constitui-se em um desafio para os gestores responsáveis pelas 

políticas e práticas em saúde essenciais à demanda crescente de idosos, que 

atualmente possuem os maiores indicadores dos custos com serviços de saúde. 

    Nesse contexto, é imprescindível a formação de profissionais qualificados 

para o cuidado integral que esta etapa de vida necessita, o que condiz com a 

necessidade de inclusão de estudos sobre o processo de envelhecimento, nos 

currículos de graduação em enfermagem. 



26 

 

 

3.2 O ensino de enfermagem e de ensino de Enfermagem gerontológica na 

formação do enfermeiro 

 

 

O currículo compreende um documento multifacetado e complexo, 

caracterizado, pela sua multidimensionalidade, uma vez que, sua construção deve 

ser feita considerando as dimensões geográficas, sociais, culturais e todas as outras 

que englobem os fenômenos atuais, configurando-se como um elemento essencial 

na discussão das questões curriculares relacionadas ao ensino do envelhecimento 

(SANTOS, 2003). 

Antes de introduzir o surgimento do ensino da enfermagem no Brasil, faz-se 

pertinente resgatar um breve histórico que permeia este ensino. O ensino de 

enfermagem no Brasil tem as suas bases desde o período colonial, quando os 

jesuítas, na perspectiva de catequizar os índios brasileiros, introduziram alguns 

hábitos que alteraram o sistema de alimentação e trabalho, contribuindo para o 

aparecimento de doenças. É neste contexto que começa a se pensar na doença e 

na necessidade de alguém para cuidar dos doentes (GERMANO,  2011).  

Nesse período o cuidado de enfermagem era realizado pelos próprios índios, 

pelos curandeiros, feiticeiros, pajés, jesuítas e por religiosos voluntários. Foi em 

torno de 1543 que surgiram as Santas Casas de Misericórdia, onde a enfermagem 

tinha um cunho essencialmente prático e era exercida sem nenhuma exigência de 

escolarização por parte do cuidador. A enfermagem era exercida somente por bases 

empíricas, principalmente no que concerne às bibliografias médicas, fato que 

perdurou até meados do século XX (GERMANO,  2011).  

O ensino de enfermagem no Brasil teve início no final da década de 1890, 

regulamentado pelo Decreto de nº. 791, de 27 de setembro de 1890, marcado com o 

surgimento da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto no Rio de Janeiro, antigo 

Hospício Nacional de Alienados, com objetivos voltados principalmente para saúde 

mental, na figura das irmãs de caridade (GERMANO,  2011).  

Entretanto a enfermagem moderna ou científica só foi introduzida no Brasil 

em 1923, pelo Decreto de nº. 16.300/23, no Rio de Janeiro, mediante a organização 

do serviço de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 
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(DNSP),dirigido na época por Carlos Chagas, marcado pelo surgimento da escola de 

Enfermagem Anna Nery (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001; GERMANO, 2011). 

A Escola de Enfermagem Anna Nery tinha sua essência baseada no modelo 

de enfermagem norte-americano, com cunho direcionado para a saúde pública, 

privilegiando no seu currículo disciplinas de caráter preventivo.  

O currículo de enfermagem estabelecido pelo Decreto n. 16.300/23 

apresenta cunho direcionado preponderantemente para a saúde pública, era 

composto por uma parte geral formada por dezesseis disciplinas, as quais 

trabalhavam desde as bases históricas, éticas e sociais da enfermagem até 

disciplinas que abordavam a microbiologia, nutrição, parasitologia, histologia, 

anatomia, entre outras; ele incluía ainda uma parte específica composta por oito 

disciplinas tais como: saúde pública, serviço administrativo, serviços pediátricos, 

dentre outras (SANTOS,  2003). 

O ensino de enfermagem no Brasil surgiu influenciado pelas concepções  

norte-americanas, especialmente das enfermeiras do grupo Rockefeller que vieram 

ao Brasil com a missão de organizar e dirigir a primeira escola de enfermagem,   

apresentando-se ainda como uma atividade institucionalizada à prática médica, 

voltada para o corpo individual e doente em detrimento das outras dimensões do ser 

humano (ITO et al., 2006). 

A Lei nº. 775/49, de 5 de agosto de 1949, regulamentou o ensino de 

enfermagem no Brasil, ficando a ABEn (Associação Brasileira de Enfermagem) 

responsável por organizar um currículo mínimo, apresentado como: o curso de 

enfermagem, com 36 meses, e o curso de auxiliar em enfermagem, com 18 meses.  

Então, o Decreto n. 27.426/49, de 14 de novembro de 1949, direcionou o 

currículo de formação do enfermeiro em três fases, A primeira fase com abordagem 

sobre história da enfermagem; anatomia e fisiologia; patologia geral; farmacologia e 

terapêutica; enfermagem e clínica médica, dentre outras disciplinas (SANTOS, 

2003).  

A segunda fase com disciplinas relacionadas à enfermagem e doenças 

transmissíveis; enfermagem e clínica ortopédica; enfermagem e clínica neurológica; 

dentre outras abordagens disciplinares (SANTOS,  2003).  

E, por fim, a terceira fase, que contemplava disciplinas sobre: enfermagem e 

a clínica pediátrica; enfermagem e a clínica obstétrica; puericultura neonatal; e 

enfermagem e saúde pública. Os estágios eram realizados em clínica médica geral, 
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clínica cirúrgica geral, clínica obstétrica e neonatal, clínica pediátrica e serviços de 

saúde pública (SANTOS, 2003). 

O que podemos visualizar é que o ensino do idoso e a velhice ainda não é 

era evidenciado nessa construção curricular.  

  Assim, em 1961 foi promulgada a Lei n. 4.024/61, a qual dispõe as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e instituiu-se o Conselho Federal de 

Educação (CFE), que passou a ser responsável pelo ensino superior, propondo para 

o ensino de enfermagem um curso com duração de quatro anos, distribuído em nove 

cadeiras e onze disciplinas, sendo seu acesso através de concursos (BRASIL, 

2002). 

No ano de 1962 eclodiu o primeiro currículo mínimo para o curso de 

enfermagem, regulamentado pela Portaria n. 271/62,de 19 de outubro de 1962, 

reduzindo o curso de enfermagem de quatro para três anos e introduzindo a  

especialização de caráter optativo num quarto ano, assim como estabeleceu que a 

graduação em enfermagem seria constituída de um curso geral e duas alternativas 

para especialização (BRASIL, 2002; SANTOS, 2003).  

De acordo com esta portaria o curso geral era constituído por disciplinas 

como: fundamentos da enfermagem; enfermagem cirúrgica; enfermagem pediátrica; 

enfermagem médica; enfermagem psiquiátrica; enfermagem ginecológica e 

obstétrica; ética e história da enfermagem; e administração. Já as especializações 

objetivavam formar o enfermeiro em saúde pública e o enfermeiro obstétrico. Assim, 

a disciplina de saúde pública nos currículos das instituições de ensino passava a ser 

uma disciplina de caráter optativo, fato que fortaleceu ainda mais a visão voltada a 

prática curativa e individual (BRASIL, 2002; SANTOS, 2003). 

As enfermeiras, insatisfeitas com este novo currículo, levantaram 

questionamentos acerca dos currículos, e a partir de debates em seminários, 

indagaram sobre a necessidade de uma nova mudança curricular, eclodindo no 

Parecer n. 163/72, de 27 de janeiro de 1972, culminando na reforma universitária  do 

ensino em enfermagem.  

Assim, o currículo passou a ser estruturado em dois troncos: o tronco pré- 

profissional, onde estavam incluídas as disciplinas de biologia, embriologia, 

anatomia, histologia, fisiologia, farmacologia, nutrição, patologia, psicologia, 

sociologia, epidemiologia, entre outras; já o tronco profissional comum   contemplava 

disciplinas como: introdução à enfermagem, enfermagem médico-cirúrgica, 
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enfermagem materno-infantil, enfermagem psiquiátrica, enfermagem em doenças 

transmissíveis, administração aplicada à enfermagem e exercício da enfermagem. 

Além desses dois troncos, o currículo ainda é acrescido da opção para habilitação 

nas áreas de: enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem obstétrica ou enfermagem 

em saúde pública (SANTOS, 2003). 

Em todas as mudanças curriculares do curso de graduação em enfermagem 

observaram-se propostas de currículos voltados  preponderantemente ao modelo 

médico/hospitalocêntrico e, apesar de todas as mudanças curriculares observadas 

no ensino, temas relacionados ao idoso ainda não eram visualizados. 

A Constituição Federal de 1988 reformou o sistema de saúde por meio da 

criação do SUS, onde a saúde passou a ser definida como direito de todos e dever 

do Estado. Foram estabelecidos princípios, diretrizes e a organização das ações de 

saúde, tomando como base o fortalecimento das ações de promoção, prevenção e 

reabilitação de um indivíduo, família e/ou comunidade, culminando com a 

necessidade de uma nova estrutura do ensino em enfermagem voltada diretamente 

para a configuração assumida pelo setor de saúde em consonância com o SUS 

(BRASIL, 1988).  

A Portaria do MEC n. 1.721, de 15/12/1994, vem dispor sobre a duração dos 

cursos de graduação em Enfermagem, estabelecendo em seu art. 5º que: 

 

[...] o curso de graduação em Enfermagem deverá ter a duração 
mínima de 4 (quatro) anos ou 8 semestres letivos e tempo máximo 
de 6 (seis) anos (ou 12 semestres letivos), compreendendo uma 
carga horária de 3.500 horas/aula, ao  estágio curricular 
supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga 
horária total do Curso de Graduação em Enfermagem” (BRASIL, 
1994). 
 

 

Com a aprovação  pelo MEC da Portaria n. 1.721, de 15/12/1994, a estrutura 

curricular de enfermagem foi apresentada em quatro eixos: Bases biológicas e 

sociais da enfermagem, formado pelas disciplinas de anatomia, fisiologia, histologia, 

patologia, parasitologia, microbiologia, biologia, antropologia, psicologia, sociologia 

aplicada à saúde; Fundamentos da enfermagem, composto por: história da 

enfermagem, exercício da enfermagem, epidemiologia, semiologia, semiotécnica e 

metodologia; Assistência de enfermagem, formado pelos conteúdos teórico-práticos 

que compõem a assistência de enfermagem individual e coletiva relacionada à 
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criança, ao adolescente e adulto. Por fim, o eixo de Administração em enfermagem, 

composto com conteúdos teóricos e práticos relacionados ao processo de trabalho e 

assistência de enfermagem (BRASIL, 2007; SANTOS, 2003). 

Nessa proposta, o termo “idoso” ainda não  era enfatizado, o que contribuiu 

para o descompromisso das escolas de enfermagem em inserir conteúdos 

relacionados ao cuidado do ser idoso. Entendendo que o processo de 

envelhecimento, o idoso e a velhice estariam inseridos nos conteúdos que 

abordassem o cuidado do ser adulto (SANTOS, 2003).  

Uma preocupação com a questão do ensino sobre o idoso, o 

envelhecimento e a velhice é traduzida pela criação da Politica Nacional do Idoso 

(PNI), aprovada pela Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que assegura direitos 

sociais ao idoso que garantem a promoção da autonomia, integração e participação 

do idoso na sociedade.  

Toma como base a organização de um plano de ação voltado para ações 

preventivas, curativas e promocionais, na busca de uma melhor qualidade de vida 

do idoso, fortalecendo as práticas de atenção integral ao idoso,  a partir do 

desenvolvimento de programas educativos voltados a profissionais de diversas 

áreas  para o idoso, a família e a comunidade, contemplando os meios de 

comunicação, ensino a distância, cursos, palestras e introdução de programas de 

pós-graduação em geriatria, entre outras.  

Essas ações representam como meta na área acadêmica a necessidade de 

adequação curricular, metodologia e material didático frente ao ensino da 

enfermagem gerontológica nas instituições de ensino em enfermagem (BRASIL, 

1997). 

Em 1996, a Lei de Diretrizes  e Bases da educação, LDB, n°. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, fundamenta o processo de formação superior a partir do 

desenvolvimento de competências e habilidades técnico-científicas, flexibilização 

dos currículos e criação de propostas pedagógicas voltadas para mudanças no 

cenário profissional, indicando, para os padrões até então vigentes, a necessidade 

de uma reestruturação nos cursos de graduação, direcionando para a construção 

das diretrizes curriculares para cada curso de graduação, entre os quais o de 

enfermagem (BRASIL,1996). 

Em consonância com a LDB, n°. 9.394/96, foi aprovada a Resolução 

CNE/CES n°. 03, de 7/11/2001, que veio reforçar a necessidade de articulação entre 
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a saúde e o ensino superior  e, sobretudo, aponta as Diretrizes Curriculares para o 

Curso de Graduação Enfermagem (DCENF) para a formação de um(a) enfermeiro(a) 

com formação generalista, humanística, reflexiva e crítica, indicando elementos 

conceituais, filosóficos e metodológicos que possam fundamentar a mudança no 

processo de educação em enfermagem (BRASIL, 2001).  

Ainda no cenário de organização curricular do curso de enfermagem, a 

Comissão do CES/CNS, considerando a Portaria do MEC n°. 1.721, de 15/12/1994, 

homologa o Parecer n° 213/2008, que recomenda uma carga horária mínima de 

4.000 horas para o curso de graduação em enfermagem, considerando a proposta 

das DCENFs para formação de um enfermeiro generalista, atuante nos diversos 

niveis de complexidade dos diferentes ciclos de vida (BRASIL,2009). 

Além de indicar estratégias de ensino/aprendizado, como elementos 

essenciais na construção de uma nova proposta pedagógica para a formação do(a) 

enfermeiro(a) voltada para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, bem como aponta que os conteúdos devem permear por quatro eixos 

temáticos: ciências humanas e sociais; ciências biológicas e da saúde; ciências da 

enfermagem; estágio curricular e atividades complementares (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2008).  

Assim, as DCENFs buscam oferecer diretrizes gerais voltadas para formar 

um profissional capaz de desenvolver competências e habilidades permeadas nos 

quatro pilares filosóficos da educação, a saber: o aprender a aprender, que engloba 

o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e o aprender a ser. 

O aprender a conhecer envolve o pensar, o refletir e o reinventar acerca de uma 

realidade, a construção do conhecimento de enfermagem; o aprender a fazer 

envolve as oportunidades para aquisição das habilidades e competências na busca 

da proficiência; já o aprender a conviver compreende a capacidade de viver junto, de 

entendimento para com o outro e, por fim, o saber ser, que envolve a sensibilidade, 

respeito, responsabilização do ser profissional, o conhecimento ético e estético que 

transcende o cuidado em enfermagem (FERNANDES, et al. 2005). 

Tais diretrizes corroboram a formação do perfil do profissional condizente 

com a realidade de saúde do país, bem como vem orientar a organização curricular 

e o ensino da enfermagem em consonância com princípios e diretrizes do SUS, que 

propõem a adoção de práticas assistenciais voltadas para a integralidade da 

atenção e o enfoque holístico do usuário. 
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 Assim, a formação em enfermagem deve estar voltada para a articulação de 

conteúdos teórico-práticos, formação de sujeitos crítico-reflexivos atuantes na 

construção de um fenômeno, capazes de intervir em suas inquietações com ações 

eficientes, tentando modificá-lo (SHÖN, 2010). 

Para isso, os conteúdos necessitam  ser repassados com ética, 

responsabilidade, humanização, na lógica interdisciplinar e principalmente de forma 

problematizadora (SANTOS, 2003). 

A educação problematizadora na formação de enfermeiros necessita e 

busca profissionais competentes, dotados de conhecimentos, com princípios éticos, 

críticos, reflexivos, em que o discente é sujeito participante do processo de ensino-

aprendizagem, autônomo e capaz de construir seu próprio conhecimento a partir de 

suas vivências e experiências, e o professor atua como motivador deste processo 

(AZEVEDO E ROSENDO, 2011). 

Segundo Motta, Caldas e Assis (2008), a formação do profissional voltada a 

prestar uma atenção integral ao idoso, nesta perspectiva reflexiva, deve ter como 

base a gerontologia, para formar um profissional apto para compreender 

historicamente e criticamente o processo de envelhecimento em todas as suas 

dimensões conceituais, sociais, políticas e éticas, bem como estimular pesquisas 

destinadas a formular ações gerontológicas e apreender a sua natureza 

interdisciplinar na perspectiva de  um profissional eficiente.  

Leonart e Mendes (2005), assinalam a Gerontologia como uma ciência que 

explora o envelhecimento sob vários enfoques, como: o envelhecimento físico, 

psicológico, comportamental e social.  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 1995) apud Diogo (1999),  

assinala a enfermagem gerontológica como um serviço de saúde que incorpora aos 

conhecimentos de enfermagem os especializados sobre o processo de 

envelhecimento, a fim de aumentar as condutas saudáveis e diminuir as perdas e 

limitações de saúde relacionadas ao ser idoso. 

Reforçando, Duarte (1997), compreende a enfermagem gerontológica  como 

um estudo científico do cuidado de enfermagem ao idoso, caracterizado pelo uso 

dos conhecimentos sobre o processo de envelhecimento para o planejamento das 

ações de enfermagem no cuidado à pessoa idosa. 

Assim, o estudo das múltiplas dimensões do envelhecimento vai ao encontro 

da Gerontologia, uma ciência em construção permanente que busca através de 
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pesquisas a longevidade e uma melhor qualidade de vida ao para o idoso 

(CAMACHO, 2002).  

É intrinsecamente interdisciplinar, visto que o envelhecimento percorre todo 

o ciclo vital, incorporando conteúdos científicos e técnicos de vários eixos (biologia, 

ciências sociais, psicologia), para a operacionalização de novos pressupostos a fim 

de configurar uma totalidade acerca do saber sobre o envelhecimento (MOTTA; 

AGUIAR, 2007). 

 Para tanto, a gerontologia oferece ao profissional um conhecimento 

coerente e ampliado acerca do processo de envelhecimento, considerando o idoso 

em todas as suas dimensões, e isso ressoa na necessidade  de o profissional 

analisar o idoso multidimensionalmente, quebrando com o paradigma biomédico 

focado no processo patológico e no modelo curativista, e fazendo ressurgir a visão 

holística do indivíduo, família e coletividade, permeando como foco a prevenção, 

proteção e reabilitação em saúde.  

No Brasil, os primeiros estudos do envelhecimento em enfermagem surgem 

na década de 70, com pequenas produções, aliados também à criação do primeiro 

Núcleo de Pesquisa em Enfermagem na Saúde da Pessoa Idosa, o NESPI, na 

Universidade Federal da Bahia, em 1973. Nos anos de 1980, ocorreu uma produção 

científica pequena, porém continuada, principalmente no meio acadêmico em 

programas de pós-graduação. Foi na década de 90 que o quantitativo de estudos 

sobre o envelhecimento se desenvolveu, culminando assim na realização da I 

Jornada Brasileira de Enfermagem Geriátrica e Gerontológica (KLETEMBERG, 

2010). 

Nessa perspectiva, é necessária a implantação de ações de assistência que 

possam avaliar o idoso multidimensionalmente, a pessoa idosa e sua família, o que 

recai sobre a importância do conhecimento em gerontologia para preparar o 

enfermeiro e a equipe de enfermagem nas ações de cuidado à pessoa idosa.  

 

3.3 As políticas de formação dos profissionais na área do envelhecimento 

 

O processo de transição demográfica caracterizado pela diminuição nas 

taxas de fecundidade e mortalidade gera uma maior expectativa de vida e, assim, 

uma nova configuração, culminando para o envelhecimento da população. Isso 

implica em uma mudança no perfil de adoecimento, prevalecendo as doenças 
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crônicas degenerativas em detrimento  das infecto-parasitárias, e que trazem 

repercussões para os sistemas de atenção à saúde e social, necessitando de 

políticas públicas de saúde que estejam voltadas para a promoção integral à saúde 

do idoso, manutenção e valorização da autonomia do idoso (LIMA E TOCANTINS, 

2009). 

Assim, faz-se necessário o engajar das políticas de saúde para promoção da 

saúde do idoso com vistas ao envelhecimento ativo, o que condiz com a 

necessidade de criar novos modelos de assistência para a prestação de cuidados a 

esse grupo populacional (VERAS, 2009). 

As políticas sociais direcionadas ao enfrentamento do processo de 

envelhecimento das populações começaram a ter maior expressividade na década 

de 70, com abordagem na manutenção social do idoso, bem como a prevenção da 

sua autonomia.  

 O marco inicial para o estabelecimento internacional das políticas públicas 

voltadas à população idosa foi a Assembleia Mundial sobre o envelhecimento, que 

ocorreu em Viena (Áustria), em 1982, na qual foi colocada em pauta o plano de ação 

internacional referente à saúde, bem-estar social, meio ambiente, previdência social 

e educação, visando garantir a segurança econômica e social dos idosos, com 

oportunidades de inserção e integração, valorizando a  autonomia do ser idoso 

(CAMARANO E PASINATO, 2004).  

Outro cenário importante para o fortalecimento das políticas voltadas à 

pessoa idosa constitui-se na segunda Assembleia Mundial, em 2002, onde foi 

aprovado um plano de ação (Plano Madri) com base  em três princípios, a saber: 

participação ativa dos idosos na sociedade; fomento da saúde e bem-estar na 

velhice (envelhecimento saudável) e criação de políticas voltadas para a valorização 

da  pessoa idosa (CAMARANO E PASINATO, 2004). 

As políticas no Brasil voltadas à pessoa idosa ressoaram desde a década de 

70, preponderantemente sobre os aspectos de renda para os idosos que 

trabalharam e de assistência aos idosos necessitados e dependentes, 

predominando uma política voltada para a vulnerabilidade e dependência desse 

segmento. Os grandes avanços nas políticas de proteção ao idoso foram adotados 

pela Constituição de 1988, que, em consonância com as orientações propostas pelo 

Plano Viena, estabeleceu princípios e diretrizes, em destaque a participação social, 
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fortalecendo a autonomia da pessoa idosa como agente participante de uma 

cidadania (BRASIL,1988). 

A Constituição do Brasil de 1988 reformou o sistema de saúde por meio da 

criação do SUS. A saúde passou a ser definida como direito de todos e dever do 

Estado;  foram estabelecidos princípios, diretrizes, e a organização das ações de 

saúde, tomando como base as ações de assistência integral, na perspectiva de um 

olhar holístico  à pessoa idosa, na busca do envelhecimento ativo (BRASIL,1988). 

Segundo o Ministério da Saúde (2005), o envelhecimento ativo compreende 

o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e proporcionar um envelhecer com 

qualidade de vida. 

Nessa perspectiva, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, é 

imperiosa a criação de políticas públicas de saúde e sociais que promovam o 

envelhecimento ativo, no que se refere à criação de iniciativas que preservem  os 

princípios de independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização. 

No transcorrer da década de 90, vários dispositivos voltados à atenção à 

pessoa idosa foram regulamentados. Em 1994 foi aprovada pela Lei n. 8.042, a 

Política Nacional do Idoso (PNI),com o objetivo de assegurar os direitos sociais do 

idoso, que garantam a promoção da autonomia, integração e participação do idoso 

na sociedade. Tomando como base ações preventivas, curativas e promocionais, na 

busca de uma melhor qualidade de vida do idoso, fortalecendo as práticas de 

atenção integral ao idoso (BRASIL, 1994a).  

Nesse sentido, é necessário que os profissionais detenham  conhecimentos 

acerca do processo de envelhecimento para poder avaliar o idoso 

multidimensionalmente. Para tal, a PNI traz como uma diretriz: capacitar e reciclar os 

recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia (BRASIL, 1994a). 

No Brasil existe uma legislação incorporada à Política Nacional do Idoso 

(PNI), que destaca a necessidade de adequação das instituições de ensino quanto 

ao currículo, metodologia e material didático destinados ao conhecimento da 

geriatria e gerontologia, bem como  a inserção nos currículos mínimos, dos diversos 

níveis de ensino, de conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, 

resultando na inclusão destes conteúdos como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores (TAVARES, et al., 2008).  
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Dando sequência ao percurso das políticas de atenção à saúde do idoso, em 

1999, a partir da Portaria  n ° 1.395/GM, cria-se a Política Nacional de Saúde  do 

Idoso, cujas ações de assistência devem ter por base: as medidas preventivas e o 

atendimento multidimensional específico para atender às singularidades desse 

grupo de pessoas, considerando que o principal problema que afeta a pessoa idosa 

consiste na perda de sua capacidade funcional, a qual é necessária à realização de 

suas atividades básicas e instrumentais da vida diária (BRASIL,1999). 

Com isso, reforça-se a necessidade de formação quantitativa e qualitativa de 

profissionais para atuar na área do envelhecimento, apontando a necessidade de 

criação de disciplinas em Geriatria e Gerontologia nos cursos de graduação e 

campos de formação em nível de pós-graduação (BRASIL, 2002).  

Em 2003, a Lei nº. 10.741, de  1º de outubro, dispõe sobre a criação do 

Estatuto do Idoso, que vem fortalecer o cenário das políticas públicas voltadas ao 

idoso na perspectiva de preservar sua autonomia, proporcionar socialização e 

diminuir os preceitos que envolvem o envelhecimento. Para tanto, é preconizado 

que, nos currículos mínimos dos  níveis de ensino, deverão ser implantados 

conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, à humanização, à autonomia e 

à valorização ao idoso (BRASIL, 2003).  

O Estatuto do Idoso também assinala que a atenção à saúde do idoso tenha 

como base uma assistência integral, garantindo-lhe acesso universal no 

atendimento, através de ações em saúde articuladas com foco na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação, devendo ser prestados os cuidados por 

profissionais especializados nas áreas de gerontologia e geriatria (BRASIL, 2003). 

No ano de 2006, regulamentadas pela Portaria n°. 699/GM, de 30 de março 

de 2006, criam-se as diretrizes operacionais do Pacto pela Vida, entendido como um 

conjunto de prioridades e compromissos sanitários que deverão expressar uma 

prioridade inequívoca dos três entes federativos na área dos serviços de saúde, 

dentre as quais estão: atenção à saúde do idoso. 

Reforçando, ainda em 2008, 2010 e 2011 regulamentados pela Portaria n°. 

325/GM, Portaria GM n°. 48 e Portaria GM n°. 2.669 respectivamente ficam 

estabelecidos prioridades, objetivos e metas do Pacto pela Vida, dentre os quais um 

dos seus eixos norteadores configura-se na atenção à saúde da pessoa idosa. 

Avigorando  a importância do eixo da saúde do idoso para o alcance das metas 

propostas pelo SUS ( BRASIL, 2008; BRASIL,2009a; BRASIL, 2009b).  
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Nesse sentido, entende-se ser de fundamental importância a preocupação 

com a formação de profissionais de enfermagem qualificados para atuarem na área 

de gerontologia e no cuidado integral à pessoa idosa. A inclusão de estudos sobre o 

processo de envelhecimento, nos currículos de graduação, retratando os aspectos 

do envelhecimento, tem sido pauta principal das políticas de atenção à pessoa 

idosa. Exemplo disso, o Pacto pela Vida, que institui, através do Ministério da 

Saúde, diretrizes e metas prioritárias tendo a atenção à saúde pessoa idosa como 

uma de suas prioridades (MOTTA; AGUIAR, 2007; BRASIL,2008).  

Sendo assim, a qualidade de vida a ser proporcionada na velhice é resultado 

de um conjunto de relações onde é imperioso que o profissional enfermeiro abarque, 

durante a sua formação, conhecimentos de gerontologia sólidos que lhe 

proporcionem avaliar multidimensionalmente a pessoa idosa, com base nas suas 

especificidades e, sobretudo, para uma assistência integral, em consonância com os 

princípios e diretrizes do SUS (DIOGO, 2004). 

 

3.4     O Envelhecimento e a Teoria da Ação-Reflexão na formação profissional 

 

O envelhecimento, na conjuntura atual, surge como uma problemática 

inerente a todos os países, tornando-se num desafio para as políticas sociais, 

educacionais e de saúde. No campo educacional, existe necessidade urgente  de 

reestruturação em suas práticas de ensino de modo que se possam  formar 

profissionais proficientes para as ações de cuidado em saúde, entre estes o 

enfermeiro. 

Para tal, é necessário que as instituições de ensino reflitam sobre a 

problemática do envelhecimento na sociedade atual e reestruturem seus currículos, 

a fim de contemplar conhecimentos e atender às demandas desse grupo etário, sob 

pena de que a formação não se encaixe nas novas necessidades geradas pela 

sociedade.  

A formação em enfermagem deve estar voltada à articulação de conteúdos 

teórico-práticos, formação de sujeitos crítico-reflexivos, atuantes na construção de 

um fenômeno, capazes de intervir em suas inquietações com ações eficientes,  

tentando modificá-lo, indo ao encontro do instrumento educacional.  

A educação problematizadora na formação de enfermeiros necessita e 

busca profissionais competentes, dotados de conhecimento, com princípios éticos, 
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críticos, reflexivos, em que o discente é sujeito participante do processo de ensino-

aprendizagem, autônomo e capaz de construir seu próprio conhecimento  a partir de 

suas vivencias e experiências, e o professor atua como motivador deste processo 

(AZEVEDO; ROZENDO, 2011) 

Shöon (2000), descreve sua teoria baseada em três pressupostos que 

norteiam para a formação de profissionais críticos e reflexivos frente aos valores da 

cultura e sociedade pós-moderna: o conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação e a 

reflexão sobre a reflexão-na-ação. 

O conhecimento-na-ação refere-se ao aporte teórico que o profissional 

apresenta, é um conhecimento que orienta uma ação, conhecimento este oriundo do 

saber escolar e das experiências de vivenciadas e que possibilitam que o mesmo 

realize uma determinada ação (SHÖON, 2000).  

A reflexão-na-ação denota a capacidade que o profissional, ser humano, tem 

de refletir quando realiza uma ação, configurando-se como um pressuposto 

essencial para a formação profissional e construção do conhecimento, uma vez que 

viabiliza que um indivíduo possa realizar uma pausa, fazer um exercício mental, 

pensar e refletir sobre a ação que está desempenhando, concebendo novas 

observações, descrições, novas ideias e ações transformadoras para os problemas 

e fenômenos que se nos apresentam (SHÖON, 2000). 

Por fim, a reflexão sobre a reflexão-na-ação é concebida como uma análise 

mental posterior sobre uma determinada a ação realizada, possibilitando 

entendimento, diferentes compreensões e modificações nas ações futuras frente a 

um problema (SHÖON, 2000). 

Segundo Shöon (2000), existe uma grande distância entre as faculdades de 

ensino, a pesquisa, a problemática e a prática profissional, e associa isso às 

concepções errôneas enraizadas na epistemologia oferecidas pelas instituições de 

ensino, na medida em que apresentam métodos de ensinos voltados para um 

conhecimento sistemático, quando acham que a solução dos problemas surge 

somente a partir de uma visão científica.  

Gomes e Casagrande (2002), destacam que a visão educacional  

pragmática do positivismo, voltada para um conhecimento sistemático e científico, já 

não responde mais às demandas da sociedade e valores culturais da pós-

modernidade, as quais pleiteiam um indivíduo livre e autônomo para construir sua 

história de vida. Fazendo-se necessário que as instituições formadoras se utilizem 
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de propostas educacionais mais próximas da realidade atual, frente a um universo 

atualmente pluralista, científico, inovador, fragmentado, mutante, em suma, com 

características da pós-modernidade.  

É neste contexto de um universo mutante observa-se que o perfil da 

sociedade mundial foi modificado, frente ao envelhecimento populacional, contudo 

ressaltamos que ainda existe um distanciamento das instituições de ensino de 

formação profissional  e o fenômeno atual.  

Desfrutamos de uma realidade onde o conhecimento de enfermagem 

gerontológica nas instituições de ensino está cada vez mais diluído em eixos 

curriculares, ocasionando um déficit de conteúdos e sua superficialização, refletindo 

em um déficit de conhecimento e um profissional despreparado para as ações de 

cuidado em saúde do idoso.  (OLIVEIRA et al. 2007; DIOGO; DUARTE, 1999) 

É neste cenário, no universo pós-moderno e de transição paradigmática, em 

que os conceitos educacionais já não respondem às necessidades postas no 

presente, e na perspectiva de atender às necessidades de um mundo globalizado 

que surgem algumas concepções filosóficas como as de Shöon. 

No modelo educacional voltado para reflexão na ação, os currículos devem 

ser construídos com base nos problemas, contemplando conteúdos suficientes e 

metodologias de ensino facilitadoras. Os profissionais devem ser formados para 

atuar como construtores, sistematizando problemas e moldando situações que 

sejam adequadas a seus problemas, construindo situações adequadas aos papéis 

que eles sistematizam (SHÖON, 2000). 

Tal fato recai para a necessidade de as instituições de ensino refletirem 

sobre o alcance do envelhecimento populacional que estamos vivendo e construírem 

ações transformadoras na formação profissional em enfermagem gerontológica. 

Entendendo a importância da formação profissional em enfermagem 

gerontológica, optamos por um referencial teórico educacional voltado para o 

desenvolvimento do espírito crítico e pensamento reflexivo dos educadores e 

profissionais, na perspectiva de atender às demandas da contemporaneidade, como 

também as necessidades de desenvolvimento do país.  

 
 
 
 
 



40 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

                               

 

                              METODOLOGIA 

_______________________________ 



41 

 

 

4-  CAMINHO METODOLÓGICO 

 
 

4.1 Tipo de Estudo 

 

O método consiste no caminho a ser percorrido pelo pesquisador para 

alcançar sua meta, sendo importante um plano articulado quanto aos procedimentos 

que foram realizados para o alcance dos objetivos propostos no estudo (LEOPARDI, 

2001).  

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e documental que, segundo 

Cervo, Bervian e Silva (2007), valorizam  a descrição de características, e, assim, 

favorecem, na pesquisa, uma formulação clara das hipóteses, bem como a busca de 

mais informações sobre o assunto do estudo, objetivando aproximar-se do 

fenômeno, indagando novas percepções e  descobertas acerca deste. 

Nessa perspectiva, Leopardi (2002), assinala que este método  permite ao 

pesquisador explorar, pela primeira vez, um determinado fenômeno a partir da 

descrição de suas características, proporcionando maior familiaridade acerca do 

mesmo. Posição esta, a qual nos levou a analisar o ensino do componente curricular 

enfermagem gerontológica na formação profissional, através da análise de dois 

projetos pedagógicos em instituições de ensino superiores regularmente 

reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

Associada ao método,  a abordagem qualitativa, valoriza a  incorporação dos 

significados dos atos e das relações, a partir da vivência e interpretação dos sujeitos 

acerca de suas experiências sobre o fenômeno estudado (MINAYO, 2010).   

 

4.2 Local de Estudo 

 

O estudo foi realizado em duas instituições de ensino superior em 

enfermagem no Município de Natal/RN: uma pública, aqui nominada de Instituição A 

e, uma privada, denominada de Instituição B.  

Existem atualmente no Estado do Rio Grande do Norte duas universidades 

públicas com cursos de graduação em enfermagem, que são: a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Estadual do Rio Grande 
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do Norte (UERN). Dessas, somente a UFRN possui o curso de graduação de 

enfermagem no Município de Natal.  

Quanto às Instituições de ensino privadas, há atualmente no RN seis cursos 

de graduação de enfermagem, nas seguintes instituições de ensino superior: - a 

Universidade Potiguar – UNP/NATAL, e Universidade Potiguar – UNP/MOSSORÓ, o 

Centro Universitário Facex – UNIFACEX, o Centro Universitário do Rio Grande do 

Norte – UNI-RN; e em três faculdades: a Faculdade de Enfermagem Nova 

Esperança – FAMENE,  a  Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte – FATERN, e 

a Faculdade Maurício de Nassau. Estas últimas são Faculdades e Centros 

Universitários que se encontram em processo de transformação para universidade. 

Para a escolha da instituição pública nominada com a letra A, considerou-se 

a existência de apenas uma instituição pública de ensino superior em enfermagem 

no município, motivo pelo qual esta foi à escolhida.  

Portanto, das seis instituições privadas de ensino superior com cursos de 

graduação em enfermagem no município de Natal, fez-se a escolha por uma delas, 

sendo então nominada de Instituição B, a partir dos seguintes critérios: tempo 

cronológico de criação do curso de enfermagem, critério a partir do qual foram 

selecionadas duas instituições de ensino, em virtude da primeira instituição 

escolhida, ter apresentado entraves para aceitabilidade, disponibilidade para 

participar da pesquisa, bem como do projeto pedagógico. Escolheu-se a segunda 

instituição, a qual se apresentou apta para  realização da pesquisa. 

O curso de graduação em enfermagem da Instituição A, foi criado em 18 de 

agosto de 1973, pela Resolução 58/73-CONSUNI, e resultou da expansão de vagas 

e cursos, gerados pela Reforma Universitária brasileira instituída pela Lei nº 

5.540/68.  

Inicialmente orientado pela Resolução de nº. 04/72 e pelo Parecer 163/72, o 

curso era composto por uma estrutura curricular direcionada para a formação de um 

profissional sob o modelo de saúde biologicista e flexneriano. Somente a partir da 

década de 90 foi prevista pela primeira vez a formação de um profissional 

enfermeiro generalista, capaz de atender à população nos diversos níveis de 

atenção em saúde e tendo como base o reconhecimento das necessidades da 

população (PROJETO PEDAGÓGICO-INSTITUIÇÃO A, 2009).  

Com a aprovação do currículo mínimo para os cursos de graduação em 

enfermagem, pelo MEC, em 1994, e após passar por várias mudanças, o atual 
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Curso de Enfermagem da Instituição A consolida a construção de seu currículo 

pleno de enfermagem em 1997 através da Resolução de n° 017/97 CONSEPE, 

tendo como perspectiva de profissional, para o enfermeiro, aquele com 

competências  técnicas e científicas, generalista, capaz de atuar nos diversos 

cenários do processo saúde/doença. 

Atualmente, o ingresso do estudante no curso se dá através do Exame 

Nacional de Ensino (ENEM), respeitando os critérios e normas estabelecidas em seu 

Regimento. É desenvolvido nos turnos matutino e vespertino, na modalidade de 

formação em Bacharelado, que requer uma carga horária de 4.505 horas, 

integralizadas em um período médio de 9 (nove semestres) e no máximo 12 (doze) 

semestres letivos. O desenvolvimento do ensino está organizado a partir de eixos 

temáticos compostos por disciplinas integradas e obrigatórias; de atividades 

interativas; dos estágios integrados ao longo do curso; e dos estágios 

supervisionados (PROJETO PEDAGÓGICO-INSTITUIÇÃO A, 2009).  

Para melhor compreensão sobre a organização desse ensino, trazem-se os 

seguintes conceitos utilizados pela mesma: 

 - O eixo temático refere-se a um conjunto de disciplinas obrigatórias, das 

atividades interativas, dos estágios curriculares orientados por um tema que integra 

os diversos conhecimentos das ciências biológicas, humanas, sociais, saúde e 

enfermagem.  

- As atividades interativas compreendem os cenários de aprendizagem que 

favorecem a inserção do aluno nos espaços onde se realiza a prática profissional.  

- Estágio supervisionado: Consiste em atividades práticas ligadas a 

disciplinas obrigatórias desenvolvidas obedecendo aos níveis de complexidade 

crescentes dos conhecimentos, competências e habilidades adquiridas durante o 

curso.  

- No Estágio integrado o aluno desenvolverá o exercício profissional 

referente às competências de cuidar, gerenciar, pesquisar e educar, antes do 

profissional ingressar no mercado de trabalho.  

- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória para 

término do curso, que contempla a fundamentação teórica e metodológica da 

produção de conhecimento e do trabalho de enfermagem por parte do discente 

(PROJETO PEDAGÓGICO-INSTITUIÇÃO A, 2009).  
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A Instituição B, de ensino privado, teve o seu curso de graduação em 

enfermagem criado em 2005, com regulamentação pela Portaria MEC 1290/2010, 

funciona em turnos vespertino e noturno, com carga horária de 4050 horas, fixando 

para sua integralização o período mínimo de cinco anos. Sua matriz curricular é 

organizada através de dez Eixos Temáticos – ETs os quais, a partir do tema gerador 

transversal, norteiam a produção do conhecimento em cada período letivo, através  

das Unidades Programáticas – Ups, por meio das Atividades Interativas 

Multidisciplinares; Estágio Curricular Supervisionado; e Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). 

Para uma melhor compreensão, entende-se: 

- Eixo Temático (ET) como um conjunto de unidades programáticas, 

orientado por um tema comum, a ser trabalhado a cada semestre, buscando integrar 

conteúdos das ciências biológicas, humanas e sociais com os conhecimentos 

técnico-científicos da saúde e da Enfermagem. 

- Unidade Programática (UP) como a junção de conteúdos disciplinares, 

teórico-práticos, articulados entre si e desenvolvidos de forma integrada, visando à 

compreensão dos conhecimentos previstos nos eixos temáticos. 

- Atividade Interativa e Multidisciplinar (AIM) como a modalidade de 

aprendizado que favorece a interação prévia do discente com os cenários da prática 

profissional. Caracteriza-se por seus aspectos integrativos e articuladores da teoria à 

prática, norteados pelos diversos conteúdos trabalhados nas unidades 

programáticas do eixo temático correspondente. 

- Estágio Curricular Supervisionado (ECS) como a atividade que proporciona 

ao estudante a vivência profissional em situações reais de vida e trabalho, 

desenvolvida na rede básica de serviços de saúde e na rede hospitalar, 

alternadamente, no decorrer dos dois últimos semestres do curso, de acordo com a 

disponibilidade da rede. 

- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma unidade programática que 

visa  propiciar aos acadêmicos do curso de enfermagem o exercício mais autônomo 

da prática investigativa e da pesquisa, através da escolha de tema de relevância 

para o aprofundamento teórico (PROJETO PEDAGÓGICO-INSTITUIÇÃO B, 2010).    

Em virtude de a temática deste estudo relacionar-se com o ensino de 

enfermagem gerontológica nos currículos de formação do enfermeiro, é importante 

conhecer como vem sendo preparado este profissional nas instituições de ensino de 
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enfermagem, uma vez que estas são responsáveis pelo processo de ensino-

aprendizagem que  garante a formação profissional nesta área de atuação. Assim 

sendo, os locais de  estudo são condizentes aos objetivos propostos pela pesquisa. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes desta pesquisa foram os professores do componente 

curricular enfermagem gerontológica e/ou saúde do idoso e coordenadores de 

cursos de graduação em enfermagem, das duas instituições pesquisadas.  

Na Instituição A, além da participação do Coordenador do Curso de 

Graduação de Enfermagem, identificou-se a existência de dois professores deste 

componente. Um deles aceitou participar e outro, por fazer parte do plano desta 

pesquisa, não foi selecionado. Enquanto que, na Instituição B, foram identificados 

quatro professores do componente em discussão e o Coordenador do Curso de 

Graduação de Enfermagem, que também ministra esse componente quando ocorre 

a ausência deste professor.      

Assim, o total dos participantes das duas instituições correspondeu a sete, 

sendo dois Coordenadores de Curso de Enfermagem (um de cada curso envolvido 

na pesquisa) e cinco professores que lecionavam conteúdos relacionados a  

enfermagem gerontológica ou enfermagem na Atenção à Saúde da Pessoa Idosa.  

O motivo de os coordenadores de curso também participarem justifica-se 

pelo fato de ambos os sujeitos participarem da gestão do processo de 

ensino/aprendizagem e conhecerem a estrutura do Projeto Pedagógico (PP) do 

curso. 

No intuito de garantir o sigilo  quanto aos participantes da pesquisa, foi dado 

a cada  participante um pseudônimo. Os sujeitos de pesquisa da Instituição de 

ensino A foram chamados de A1 e A2; os da Instituição B, chamados de B1, B2, B3, 

B4 e B5.    

  

4.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 

2013 e  janeiro de 2014, respeitando os preceitos legais regidos pela Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Obedecendo às etapas descritas a seguir. 
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 Inicialmente, foi feito um contato prévio junto as instituições de ensino para 

solicitar autorização para participar deste estudo, conforme as cartas de anuência 

(APÊNDICES D e E). 

 Após essa autorização  de ambas as instituições, A e B, encaminhou-se a 

documentação exigida pelo protocolo da Plataforma Brasil ao CEP-UFRN.  

Após a aprovação e parecer favorável pelo CEP-UFRN, registrado sob os 

números 461.298 e CAAE 23054713.0.0000.5537 (ANEXO A), foi realizado um pré-

teste de validação do instrumento de coleta de dados em uma das demais 

instituições de ensino.  

Depois da validação do instrumento, realizou-se contato telefônico com os 

coordenadores dos cursos de graduação em enfermagem nas respectivas 

Instituições A e B, para saber sobre o fluxo dos docentes no serviço e contactar 

previamente com os futuros participantes deste estudo. Mesmo sendo um contato 

por telefone, houve receptividade por parte do Coordenadores dos Cursos 

investigados A e B, o que  facilitou o acesso e motivou para os contatos com os 

professores. 

Na Instituição B, fiz o contato com a coordenação de enfermagem e 

identifiquei o fluxo de professores e coordenadores na instituição, agendando um dia 

e horário nos quais pudesse encontrá-los. Em conformidade com o dia programado, 

fui à instituição e me apresentei ao coordenador do curso de graduação em 

Enfermagem e aos docentes responsáveis pelos conteúdos de saúde do idoso, 

apresentei a temática da pesquisa e os objetivos, bem como convidei para participar 

da mesma. 

A respeito da Instituição A, por ser ex-aluna de graduação e pós-graduação 

em enfermagem, me senti familiarizada no contato com o coordenador e o docente 

responsável pelo componente enfermagem na saúde do idoso, para os quais  

apresentei a temática de estudo e os seus objetivos, além de convidá-los a 

participar. 

Após o aceite para participar da pesquisa, foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C), que foi 

minunciosamente explicado e aberto um momento para discussão sobre as dúvidas 

acerca da pesquisa.  

Seguido da assinatura de TCLE, entregou-se o questionário em envelopes 

individuais, sem qualquer identificação, para assegurar o anonimato. Foi explicado 
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que este poderia ser respondido no momento ou depois, ficando planejada a sua 

entrega ao pesquisador para outra data. Todos os profissionais contactados 

aceitaram participar e optaram por entregar depois o questionário, e a média de 

entrega dos questionários girou em torno de 30 a 50 dias. 

Durante esse período, constatou-se como principal dificuldade recolher os  

questionários com os participantes. A maioria dos sujeitos de pesquisa relataram a 

falta de tempo e as diversas atividades para realizar, por isso foi necessário que a 

pesquisadora telefonasse e deslocasse algumas vezes nas respectivas instituições 

para recolher o instrumento de pesquisa respondido. 

 

4.5 Instrumento de Coleta de Dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizados foram um questionário semi-

estruturado e um formulário. O questionário apresentava nove itens três questões 

fechadas e seis abertas, relacionadas aos aspectos sociodemográficos e 

profissionais, além das informações relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem do componente enfermagem gerontológica nos currículos de 

enfermagem. Esse foi utilizado para a coleta de informações dos participantes da 

pesquisa  (APÊNDICE A). 

O formulário  foi construído para guiar e uniformizar o levantamento das 

informações dos projetos pedagógicos de ambas as instituições de ensino. Era 

composto  por três questões relacionadas as bases conceituais do ensino de 

Enfermagem e a abordagem sobre a  Enfermagem gerontológica nos projetos 

pedagógicos nas  instituições pesquisadas (APÊNDICE B). 

Lakatos e Marconi (2006) afirmam que o questionário é uma coleção de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito e na ausência do pesquisador, 

contendo questões objetivas e discursivas (APÊNDICE A). 

Refere-se a um instrumento com o objetivo de se obter respostas a partir 

das questões respondidas pelo sujeito da pesquisa, sendo necessário que todas as 

questões estejam concatenadas com o seu propósito de estudo; pode ter questões 

abertas e fechadas a serem definidas de acordo com as variáveis do estudo 

(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007; LEOPARDI, 2001). 
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5- Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Este capítulo destina-se à apresentação e análise dos resultados da 

pesquisa a serem apresentados de forma descritiva, em três quadros que são: - 

Quadro 1 sobre a caracterização sociodemográfica e profissional dos participantes;  

Quadro 2, referente à caracterização do ensino do componente enfermagem 

gerontológica (ou enfermagem na saúde do idoso) nas instituições de ensino A e B; 

e o Quadro 3, referente à descrição das bases conceituais da Enfermagem e  do 

componente enfermagem gerontológica nos respectivos projetos pedagógicos das 

instituições pesquisadas (A e B). 

Neste estudo os resultados obtidos foram analisados  conforme análise 

descritiva e apresentados de forma descritiva em quadros a partir de eixos temáticos 

oriundos das principais questões nominados em: conhecimento  sobre os 

participantes da pesquisa, conhecimento do ensino do componente enfermagem 

gerontológica, e conhecimento  dos projetos pedagógicos . Foram interpretados à 

luz da Lei das Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em 

Enfermagem, regida pela Resolução do Conselho de Ensino Superior (CES) de nº. 

03, de 7/11/2001, além dos Projetos Pedagógicos das Instituições A e B, 

complementados pelo Referencial Teórico de Donald Shöon e da literatura 

pertinente à temática.  

 

 

5.1  CONHECIMENTO SOBRE OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Inicialmente, temos o quadro de  caracterização sociodemográfica e 

profissional dos participantes, elaborado com o objetivo de situar quem são os 

docentes envolvidos com o ensino de enfermagem nessa área de conhecimento. 

O quadro de caracterização sociodemográfica e profissional (Quadro 1) foi 

construído a partir dos resultados obtidos do instrumento de coleta de dados. 

Comtempla informações relacionadas a sexo; estado civil; idade; profissão; tempo 

de formação; função; vínculo profissional; qualificação profissional; e formação 

profissional em enfermagem gerontológica. 
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CARACTERÍSTICAS  PARTICIPANTES DA PESQUISA 

SEXO 
Feminino 
Masculino 

 
04 
03 

ESTADO CIVIL 
Casado  
Solteiro 
Viúvo  

União estável 
Outro 

 
04 
03 
- 
- 
- 

FAIXA ETÁRIA 
25-29 anos 
30-34 anos 
35-39 anos 
40-44 anos 
45-49 anos 
50-54 anos 
55-60 anos 

Acima de 60 

 
02 
- 

03 
01 
- 
- 
- 

01 
PROFISSÃO 
Enfermeiro 

Outra 

 
07 
- 

TEMPO DE FORMAÇÃO 
01-04 anos 
05-10 anos 
10-15 anos 
15-20 anos 
20-30 anos 

Mais de 30 anos 

 
04 
- 

01 
01 
- 

01 
FUNÇÃO 
Docência 

Docente Assistencial 

 
04 
03 

VINCULO PROFISSIONAL 
Contrato CLT 

Funcionário Público 

 
05 
02 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
Especialização 

Mestrado 
Doutorado 

 
03 
03 
01 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA 

Sim 
Não 

 
 
- 

07 

Quadro 1 - Caracterização sociodemográfica de Enfermeiros Docentes, de 
Instituições de Ensino Superior.  Natal/RN, 2014. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

De acordo com os resultados apresentados no Quadro-1, verifica-se que 

foram sete os participantes deste estudo; sendo todos docentes, e dois destes 

exercendo no momento as funções de docência e de coordenação de curso de 

graduação de enfermagem (um de instituição pública e outro de instituição privada), 

e os demais (cinco) exercem somente a função de docente,  sendo um de instituição 

pública, e quatro, de instituição privada.  
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Com relação à variável sexo, observa-se que dos sete participantes do 

estudo, quatro são mulheres e três são homens, desses últimos um da Instituição A 

dois da são da Instituição B . Esse resultado mostra  que há uma discreta maioria de 

profissionais do sexo feminino, em total de quatro profissionais. Trata-se de um 

resultado que condiz com a literatura, que afirma ser a Enfermagem uma profissão 

com características femininas (feminilidade), além de também ter a feminização 

como outra característica, haja vista o  maior número de profissionais mulheres em 

seu processo de trabalho (LOPES; LEAL, 2005). 

A esse respeito, Lopes e Leal (2005), referem que desde os seus primórdios 

a mulher tem um papel singular no cuidado ao ser humano, sendo reconhecida por e 

ser bondosa, caridosa, religiosa, obediente e servil, características estas que fizeram 

da figura da mulher essencialmente a produtora do cuidado humano.   

Esse resultado é corroborado pelos estudos de Aquino et al. (1993); Oliveira 

et al. (2007), que avigoram que a diferença dos gêneros na Enfermagem  é 

visualizada desde seus  tempos remotos, onde a mulher é figura essencial na prática 

cuidado.  

A profissão de enfermagem é mundialmente reconhecida como a  arte do 

cuidar  e, dessa forma, se consolida como profissão eminentemente feminina, uma 

vez que a maioria das atividades que realizava  eram similares às realizadas no 

cuidado da sua família, dos doentes e do seu lar, caracterizadas na figura de uma 

mulher-mãe, detentora de saber e práticas de saúde informais, transmitidas  de 

mulher para mulher (LOPES; LEAL, 2005). Trata-se de um fato secular que 

caracteriza a profissão de enfermagem e permanece até os dias atuais. 

Sobre a variável idade, observa-se no Quadro-1 que a maioria dos 

participantes  se encontra na faixa etária entre 35-39 anos e em  menor quantidade 

com idade acima dos 60 anos. Percebe-se que a faixa etária de adulto jovem é a de 

maior destaque neste estudo, o que nos leva a pressupor que estes profissionais 

tiveram uma formação profissional em currículos atuais, nos quais os componentes  

da área  saúde do idoso, já fossem parte dos mesmos. Resultado semelhante foi 

encontrado no estudo de Oliveira, et al. (2007). 

Quanto aos resultados relacionados ao tempo de formação dos  

profissionais participantes deste estudo,  quatro destes, isto é, a maioria,  concluíram 

seus cursos recentemente, em um período que não ultrapassa quatro anos.  

Resultado este que nos faz supor  que eles devam ter recebido conteúdos acerca do 
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envelhecimento, haja vista a nova proposta do Currículo Mínimo de formação para o 

enfermeiro regido pela Resolução do Conselho de Ensino Superior (CES) de nº. 03, 

de 7/11/2001,  que ressalta a necessidade do componente saúde do idoso, diante 

das mudanças populacionais decorrentes do processo de transição demográfica da 

população. 

Quanto à qualificação profissional dos participantes, identificou-se, entre os 

docentes participantes, que  dois possuem mestrado e três são especialistas.  Entre 

os dois coordenadores das duas instituições, um deles é Doutor (Instituição A), e o 

outro, especialista (Instituição B). 

Trata-se de resultados importantes, pois trazem a preocupação das 

instituições de ensino em selecionarem docentes capacitados para atuarem no 

processo de ensino-aprendizagem, viabilizando uma formação de sujeitos críticos e 

reflexivos, comprometidos com uma assistência de qualidade. Contudo, no que 

tange à capacitação ou qualificação na área da enfermagem gerontológica, há 

lacunas entre os docentes investigados.  

  Para Montanholi et al. (2010), a educação gerontológica é insuficiente, e 

infere que  recursos humanos especializados para trabalhar em gerontologia tanto 

na assistência como na docência e pesquisa são escassos.    

Sobre essa questão, estudo realizado por Diogo e Duarte (1999),  evidencia 

ser escasso o número de docentes que trabalham na área de atenção à saúde do 

idoso, além disso, é pequeno o número de profissionais  qualificados, em cursos de 

pós-graduação, o que pode contribuir para que o ensino nessa área de 

conhecimento inclua docentes preparados somente a partir de sua experiência ou 

conhecimento obtido pelo autoestudo. 

  Tavares et al. (2008), reforçam  que existem poucos docentes de 

enfermagem  envolvidos em cursos de pós-graduação  estudando enfermagem 

gerontológica  e a  maioria ministra os conteúdos de saúde do idoso através  de sua 

experiência. Ao desenvolver seu estudo sobre o ensino de gerontologia nos diversos 

cursos da área da saúde,  evidenciou que a maioria dos acadêmicos de 

Biomedicina, de Enfermagem e de Medicina não conhecia nenhum geriatra ou 

gerontólogo entre os docentes que ministravam conteúdos relacionados ao  

processo de envelhecimento.  

Ainda com relação aos resultados apresentados no Quadro-1, no que se 

refere ao processo de trabalho dos docentes participantes, observa-se que, dos sete 
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participantes, os cinco participantes  da Instituição B  são contratados em regime 

CLT, e  os dois da Instituição A, em regime estatutário. Sabe-se que os docentes 

celetistas, em geral, possuem outros vínculos trabalhistas, tendo que fragmentar o 

seu tempo de trabalho em diversas instituições onde realiza suas atividades, o que 

pode ocasionar sobrecarga de trabalho, dificultando a operacionalização das suas 

atividades de ensino. 

 

5.2 CONHECIMENTO DO ENSINO DE ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA  

 

A seguir, o Quadro-2 apresenta a caracterização do ensino do componente 

curricular enfermagem gerontológica das instituições de ensino A e B na perspectiva 

dos professores pesquisados e  elaborada a partir de uma leitura dos resultados 

obtidos. Inicialmente, identificaram-se alguns aspectos relacionados à 

caracterização do ensino do componente enfermagem gerontológica, bem como o 

seu conhecimento sobre o Projeto Pedagógico, com o intuito de contextualizar o 

componente curricular em foco e situá-lo em sua estrutura organizativa. 

Assim, foram identificados: - Conhecimento do projeto pedagógico no qual 

leciona; - A carga horária de Integralização Curricular; - Tempo de Curso em 

semestres; - Perfil  do Profissional a formar;  - Estrutura do componente  

enfermagem gerontológica  no currículo; - Carga horária teórica; Carga horária 

prática; e Conteúdos e Métodos de ensino teórico-prático. 

 

 
ENSINO DE 

ENFERMAGEM 
GERONTOLÓGICA 

INSTITUIÇÃO   A INSTITUIÇÃO   B 

Conhecimento 
Do projeto 

Pedagógico 

 A1 e A2: “conheço o  projeto 
pedagógico minha instituição de ensino” 

B1, B2, B3, B4 e B5: “conheço o  
projeto pedagógico minha 
instituição de ensino” 

Integralização de 
carga horária 

Curricular  

A1 e A2: “ 4.505 horas” B1: “ 4.040 horas”: 
B2 e B5: “4050 horas”;  
B3 e B4: “não responderam” 

Semestres  
Por instituição 

 de 
Ensino 

A1 e A2: “ 9 semestres” B1, B2, B3, B4 e B5: “10 
semestres” 
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Perfil 
Profissional 

A 
Formar 

 
 
  

A1:“Enfermeiro com competência 
técnica, política, educativa, para saber 
agir profissionalmente, com base nos 
princípios do SUS” 
 A2:“O constante na Resolução  
CNE/CNS n° 03  de 7 de novembro de 
2001, Perfil Generalista” 

B1: “O principal enfoque é o 
enfermeiro generalista com visão 
humanescente.”  
B2: “Profissional crítico, reflexivo, 
humanescente e comprometido 
com a profissão.” 
B3: “ Generalista” 
B4: “Profissional  humanescente 
que atenda as expectativas do 
paciente.” 
B5:“Profissional generalista, 
sensível, crítico, reflexivo e 
transformador com habilidades e 
competências técnicas, políticas, 
humanas, éticas e educativas.” 

 
 
 
 

Estrutura 
Do componente 

Enfermagem 
Gerontológica 

No 
Currículo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 A1:“Concorda ser um componente 
transversal, embora não conheça esta 
transversalidade ao longo do currículo,  
gostaria de conhecê-la”.  
 A2:“Entende ser transversal ao longo 
dos componentes curriculares da 
formação”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1:“São vistos transversalmente, 
na atenção básica, na média 
complexidade e na alta 
complexidade”.  
B2: “A saúde do idoso faz parte 
de outros componentes 
curriculares, está inserido dentro 
de uma unidade programática, 
com 10 aulas teóricas de saúde 
do idoso”. 
B3:“O componente curricular é 
visto dentro de uma unidade 
programática, como conteúdo 
parte de componentes 
curriculares.” 
B4:“Se comporta como um 
componente curricular, ofertado 
no 7° eixo”. 
B5: “Contém  um componente 
curricular, a discussão se inicia 
na unidade programática do 6° 
eixo e aprofunda-se no 7° eixo e 
8° eixo”. 

 
Carga 

HoráriaTeórica 
 
 

A2:“Não é possível somar, pois está 
diluído em diversos componentes”. 

B1: “traz “80 horas teóricas”;  
B2: “Não sei”;  
B3: “60 horas”; 
B4: “120 horas”;  
B5: “80 horas”; 

 
Carga 

Horária prática 

A2:“Não é possível somar, pois está 
diluído em diversos componentes”. 

B1: “40 horas práticas”;  
B2: “Não sei”;  
B3: “60 horas”; 
B4: “Não informou”; 
B5:  “20 horas em média”; 

 
 
 
 
 

Conteúdos 
 

A1:“são abordados: transição 
demográfica e epidemiológica; Políticas 
de atenção a saúde do idoso; Fragilidade 
e demências; Avaliação geriátrica 
ampliada; Modelo assistencial de 
atenção a saúde do idoso no SUS; e as 
Funções do enfermeiro na prática de 
cuidado a saúde da pessoa idosa.” 
A1:“Não foi abordado “Alterações físicas 
e fisiológicas do envelhecimento; 
A2:“são abordados: o Processo de 
transição demográfica e epidemiológica; 

B1, B2, B3, B4 e B5:“são 
abordados:  Transição 
demográfica e epidemiológica; 
Alterações físicas e fisiológicas 
do envelhecimento; Políticas de 
atenção a saúde do idoso; 
Fragilidade e demências; Modelo 
assistencial de atenção a saúde 
do idoso no SUS;  Funções do 
enfermeiro na prática de cuidado 
a saúde da pessoa idosa”. 
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Políticas de atenção a saúde do idoso;  
Modelo assistencial de atenção a saúde 
do idoso no SUS”. 
 A2:  “Não são abordados as: Alterações 
físicas e fisiológicas do envelhecimento; 
Fragilidade e demências; e as Funções 
do enfermeiro na prática de cuidado a 
saúde da pessoa idosa”. 

B1,B2, B3, B4 e B5:“Não aborda 
a avaliação geriátrica ampliada”. 
 

 
 
 

Método de 
Ensino 

Teórico-prático 

A1:“Utiliza-se a pedagogia  
problematizadora  a partir de exposição  
dialogada, leitura, discussão e reflexão  
de textos; na prática, trabalha-se a visita 
e os cuidados de enfermagem aos 
idosos em  instituições de longa 
permanência e na atenção primária de 
saúde (visita domiciliar, consulta de 
enfermagem).” 
A2: “ Não respondeu”. 

B1, B2, B3, B4 e B5: “Utilizamos 
a pedagogia vivencial 
humanescente; Na teoria 
usamos: aula expositiva, filmes, 
seminário, campanhas de 
sensibilização, artigos para 
leitura. Na prática trabalhamos: 
visita domiciliar, exame físico, 
consulta de enfermagem, 
sistematização da assistência  e 
procedimentos técnicos”. 

Quadro 2- Caracterização do ensino de enfermagem gerontológica nas instituições 
de ensino de enfermagem pública e privada. Natal/RN, 2014. Fonte: Dados da 
pesquisa. 

 

 

Conforme os resultados apresentados no Quadro-2, quando indagado aos 

docentes se esses conheciam o Projeto Pedagógico (PP)  do curso no qual 

lecionam, todos eles responderam afirmativamente. Isso implica em dizer que estes 

profissionais conhecem  a estrutura e organização do currículo de formação do 

enfermeiro. Além disso, espera-se ser também do conhecimento destes os princípios 

e diretrizes do Projeto Pedagógico a seguirem no processo de formação do  

enfermeiro. 

                  Sobre o total da carga horária de integralização curricular dos cursos de 

enfermagem em estudo, observa-se uma divergência entre as instituições: a 

instituição A um total de 4.505 horas integralizadas em nove semestres para a 

formação do enfermeiro. Enquanto que a instituição B utiliza uma carga horária de 

4.050 horas na formação do enfermeiro, distribuídas em 10 semestres. Se 

compararmos as duas instituições de ensino superior, verifica-se que, apesar de a 

Instituição B possuir uma carga horária inferior em 455 horas, nesta, o tempo de 

integralização do curso é maior do que na Instituição A, com carga horária superior. 

Tal fato decorre em função de a Instituição A ter um curso ministrado em dois turnos, 

manhã e tarde, e, a Instituição B, apenas no turno da tarde. 

Sobre essa questão, o Parecer CNE/CES nº 213/2008 recomenda que a 

carga horária mínima para o curso de graduação de enfermagem  em 4.000 horas, 
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lembrando que os estágios e atividades complementares dos cursos de  graduação  

não deverão exceder a 20% da carga horária   total   do   curso (BRASIL, 2008). 

Quanto ao  limite   de   integralização, o  curso de enfermagem  deve 

obedecer o constante no    Parecer CNE/CES nº 8/2007, que, para o grupo de 3.600 

a 4.000 horas, traz o tempo mínimo de 5 anos para sua integralização (BRASIL, 

2007). 

Ocorre que determinados currículos de graduação de enfermagem, algumas 

vezes, fazem uso de pareceres desatualizados, em geral, em cursos cujo processo 

de mudanças é demorado, interferindo para a formação de um profissional mais 

atualizado.  

Outro resultado apresentado Quadro-2 diz respeito ao perfil de enfermeiro 

que se deseja, na percepção dos docentes das duas Instituições A e B. Verifica-se, 

que, na Instituição A, prevalece o perfil de enfermeiro generalista, com ressalvas a 

competências e habilidades para o trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 

relação à Instituição B, alguns dos docentes, além de ressaltarem o profissional 

generalista, sinalizaram a importância da competência técnico-científica, sendo que, 

para a maioria destes  docentes, é importante que o enfermeiro seja também um 

profissional humanescente.  

Para Cavalcanti (2010),  a humanescência se traduz na construção de um 

profissional criativo, sensível, reflexivo, voltada para a formação integral do ser, 

para o desenvolvimento da sua inteligência, do seu pensamento e construção do 

conhecimento. Características importantes para a construção de profissionais 

condizentes com a proposta de formação atual. 

A respeito da estrutura de ensino do componente enfermagem gerontológica 

no currículo observa-se que ambos os participantes da instituição A, apesar de 

concordarem que este se apresente no currículo, como um tema transversal, um 

deles afirmou “não conhecê-la”, conforme    aparece nas falas abaixo: 

 

Concordo ser um componente transversal, embora não conheça esta 
transversalidade ao longo do currículo gostaria de conhecê-la. (A1) 
 
 Entendo ser transversal ao longo dos componentes curriculares da 
formação. (A2)   

 

Conforme as falas dos docentes da Instituição A, vê-se que, apesar da 

existência da transversalidade na estrutura do currículo  que lecionam, a 
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transversalidade do conhecimento do componente enfermagem gerontológica 

parece ainda um pouco distante do alcance de um deles, quando este ressalta saber 

da sua presença transversal, todavia “gostaria de conhecê-la”. Sobre isso, parece 

que um dos docentes da Instituição A apresenta dificuldade com esta realidade. 

Sabe-se que a transversalidade relaciona-se a um método de abordagem 

de um conhecimento necessário a um trânsito em grande parte de um currículo, 

possibilitando que temas mais amplos, por exemplo, sejam contemplados de forma 

interdisciplinar em diversas áreas de conhecimentos que compõem uma estrutura 

curricular.  

De acordo com Ramos e Ferreira (2006), a transversalidade de uma área de 

conhecimento ou tema refere-se à abordagem de conteúdos inseridos em todos os 

eixos, módulos e unidades de um currículo, a fim de oferecer ao discente uma visão 

panorâmica de um determinado tema. Ou seja, um conjunto de temas que devem 

ser integrados nas diferentes unidades de um currículo.  

A transversalidade está relacionada a um método de abordagem do 

conhecimento adotado atualmente por grande parte dos currículos de formação 

profissional, pois possibilita que temas complexos e amplos possam ser 

contemplados de forma interdisciplinar em todas ou em algumas das áreas de 

conhecimentos que compõem uma estrutura curricular. E talvez seja esta uma das 

dificuldades do participante A1. 

Contudo, para os docentes da Instituição B, os resultados indicam ser 

unânime entre os docentes a vivência com a transversalidade no ensino do 

componente enfermagem gerontológica ao longo da estrutura do currículo que 

lecionam. Vejamos alguns dos depoimentos a respeito a seguir: 

 

São vistos transversalmente, na atenção básica, na média 
complexidade e na alta complexidade. (B1)  
A saúde do idoso faz parte de outros componentes curriculares, está 
inserido dentro de uma unidade programática, com 10 aulas teóricas 
de saúde do idoso. (B2) 
O componente curricular é visto dentro de uma unidade 
programática, como conteúdo parte de componentes curriculares. 
(B3) 
 

 

 Mesmo todos os participantes concordando ser  a Enfermagem 

gerontológica um tema transversal ao longo do currículo, identificam-se algumas 

divergências nos depoimentos  quanto à sua inserção ao longo  dos componentes 
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da matriz curricular, o que demonstra  não existir  totalmente um entendimento 

acerca da transversalidade  desse componente por parte dos docentes, numa 

mesma  estrutura curricular.   

Ainda sobre a transversalidade, Barbieri (2004), afirma que esta representa 

um grande avanço no processo de ensino-aprendizagem e deve funcionar como um 

eixo fundamental dos conteúdos, objetivos e princípios, valorizando as 

interconexões disciplinares. A palavra “eixo” refere-se à peça mãe do currículo, que 

permite  que todas as outras peças girem em torno de si. 

Para alguns educadores, fazer uso do conhecimento em sua 

transversalidade e operacionalizá-lo ao longo de uma estrutura curricular tem sido 

um dos maiores desafios desses especialistas, haja vista alguns fatores importantes 

a se considerar, com intuito de obtenção de êxito quando um currículo utiliza a 

transversalidade.  

Entre alguns, citam-se a capacitação do corpo docente, o envolvimento e a 

motivação para aplicação de um conhecimento transversal, que nem sempre 

ocorrem  em relação direta com a área de ensino de seu componente. Para isso, se 

faz necessário um planejamento interdisciplinar para facilitar que as demais áreas de 

conhecimento se aproximem dos conteúdos definidos como transversais em um 

currículo ( SOUZA, et al. 2012). 

Costa e Miranda (2010), assinalam que a integração interdisciplinar e a 

transversalidade, na maioria das instituições de ensino da área de saúde, se 

comportam como uma prática realizada por grande parte dos docentes, porém sua 

operacionalização, na maioria das vezes, apresenta-se ineficaz, por se encontrar 

limitada ao compartilhamento de conhecimentos específicos, a depender, 

geralmente, da própria iniciativa docente, do planejamento e da condução da 

disciplina. A transversalidade não pode recair sobre atividades desordenadas e 

ocasionais. 

Com relação à carga horária estabelecida para o componente enfermagem 

gerontológica. Observa-se nas falas dos participantes das Instituições A e B, não 

existir  uma convicção sobre um total de horas fixo, pré-estabelecido para ambas as 

instituições. Segundo os depoimentos dos docentes, há divergências quanto à carga 

horária. Senão vejamos: 
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Não é possível somar, pois está diluído em diversos componentes[.] 
(A2) 
 
80 horas teóricas (B1);  Não sei (B2); 60 horas  (B3);  120 horas (B4); 
80 horas . (B5) 
 
 

Tal divergência de entendimento entre os docentes, algumas vezes, pode 

representar uma fragilidade quanto à integralidade do processo educativo, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos inerentes à constituição dos 

componentes de ensino, cuja clareza deve ser contínua em toda a estrutura do 

currículo. 

Assim, a falta de um entendimento mais equânime entre os docentes, no 

que se refere à carga horária teórica e prática, indique-nos a necessidade do maior 

envolvimento por parte dos docentes com o projeto pedagógico do curso  no qual 

desenvolvem suas atividades.  

Achados semelhantes foram encontrados por Oliveira et al. (2007); Diego e 

Duarte (1999), quando enfatizam que a não uniformidade da carga horária do 

componente de ensino enfermagem gerontológica é um resultado a se esperar, 

sendo determinado pela flexibilização atual dos currículos, dificultando uma 

determinação de carga horária para os conteúdos abordados.  

A fragilidade da integralidade do processo educativo, da articulação teoria-

prática e da integração curricular leva  à construção de apenas algumas habilidades 

e competências constituintes do corpo da profissão. O ideal seria uma distribuição 

mais harmônica dos currículos formativos, procurando contemplar tanto a formação 

crítica quanto a técnica. 

Quanto aos resultados referentes aos conteúdos de ensino do componente 

enfermagem gerontológica, os principais assuntos abordados pelas Instituições de 

ensino A e B foram: Processo de transição demográfica e epidemiológica; 

Alterações físicas e fisiológicas do envelhecimento; Políticas de atenção à saúde do 

idoso; Fragilidade e demências; Modelo assistencial de atenção à saúde do idoso no 

SUS; e as Funções do enfermeiro na prática de cuidado à saúde da pessoa idosa. 

Ressalta-se que a temática de avaliação geriátrica não foi abordada pela Instituição 

B.  

Observa-se, ainda, haver entre  os docentes da instituição  uma divergência 

entre os conteúdos ministrados, quando afirmaram:  
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Não são abordadas o conteúdo sobre as Alterações físicas e 
fisiológicas do envelhecimento. (A1) 
 
 Não são abordados as: Alterações físicas e fisiológicas do 
envelhecimento; Fragilidade e demências; e as Funções do 
enfermeiro na prática de cuidado a saúde da pessoa idosa. (A2)  
 
B1, B2, B3, B4 e B5: Não aborda  a avaliação geriátrica ampliada.  

 

 

Sobre esta questão, observa-se que, entre uma instituição e outra, essa falta 

de uniformidade é clara e, entre as principais divergências, estão os conteúdos 

principalmente no que se refere à carga horária teórica  e prática a eles destinadas. 

Vê-se que, em ambas as instituições de ensino estudadas, a maioria dos 

conteúdos são partes inerentes à Portaria/GM de nº 2.528, de 19 de outubro de 

2006, cuja operacionalização está pautada no Caderno 19 da Atenção Básica, 

considerado uma das principais referências para os profissionais de saúde 

(BRASIL,2006). 

Apesar disso, observa-se que as falas dos docentes divergiram quanto aos 

conteúdos ensinados, mesmo quando estes são da mesma instituição. Resultados 

semelhantes foram encontrados nos estudos de Tavares et al., 2008; Diogo e 

Duarte, 1999; Oliveira et al., 2007. 

Com base no Caderno de Atenção Básica n° 19 alguns conteúdos de 

enfermagem gerontológica precisam ser abordados no ensino deste componente, 

tais  como: - Políticas públicas de relevância para a saúde da pessoa idosa no 

sistema único de saúde – sus; Humanização e acolhimento à pessoa idosa na 

atenção básica; Comunicação com a pessoa idosa; Promoção de Hábitos 

saudáveis; Atribuição dos profissionais da atenção básica no atendimento à saúde 

da pessoa idosa; Avaliação global da pessoa idosa na atenção básica; Suporte 

familiar e social; Diabetes mellitus; Incontinência urinária; Depressão; Demência; 

Atenção domiciliar às pessoas idosas; Gerenciamento ou cuidados com a pessoa 

em processo de envelhecimento; Avaliação multidimensional rápida da pessoa 

idosa; Fragilidade em idosos; Envelhecimento e  medicamentos; Osteoporose; 

Quedas; e Hipertensão arterial Sistêmica (BRASIL, 2006). 
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Por sua vez, Santos (2000),  a partir de seu estudo de reflexão acerca da 

enfermagem gerontológica e o processo de trabalho do enfermeiro, destaca a 

importância de que os cursos de graduação em enfermagem ministrem conteúdos 

de gerontologia, mesmo que sejam oferecidos de forma optativa  como uma 

disciplina. 

Destaca, ainda, a necessidade de as instituições formadoras se porem à 

frente da questão do envelhecimento atual, e assumirem a responsabilidade  na 

introdução de conteúdos voltados ao envelhecimento, ao cuidado com o ser idoso, 

para possibilitar uma formação apta para cuidar do idoso em todas as suas 

dimensões,  com qualidade de vida, autonomia e participação social 

(SANTOS,2000). 

 Nessa perspectiva, Santos e Meneghin (2006), ao se colocarem sobre a 

qualidade e quantidade dos conteúdos sobre envelhecimento abordados e 

experienciados pelos profissionais no processo de formação, consideram que tais 

aspectos afetam no desenvolvimento dos cuidados dispensados à pessoa idosa e, 

por isso, há necessidade de pesquisas sobre o que é ensinado, como é ensinado, o 

tempo dispensado ao assunto e qual a importância desse conteúdo para a formação 

desses profissionais. 

Na literatura especializada não há indicativos sobre o total  dos conteúdos 

ou da carga horária teórica e prática  do componente enfermagem gerontológica 

necessários à formação do enfermeiro. Contudo, a Resolução do Conselho de 

Ensino Superior (CES) de nº. 03, de 7/11/2001, sobre as diretrizes mínimas para o 

curso de graduação em enfermagem, em seu art. 3° afirma que: 

 

 um enfermeiro com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, deve ser capaz de conhecer e intervir sobre os problemas 
de saúde e doença mais prevalentes no perfil epidemiológico 
nacional, como produtor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 

2001). 
 
 

E em  seu art. 5º  ressalta que,  a formação do enfermeiro tem por objetivo 

ofertar ao profissionais conhecimentos suficientes  para o exercício de competências 

como: atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas 

dimensões, em suas expressões e fases evolutivas; atuar nos programas de 
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assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e idoso 

(BRASIL, 2001). 

Assim, com base na  Resolução do Conselho de Ensino Superior (CES) de 

nº. 03, de 7/11/2001, a qual  destaca ser o cuidado ao idoso uma das competências 

do enfermeiro, isso nos leva a propor que as instituições de ensino ofertem 

conteúdos que embasem o enfermeiro para o desenvolvimento de suas ações de 

cuidado à pessoa idosa. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), (2010), para o ano de 2050, estima-se que existirão dois bilhões de pessoas 

com 60 anos ou mais em todo o mundo. No Brasil, a população envelhece em igual 

velocidade,  e a cada ano são incorporados à população brasileira 650 mil idosos. 

Fato este que gera preocupação e necessidade de um enfermeiro com competência 

suficiente para lidar com o envelhecimento em todas as suas dimensões e a 

prestação de um cuidado integral à pessoa idosa, em consonância com o SUS e a  

Resolução do Conselho de Ensino Superior (CES) de nº. 03, de 7/11/2001. 

Sobre essa questão, o Estatuto do Idoso, regido pela  Lei nº. 10.741, de  1º 

de outubro de 2003, dispõe em seu artigo 22 que os conteúdos relacionados ao 

processo de envelhecimento estejam inseridos nos currículos dos diversos níveis de 

formação, na perspectiva de reduzir preconceitos sobre a velhice e valorizar a 

produção de conhecimentos relacionados ao envelhecimento (BRASIL, 2003).  

Corroborando, Tavares et al. (2008), ratificam que existe uma lacuna na 

formação profissional na área  de saúde quanto ao ensino de gerontologia e ressalta 

a importância da inclusão de conteúdos de forma específica nos currículos dos 

cursos de graduação, na perspectiva de proporcionar um conhecimento mais sólido, 

bem como conscientizar os discentes sobre o envelhecer.   

Assim, há evidências de que, apesar de os participantes afirmarem conhecer 

o projeto pedagógico da instituição na qual lecionam, em alguns aspectos como a 

integração do ensino do componente de enfermagem gerontológica, sua estrutura, 

carga horária teórico-prática e conteúdos, percebe-se haver algumas divergências, 

mesmo entre os docentes de uma mesma instituição. O que pode ser acarretado 

pelo déficit de conhecimento sobre o currículo , ou devido a um corpo docente se 

encontrar numa faixa de idade mais jovem, que ainda não teve oportunidades de 

vivenciar um processo de construção do projeto pedagógico. 
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Quanto aos resultados do Quadro-2, relacionados à metodologia de ensino 

teórico e prático utilizada no processo de ensino do componente enfermagem 

gerontológica, nas duas instituições de ensino, destacam-se os seguintes 

depoimentos: 

 

Para A1: A metodologia utilizada é a pedagogia de problematização, 
a partir de aula expositiva dialogada, leitura, discussão e reflexão  de 
textos; e na prática  é trabalhado a visita e cuidados de enfermagem 
aos idosos em  instituições de longa permanência, visita domiciliar e 
consulta de enfermagem. 
 
Para B1, B2, B3, B4 e B5:  Utilizamos a pedagogia vivencial 
humanescente. Na teoria usamos: aula expositiva, filmes, seminário, 
campanhas de sensibilização, artigos para leitura. Na prática 
trabalhamos: visita domiciliar, exame físico, consulta de enfermagem, 
sistematização da assistência  e procedimentos técnicos. 
 
 

Nos resultados apresentados, verifica-se que, de acordo com os docentes  

das instituições de ensino estudadas, há a utilização de estratégias e técnicas 

metodológicas que permitem ao estudante conhecer e reconhecer a realidade do 

envelhecimento, procurando caminhos diversos que despertem esses para as 

questões acerca desta temática. Resultado este condizente com a proposta da 

metodológica inserida nos projetos pedagógicos, conforme se expressam:  

 

A: Baseia-se na aprendizagem problematizadora, interdisciplinar e 
transdisciplinar, com reflexões e discussões sobre os problemas 
reais vivenciados pelos alunos, para a construção da visão crítica  e 
transformadora da realidade. 
B: Ressalta a pedagogia que associa os princípios educacionais 
freirianos ao pensamento complexo, a qual visa à formação integral 
do Ser. Tem como princípios a criatividade, sensibilidade, ludicidade 
e reflexividade. Uma pedagogia voltada para a formação integral do 
ser.  
 
 

Tais resultados demonstram que as estratégias metodológicas refletem a 

preocupação da inserção dos alunos na realidade, para que estes possam conhecer 

os diversos cenários e contextos do envelhecimento e de atuação do enfermeiro, 

conforme as diretrizes  da Resolução do Conselho de Ensino Superior (CES) de nº. 

03, de 7/11/2001, ao enfatizar sobre esta necessidade.   

Percebe-se haver que os docentes vislumbram pela construção do ensino do 

componente enfermagem gerontológica que permita ao profissional, conhecer  e 
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atuar nos diferentes cenários da prática  em saúde em todos os níveis de atenção, 

na perspectiva de uma assistência integral ao idoso.   

Resultados semelhantes aos citados por Freitas e Mendes (2003), que, ao 

pesquisarem  sobre metodologias de ensino nas universidades de enfermagem  do 

Ceará, identificaram uma não uniformidade  entre as estratégias de ensino utilizadas 

na abordagem dos conteúdos sobre o envelhecimento, contudo   observaram existir 

uma particularidade comum a todas: a inserção de estratégias metodológicas 

voltadas para a articulação do aluno com a realidade. 

Ribeiro, Rauen e Prado (2004), colocam que a metodologia da 

problematização tem se apresentado com destaque, uma vez que permite, ao aluno 

atuar como sujeito participante na construção do conhecimento, a partir de sua 

realidade, facilitando a articulação do conteúdo ao contexto histórico, cultural, social 

e técnico-científico, valorizando a capacidade de observação e de projetar soluções 

do aluno.   

 Shöon (2000), assinala que a formação profissional atual deve proporcionar 

ao aluno capacidade de construir o conhecimento a partir da  sua ação-reflexão 

sobre um determinado fenômeno/objeto de estudo, na perspectiva de conhecer e 

reconhecer o problema, refletir sobre o mesmo, criar estratégias de atuação e ser 

agente transformador da sociedade.  

A teoria da ação-reflexão tem como pressuposto que  a capacidade que o 

ser humano  tem de  refletir  sobre uma problemática, ocasiona ações modificadoras 

e novas formas de enxergar os problemas (SHÖON, 2000). 

Na área de saúde do idoso é necessário  estratégias de ensino que permita 

o discente conhecer e refletir sobre esta temática, sensibilizando-se e contribuindo 

para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, a fim de minimizar os preceitos 

existentes  sobre a velhice . 

Há ênfase numa formação profissional com estratégias de ensino teórico e 

prático que proporcionem uma formação profissional capaz de atuar em diversos 

cenários, reconhecendo as necessidades de saúde nos diversos ciclos da vida, 

possibilitando ações modificadoras nos diversos contextos, sobretudo na saúde do 

idoso.  

Sobre isso, a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994,que dispõe  sobre a 

criação da Política Nacional do Idoso,  em seu Capítulo IV, ressalta que as 

instituições de ensino devem adequar  seus currículos, metodologias e material 
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didático aos programas educacionais destinados ao idoso, inserindo nos currículos 

mínimos,  nos diversos níveis do ensino formal, estratégias metodológicas e 

conteúdos relacionados ao idoso que proporcionem uma formação adequada 

voltada para qualidade de vida e preservação da autonomia do idoso. 

 

 

5.3 CONHECIMENTO SOBRE  OS PROJETOS PEDAGÓGICOS  

 

O Quadro 3 traz a descrição  das bases conceituais de Enfermagem e  

Enfermagem gerontológica dos projetos pedagógicos das respectivas Instituições 

pesquisadas, A e B. Foi elaborado  após a análise dos projetos pedagógicos das 

Instituições de ensino A e B,  

 Ele traz  a síntese teórica de ensino das instituições pesquisadas, contendo 

as principais categorias que emergiram após a leitura dos Projetos Pedagógicos  

das instituições em consonância com o objeto de estudo, sendo organizado em três 

categorias: - Aspectos conceituais da Enfermagem; - Perfil de formação profissional; 

e - Bases conceituais propostos para enfermagem gerontológica nos eixos 

curriculares.  

 

 
CATEGORIAS  PROJETO PEDAGÓGICO DA 

INSTITUIÇÃO A 
PROJETO PEDAGÓGICO DA 
INSTITUIÇÃO B 

 
 
 
 

Conceito do ser 
enfermeiro 

Profissional com formação superior,  
responsável por organizar e qualificar 
o processo, os resultados e a força de 
trabalho em enfermagem, através de 
quatro processos de trabalho: o 
assistir/cuidar, gerenciar, educar e 
pesquisar. 

O agente do processo de trabalho 
da Enfermagem, portador de 
diploma de nível superior que, 
através da formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, que 
seja capaz de reconhecer e intervir 
sobre os problemas/situações de 
saúde-doença mais prevalentes no 
perfil epidemiológico com 
responsabilidade social e 
compromisso com a cidadania. 

 
 
Perfil profissional 
 
 

Um profissional com formação 
generalista, crítico e reflexivo, capaz 
de atuar nos diversos serviços de 
saúde, adequado às mudanças e 
desafios da realidade, com domínio 
de competências de acordo  com as 
necessidades da população. 
 
 
 
 
 

Formar um profissional sensível, 
criativo, reflexivo e transformador, 
com formação pautada nos 
conhecimentos das ciências 
humanas, sociais e biológicas que 
lhe possibilita atuar 
profissionalmente nos diversos 
cenários e situações dos processos 
saúde-doença. 
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Bases conceituais 
propostos para 

enfermagem 
gerontológica nos 
eixos curriculares 

 
 
A saúde do idoso é abordada nos 
eixos temáticos: 
 V –  Enfermagem, atenção básica e 
a saúde da família (CH Total 600 
horas): Desenvolver competências e 
habilidades para a promoção, 
proteção e cuidado  nas diversas 
fases de vida: infância, adolescência, 
adulta e idosa, atuando em domicílios, 
comunidades e rede básica de 
serviços de saúde.  
VI –Processo de trabalho em 
enfermagem na atenção integral à 
saúde em clínica ampliada (CH 
Total 540 horas): Fornecer  
conhecimentos e habilidades   no 
contexto da atenção ambulatorial e 
hospitalar, com foco na atenção 
integral  aos riscos e agravos  à saúde  
relativos às doenças crônico-
degenerativas e transmissíveis de 
todos os ciclos de vida. 
 
 

 
 
A saúde do idoso é evidenciada 
nos seguintes eixos: 
V – Enfermagem no contexto da 
atenção/ assistência a saúde (CH  
Total 360 horas) 
Estudo do processo do cuidar no 
âmbito da atenção/assistência 
considerando os diferentes níveis 
de atenção e níveis de 
complexidade do ser humano. 
VI - Enfermagem e a 
sistematização da assistência 
(CH Total 360 horas)  
Possibilitar o conhecimento e a 
reflexão acerca da prática do 
Enfermeiro que atua na Atenção 
Básica (AB), no âmbito da 
Estratégia de Saúde da Família 
(ESF), considerando a família nos 
diversos contextos e o processo 
saúde-doença na coletividade nos 
diversos ciclos de vida.  
VII- Saúde e suporte básico de 
vida (CH Total 360 horas):  Estudo 
das práticas do enfermeiro nas 
ações de atenção à criança, ao 
adolescente, ao adulto e ao idoso 
no âmbito da Atenção Básica, 
clínica ampliada e suporte básico 
de vida  assistenciais da Rede de 
Serviços de Atenção Básica, e pré-
hospitalar à criança, ao 
adolescente, ao adulto e ao idoso.  
VIII:  Saúde e suporte Avançado 
de vida (CH 360 Total): Estudo 
das ações de enfermagem na 
atenção aos riscos e agravos da 
criança, do adolescente, do adulto 
e do idoso no âmbito da média e 
alta complexidade hospitalar.  

Quadro 3 – Descrição das bases conceituais de Enfermagem e Enfermagem 
gerontológica  nos projetos pedagógicos nas instituições de ensino de enfermagem 
pública e privada. Natal/RN, 2014. Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 

 

Ao interpretar e analisar os principais elementos conceituais dos projetos 

pedagógicos das instituições investigadas, conforme síntese apresentada no 

Quadro-3, percebe-se que ambos os projetos pedagógicos das Instituições de 

ensino A e B, trazem uma proposta de perfil de enfermeiro generalista  que 

corrobora  a  Resolução do Conselho de Ensino Superior (CES) de nº. 03, de 

7/11/2001, a qual define o Enfermeiro  com uma formação generalista, humanista, 
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crítica e reflexiva, capaz de conhecer  e intervir nas diversas situações do processo 

saúde/doença de forma ética e responsável. 

Nas propostas dos projetos pedagógicos das instituições de ensino  A e B, 

quando visualizam-se os conceitos do “ser enfermeiro”, vê-se que a Instituição  A o 

retrata como um “Profissional com formação superior,  responsável por organizar e 

qualificar o processo, os resultados e a força de trabalho em enfermagem, através 

de quatro etapas em seu processo de trabalho: o assistir/cuidar, o gerenciar, educar 

e pesquisar”. 

  Outrossim, a instituição B o caracteriza como um  “agente do processo de 

trabalho da Enfermagem, portador de diploma de nível superior que, através da 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, seja capaz de reconhecer e 

intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença com responsabilidade social 

e compromisso com a cidadania”. 

Observa-se que tais conceitos, de ambas as instituições, são conceitos 

amplos que expressam um compromisso profissional com a formação de 

profissionais enfermeiros competentes para empreender uma práxis nos diversos  

cenários  de desenvolvimento de sua prática, entre os quais, os cenários de atenção 

à saúde da pessoa idosa, conforme demonstra a síntese do PP, no Quadro-3.  

O alcance para um perfil de profissional com  formação generalista, proposta 

em ambos os projetos pedagógicos, implica na  formação de um enfermeiro com 

competências e habilidades para  conhecer as necessidades e especificidades do 

cuidado ao idoso, o que condiz com conhecimentos sobre a Enfermagem 

gerontológica bem definidos e organizados em “eixos temáticos” ou “unidades 

integradas” nos currículos.  

Leonart e Mendes (2005),expressam a gerontologia como a ciência que 

estuda o idoso em  todas as suas dimensões, na perspectiva de conhecer e 

compreender o  seu processo saúde/doença e prestar um cuidado adequado. 

Com relação as bases  conceituais propostos nos eixos temáticos descritos 

na estrutura do currículo, observa-se que na Instituição A o conteúdo “idoso” é citado 

em dois eixos temáticos: Eixo V – Enfermagem, atenção básica e a saúde da 

família; e VI – Processo de trabalho em enfermagem na atenção integral à saúde em 

clínica ampliada. 

Contudo, alguns aspectos do componente enfermagem gerontológica não 

aparecem de forma explícita, como: a carga horária teórica e prática, bem como os 
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conteúdos propriamente ditos. Sabe-se tratar-se de um tema transversal, em ambos 

os PPs, sendo parte de disciplinas ou de unidades integradas, como é o caso da 

Instituição A, onde se insere na Disciplina Atenção Integral à Saúde I e Atenção 

Integral à Saúde II,  com carga horária total de 345 e 195 horas, respectivamente e 

que correspondem a toda a disciplina. 

No caso específico da segunda, quando identificamos  os conteúdos do 

componente enfermagem gerontológica inseridos no todo da disciplina, nos 

deparamos com uma carga horária aproximada de 60 horas (incluindo teoria e 

prática). Trata-se de uma informação não evidenciada de forma explícita,  mas 

diluída nos planos de ensino descritos (INSTITUIÇÃO A, PLANO DE CURSO DA 

DISCIPLINA: ATENÇÃO INTEGAL II, 2013). 

Por sua vez, na Instituição B,  observa-se, através do seu PP, que a 

temática saúde do idoso  se insere em quatro eixos temáticos: V – Enfermagem no 

contexto da atenção/assistência a saúde; VI - Enfermagem e a sistematização da 

assistência, VII- Saúde e suporte básico de vida e VIII - Saúde e suporte Avançado 

de vida.  

De forma semelhante, a Instituição B também apresenta a  temática  saúde 

do idoso apenas citada nos objetivos propostos em cada eixo temático, sem deixar 

definida claramente a carga horária teórica e prática nem os conteúdos 

programados.  É abordada no contexto de uma área integrada de conhecimentos, 

que utiliza diversas temáticas, incluindo a Enfermagem gerontológica.  

Nesta instituição a Enfermagem gerontológica está presente nas 

disciplinas de Processos e Interações Nutricionais (60 horas), Enfermagem e a 

Estratégia de Saúde da Família (90 horas); Enfermagem nas ações integradas de 

saúde do adulto e do idoso (120 horas); Prática vivencial do cuidado à criança,  ao 

adolescente , ao adulto e idoso  (90 horas); Enfermagem na atenção aos riscos e 

agravos da saúde do adulto e do idoso (120 horas) e Prática vivencial do cuidado  de 

risco à criança, ao adolescente, ao adulto e ao idoso  (90 horas). E, igualmente 

como na Instituição A, a carga horária e o conteúdo específico destinados ao 

componente enfermagem gerontológica não são claramente descritos. O total 

referido corresponde a toda a unidade integrada. 

Pode-se dizer, contudo, que os conteúdos de enfermagem gerontológica 

estão presentes nos projetos pedagógicos das instituições investigadas, mas 

observa-se não existir uma preocupação e organização bem definidas ao longo dos 
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projetos pedagógicos sobre esta temática, o que leva a uma dificuldade por parte 

dos docentes envolvidos, para sua operacionalização.  

Baffi (2002),entende o projeto pedagógico como um instrumento de gestão 

acadêmica que fornece os elementos conceituais, políticos e metodológicos que 

norteiam o  processo de ensino-aprendizagem para  formação profissional, devendo 

ser flexível e se adequar aos diversos cenários apresentados na realidade. Assim, 

compreende que este deve apresentar de forma clara a organização da  matriz 

curricular proposta para o perfil de profissional o qual se deseja formar.  

O que se observa neste estudo é que  não existe uma proposta clara, 

definida e organizada do ensino de enfermagem gerontológica, mesmo quando os 

projetos pedagógicos ressaltam o compromisso de uma formação generalista. 

Assim, o caminhar para uma formação profissional adequada em saúde do 

idoso, inicia-se com a sensibilização de toda a comunidade acadêmica para a  

construção de um projeto pedagógico claro e condizente com a atual realidade 

demográfica. 

. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considera-se que o atual ensino do componente enfermagem gerontológica 

em cursos de graduação em enfermagem tem crescido nas últimas décadas. As 

políticas educacionais e de saúde voltadas para a pessoa idosa, assim como as 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, concordam ser imperiosa a inserção 

desse conhecimento na formação dos profissionais de saúde, entre eles, o 

enfermeiro. 

A partir dos resultados alcançados neste estudo observa-se que, no contexto 

dos currículos das instituições formadoras pesquisadas, o ensino do componente 

curricular enfermagem gerontológica está presente, de forma transversal, embora 

haja algumas divergências no desenvolvimento deste ensino com relação à  sua 

inserção na matriz curricular, carga horária teórica  e prática, conteúdos  e  

estratégias metodológicas.   

A enfermagem gerontológica é um campo do conhecimento em ascensão, 

justificada pelo aumento da população idosa. É uma ciência que proporciona um 

aporte de conhecimento ao enfermeiro sobre o cuidado do ser idoso suas 

multidimensões. 

A esse respeito, a importância  dada por docentes  e coordenadores do 

curso ao ensino da enfermagem gerontológica na formação do profissional  do 

enfermeiro esteve presente ao longo deste estudo, quando sempre se colocaram 

positivamente sobre a temática em apreço.  

Observa-se que há envolvimento e preocupação com o ensino de 

enfermagem gerontológica, contudo, parece ser reconhecida como necessária uma 

avaliação contínua, se considerarmos que foram citadas lacunas com relação a 

alguns conteúdos e às vivências práticas oferecidas durante a formação que, ao que 

parece, não são suficientes.  

Sobre a forma   transversal do conhecimento com que são ministrados os 

conteúdos ao longo de algumas unidades integradas ou disciplinas, parece ser claro 

que o ensino do  componente enfermagem gerontológica não está bem definido ao 

longo do currículo nas instituições investigadas.  

Para a maioria dos participantes, essa transversalidade se apresenta muito 

clara na proposta do projeto pedagógico, mesmo que, ainda assim, haja 
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interpretações diferentes entre os docentes, no que se refere ao seu todo ou às 

partes,  como é o caso da própria carga horária, inserção , ou mesmo das 

possibilidades de experiências que devam proporcionar durante a formação.  

Porém, neste estudo observou-se que, quando essa transversalidade 

ocorreu em currículo com estrutura de disciplinas, não ficou clara para todos os 

docentes  a forma como ela acontece. Isto é, há necessidade de identificarem-se a 

inserção do componente, a sua interdisciplinaridade, a sua integração entre as áreas 

de conhecimento.  

Talvez o currículo que se encontra com esta dificuldade apresente uma 

distribuição de áreas de conhecimento pouco integradas, pois, mesmo fazendo uso 

da transversalidade no ensino do componente enfermagem gerontológica, na prática 

parece que sua operacionalização deixa a desejar.  Haja vista  um docente referir 

não conhecer a transversalidade do componente no currículo o qual leciona. 

Algo importante a se considerar foi que todos os profissionais docentes  

apresentou um bom nível de qualificação, sendo todos pós-graduados, com um 

deles em nível de Doutorado. Isso é bastante positivo e reflete a preocupação que 

as instituições de ensino em enfermagem têm de contratar para seu corpo de 

formação profissionais qualificados. Porém, ressalta-se que nenhum deles 

apresentou grau de qualificação na área específica de  enfermagem gerontológica. 

Em vista desses entraves relacionados ao componente enfermagem 

gerontológica, com os quais se deparavam docentes e coordenadores de curso de 

enfermagem investigados por este estudo, pode-se dizer que, nos projetos 

pedagógicos das instituições em discussão, a temática de enfermagem 

gerontológica ainda é  ministrada com pouca ênfase. Tal compreensão  advém-nos 

quando analisamos, no marco conceitual de enfermagem  de ambos os projetos 

pedagógicos, o compromisso para com uma formação generalista, com 

competências voltadas ao cuidado em todos os ciclos de vida, e se observa haver 

uma desarticulação entre a proposta de ensino teórica e sua aplicabilidade, durante 

o processo de formação do profissional.  

Ao que parece, verifica-se que existe por parte destes docentes um déficit na   

compreensão de como se dá a articulação entre os elementos conceituais que 

compõem um projeto pedagógico e a área do saber deste ensino, haja vista que 

poucos fizeram menção ao projeto pedagógico, mesmo afirmando  o conhecerem. 

Fato que deve ser considerado quando ocorrem as mudanças curriculares. 
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Tornando-se importante apropriarem-se deste conhecimento, para uma adequação 

mais ajustada das ações desenvolvidas durante o processo de formação 

profissional.  

Parece que as mudanças curriculares das instituições estudadas encontram-

se em análise e reformulação passando por ajustes interno, o que certa forma 

levarão a comunidade acadêmica das instituições de formação em enfermagem, a 

necessidade de adequação dos seus currículos quanto ao desenvolvimento do 

ensino de enfermagem gerontológica, condizente com o novo cenário de um país 

que está rapidamente envelhecendo. 

É urgente que estas instituições formadoras também possam contribuir para 

a formação de recursos humanos especializados na área do envelhecimento  e da 

velhice, contribuindo para  diminuir e/ou eliminar  os preconceitos  e os estereótipos  

em relação ao ser idoso e preparar profissionais  com autonomia e competência 

para implementação das ações de saúde nesta área de conhecimento. 

Refletir sobre as questões inerentes ao processo de envelhecimento 

estimula os profissionais a serem agentes transformadores da realidade, buscando, 

criando e recriando diversas estratégias nos cenários de atenção em saúde nos 

diversos níveis de complexidade, no atendimento integral à pessoa idosa. 

Cabe a cada curso de enfermagem pensar em estratégias e metodologias 

para a sua realidade, não se esquecendo de contextualizar este ensino.  

É importante que os currículos de formação profissional possibilitem cada 

vez mais oportunidades para a construção destes  conhecimentos, tanto na teoria 

como na prática, e o acesso seja cada vez maior para aqueles que assim o 

desejarem. 

Recomenda-se, ainda, aos gestores educacionais serem sensíveis às 

questões que envolvem o envelhecimento e as práticas de atenção integral à saúde 

do idoso, conforme as orientações das políticas de saúde vigentes, através de 

estudos de atualizações curriculares, de forma a contribuir sempre para um currículo 

atual, e aproximado da realidade  para a qual se destina a formar seus profissionais. 

Destaca-se a necessidade e importância do ensino da Enfermagem 

gerontológica na formação profissional por proporcionar a geração de profissionais 

com competência técnicas, éticas e sociais inerentes a atender às especificidades e 

singularidades da pessoa idosa, proporcionando um cuidado sistematizado, integral 
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e humanizado, condizente com suas necessidades  nos serviços da saúde, 

consoante os princípios e diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Finalizando, entende-se que este estudo proporcionou explorar e conhecer a 

realização do ensino do componente enfermagem gerontológica em duas 

instituições de Ensino, pública e privada, de formação profissional do enfermeiro, 

identificando-se as lacunas, fragilidades e entraves existentes e que possam  estar 

contribuindo para a obtenção de um processo de ensino-aprendizagem mais 

eficiente e sólido, na formação das competências e habilidades técnicas e científicas 

do enfermeiro nessa área de atuação. 

Sugere-se, então, que estudos mais ampliados, com um maior número de 

instituições formadoras, como forma de propiciar mais aprofundamento através de 

novas informações, não possíveis neste estudo. 
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APÊNDICE A –  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Apresentação 

 

Este questionário é um instrumento de coleta de informações para a 

investigação sobre O ENSINO DE ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA NA 

FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. Destina-se aos coordenadores e professores dos 

cursos de graduação em enfermagem de uma instituição de ensino público e uma 

instituição de ensino privado no Município de Natal/RN. A escolha desses 

participantes se deu por considerá-los as principais autoridades na temática em 

questão e, portanto, quem melhor compreende a matriz curricular e o 

desenvolvimento do ensino de gerontologia na formação do profissional enfermeiro.  

 
1 – Dados de identificação 
 
1.1 Sexo:             (  ) masculino        (  ) feminino 

 
1.2 Estado civil: (   ) casado  (   ) solteiro    (   ) viúvo     (   ) união estável   

                      (   )Outros 
 
1.3 Faixa etária: (   ) 25 – 29  (   ) 30 – 34   (   ) 35 – 39  (   ) 40 – 44  
                            (   ) 45 – 49  (   ) 50 – 54   (   ) 55 – 60  (   ) acima de 60 
 
 
2– Identificação Profissional: 
 
2.1  Profissão:  ______________      
       
2.2 Formação Profissional:  (   ) Graduação          (   ) Mestrado 
                                                (   ) Especialização  (   ) Doutorado 

Área especializada ou pós-graduada: ______________________________ 

2.3 Tempo de formação: ____________ 
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2.4 Tempo no cargo de coordenador na instituição: __________ 

2.5 Tempo no cargo de professor na instituição: __________ 
 
2.6 Tempo de serviço na instituição (em anos e meses): _____________ 
 

 

2.7 Formação Profissional em enfermagem gerontológica: 

(  ) sim       (  ) não       

Se sim, marque as alternativas abaixo: 

(   ) Atualização e capacitação (40 horas) 

(   ) Aperfeiçoamento (180 horas) 

(   ) Especialização(acima de 360 horas) 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Outros: ______________________________________________________ 

 

3 – Questionamentos:  

 

1–O Sr.(a) conhece o Projeto Pedagógico  do curso de graduação de 

enfermagem desta instituição de ensino da qual faz parte? 

a-( ) sim         b-( ) não             Se escolheu a resposta B, por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2- De acordo com o Projeto Pedagógico, qual a carga horária para 

integralização curricular do curso de enfermagem na sua instituição? 

 

 

3- De acordo com o Projeto Pedagógico, quantos semestres compõem a matriz 

curricular do curso de enfermagem na sua instituição? 
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4- Na descrição do marco conceitual do Projeto Pedagógico de formação do 

enfermeiro da sua instituição, como se definem saúde do idoso e/ou 

enfermagem gerontológica? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5-  Que perfil  profissional do enfermeiro sua instituição deseja formar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6– A estrutura do Projeto Pedagógico do curso de graduação em enfermagem 

da sua instituição de ensino apresenta o componente de Enfermagem 

específico em gerontologia?  

a-( ) sim        b-( ) não     Se escolheu a resposta A, em que período é ofertado?; Se 

escolheu a resposta B, por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7 – No que se refere ao ensino da enfermagem gerontológica na sua instituição 

de ensino, responda: 

7.1 Quais são os conteúdos abordados  no ensino da enfermagem 

gerontológica? Assinale as alternativas abaixo: 

(   ) Processo de transição demográfica e epidemiológica 

(   ) Alterações físicas e fisiológicas do envelhecimento 

(   ) Política de atenção à saúde do idoso 

(   ) Avaliação da capacidade funcional da pessoa idosa 

(   ) Fragilidade e demências  

(   ) Modelo de assistência de atenção à saúde do idoso no SUS 

(   ) Funções do enfermeiro na prática de cuidado à saúde da pessoa idosa 

(   ) Outros: ______________________________________________________ 

7.2- Qual a carga horária teórica dispensada ao componente curricular ou aos 

conteúdos de gerontologia com inserção no currículo? 



89 

 

___________________________________________________________________ 

 

7.3- Qual a carga horária prática dispensada ao componente curricular 

enfermagem gerontológica ou aos conteúdos de gerontologia com inserção no 

currículo do curso da instituição na qual participa? 

___________________________________________________________________ 

 

8 – Os conteúdos relacionados à enfermagem gerontológica presentes no 

Projeto Pedagógico de seu curso fazem parte de outro componente curricular? 

a-(  ) sim             b- (  ) não          Se escolheu a resposta B, por quê?                                             

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Caso sua resposta seja sim, de qual componente curricular a enfermagem 

gerontológica  faz parte?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9- Quais as metodologias teórico-práticas  utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem do conteúdo de saúde do idoso na sua instituição? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Obrigada por nos atender e contribuir com as informações necessárias para 

realização deste estudo. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

FORMULÁRIO 

Apresentação 

 

Este formulário é um instrumento de coleta de informações para a 

investigação sobre O ENSINO DE ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA NA 

FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. Destina-se a coleta de informações dos Projetos 

Pedagógicos de uma instituição de ensino público e uma instituição de ensino 

privado no Município de Natal/RN.  

 

CATEGORIAS  PROJETO PEDAGÓGICO DA 
INSTITUIÇÃO A 

PROJETO PEDAGÓGICO DA 
INSTITUIÇÃO B 

 
 

Conceito do ser 
enfermeiro 

 

  

 
Perfil profissional 
 

  
 

Bases conceituais 
propostas para 

enfermagem 
gerontológica nos 
eixos curriculares 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário – s/n – Lagoa Nova – Natal/RN 

 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

  

Este é um convite para  o(a) senhor(a) participar da pesquisa: O ensino da enfermagem 

gerontológica na formação do enfermeiro, que tem como pesquisador responsável a Professora 

Rejane Maria Paiva de Menezes.  

Esta pesquisa pretende analisar como se processa o ensino de enfermagem 

gerontológica nos cursos de graduação em enfermagem. 

O motivo que nos levou a realizar a pesquisa refere-se ao crescimento da população 

idosa, que leva à necessidade de uma maior quantidade de profissionais habilitados para prestar uma 

assistência adequada à saúde da pessoa idosa, o que condiz com a necessidade  de conhecimentos 

referentes ao envelhecimento. 

Caso o(a) senhor(a) deseje participar, receberá um questionário com  oito questões, 

contendo perguntas abertas e fechadas. O tempo gasto para responder as questões será de 40 

minutos. Se houver alguma pergunta que cause algum constrangimento, o(a) senhor(a) pode se 

recusar a responder. O questionário pode ser respondido no momento ou depois, sendo marcada 

uma data para o seu recebimento.  

Trata-se de um procedimento de coleta de informações cujos riscos ou danos são 

mínimos para os participantes e, caso venham a ocorrer danos ou perdas decorrentes da pesquisa, 

assim como algum gasto comprovado devido à sua participação, terá direito a indenização e os 

mesmos serão ressarcidos.  

Os dados que o(a) senhor(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Ressalta-se ainda que o(a) senhor(a) poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, 

sem que lhe sejam imputados penalidades e/ou prejuízo. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa o(a) senhor(a) deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o(a) senhor(a) e a outra com 

a pesquisadora responsável, a Prof.ª Dr.ª. Rejane Maria Paiva de Menezes, lotada no Departamento 

de Enfermagem, Campus Universitário s/n, Lagoa Nova, Natal/RN, telefone (84) 9158-1245.   

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa O ensino da 

enfermagem gerontológica na formação do enfermeiro  e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

  

Participante da pesquisa:                                             

 

                                           Assinatura (por extenso) 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo O ensino da enfermagem gerontológica na 

formação do enfermeiro, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

deste estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____de________ 2013 

 

___________________________________________ 

           Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE D – Carta de Anuência Facex 
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APÊNDICE E – Carta de Anuência UFRN 
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APÊNDICE F – Declaração  
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APÊNDICE G – Termo de Confidencialidade 
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APÊNDICE H – Carta de apresentação ao Comitê de Ética 
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APÊNDICE I – Formulário do  CEP 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP CENTRAL 

 

FORMULÁRIO CEP/UFRN 

 

Título do projeto de pesquisa 
O ensino de enfermagem gerontológica na formação 

do enfermeiro 

Pesquisador Responsável Prof.ª Dr.ª Rejane Maria Paiva de Menezes 

Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/7133434569332528  

Telefone/e-mail 
Telefone: (84) 91581245 

Email: rejemene@terra.com.br 

Instituição Proponente Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Departamento e/ou Programa de 

Pós-Graduação 

Departamento de Enfermagem/ Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem 

Instituição Coparticipante Não tem 

Nível de abrangência do Projeto 

(  ) Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso – 

Graduação 

(  ) Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso – 

Especialização/outros 

( x  ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Outro tipo (especificar) 

Período de realização março de 2012  a fevereiro de 2014 

Período de arrolamento dos sujeitos 
O período de coleta de dados acontecerá  entre os 

meses de novembro e dezembro de 2014[.] 

Número amostral Sete 

Quais os critérios usados para a 

escolha do número amostral? 

Os critérios de inclusão adotados para o alcance do 
número total da amostra, corresponderam ao total de 
Coordenadores dos Cursos de Enfermagem, igual a  
dois (um de cada curso envolvido na pesquisa) e de   
cinco professores que lecionam o componente 
curricular Enfermagem Gerontológica (Enfermagem 
na Atenção à Saúde da Pessoa Idosa). Totalizando 
em sete sujeitos da pesquisa. Pode-se dizer uma 
amostra intencional. 

Descrever os planos para o 

recrutamento dos participantes da 

pesquisa 

Após a aprovação e parecer favorável pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande (CEP-UFRN),haverá um contato prévio 
telefônico com a coordenação do curso de graduação 
em enfermagem,nas suas respectivas instituições, 
objetivando marcar uma reunião com os 
coordenadores dos cursos de graduação em 
enfermagem e os professores responsáveis pelos 
conteúdos de saúde do idoso, onde serão 
apresentados a temática da pesquisa, os seus 
objetivos, além de convidá-los a participar da mesma. 
Prossegue-se então com a apresentação do Termo  

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=642766E4DA7D4BE0545A91B6F66BD279
mailto:rejemene@terra.com.br
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de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que 
será minunciosamente explicado.  

Descrever a forma como será 

explicado ao participante o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (processo de obtenção do 

TCLE) 

O TCLE será explicado minuciosamente, expondo ao 
sujeito a temática da pesquisa, objetivos, assim como  
riscos e benefícios da mesma. Serão garantidas aos 
sujeitos a liberdade de aceitarem ou não a 
participação na pesquisa, como também a 
desistência de participar da pesquisa a qualquer 
momento. 

 

Fonte para coleta de dados 

( x  ) O ser humano, de forma direta, em sua 

totalidade 

(   ) Dados secundários de acesso restrito 

(   ) Material biológico humano armazenado 

(   ) Outros (especificar) 

Será utilizado algum recurso para gravação de voz dos participantes da pesquisa? 

(   ) Sim  ( x  ) Não 

Serão utilizadas imagens (fotos ou vídeos) dos participantes da pesquisa? 

(   ) Sim  ( x  ) Não 

 

 

 

 

 

 
REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES – COREN:15.649 

Professora Associada do Deptº. de Enfermagem da UFRN 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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