
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

O CIDADÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
analisando as mudanças na sua profissionalização 

EDILENE RODRIGUES DA SILVA 

NATAL 
2003



Edilene Rodrigues da Silva 

O CIDADÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
analisando as mudanças na sua profissionalização

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, como requisito à obtenção do título de Mestre em 
Enfermagem. 

Orientadora: Profª Drª Rosalba Pessoa de Souza Timoteo

Natal
2003



Catalogação na publicação 

Silva, Edilene Rodrigues da. 

O cidadão técnico em enfermagem: analisando as mudanças na sua 
profissionalização. / Edilene Rodrigues da Silva. – Natal (RN), 2003. 

96f.

Orientadora: Rosalba Pessoa de Souza Timoteo. 

Dissertação (mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da 
Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. 

1. Enfermagem-técnico-educação-tese. 2. Enfermagem-técnico-
qualificação-tese. 3. Enfermagem-educação-tese. I. Timoteo, Rosalba 
Pessoa de Souza. II. Título. 

RN-UF/BS-CCS                                                 CDU: 616-083:37 



BANCA EXAMINADORA 

O CIDADÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

analisando as mudanças na sua profissionalização

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte

Dissertação aprovada, em ______/__________/_______. 

_______________________________________________
Profª Drª Rosalba Pessoa de Souza Timoteo - Orientadora

Departamento de Enfermagem da UFRN 

_______________________________________________
Profª Drª Maria Iracema Tabosa da Silva - Titular 

Departamento de Enfermagem da UFPB 

_______________________________________________
Profª Drª Raimunda Medeiros Germano - Titular 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

_______________________________________________
Profª Drª Abigail Moura – Suplente 

Departamento de Enfermagem da FESSO 



DEDICATÓRIA 

Aos meus pais, Daluz e Euzébio, pelo amor, estímulo e 
esforço em propiciar a minha vida e realização 
profissional.

A Márcio, esposo, amigo e companheiro, pelo amor e 
cuidado para comigo, presença decisiva e maior 
incentivador em tudo que faço. 

A André e Arthur, filhos amados, razão maior dos meus 
esforços.



AGRADECIMENTO ESPECIAL 

A Rosalba Pessoa de Souza Timoteo, querida amiga, pelo 
carinho e estímulo, meus verdadeiros agradecimentos 
pelas orientações, por respeitar minhas idéias e limitações 
e contribuir efetivamente para a realização deste 
trabalho.



AGRADECIMENTOS 

A Deus 

Aos meus irmãos, Edmildo e Euzébio, aos meus tios, especialmente 
Antônio, Elza e Estelina, sempre presentes ao longo da minha vida, 
meu agradecimento pelo estímulo. 

Aos Alunos e ex-Alunos da Escola de Enfermagem de Natal, em 
particular aos Técnicos em Enfermagem participantes deste estudo, 
que possibilitaram a sua realização, com quem tenho aprendido o 
exercício do processo ensino-aprendizagem, meu agradecimento 
especial. 

A todos os professores do programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da UFRN, pelas mais diversas formas de contribuições 
para a realização deste estudo, especialmente à educadora Raimunda 
Medeiros Germano, pelo carinho, sensibilidade e contribuições 
valiosas; sempre presente na minha trajetória profissional e pessoal. 

A Laureana, pelo cuidadoso trabalho efetuado nas transcrições das 
entrevistas. 

A Cleide Oliveira Gomes, Diretora da Escola de Enfermagem de 
Natal/UFRN, pela amizade, estímulo e contribuição na realização 
deste trabalho. 

Às Professoras da Escola de Enfermagem de Natal/UFRN, cujo apoio 
foi essencial para o desenvolvimento deste estudo. De modo 
particular às amigas Francisca Idanésia e Rita Girão, pelo cuidado 
carinhoso e ajuda constante. 

Aos funcionários da Escola de Enfermagem de Natal/UFRN, pela 
atenção e as mais diferentes formas de ajuda, em particular a Maria 
das Graças, pelo seu carinho. 

Aos professores e funcionários do Departamento de 
Enfermagem/UFRN, pela atenção. 

Às colegas e amigas da turma do mestrado, em especial Gilvania, 
Lygia e Lucien, que compartilharam comigo momentos agradáveis de 
reflexão, aprendizagem, estímulo e convivência prazerosa e 
produtiva.

A todos os amigos que, de um modo ou de outro, contribuíram para a 
realização deste trabalho. 



Não há transição que não implique um ponto de partida, 
um processo e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria 
num ontem, através de um hoje. De modo que o nosso 
futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. 
Temos de saber o que fomos e o que somos, para saber o 
que seremos. 

Paulo Freire 



RESUMO

SILVA, Edilene Rodrigues da. O cidadão técnico em enfermagem: analisando as mudanças 
na sua profissionalização. 2003. 94f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2003. 

Analisa as mudanças ocorridas no processo de qualificação profissional do Técnico em 
Enfermagem da Escola de Enfermagem de Natal. Para tanto, resgata historicamente a 
educação profissional brasileira, a legislação pertinente a essa modalidade de ensino e os 
desdobramentos decorrentes da institucionalização da atual LDB. Assim, interpreta as falas 
dos egressos do curso de complementação da qualificação profissional do auxiliar para o 
técnico em enfermagem, no ano de 2002, expressas no discurso do sujeito coletivo e nas 
entrevistas individuais, à luz das referências teóricas, históricas e contextuais, as quais 
revelam mudanças no campo do saber-aprender, do saber-fazer, saber-ser e o despertar para 
outras mudanças, além dos desafios a ser enfrentados. Neste sentido, a enfermagem, partícipe 
de uma sociedade imersa no efervescente processo de mudança, interage social, política e 
profissionalmente nesse contexto, podendo vivenciar avanços ou retrocessos de acordo com a 
sua competência política. 

Unitermos: Enfermagem-técnico-educação. Enfermagem-técnico-qualificação. Enfermagem-
educação.



ABSTRACT 

SILVA, Edilene Rodrigues da. The nursing technician as a citizen: analyzing the changes in 
his professionalization.  2003. 94f. Dissertation (Master´s Degree in Nursing) Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2003. 

The study analyzes the changes occurring in the professional qualification of the Nursing 
Technician in the Natal School of Nursing.  It provides a historical discussion of Brazilian 
professional education, of the pertinent legislation in this type of teaching, and the 
repercussions related to the institutionalization of the Educational Directives Law. It interprets 
the discourse of the graduates of the complementary course of nursing auxiliary to nursing 
technician, for the year 2002, using the collective subject analysis and individual interviews. 
These revealed changes in the areas of knowledge-learning, knowledge-doing, knowledge-
being, and an awakening to other changes besides the challenges being confronted.  In this 
sense, nursing as a participant in a society that is effervescent with process changes, interacts 
socially, politically and professionally in this context, able to experience advances and 
retrogrades, depending on its political competency. 

Key Words: Nursing-technician-education. Nursing-technician-qualification. Nursing-
education.
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1 A PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHADOR DA ENFERMAGEM 

O presente estudo tem como propósito analisar as possíveis mudanças que 

ocorreram na vida do egresso da Escola de Enfermagem de Natal-EEN, cidadão e trabalhador 

da enfermagem, no seu processo de complementação profissional do auxiliar para o técnico 

em enfermagem. 

A motivação decorre das inquietações que cercam as atividades docentes 

desenvolvidas na Escola de Enfermagem de Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-UFRN, levando-se a refletir sobre a formação profissional no contexto das mudanças, 

que ora ocorrem na conjuntura social, política, econômica, cultural e educacional brasileira, e, 

por conseguinte, na formação profissional do técnico em enfermagem. 

Sabe-se que as inovações tecnológicas e científicas e as transformações que 

ocorrem no mundo do trabalho, hoje, exigem outras formas de relação e regulamentação do 

processo produtivo, abrindo, assim, novas perspectivas para a formação profissional e para a 

inserção do trabalhador no mercado. No mundo globalizado, o trabalho se apresenta não só 

como a condição para a subsistência humana, mas como uma forma de participação social e 

oportunidade de assegurar ao trabalhador condições de uma vida mais digna. Todavia, 

mostra-se também como produtor de situações que geram conseqüências para o homem, tais 

como o desemprego, o aumento da pobreza, e ausência das mínimas condições de vida e 

saúde, ampliando a exclusão e a injustiça social. 

O trabalhador-educando adulto, para conseguir ser e manter–se produtivo, vem 

sendo pressionado a iniciar ou complementar a sua escolaridade em função das exigências do 

mercado de trabalho. As oportunidades oferecidas aos alunos adultos nem sempre são 

compatíveis com suas aspirações e necessidades, pois freqüentemente não conseguem 

adaptar-se aos modelos tradicionais de educação para jovens e adultos. Faz-se necessário 
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desenvolver atividades apropriadas para estes alunos, estimulando seu interesse e trazendo 

benefícios para o seu trabalho e sua vida.

Dessa forma, o ensino deve ser significante, ter conteúdos que possam ser úteis ao 

trabalhador, não apenas no futuro, mas para o seu dia-a-dia (PELUSO, 2001). 

A profissionalização dos trabalhadores precisa ser desenvolvida na dimensão 

técnico-especializada, ético-política, e nas relações interpessoais, visualizando o aluno 

trabalhador dentro de seu contexto histórico vivido (PEDUZZI apud DELUIZ, 2001). A 

escola não deve ignorar as competências que o trabalhador precisa ter atualmente para 

ingressar no mundo do trabalho, não incorrendo em novos erros na política de formação de 

recursos humanos para o setor produtivo. 

Atualmente, as mudanças do processo de trabalho têm exigido dos trabalhadores, 

e principalmente dos trabalhadores da área da saúde, conforme refere Deluiz (2001, p.8), 

“capacidade de diagnóstico e de solução de problemas, e aptidões para tomar decisões, 

trabalhar em equipe, enfrentar situações em constantes mudanças e intervir no trabalho para a 

melhoria da qualidade dos processos, produtos e serviços”.

Assim, a profissionalização dos trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho 

precisa ser diferente da profissionalização de leigos, conforme salienta Amâncio Filho (1997). 

Torna-se necessária a adoção de metodologias que promovam a relação teoria/prática, com 

base em uma abordagem crítica e contextualizada, que permita a articulação do saber 

construído historicamente com a realidade social vivenciadas por educadores e educandos. 

Ao se intervir, através da formação profissional, no processo de trabalho dos 

profissionais, busca-se superar a fragmentação entre a teoria e a prática, visando à 

integralidade das ações de saúde, o que supõe um processo pedagógico capaz de interligar a 

formação profissional, a educação geral e o sentido da cidadania (AMÂNCIO FILHO, 1997). 
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Concebe-se a educação profissional, conforme conceituação de Reibnitz (1998), 

como um ensino articulado entre o ensino médio e a formação técnica, de forma concomitante 

ou seqüencial, observando os princípios fundamentais da formação do aluno, capacitando-o 

técnica e politicamente e compreendendo seu papel de cidadão. 

Historicamente o setor saúde foi utilizado como espaço para assegurar o emprego 

a milhares de trabalhadores sem qualquer capacitação. Muitos "atendentes de enfermagem" 

atuavam sem a devida qualificação, os quais foram desviados da sua ocupação original, para 

desenvolver atividades de enfermagem, depois de ser contratados para funções de apoio ou 

técnico - administrativas, acarretando o exercício ilegal da profissão. 

Até 1999, o Ministério da Saúde estimava que existiam cerca de 225 mil 

trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde - SUS, nos segmentos públicos e 

privados, sem a qualificação necessária para o exercício da profissão na área da enfermagem, 

sendo que, desses, 105 mil não concluíram o ensino fundamental (COELHO, 2000). 

Os recursos humanos em saúde são um dos pontos críticos na construção do SUS, 

no qual aponta-se como o principal agravante a má distribuição da força de trabalho, 

determinada e condicionada pelas desigualdades locais, regionais e nacional. 

Os trabalhadores de nível médio de enfermagem constituem uma força de trabalho 

de baixo custo (COELHO, 2000). Caracterizam-se como uma categoria bastante heterogênea 

em idade e em formação escolar. A maioria é do sexo feminino e oriunda de classe social de 

baixa renda. 

No entanto, para trabalhar nos serviços de saúde organizados sob os preceitos do 

SUS, norteados pelo paradigma da promoção à saúde, os profissionais integrantes destes 

serviços precisam reconhecer a amplitude necessária de sua atuação, conquistar uma elevada 

qualidade na prestação do cuidado, melhores condições a sua atuação profissional, para que 

possam dedicar-se ao exercício consciente e responsável da profissão. 
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De acordo com Deluiz (2001, p. 8), 

o setor saúde faz parte do setor de serviços, integrando o conjunto das atividades 
denominado serviços de consumo coletivo. Sofre de igual forma os impactos do 
processo de ajuste macroestrutural que vêm atingindo o setor industrial nas duas 
últimas décadas: por um lado, a busca de produtividade e de qualidade pela via da 
redução de custos, privatizações e terceirizações; por outro, as exigências de 
melhoria de processos e serviços, por meio de novas formas de organização do 
trabalho e de investimentos em programas de capacitação profissional dos 
trabalhadores. 

No contexto atual de mudanças dos processos de trabalho em saúde com as 

constantes inovações tecnológicas e novas formas de organização do trabalho, frente ao 

desenvolvimento de novos modelos de atenção voltados para a qualidade de vida, torna-se 

imprescindível a formação integral dos trabalhadores desse setor.  

Em meio a esse cenário, vêm ocorrendo reformas que buscam o atendimento às 

novas necessidades demandadas. Para a educação em enfermagem tem sido um desafio 

acompanhar estas transformações. Por um lado, busca-se atender aos requisitos técnicos 

exigidos à força de trabalho, e, por outro, há o compromisso ético em formar profissionais 

críticos, reflexivos, com conhecimento e capacidade de pensar e agir politicamente, 

objetivando a construção de uma sociedade mais justa e digna (AMÂNCIO FILHO, 2000). 

A experiência profissional tem mostrado que se tem caminhado para uma 

organização social em que a qualificação do indivíduo assume um crescente valor no 

mercado, criando demandas pessoais e profissionais, demandas, estas, que colocam no 

trabalhador, quase que exclusivamente, a responsabilidade e a competência de conseguir um 

trabalho, condicionado não apenas na sua sobrevivência, mas também a sua permanência no 

mundo do trabalho (KIRCHHOF, 1999). 

Segundo Torres (2001), a educação profissional de nível técnico em enfermagem 

deve formar profissionais com competências e habilidades para compreenderem a prática de 

enfermagem e a dinâmica de sua inserção no mundo do trabalho, fato que leva Silva (2001) a 

acrescentar que é preciso romper com os padrões mecanicistas, favorecendo a formação do 
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cidadão e preparando-o para a vida. Neste sentido, Ferreira (1999) propõe repensar a 

formação desses profissionais, a sua importância para a sociedade e para o trabalho em 

saúde/enfermagem, bem como o seu comprometimento com o direito à saúde, à cidadania e à 

prática de saúde mais criativa, mais humana, mais equânime e democrática. 

A Escola de Enfermagem de Natal - EEN, concordando com a necessidade de 

repensar a formação do técnico em enfermagem, inicia em 2001 a implementação do novo 

plano de curso, no qual concebe formar o técnico de enfermagem como cidadão crítico, 

reflexivo, com competências e habilidades técnicas, políticas e éticas que o capacite a atuar 

como generalista, na saúde individual e coletiva, comprometido com a integralidade da 

assistência humanitária e os princípios do SUS (UFRN, 2002). 

Até a década de 90, a formação dos profissionais de nível médio, nessa escola, era 

fundamentada no modelo mecanicista, priorizando a saúde individual, hospitalocêntrica. 

Durante anos, preparou profissionais, capacitando-os tecnicamente para desenvolver 

atividades determinadas, o que consistia em motivo de preocupação da instituição, visto que 

tal formação buscava prioritariamente atender às exigências do mercado e à legislação que 

regulamentava o exercício profissional. 

Nos anos seguintes, docentes e discentes, participando ativamente das discussões 

sobre políticas de saúde e educação, iniciam estudos para formulação de uma nova proposta 

curricular que viesse a atender às necessidades de mudanças. 

Assim, em 1996, a Escola de Enfermagem de Natal passa por uma reestruturação, 

impulsionando as discussões para construção de um novo plano de curso, o qual representa, 

localmente, a transição para a nova proposta de ensino orientada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB, n° 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

Com a implementação da nova proposta de curso para o técnico em enfermagem, 

a Escola de Enfermagem de Natal pretende qualificar o trabalhador de nível médio em 
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enfermagem como cidadão, numa concepção de educação por competências, preparando-o 

para o trabalho e para a vida. 

Para isto, dentre outras atividades, a EEN seleciona anualmente novas turmas de 

alunos para o curso técnico; participa de parcerias com os serviços de saúde qualificando os 

trabalhadores da enfermagem, estreitando assim os laços entre o ensino e o serviço; e, mais 

recentemente, integrando-se como executora no Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem - PROFAE, está realizando a complementação dos 

estudos do auxiliar para técnico em enfermagem. 

O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem, 

criado em 1999 pelo Ministério da Saúde, encontra-se inserido na política nacional de 

recursos humanos para a saúde, tendo como propósito à profissionalização intensiva dos 

trabalhadores de nível médio em enfermagem, objetivando a melhoria da qualidade dos 

serviços de saúde. Iniciado no ano de 2000 e com duração de quatro anos, o projeto tem como 

meta qualificar 225 mil trabalhadores da área de enfermagem; oferecer cursos de 

complementação de técnico em enfermagem; promover a formação pedagógica de doze mil 

enfermeiros envolvidos no processo de profissionalização. Além disso, visa modernizar e 

fortalecer as escolas técnicas de saúde do SUS, bem como a criar mais onze escolas em todo 

país (SÓRIO, 2002). 

Este investimento na profissionalização dos trabalhadores da enfermagem tem 

como propósito maior elevar o nível de qualidade e humanização nos serviços de saúde, 

consolidando assim, os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde, bem como o 

resgate da saúde enquanto direito de todo cidadão brasileiro (BRASIL, 2002). 

Ressalta-se que as ações desenvolvidas pelo PROFAE são resultantes de uma luta 

histórica-social construída ao longo das últimas décadas buscando a profissionalização dos 

trabalhadores da enfermagem/saúde, vindo este somar às atuais exigências do mundo do 
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trabalho no tocante a qualificação e a capacidade de adaptação dos profissionais a essas 

continuas transformações. Para tanto, se faz necessário à construção e renovação dos 

conhecimentos desses trabalhadores para atuarem com competência, dignidade, ética, respeito 

e humanidade.

Desta feita, entende-se que nesse momento de muito dinamismo, na educação 

profissional brasileira e de mudanças na EEN, torna-se imprescindível refletir como deve ser 

e como vem se dando a formação do Técnico em Enfermagem. Deve-se pensar que uma 

escola técnica pode formar profissionais com um perfil que atenda às prioridades das políticas 

de saúde em termos de qualidade e quantidade, considerando a possibilidade de direcionar 

esse perfil às demandas locais, regionais e nacional. 

Ao desenvolver o curso de complementação profissional, em parceria com o 

PROFAE, requalificando o trabalhador numa visão crítica, reflexiva, utilizando uma 

metodologia inovadora, observou-se significativas mudanças nas atitudes e compromisso do 

aluno, que expressava a sua satisfação através da participação nas atividades e nos momentos 

de avaliação do curso. 

Neste sentido, um dos motivos que levou ao projeto deste estudo foram as 

conversas informais com os alunos, que freqüentemente referiam-se às mudanças que 

ocorreram na sua forma de perceber o mundo, em relação a si mesmo, ao outro e ao processo 

de trabalho, durante a sua permanência no curso de complementação profissional, o que foi 

corroborado no discurso da oradora das turmas concluintes, em solenidade de colação de grau, 

realizada no Centro de Convenções de Natal em 18/11/02. A concluinte enfatiza em sua fala 

que o curso oportunizou aos alunos 

[...] rever habilidades e competências éticas, técnicas e políticas, ressaltando ainda 
que a enfermagem além de profissional tem que ser cidadã e humana afirmando que 
desta forma consegue mostrar que é possível mudar, prestando uma assistência 
humanizada, competente, correta e segura (SANTOS, 2002). 



19

Ela ainda relata a importância de voltar à sala de aula para aprender a aprender e a 

aprender a ser, tendo como foco principal a qualidade do atendimento. Ressalta também que, 

diante das dificuldades e incertezas, o poder da força coletiva pode mudar situações, pois, crê 

que todos possuem a capacidade e competência de lutar pelos seus ideais. Para tanto, afirma 

que cada um cumpra a sua parte da melhor maneira possível, cuidando de cada ser humano 

como se fosse ele próprio ou um ente de sua família, pois somente assim serão verificadas a 

diferença e a mudança. 

Dessa forma, questiona-se que mudanças foram tão ressaltadas pelos alunos, o que 

elas proporcionaram na vida do egresso da EEN em seu processo de complementação 

profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem e que elementos facilitaram ou 

dificultaram essas mudanças. 

O presente estudo, portanto, reveste-se de importância fundamental para este 

ensino, uma vez que ele irá fornecer subsídios para analisar o processo de formação do 

técnico em enfermagem da EEN, ora em construção. 

Reitera-se assim a relevância do tema por entender que a formação profissional 

repercute qualitativamente na assistência humanitária prestada nos serviços de saúde, 

diminuindo conseqüentemente os riscos para a população assistida, além de contribuir para a 

formação do trabalhador/cidadão, que vive historicamente no mundo, em constante relação 

com outros cidadãos. 

DEFININDO OS OBJETIVOS 

Identificar as mudanças ocorridas na vida do egresso da Escola de Enfermagem de Natal, 

em decorrência de sua participação no processo de complementação profissional do 
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auxiliar para o técnico em enfermagem, na concepção de formar o cidadão / trabalhador 

para a vida e para o mundo do trabalho. 

Identificar os elementos que favoreceram as mudanças ocorridas na vida do egresso da 

Escola de Enfermagem relacionados ao processo de complementação profissional do 

auxiliar para o técnico em enfermagem. 

Analisar as mudanças que ocorreram na vida do egresso do curso de complementação da 

qualificação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem da Escola de 

Enfermagem de Natal/ PROFAE, no ano de 2002. 

DEMARCANDO O PERCURSO: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo caracteriza-se por ser do tipo exploratório descritivo com 

abordagem qualitativa, objetivando analisar as mudanças que possam ter ocorrido na vida do 

egresso do curso de complementação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem 

da Escola de Enfermagem de Natal. 

A abordagem qualitativa, segundo Minayo (2000; 2002), caracteriza-se pela 

capacidade de incorporar os atos, as relações, as estruturas e as representações sociais 

construídas coletivamente ao longo da vivência entre diversos atores que compõe um 

determinado segmento da sociedade. Dessa forma, trabalha com o universo de significados, 

valores e atitudes, submergindo mais profundamente nas relações, nos processos e nos 

fenômenos em estudo. 

Entre os tipos de pesquisa qualitativa escolheu-se o estudo de caso, por perceber 

que este permite analisar e compreender aprofundadamente os problemas, e o seu 
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desenvolvimento no momento histórico vivido, ou, como afirmam Polit; Hungler (1995), são 

investigações em profundidade de uma pessoa, grupo, instituição ou outra unidade social. 

Entende-se que esta modalidade de estudo favorece a compreensão do fenômeno 

das mudanças ocorridas na vida do egresso do curso de complementação profissional do 

auxiliar para o técnico em enfermagem da Escola de Enfermagem de Natal/PROFAE, dentro 

de seu contexto real vivido, possibilitando conhecer essas mudanças e os elementos que as 

favoreceram, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da educação profissional em 

enfermagem no Rio Grande do Norte e no Brasil. 

Para a realização do estudo, utilizou-se a Escola de Enfermagem de Natal, 

vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, situada no município de Natal. 

Esta instituição foi escolhida pelo fato de atender aos critérios da pesquisa, bem como estar no 

momento em processo de implementação de seu novo currículo de curso, o qual prevê uma 

proposta pedagógica que tem como concepção educar o trabalhador-cidadão, crítico, 

reflexivo, com competências e habilidades técnicas, políticas e éticas, visando formar o 

profissional para o trabalho e para a vida. 

Outro motivo, que levou à escolha desta Escola, foi a sua participação como 

executora do PROFAE, com o projeto "Por uma profissionalização cidadã", formando 510 

profissionais na modalidade de complementação do auxiliar para técnico em enfermagem. 

Esse trabalho tem sido reconhecido pelos diversos atores envolvidos em todo o processo, 

como uma experiência exitosa, mediante o desempenho, determinação, responsabilidade, 

organização e qualidade da EEN, a qual tem como meta preparar o técnico em enfermagem 

para desenvolver o cuidado de enfermagem com qualidade, de forma mais humana, em 

respeito ao direito do cliente/cidadão. 

A escolha do tema também ocorreu devido à vivência docente da pesquisadora, 

nesta instituição, há mais de uma década, e, conseqüentemente, pela maior facilidade de 
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acesso aos documentos da Escola, e ainda por vir participando ativamente das discussões, 

implementação e avaliação contínua do processo de construção do currículo do técnico em 

enfermagem. 

Para a realização da pesquisa foram selecionados do universo de 271 alunos, 

egressos da primeira etapa do curso (oito turmas), uma amostragem por conveniência, para a 

realização das entrevistas individuais e de grupo focal. Assim, de cada turma foram 

escolhidos aleatoriamente cerca de três egressos da parceria EEN/PROFAE, dentre os sujeitos 

que se dispuseram a contribuir com o estudo. 

Em março de 2003, foi feito contato com a diretora da Escola, solicitando a 

autorização da instituição (ANEXO A) para a realização do presente estudo. Em seguida, 

foram tomadas providências em atendimento às exigências do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a avaliação do projeto de pesquisa, o 

qual foi aprovado através do parecer final n° 21/03, de abril de 2003 (ANEXO B). 

Iniciou-se, então, o trabalho a partir da coleta de informações contidas nas fichas 

de matrícula, com o intuito de desenhar o perfil dos 271 alunos do curso. Em seguida, 

elaborou-se uma lista nominal, com local de trabalho, endereços e telefones existentes, para 

posterior contato. 

No período compreendido entre maio a agosto do corrente ano, foi executada toda 

a coleta das informações, através de entrevistas individuais e de grupos focais. 

Os egressos foram contatados por telefone e pessoalmente, momento em que foi 

explicando o objetivo do estudo e solicitada a sua participação. Após a aceitação, foram 

agendados dia e local. As entrevistas foram realizadas, utilizando-se o instrumento de 

pesquisa (ANEXO C) e um gravador, previamente autorizado o uso pelo participante, visando 

registrar todas as informações recebidas e transcrevê-las fidedignamente.  
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Antes de iniciar a entrevista, prestou-se os esclarecimentos a respeito da pesquisa, 

assegurando aos entrevistados os direitos previstos na Resolução 196/96- CNS, que determina 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Em seguida, foi 

solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO D). 

Utilizou-se nas entrevistas um instrumento de pesquisa semi-estruturado, que 

consiste num roteiro, especialmente elaborado para este estudo, pretendendo com isto captar o 

material empírico por meio das falas dos egressos. O instrumento contém perguntas abertas, 

com o intuito de identificar as possíveis mudanças que possam ter ocorrido na vida do 

trabalhador/educando em seu processo de complementação de estudos do auxiliar para o 

técnico em enfermagem na Escola de Enfermagem de Natal. 

A entrevista semi-estruturada, segundo Triviños (1992), parte de certos 

questionamentos básicos sobre o objeto em estudo, oferecendo amplo campo de 

interrogações. Acrescenta Minayo (2000) que na entrevista podem ser obtidas informações da 

realidade vivida, com a contribuição dos atores sociais envolvidos. Salienta ainda a autora que 

a entrevista é “sempre uma situação de interação na qual as informações dadas pelos sujeitos 

podem ser profundamente afetadas pela natureza de suas relações com o entrevistado” 

(MINAYO, 2000, p. 114). Acreditamos que este tipo de entrevista favoreceu a obtenção de 

informações, junto aos egressos, sobre as mudanças ocorridas na sua vida com a realização do 

curso de complementação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem. 

O roteiro de entrevista foi validado antes da coleta dos dados propriamente dito. 

Entrevistou-se dois egressos, dentre os selecionados, sendo as informações posteriormente 

aproveitadas na pesquisa. O instrumento foi usado de forma flexível, respeitado a dinâmica de 

interação entrevistado/entrevistador, visto que, em alguns momentos, o entrevistado 

antecipava algumas questões, o que se tornava desnecessário a fazê-las novamente; em outros 
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momentos, foram solicitados maiores esclarecimentos de depoimentos, com o intuito de se ter 

maior clareza da informação prestada.  

Foram realizadas cinco entrevistas individuais, com duração média de vinte 

minutos, em local determinado pelo participante da pesquisa. Quatro egressos escolheram a 

EEN, enquanto apenas um optou pelo seu local e horário de trabalho. 

Observou-se, no entanto, que alguns entrevistados apresentaram nas suas 

colocações, durante as entrevistas, dificuldades para expor seus pensamentos, mesmo quando 

se tentava estabelecer uma conversa informal antes do início da entrevista. Atribuiu-se que 

essa dificuldade podia ser devido ao uso do gravador, ou pelo constrangimento de ser a 

entrevistadora uma ex-professora sua. 

Dessa forma, optou-se por outra modalidade de entrevista, desta vez sob a forma 

de grupo focal, como meio de facilitar o diálogo, bem como assegurar a fidedignidade das 

informações. Assim, novos contatos foram realizados, seguindo os critérios previamente 

estabelecidos para a seleção dos participantes. Os egressos foram convidados através de carta 

(ANEXO E), a qual continha o convite para participar da pesquisa e o objetivo do estudo. 

Caso houvesse aceitação por parte do aluno, este telefonaria, a cobrar, confirmando a sua 

participação. 

A investigação através de entrevista de grupo focal, para Dias (2003, p. 6), 

“coloca seus participantes à vontade para expor idéias, sentimentos, necessidades e opiniões”.

O referido autor ressalta que, durante as discussões, os indivíduos debatem com os outros 

participantes deixando de dirigir-se apenas ao coordenador do grupo, devendo as reuniões 

ocorrer em ambiente agradável e informal. 

Desde o trabalho pioneiro de Merton, iniciado na década de 50, o grupo focal vem 

tornando-se um importante método utilizado por cientistas sociais, que trabalham em 



25

programas de desenvolvimento, marketing, política, publicidade e comunicação (STEWART; 

SHAMDASANI, 1990). 

A técnica de grupo focal é de suma importância para os estudos da área da saúde 

sob o enfoque social. Dentre as principais vantagens, desta técnica, está a de entrevistar um 

maior número de informantes em um período determinado. As informações são obtidas 

através da interação do grupo que reflete sobre questões formuladas pelo coordenador. Os 

entrevistados escutam as respostas dos demais participantes, discutem e elaboram suas 

próprias opiniões (PATTON, 1990). 

A entrevista em grupo focal realiza-se em reuniões com pequeno grupo de 

pessoas, de 6 a 12, cujos participantes são os sujeitos da pesquisa, em questão, e um 

coordenador com habilidade para conduzir, aprofundar e organizar a discussão. O tempo de 

duração deve ser de no máximo duas horas (MINAYO, 2000; STEWART; SHAMDASANI, 

1990).

Formados os grupos iniciais em número de oito e doze, as duas respectivas 

entrevistas foram marcadas, as reuniões aconteceram nos dias 22 e 24 de julho de 2003 na 

Escola de Enfermagem de Natal. Na primeira, compareceram quatro e na segunda, oito 

egressos. Os grupos tiveram a duração de uma hora e uma hora e trinta minutos, 

respectivamente. 

No início de cada reunião foi solicitada a apresentação de cada um dos 

participantes e, da mesma forma que as entrevistas individuais, foram prestados os 

esclarecimentos a respeito da pesquisa, assegurando-se aos entrevistados os preceitos éticos, 

de acordo com a Resolução 196/96- CNS; em seguida, foi providenciada a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 



26

No decorrer das entrevistas de grupo focal, contou-se com um mediador, o 

pesquisador deste estudo, e com um colaborador, que atuou nas observações, gravações e 

transcrições das falas dos participantes. 

As discussões dos grupos ocorreram de forma acalourada em torno dos temas 

abordados pelo pesquisador, que, no grupo assumia o papel de coordenador. As questões 

orientadoras dos grupos focais foram as mesmas das entrevistas individuais. 

DISCORRENDO SOBRE OS DADOS: TRATAMENTO E ANÁLISE 

Para o tratamento das informações coletadas, utilizou-se, inicialmente, a 

abordagem metodológica de análise de conteúdo elaborada por Minayo (2000), que toma 

como referencial teórico Bardin, no intuito de descobrir o “que está por trás dos conteúdos 

manifestos” (MINAYO, 2002, p.74). Nesta fase, organizou-se as informações coletadas, 

procedeu-se as transcrições das gravações, os registros das observações e, por fim, realizou-se 

a leitura das entrevistas. 

Dentre as técnicas apresentadas pela autora, escolheu-se a análise temática na qual 

o “tema é a unidade de significado que se libera naturalmente de um texto analisado segundo 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 1977, p.105) e que foi 

posteriormente enriquecida pela análise do discurso coletivo (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2003), 

para a incorporação das falas obtidas nas entrevistas de grupo focal. 

Na segunda fase, desenvolveu-se uma leitura exaustiva das informações, 

classificando-as a partir de conceitos-chave que abranjam elementos, idéias ou expressões 

comuns ou que tenham relação entre si, favorecendo a definição de categorias1 específicas 

que identifiquem as mudanças que possam ter ocorrido na vida do egresso da EEN em seu 

                                                          
1 Categorias que, segundo Minayo (2002, p. 70), “significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de 
um conceito capaz de abranger tudo isso”.
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processo de complementação de estudos do auxiliar para o técnico em enfermagem. Aquilo, 

que Lefévre e Lefévre (2003, p.17) denominam de “expressões chave, idéias centrais e 

ancoragem”, é que vai dar elementos para a configuração do discurso do sujeito coletivo. 

Assim, ao explorar o material empírico, procurou-se identificar depoimentos mais 

significativos, pontos convergentes inseridos nas falas dos entrevistados, utilizando-se lápis 

de diferentes cores para facilitar a seleção dos temas. 

Desta forma, a partir do agrupamento das falas ou expressões que a priori 

continham o mesmo sentido, foram estabelecidas as categorias: a) Revelando as mudanças: no 

campo do saber-aprender, no saber-fazer e no saber-ser; b) Enfrentando os desafios da 

mudança; c) Despertando para outras mudanças, as quais traduzem as idéias centrais que 

orientam a construção do discurso do sujeito coletivo. 

Destarte, convém esclarecer que o discurso do sujeito coletivo, aqui, é 

compreendido como um procedimento metodológico que visa, a partir da diversidade das 

falas de múltiplos sujeitos, reconstruir um discurso unificado que contemple, ao mesmo 

tempo, o cerne das partes constituintes e o todo constituído no discurso coletivo (LEFÉVRE; 

LEFÉVRE, 2003). 

Para tanto, fez-se necessário várias etapas de classificação e reagrupamentos dos 

depoimentos obtidos no grupo focal até que se configurasse um eixo norteador do discurso, 

possibilitando a ordenação dos depoimentos ou fragmentos de discursos, em um texto com 

encadeamento lógico e lingüístico. 

Por fim, procedeu-se a interpretação das elaborações empíricas traduzidas em 

discursos coletivos, cuja reflexão e análise tomou como referência os aportes teóricos do 

estudo e os depoimentos obtidos nas entrevistas individuais. Para esta fase, foram 

fundamentais os trabalhos de Marx (1982, 1987), Freire (1981, 1987, 1994 e 2002), Deluiz 

(2001), Arroyo (2003), Ramos (2001), Frigotto (1996), entre outros. 



28

No transcorrer da análise, destacam-se, em itálico, as falas dos egressos 

entrevistados, para diferenciá-los dos autores referenciados, apresentadas de duas formas: o 

discurso do sujeito coletivo – DSC e a entrevista individual – EI. 

APRESENTANDO O CONSTRUCTO: ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O estudo encontra-se organizado em cinco capítulos. Estão assim dispostos: 

Capítulo 1 – A PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHADOR DA 

ENFERMAGEM – apresenta, em linhas gerais, o tema da pesquisa, assumindo um caráter 

introdutório e enfatizando contextualmente a educação profissional no Brasil, particularmente 

na saúde/enfermagem, bem como as mudanças decorrentes do processo de profissionalização. 

Trata, ainda, da motivação e objetivos do estudo; das escolhas metodológicas e instrumentos 

utilizados no percurso metodológico, no que tange à coleta, ao tratamento e à análise dos 

dados, além da estrutura organizacional da dissertação. 

Capítulo 2 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA: CONHECENDO O 

PASSADO PARA ENTENDER O PRESENTE - consiste na junção de alguns elementos 

históricos decorridos no século XX, especialmente a partir da década de 30, com a 

organização do ensino profissional no Brasil. Busca caracterizar os diversos momentos da 

educação técnica em nível médio, ressaltando os aspectos inovadores instituídos pela LDB n° 

9394/96 e os desdobramentos para o ensino da enfermagem, decorrentes dessa legislação. 

Capítulo 3 – O ENSINO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO RIO 

GRANDE DO NORTE - resgata a institucionalidade do ensino profissional da enfermagem 

no Rio Grande do Norte, dando relevância ao papel atribuído à Escola de Enfermagem de 

Natal, em sua trajetória na formação técnico-profissional de nível médio no Estado. 
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Capítulo 4 – PERFIL DOS ALUNOS/TRABALHADORES DA EEN/PROFAE - 

configura as características do trabalhador da enfermagem que reingressa no sistema formal 

de ensino para a complementação da qualificação técnica na enfermagem. 

Capítulo 5 – EDUCAÇÃO E MUDANÇA COMO EIXOS DE ANÁLISE – 

analisa, à luz da categoria mudança, os depoimentos dos egressos do curso de 

complementação da qualificação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem da 

Escola de Enfermagem de Natal/PROFAE, no ano de 2002. As falas interpretadas a partir do 

discurso do sujeito coletivo e entrevistas individuais revelam as mudanças no campo do saber-

aprender, do saber-fazer e do saber-ser, bem como traduzem o despertar para outras mudanças 

e os desafios ocasionados por estas mudanças. 
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A Profissionalização do Trabalhador da 
Enfermagem

Só podemos ser agentes da criação de nossa história, quando nos sentimos 

livres para mudarmos, pois todo o processo de criação implica mudanças. O 

cuidado não se explica; se vive e se constrói a cada dia.  

José Antonio Serra 
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2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA: CONHECENDO O PASSADO 
PARA ENTENDER O PRESENTE 

O país ao ingressar na fase industrial, mediante as mudanças no modo de 

produção econômica do extrativismo agro/exportador para o industrial, constata a necessidade 

de mão-de-obra que viesse atender ao novo modelo que se instalava. Ensaia-se, então, a partir 

dos anos 30, a organização do ensino profissional através das primeiras regulamentações, 

conferindo uniformidade ao ensino desenvolvido nas escolas federais, estabelecendo um 

currículo de aprendizagem prática e o grau primário para os ingressantes no curso 

profissionalizante.

Nesse período surgem os cursos noturnos de aperfeiçoamento destinados aos que 

trabalhavam durante o dia, com o objetivo de melhorar seu desempenho no trabalho 

(GARCIA, 2002). 

O Brasil viveu, no período de 1930 a 1937, um dos momentos de maior 

radicalização política de sua história. Época de efervescência ideológica, rica na diversidade 

de projetos distintos para a sociedade brasileira e de uma nova política educacional para o país 

(GHIRALDELLI JR, 1990). 

Instala-se nesse período o Ministério da Educação e da Saúde Pública, órgão que 

passou a agregar as escolas de formação profissional. Posteriormente, com a Reforma 

Capanema, este ministério é renomeado para Ministério da Educação e da Saúde, mudando 

também a denominação de escola de Aprendizes e Artífices para Liceus (COELHO, 2000). 

Segundo Garcia (2002), havia uma total desarticulação entre o ensino profissional 

e a educação geral. Aos trabalhadores era destinada uma formação voltada para o 

treinamento/adestramento, objetivando atender às primeiras indústrias, que eram bastante 

elementares, com características de artesanato e manufatura com poucas exigências. 
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Relata Coelho (2000) que a Constituição de 10 de novembro de 1937 foi a 

primeira a tratar a questão do ensino profissional, a qual previa a criação de instituições 

públicas de ensino de todos os graus, destinando o ensino pré-vocacional e profissional aos 

menos favorecidos e criando, então, as escolas de aprendizes por parte das indústrias e 

sindicatos, para os filhos de seus empregados e associados. De acordo com Garcia (2002, p.7), 

“este fato marca o início da transferência de responsabilidades, isto é, o Estado passa para os 

empresários a responsabilidade de qualificação dos trabalhadores, situação que perdura até 

nossos dias”. 

A indústria, que solicitava alternativas para qualificar trabalhadores de forma mais 

rápida, por falta de ação do governo na concretização e expansão do ensino secundário 

profissionalizante, criou um sistema de ensino paralelo ao sistema oficial, o qual foi 

organizado em convênio com as indústrias, através da Confederação Nacional das Indústrias – 

CNI. Criou-se então o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial–SENAI, que seguia a 

política americana do pós-guerra, importando, para o Brasil, as idéias compreendidas na teoria 

do capital humano2 (GARCIA, 2002). 

A educação profissional, para Coelho (2000, p.32), “deixou de ser um recurso 

para recuperar os pobres, desvalidos e marginalizados – que aprendiam nos moldes das 

corporações de ofício – para ser o fornecedor de mão-de-obra qualificada necessária à 

expansão industrial”.

Na década de 50 e início dos anos 60, segundo Frigotto (1996), esboçaram-se na 

sociedade brasileira movimentos que defendiam a reforma de base por uma sociedade menos 

submissa ao capital internacional e às oligarquias. 

                                                          
2Na teoria do capital humano, formulada na década de 50, a educação é concebida, de forma reducionista, como 
explicação da ascensão e eqüidade social, aumento da renda do trabalhador e desenvolvimento econômico de um 
país. Neste sentido, a educação é vista como principal capital humano, resultante de um investimento, que 
permitiria conquistar habilidade e conhecimento, determinando aumento da produtividade e renda (FRIGOTTO, 
1999). 



33

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 4.024, de 

1961, concede equivalência plena entre cursos técnicos e o ensino médio, podendo os 

egressos destas modalidades dar continuidade no Ensino Superior. 

Esse movimento contou com o apoio de vários segmentos da sociedade, o qual foi 

radicalmente interrompido pelo golpe militar de 1964. Nos 21 anos de Governo Militar, 

iniciado em 1964, o país começa a mudar sua face com a industrialização e o trabalhador é 

considerado como parte fundamental neste processo. O Brasil vivia o chamado “milagre 

econômico”, que demandava mão-de-obra qualificada para atender à expansão das atividades 

econômicas e direcionar os jovens mais rapidamente para o mundo do trabalho; no entanto, de 

acordo com Coelho (2000), nas entrelinhas dessas solicitações existia a intenção de diminuir a 

pressão por vagas nas universidades públicas em atendimento à divisão internacional do 

trabalho.

De acordo com Kuenzer (2000, p.15), 

Reitera-se a existência de dois caminhos diferenciados, para os que aprenderão a 
exercer sua função na escola (dirigentes de dois níveis – superior e médio) e no 
processo produtivo (trabalhadores que completam os poucos anos de escolaridade 
obtida com cursos profissionalizantes em locais e com duração variáveis). 

Neste contexto é aprovada a Lei nº 5.692/71, instituindo a profissionalização 

obrigatória no ensino de 2° grau, sendo modificada parcialmente em 1982, pela Lei n° 7.044 

que termina com a obrigatoriedade da qualificação para o trabalho nesse nível de ensino. 

A profissionalização obrigatória no ensino de 2° grau foi uma visão distorcida da 

evolução do capitalismo brasileiro, uma vez que os tecnocratas do Regime Militar 

acreditavam e implementavam o ensino profissionalizante obrigatório baseado na teoria do 

capital humano, sob a tese da educação como investimento. O Estado brasileiro poderia sair 

do subdesenvolvimento e atingir o capitalismo social se houvesse um investimento em 

recursos humanos. 
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Assim, comenta Kuenzer apud Coelho (2000, p. 34): 

O novo discurso, fundamentado na Teoria do Capital Humano, apontava a baixa 
produtividade e a inadequação da proposta educacional em relação ao momento 
histórico que o país atravessa, principalmente no que diz respeito às necessidades do 
mercado de trabalho em função das metas de desenvolvimento econômico acelerado 
e de desmobilização política. Segundo esta lógica a maioria dos cursos eram 
excessivamente acadêmicos e não preparava para o exercício das funções 
produtivas, não atendendo às necessidades do mercado de trabalho, o que se 
considerava um dos fatores explicativos para a crise econômica em que mergulhara 
o país. 

Para os trabalhadores, segundo Ghiraldelli Jr. (1990), o ensino profissional no 2° 

grau foi danoso, por ter sido retirada do educando a oportunidade de estudos aprofundados 

para sua vida urbana, para o trabalho, para a cidadania e para uma melhor participação na vida 

sindical do país. 

Na década de 80, mantêm-se os graves problemas políticos, econômicos e sociais. 

Em face disto, ocorrem organizações de movimentos sociais e corporativos pela 

redemocratização da sociedade brasileira, na luta pela reabertura política, pelos direitos de 

cidadania, por políticas sociais mais abrangentes e pelo enfrentamento do modelo econômico. 

O resultado dessa mobilização popular forçou a instalação da Assembléia Nacional 

Constituinte, onde a sociedade organizada participou ativamente, destacando-se os 

representantes das organizações educacionais e da saúde. 

Esse movimento revela a profunda crise pela qual passava o país, o que no setor 

saúde é visualizada pela ineficiência e ineficácia dos serviços prestados e pela insatisfação dos 

usuários desse sistema. Os trabalhadores do setor organizam-se através de lutas por direitos 

trabalhistas, pelo direito à saúde, como direito de cidadania. 

Surge, então, o Movimento da Reforma Sanitária, representando a organização da 

saúde, o qual defendia “os princípios do bem-estar social, como a universalização do direito, a 

equanimidade, a eqüidade, participação e controle popular às ações e políticas públicas; o 

dever do Estado em assegurar o direito do cidadão” (GERMANO; TIMOTEO, 2002, p. 3). 
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Destas lutas, inicia-se a construção do Sistema Único de Saúde–SUS que objetivava a 

reorganização das ações de saúde no país. 

A educação caracterizava-se, então, pelos problemas crônicos gerados pela falta 

de garantia da universalização, gratuidade da escola pública, condições de trabalho, qualidade 

do ensino e distribuição das verbas públicas. Os movimentos populares e os educadores 

progressistas se organizavam através de discussões, debates, pesquisa, congressos, 

conferências, entre outros, com compromissos políticos e objetivos educacionais em torno de 

um projeto histórico-político para a sociedade.  

A enfermagem, frente a essa efervescência política, organiza-se através do 

Movimento Participação3, na tentativa de lutar pelos direitos do cidadão, estimulando a 

participação política, buscando desenvolver uma “nova consciência intelectual e moral na 

profissão” (GERMANO; TIMOTEO, 2002, p. 5). Na formação da força de trabalho da 

enfermagem, busca–se preparar o trabalhador crítico, com competência para participar das 

resoluções dos problemas de saúde, do ser humano e da vida. 

A nova Constituição Federal, promulgada em 1988, contempla em linhas gerais o 

projeto histórico político da sociedade. Posteriormente é aprovada a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, influenciada pelo 

modelo neoliberal, o qual procura diminuir a interferência do Estado na sociedade, deixando 

que as chamadas leis do mercado regulem as relações sociais. Para Severino (1997), a referida 

Lei é o resultado histórico possível frente ao jogo de forças e de interesse em conflito no 

contexto da conjuntura política da sociedade brasileira, nas décadas de 80 e 90. 

                                                          
3 O Movimento Participação pode ser considerado como um divisor de águas da enfermagem brasileira, trazendo 
uma nova fase na profissão e na vida associativa da categoria. A sua inserção na diretoria da ABEn/Nacional e 
em outras seções regionais, a partir da gestão 1986 – 1990, inaugura uma “nova política de trabalho, com vistas a 
promover impactos e mudanças na organização e direção intelectual e moral da ABEn” (OLIVEIRA, 1990, p. 
121). 
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A reforma do ensino técnico se deu mediante o Decreto Presidencial nº 2.208/97 

que institui o sistema nacional de educação profissional em paralelo ao sistema de educação, 

representando

[...] uma regressão ao dualismo e exarcebação da fragmentação. O dualismo 
cristaliza-se particularmente pelas dimensões técnicas e políticas, específicas e 
gerais, particular e universais e pela separação do nível médio regular de ensino, da 
rede não regular de ensino técnico-profissional, com organização curricular 
específica e modular. Esta rede não regular de formação técnico profissional se 
estrutura em três níveis: básico, técnico e tecnológico (FRIGOTTO, 2002, p. 10). 

O nível técnico destina-se a habilitar profissionalmente os alunos matriculados ou 

egressos do ensino médio, tem organização curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial.  

Em síntese, a nova educação profissional é instituída pela legislação como um 

conjunto de princípios, critérios, definições de competências profissionais gerais do técnico, 

de acordo com a área profissional a que pertence, bem como procedimentos a ser observados 

pelos sistemas de ensino e pelas escolas na organização e no planejamento deste ensino, como 

trata o Parecer CNE/CEB nº 16/99, e a Resolução CNE/CEB nº 04/99 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Nível Técnico (BRASIL, 2001). 

As diretrizes aludidas definem também a identidade e especificidade de cada 

curso técnico e se referem ao desenvolvimento de competências para a laboralidade, a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização na organização curricular, a 

identidade dos perfis profissionais, a atualização permanente dos cursos e a autonomia da 

escola em seu projeto pedagógico. 

Por força de determinação legal, o Ministério da Educação (MEC) publica em 

2000 o documento: Educação Profissional: Referenciais Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional de Nível Técnico. Concebida sob o novo paradigma da educação, no qual o 

conceito de competência tem papel de destaque, a educação profissional utiliza esse conceito 
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como elemento orientador do currículo, entendido como um conjunto integrado de situações - 

meio, construídos e organizados pedagogicamente para desenvolver a aprendizagem. Nessa 

perspectiva, o mesmo documento enfatiza que no mundo contemporâneo e no futuro, o foco 

do trabalho educacional é deslocado do ensino para o aprender e do que vai ser ensinado para 

o que é preciso aprender. A ênfase do ensino é transferida para as competências a ser 

adquiridas, as quais, enquanto ações e operações mentais, integram os conhecimentos, as 

habilidades, os valores e as atitudes construídos de forma articulada e mobilizados em 

realizações profissionais, promovendo, assim, desempenhos eficientes e eficazes (BRASIL, 

2000a).

O profissional de nível técnico, integrante da equipe de saúde, deve atender “as 

atuais exigências, preparar-se para o futuro e ser capaz de identificar situações novas, auto 

organizar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e 

de resolver problemas que mudam constantemente” (BRASIL, 2000b, p. 14). 

Estes referenciais definem, na subárea de enfermagem, o processo de trabalho de 

enfermagem centrado no cuidar, fundamentado no saber, no fazer e no sentir, buscando 

atender às necessidades de saúde do paciente /cliente /comunidade durante seu ciclo vital e 

comprometendo-se, assim, com a proteção e promoção da vida. 

Desde a vigência da atual LDB e da regulamentação da Educação Profissional, a 

Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn4  intensificou as discussões e análises nos 

Congressos Brasileiros de Enfermagem, nos Seminários Nacional e Estaduais sobre as 

Diretrizes Curriculares para a formação do técnico em enfermagem, elaborando de forma 

coletiva as orientações para auxiliar na construção dos planos de cursos das escolas técnicas 

de enfermagem. 

                                                          
4 A ABEn historicamente assume o papel de coordenadora e articuladora das questões educacionais da 
enfermagem brasileira, estando à frente de todos os processos de mudança que ocorreram e ocorrem no campo 
da educação formal/profissional. 
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Na oficina de trabalho promovida pela ABEn: “Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional de Nível Técnico em Enfermagem”, realizada em Brasília, em 

agosto de 2000, ficou definido o perfil de conclusão, as competências específicas do auxiliar e 

técnico em enfermagem e os itinerários para a construção do curso técnico de enfermagem, 

que pode ser estruturado em módulos, com terminalidade ou não. Para a organização 

curricular, definiu-se a carga horária do curso em 1800 horas, modularizado, a ser 

desenvolvido da seguinte forma: Módulo 1: núcleo comum, com 250 horas de aulas teóricas; 

Módulo 2: núcleo específico, com 500 horas de aulas teórico-práticas e 400 horas de estágio; 

e o Módulo 3: núcleo específico, com 450 horas de aulas teórico-práticas e 200 horas de 

estágio (ABEN NACIONAL, 2000). 

A avaliação e recuperação do aluno poderão ser realizadas durante o processo 

ensino-aprendizagem, considerando os critérios de conhecimentos, habilidades e atitudes, os 

quais representam a formação profissional, dentro dos princípios de integralidade, 

flexibilidade e cidadania. 
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Educação Profissional Brasileira: 
conhecendo o passado para entender o presente 

O mundo, agora, já não é algo sobre que se fala com falsas palavras, mas o 

mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência de ação transformadora 

dos homens, de que resulte a sua humanização. 

Paulo Freire
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3 O ENSINO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO RIO GRANDE DO NORTE 
E AS MUDANÇAS CONTEXTUAIS NO PAÍS 

No Rio Grande do Norte, o ensino profissional da enfermagem inicia-se com a 

criação da Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal, sob a portaria ministerial nº 381, de 

07 de dezembro de 1955, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 13 de dezembro 

do mesmo ano. Seu funcionamento ocorre a partir de 1956 e o reconhecimento se dá em 17 de 

outubro de 1960. Sob a direção da enfermeira Maria de Lourdes Lopes, essa funcionou 

provisoriamente no Pavilhão Santa Izabel do Hospital Miguel Couto, sendo mantida pela 

Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública-SESP que oferecia, através de suas 

enfermeiras, assessoramento, supervisão e avaliação didático-pedagógica. 

A escola seguia assim os critérios e rigor das escolas de enfermagem do país. As 

alunas eram selecionadas, atendendo aos pré-requisitos: idade mínima de 16 anos, conclusão 

do curso primário ou cursando o ginasial, atestado de sanidade física e idoneidade moral e 

aprovação no exame das matérias de português, aritmética, geografia e história (TIMOTEO, 

1997).

Em 1964, a Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal foi incorporada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inicialmente agregada à Faculdade de 

Medicina, conforme Resolução do CONSUNI nº 02/64, de 09 de janeiro de 1964, o que 

possibilitou a reorganização do seu quadro de professores, melhores acomodações físicas e 

suprimentos de material necessário ao desenvolvimento de suas atividades. 

As reformas do ensino de nível médio, em 1961, e universitário, em 1968, 

proporcionaram a ampliação de opções nas ofertas de vagas e criação de cursos de graduação 

e pós-graduação na UFRN, ocasionando sérias transformações na Escola de Auxiliares de 

Enfermagem de Natal, que cedeu toda sua infra-estrutura, tais como equipamentos, 

laboratório, sala de aula e campos de estágio para o curso de graduação em enfermagem, 
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criado em 1973. Além disso, teve seu quadro docente renomeado para a categoria de 

professor universitário, deixando-a desfalcada de recursos humanos e infra-estrutura para o 

seu pleno funcionamento, desenvolvendo suas atividades, a partir de então, como curso 

vinculado ao Departamento de Enfermagem. 

Neste ínterim, foi aprovada a Lei nº 5.692/71, que tornava o ensino de 2º grau 

compulsoriamente profissionalizante, favorecendo a Escola que ficou ministrando cursos de 

auxiliar e técnico de enfermagem, em nível de 2º grau, na modalidade regular, viabilizados 

pelo Departamento de Enfermagem e mantidos através de convênio entre a Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado – SEDC, a UFRN e a rede privada de ensino. 

A escola oferecia, na época, duas formas de ingresso no curso de auxiliar de 

enfermagem: uma, através da escola estadual conveniada, com duração de dois anos, e outra, 

através de curso intensivo, com duração de onze meses. Realizava seleção anual de 

candidatos, tendo como pré-requisito a conclusão do 1º grau completo e aprovação no teste 

seletivo dos conteúdos de português, matemática e ciências.  

Na formação do nível médio em enfermagem, observa-se também que o seu 

desenvolvimento está diretamente relacionado às políticas de saúde e econômicas 

implementadas em um dado momento pelo Estado. Nesse sentido, o ensino de enfermagem 

possuía um currículo organizado por disciplinas, oferecendo uma formação tradicionalmente 

técnica, reforçando o paradigma biológico, mecanicista e curativo, destinado a qualificar 

trabalhadores com perfil direcionado para atuarem no setor saúde, que priorizava a assistência 

individual e hospitalocêntrica. 

Nas últimas três décadas, a Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal 

consolidou-se como instituição de educação profissional na área de saúde, sendo reconhecida 

pela sociedade por seu papel e sua competência na formação de profissionais, contribuindo, 
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assim, para a melhoria das atividades profissionais desenvolvidas pela enfermagem e 

elevando a qualidade da assistência à saúde prestada à população. 

Em 1996, a Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal filia-se ao Conselho 

Nacional de Diretores das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais-

CONDETUF, fazendo-se necessária uma reestruturação, normatizada através da       

Resolução n° 57/97 do CONSAD, em 4 de setembro de 1997, reavendo, assim, do ponto de 

vista político administrativo, seu perfil institucional de órgão suplementar da UFRN5.

Na perspectiva de atender à nova lei de Diretrizes e Bases da Educação, passa a 

denomina-se Escola de Enfermagem de Natal - EEN, solicitação aprovada pela         

Resolução nº 064/99, de 16 de dezembro de 1999, do CONSAD. 

As exigências da nova legislação da educação profissional e a ampla discussão e 

reflexão entre docentes e discentes do curso, que vinham acontecendo ao longo dos últimos 

anos, impulsionam a construção da nova proposta curricular do curso técnico em enfermagem 

da EEN, que, após aprovação e publicação, foi encaminhada ao cadastro nacional de cursos 

técnicos do Ministério de Educação/Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico, em 27 de 

dezembro de 2000. 

O currículo, a ser percorrido, prevê um ensino voltado para os princípios da 

terminalidade, integralidade, flexibilidade e interdisciplinaridade, compreendendo a adoção de 

metodologias que remetam a uma prática pedagógica reflexiva, crítica e democrática, que 

garanta aos alunos um espaço para construção de seu conhecimento, dentro dos serviços onde 

se dará sua prática futura, e que contemple a articulação ensino/trabalho. 

                                                          
5 O quadro docente era composto pelos professores cedidos pela SECD: Ana Maria Queiroga de Souza, Edilene 
Rodrigues da Silva, Francisca Idanésia da Silva, Gilvania Magda Luz de Aquino, Maria Goretti de O. Matias, 
Maria José Fernandes Torres, Maria Lúcia da Silva Lima, Maria Luzinete Dantas, Maria de Fátima Costa, Nilva 
Medeiros da Silva, Agripino Fernandes Filho. Em 1997 é realizado concurso público, o que vem fortalecer a 
escola, passando a integrar o quadro docente efetivo as professoras: Cleide Oliveira Gomes, Maria Lúcia 
Azevedo Ferreira de Macedo, Rita de Cássia Girão de Alencar, Cleonice Andréia Alves Cavalcante, Gilvania 
Magda Luz de Aquino, Edilene Rodrigues da Silva.
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Face às transformações impostas pelo mundo do trabalho, dentre as quais destaca-

se a crescente competitividade, o grande contingente de trabalhadores de enfermagem 

empregado no serviço de saúde - sem a devida qualificação - vê-se obrigado a 

profissionalizar-se, devendo, para isso, retornar às salas de aula para a sua qualificação ou 

complementação de estudos. Essa realidade favorece a prestação de uma assistência de 

melhor qualidade, menor risco aos usuários, a valorização profissional e a elevação da auto-

estima. 

Assim, diante de tal oportunidade, os docentes implementaram ações de 

mudanças, objetivando a construção de um projeto curricular que capacite o Técnico de 

Enfermagem com habilidades e competências técnico-científicas, políticas e éticas, para atuar, 

sob a supervisão do enfermeiro, no processo de assistir/intervir, nos diversos níveis de atenção 

à saúde coletiva e individual, nos aspectos de promoção, proteção, recuperação e reabilitação. 

A preocupação dos docentes, com a qualidade dos profissionais egressos dessa 

escola, tem sido uma constante e acentuou-se com a necessidade de construção do novo 

currículo e a adequação à nova legislação da educação profissional brasileira. 

Procura-se repensar o processo educacional da formação do técnico em 

enfermagem, trazendo para a sala de aula atividades que levem o educando a desenvolver 

atitudes críticas e reflexivas, estimulando a participação na construção do seu conhecimento. 

O docente, sujeito do processo ensino-aprendizagem, contribui facilitando, orientando e 

redirecionando a construção do conhecimento pelo educando. 

Gradativamente os educadores estão substituindo as metodologias e as práticas 

educacionais tradicionais, que privilegiavam a transmissão, fragmentação, 

descontextualização, memorização e reprodução de conhecimento, e que contribuíam para 

uma formação alienada do aluno - por metodologias que adotam abordagens críticas e 

contextualizas.  
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Os docentes e discentes buscam construir competências, habilidades e saberes, a 

partir de situações problematizadas da produção e síntese do conhecimento, através da 

pesquisa e experiências vividas, preparando o aluno/trabalhador como cidadão reflexivo, 

criativo e solidário. 

A prática educacional desenvolvida busca fundamentar a teoria, que servirá como 

base de sustentação para o desempenho satisfatório nas atividades teórico-práticas e de 

estágio supervisionado. E a avaliação é concebida como mais um momento de aprendizagem, 

ocorrendo de modo contínuo, no qual o aluno participa, acompanha e contribui de maneira 

efetiva na construção dos seus conhecimentos. 

Pretende-se, assim, formar o profissional técnico em enfermagem / cidadão, numa 

concepção de educação por competências, preparando-o para o trabalho e para a vida. 

Vislumbra-se um profissional de enfermagem preparado para prestar um cuidado que atenda à 

integralidade da assistência à saúde, como um direito de cidadania do ser humano. Espera-se 

que seja capaz de participar do planejamento, execução e avaliação das atividades de 

assistência de enfermagem, como cuidar, intervir nos níveis de promoção, proteção, 

recuperação e de reabilitação da saúde coletiva e individual.  

Logo, tendo este entendimento como fio condutor, orienta-se os discentes a 

percorrer uma nova trajetória para construírem seus conhecimentos, através da metodologia 

problematizadora, da reflexão sobre a sua própria formação profissional, bem como do tipo de 

atividades desenvolvidas por esse trabalhador da enfermagem. 

No atual contexto de constantes mudanças no mundo do trabalho, acredita-se que 

os responsáveis pelo ensino de nível médio de enfermagem não tenham como meta apenas 

privilegiar o mercado de trabalho, mas, como chama a atenção Cocco (1999), que visem 

basicamente à construção de uma nova sociedade, à formação de sujeitos críticos, capazes de 

sempre buscar o novo, de ousar. 



45

Trabalhar na formação de profissionais para o setor saúde, neste sentido, torna-se 

um desafio, como assinala Bagnato (1999), tanto pelos muitos requisitos exigidos  destes 

profissionais pelo mercado, como pela responsabilidade e compromisso ético de compartilhar 

os princípios democráticos de uma política de saúde voltada para assistir a população com 

qualidade e eqüidade. 

No ano de 2002, a EEN possuía cerca de 684 alunos matriculados, dos quais 548 

cursavam a complementação profissional no projeto “Por uma Profissionalização Cidadã” 

financiado pelo Ministério da Saúde – PROFAE, donde foi retirada a amostra populacional 

para a realização dessa pesquisa. 
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O Ensino Profissional de Enfermagem no Rio Grande 
do Norte e as Mudanças Contextuais no País 

Neste mundo de constantes e rápidas mudanças, o mutável se torna a 

alavanca do sucesso e do sobreviver. A verdade é que a enfermagem não pode 

ficar à margem do progresso, nem isolar-se das mudanças constantes 

impostas pela sociedade. 

Neuza de Queiroz Santos
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4 PERFIL DOS ALUNOS/TRABALHADORES DA EEN/PROFAE 6

Empreender um estudo acerca das mudanças que ocorreram na vida do egresso do 

curso de complementação da qualificação profissional do auxiliar para o técnico em 

enfermagem da EEN/PROFAE, requer, do pesquisador, conhecer quem é esse 

aluno/trabalhador e como ele se configura. Neste sentido, torna-se indispensável investigar o 

perfil do trabalhador da enfermagem que reingressa no sistema formal de ensino, como aluno 

do referido curso. Busca-se, dessa forma, identificar as características e potencialidades desse 

trabalhador inserido nos serviços de saúde, como meio de obter subsídios para guiar a análise 

deste estudo.

Para a configuração do perfil, foram coletadas, no período de março a abril de 

2003, informações contidas no formulário preenchido pelos alunos no momento da matrícula 

nessa escola. Para delineamento do perfil dos alunos/trabalhadores de enfermagem, hoje 

egressos do curso de complementação da qualificação profissional do auxiliar para o técnico 

em enfermagem da EEN e participantes do presente estudo, foram consideradas as 

informações pessoais (idade, sexo, renda familiar, educação geral) e profissionais (condição 

de emprego, tempo de serviço na função de auxiliar de enfermagem), constantes das fichas 

referidas. 

O aluno do curso de complementação da qualificação profissional do auxiliar para 

o técnico em enfermagem da EEN /PROFAE configura-se como mulher, trabalhadora da área 

da saúde, auxiliar de enfermagem, que tem de 21 a 47 anos, considerada adulta-jovem, 

vivendo uma fase caracterizada pelo ápice da sua capacidade física e produtividade humana, 

                                                          
6 O estudo completo encontra-se aguardando publicação sob o título: A complementação profissional: 
conhecendo o perfil do aluno PROFAE da Escola de Enfermagem de Natal - UFRN 
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em que a escolha do trabalho, a estabilização e a definição de valores e padrões da vida civil 

definem a sua opção pela profissão e inserção no mundo do trabalho.

A sua condição de mulher/trabalhadora assemelha-se à condição histórica 

predominante da mão-de-obra feminina na equipe de enfermagem. Possui renda familiar 

mensal de um a três salários mínimos, o que representa um índice baixo de remuneração do 

trabalhador.

Portadora do ensino médio completo, concluído em escola pública, o que lhe 

possibilita a aquisição de novos saberes, a reflexão sobre a sua prática e a reconstrução dos 

conhecimentos consolidados, resultando no estabelecimento de novas competências e 

compromisso no campo da ética, da moral, da técnica e da política. 

A sua preparação para o trabalho aconteceu em curso de auxiliares de 

enfermagem, na modalidade regular ou supletiva, em escola de natureza privada. Ela tem 

investido nos últimos anos na sua educação geral e profissional como forma de atender às 

exigências legais da LDB – 9394/96 e do mercado de trabalho, buscando continuamente a sua 

permanência e/ou ascensão profissional neste mercado de trabalho para manter-se 

empregável. 

Na ocasião do estudo, encontrava-se empregada, possuindo apenas um vínculo 

empregatício, informação que contradiz o cotidiano dos alunos/trabalhadores, que, durante 

todo o desenvolvimento do curso, expressaram, através de discussões e negociação com os 

instrutores, as dificuldades que tinham em relação à pontualidade e assiduidade por possuírem 

duas ou mais jornadas de trabalho; logo, acredita-se que essa informação não corresponde à 

realidade, pois é sabido que os alunos possuíam mais de um vínculo empregatício.  

As suas atividades são desenvolvidas principalmente em hospitais públicos e 

privados, situando-se a maior participação da força de trabalho na assistência ao indivíduo, no 
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modelo curativo e hospitalocêntrico, concentrando suas atividades na clínica médica, centro 

cirúrgico, pediatria e emergência. 

O seu turno de trabalho varia nos três horários: matutino, vespertino e noturno, 

embora se sobressaia o turno matutino. Desenvolve suas atividades na função de auxiliar de 

enfermagem nos serviços de saúde, no período compreendido entre um e sete anos. 

Compreende-se que o perfil estudado encontra-se no momento privilegiado da sua 

vida e, conseqüentemente, os frutos de uma (re)profissionalização, baseada nos princípios da 

cidadania,  reverter-se-ão numa assistência de enfermagem/saúde de melhor qualidade. 

Entretanto, as constatações no campo do trabalho, nos níveis salariais, as jornadas 

exaustivas e a condição de gênero - mulher - sobrecarregam a trajetória dessa 

aluna/trabalhadora, requerendo dos órgãos formadores tecnologias pedagógicas ativas, 

criativas e estimuladoras para que possam manter o entusiasmo e as expectativas do aluno do 

início ao fim do curso. 

Neste sentido, é preciso fortalecer as políticas públicas que visam dirimir a dívida 

social para com os trabalhadores, em especial os da saúde/enfermagem. 



50

Educação e Mudança como Eixos de Análise 

Cada vez que eu vi uma pessoa, sem nenhuma chance, aprender a raciocinar, 

a falar a ser gente, a se exercitar enquanto cidadão, nossa mãe! Para mim foi 

uma alegria imensa. E aqui eu falo muito mais da minha alegria na 

transformação das pessoas do que da mudança institucional.... 

Izabel dos Santos 
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5 EDUCAÇÃO E MUDANÇA COMO EIXOS DE ANÁLISE 

No começo não vi muita diferença, achei que era, a mesma coisa que 
já tinha visto. Mas numa releitura... 
A gente vê que teve um avanço. Se tivemos muita inovação, foi devido 
à troca de experiência, o que é muito importante e gratificante. A 
gente trocou experiências com as professoras, com as colegas. Aí a 
coisa passa a fluir de uma forma melhor, de uma forma mais gostosa. 
Você passa a participar mais da aula, passa a ser mais participativo, 
a ser também mais crítico em relação às coisas do hospital onde você 
trabalha. 
A gente via coisas que eram consideradas certas, mas quando a gente 
veio ver agora, vê que eram erradas. Porque, me lembro quando eu 
fiz o curso o auxiliar de enfermagem, a professora chegava e dizia 
assim: ‘Olhe, você não deve se envolver com os problemas do 
paciente’. Hoje em dia a gente vê diferente, não é que a gente vá se 
envolver com o problema do paciente, mas vai tentar de alguma 
forma ajudá-lo a resolver aqueles problemas que às vezes tem haver 
com a doença dele. Isso tudo a gente aprendeu aqui.  
Mudou, o que mudou na minha vida foi o hábito do dia-a-dia. Coisas 
novas, técnicas novas, conhecimento, agora tenho o hábito de ler – e 
procurar conhecer as coisas. 

DSC

Mudou muito, quebrou muito a rotina, a gente fica gostando mais de 
estudar, ver coisas novas. Foi muito gratificante! EI 4

Eu creio que ficaram muitas coisas boas pra muita gente. Houve 
mudança. Falo por mim e pelas minhas colegas de turma. Até porque 
notei algumas diferenças nas pessoas do início até o final do curso. 
EI 1

[...] a maneira como foram dadas as aulas, deu-se liberdade. Deu-se 
liberdade para se pensar. [...] deu-se oportunidade para as pessoas 
pensarem e não agirem como máquinas. Elas agiam mas sabendo o 
que estavam fazendo, porque estão fazendo e onde é que estão 
mexendo. O curso, ele mexeu com tudo, com a técnica, mexeu com a 
pessoa do técnico e com a pessoa do paciente, que existe realmente 
uma história ali. EI 1

A opção de trabalhar com a categoria mudança, a partir do enfoque da educação, e 

mais particularmente da educação profissional em enfermagem, embora reconheça a ameaça 

do reducionismo ocasionado pela visão focalizada em um campo específico da estrutura 

social, assume o risco de analisá-la em função de um dos seus segmentos constituintes, por 
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considerar que esta é dimensionadora de outras mudanças, por vezes, mais amplas e 

duradouras. Pois, uma totalidade subentende a existência de espaços ou setores que interagem 

para constituí-la e, dessa forma, comunicar-se e completar-se. 

Mudança representa sinergismo, movimento, dinâmica, requerente da ação 

coletiva humana e, portanto, não é tarefa exclusiva de alguns homens, como prevê a visão 

mecanicista que transforma o homem em um mero objeto da própria mudança. 

A mudança é o resultado da ação que o homem desenvolve sobre o mundo, ou, 

como afirma Freire (1994, p. 46), o homem é “um ser de práxis, que ao responder aos desafios 

que partem do mundo, cria seu mundo: o mundo histórico-cultural”.

É o homem que faz a realidade mudar, mudando a si mesmo, a partir do 

conhecimento da realidade, ao mesmo tempo em que é agente da ação dessa mudança. 

Desse modo, o homem, conhecedor da sua realidade, pode compreender e ser 

compreendido dentro do seu meio social num dado momento histórico. 

De acordo com Freire (1994), a sociedade vive em constante mudança. No seu 

cotidiano, o homem social desenvolve uma consciência crítica que lhe potencializa a ação 

transformadora da realidade. 

Para o autor, é no enfrentamento dos desafios surgidos no seio da sociedade e pela 

própria ação criadora que o homem faz a sua história e a dos outros homens. 

E, esta relação, afirma Marx (1987), não é fruto exclusivo da sociedade, nem 

resulta apenas da ação humana. Esta relação é contínua, na qual o indivíduo e a sociedade se 

modificam, construindo a história, não da maneira como a querem, mas a fazem baseados no 

passado.

Essa natureza histórica, constituída de valores, comportamentos, hábitos e atitudes 

sociais, encontra-se em crise, em transição, por ocasião dos processos de mudança mais 

evidentes, como os que vêm sendo observados no mundo atual. 
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Neste contexto, a educação emerge como fator importante, pelo entendimento de 

que esta asseguraria elementos para o desenvolvimento econômico e promoveria a ampliação 

das possibilidades de emprego, minimizando o espectro da pobreza e da exclusão social. 

A educação para mudanças, entretanto, prevê, antes de tudo, a substituição de um 

pensar fragmentado, alienado, por outro integrado, contextualizado. Como diria Morin (1999, 

p. 14), “um pensamento que capte as relações, interrelações e implicações mútuas, os 

fenômenos multidimensionais e as realidades [...]”, de modo a “formar cidadãos capazes de 

enfrentar os problemas de seu tempo”. 

Logo, uma educação que longe de ser apenas transmissora de idéias inertes, 

oportuniza ao homem a experiência do debate, da crítica e da problematização, 

proporcionando o exercício da verdadeira participação. Enquanto tal, não é um processo de 

adaptação do homem à sociedade, mas a possibilidade deste transcender para ser mais 

(FREIRE, 1994). 

5.1 REVELANDO AS MUDANÇAS

Esta categoria expressa a visão dos egressos sobre as mudanças percebidas 

durante o desenvolvimento do curso, as quais foram organizadas em três subcategorias: 

mudanças no campo do saber-aprender, mudanças no campo do saber-fazer, e mudanças no 

campo do saber-ser. 

Para a apresentação dos resultados da pesquisa e a análise das informações, 

adotar-se-á o procedimento de descrição do discurso do sujeito coletivo, seguido da análise da 

fala e referência às falas das entrevistas individuais. 
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5.1.1 Revelando mudanças no campo do saber-aprender: 

O que trouxe muita mudança pra mim foi o método de ensino, [...] foi 
a troca de conhecimentos, na sala de aula, isso estimulou também até 
a gente a se dedicar...
[...] uma didática nova de ensino, abrindo mais espaço para o aluno 
falar, como era feito na maioria das turmas, todo mundo falava, todo 
mundo dava opinião. 
[...] o método de ensino, a metodologia foi bem aplicada, renovada, 
diante do que a gente esperava, porque a gente estava viciado na sala 
de aula,... bem diferente! Saiu de aula que era quadro, caneta, papel e 
lápis... Agora, pra fazer o curso a metodologia é outra, aonde todo 
mundo fala, todo mundo escuta, todo mundo troca [experiências]. Eu 
adorava quando vinha do plantão que tinha um seminário para 
apresentar, porque pelo menos eu sabia que cochilar dentro da sala 
de aula eu não ia, a gente estava expondo o seminário, estava 
falando, estava ouvindo o colega. Isso aí melhorou bastante.  
[...] a forma suave de transcorrer [curso], aproveitando até as 
experiências pessoais de cada um, a idade de cada um, o nível 
sociocultural. Então, não impor certas regras, coisas muito rígidas, 
mesmo por que na idade da gente, nessas alturas do campeonato, 
acho que isso nem caberia, nem surtiria efeito. Isso fez com que a 
gente não desistisse, no meu caso, essa coisa de aproveitar a vida, o 
que nós somos, a bagagem que nós temos e interagir com a matéria. 
Mas porque foi uma coisa suave, gostosa, interagiu com a gente, 
como indivíduo. 
Pra mim representou muita coisa, me engrandeceu muito. Ë um 
orgulho, eu ser um técnico de enfermagem e eu sou muito orgulhosa 
do que eu aprendi. Eu aprendi muita coisa aqui com as discussões, os 
debates, os trabalhos. 

DSC

O discurso revela como o curso foi visto, a importância, o aproveitamento e os 

meios utilizados na aprendizagem. Nas falas, os entrevistados, ressaltam que aprenderam 

muitas coisas, mas que tinham muitas a aprender, adquiriram novos conhecimentos, tiraram 

dúvidas e gostaram da forma como o curso foi desenvolvido, levando o aluno a pensar e a 

refletir sobre a sua prática. 

Falam com bastante veemência de como aprenderam, da metodologia utilizada 

pelos educadores e educandos e de como juntos organizaram a construção dos conhecimentos 

a ser adquiridos. Revelam a expectativa quanto à forma como o curso seria desenvolvido e 



55

como o método de ensino utilizado, diferentemente do esperado, contribuiu para que as 

mudanças acontecessem, facilitando assim a aprendizagem e estimulando a participação 

efetiva no curso. 

Sobre esse aspecto, convém reportar ao entendimento de Maturana (1999, p. 29), 

ao dizer que “o educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o 

outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que seu modo 

de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço de convivência”. 

O processo de educar, entretanto, concebido como um momento de troca e 

aprendizagem, mais do que um fenômeno espontâneo, como afirmou Maturana (1999), torna-

se uma condição que requer interação7 e intencionalidade, ou seja, a intenção de quem almeja 

ser educado e o apoio de quem se propõe a colaborar com o sujeito em transformação, 

exigindo, dessa forma, o estabelecimento da interação mútua que atenda às necessidades do 

processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos. 

Para Bagnato (1999b, p.12), 

os processos pedagógicos desenvolvidos em sala de aula visando a construção do 
conhecimento emancipatório, as diferentes formas de interação com a prática podem 
e devem propiciar condições para estimular a reflexão, a capacidade de observação 
para além do aparente, do casual, a capacidade de análise e de crítica, de resoluções 
de problemas, exercitando a autonomia de idéias e de formulações de pressupostos, 
ampliando os horizontes, as concepções, possibilitando ao sujeito educativo assumir-
se como um agente ativo, inquieto, indagador, que dialoga com diferentes culturas 
com espírito aberto, respeitando o diferente, o diverso. 

Desta forma, as interações, que ocorrem no espaço da sala de aula, embora não 

assegurem, por si sós, o alcance das transformações esperadas nos sujeitos, na escola e na 

sociedade, poderão contribuir no estabelecimento de relações educativas e pessoais mais 

democráticos e, conseqüentemente, a vivência de uma prática emancipatória. 

                                                          
7A concepção de Interação prevê que o desenvolvimento do individuo resulta da ação recíproca entre o ser 
humano e o meio; entende ainda que a construção do conhecimento ocorre durante toda a vida do homem 
(LOBO NETO, 2000). 
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Uma prática, afirma Freire (1987, p. 93-94), que seja,

[...] acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. De criação de 
disposições democráticas através da qual se substituíssem no brasileiro, antigos e 
culturológicos hábitos de passividade, por novos hábitos de participação e 
ingerência, de acordo com o novo clima da fase de transição. 

Assim, os sujeitos constroem juntos seus conhecimentos, atitudes críticas, 

libertam-se da ignorância, desenvolvendo uma nova percepção do mundo e do homem, onde 

ambos estão em constante modificação. A educação acontece contínua e permanentemente. 

Corroborando este entendimento, Santos8 (2002, p.136) descreve assim o 

processo ensino-aprendizagem: “aprendemos com os colegas de sala o companheirismo e a 

troca de experiência, com os mestres vivenciamos uma metodologia inovadora e objetiva que 

gera necessidade de atualização e de aprendizagem contínua”, o que pode também ser 

observado nas falas dos seguintes entrevistados: 

[...] aprende-se  mutuamente. EI 3

O método de ensino eu gostei muito, fazer seminários. As pessoas 
começam a ter menos vergonha. ...de ter que ir para frente falar, e 
acaba desenrolando, vendo que não é tão difícil falar. É isso aí, eu 
gostei do método. EI 3

[...]  muito proveitoso realmente. Vimos coisas novas. Muita coisa que 
eu aprendi aqui, não tinha aprendido no auxiliar. Eu tinha dúvidas no 
meu dia-a-dia. EI 1

O aluno pára para pensar, ele começa a indagar, e não fazer por 
fazer, e eu gosto dessa metodologia. EI 1 

Mais uma vez, os entrevistados reforçam o espaço da sala de aula como mais um 

momento de construção de conhecimentos, onde o educando e educador, sujeitos ativos, 

reflexivos, criativos e humanos, utilizam técnicas metodológicas que reproduzem as situações 

                                                          
8 Oradora das turmas concluintes do curso de complementação da qualificação profissional do auxiliar para o 
técnico em enfermagem da EEN / PROFAE, discurso proferido na solenidade de colação de grau, realizada no 
Centro de Convenções de Natal em 18/11/02 
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reais vividas, levando à reflexão e à teorização, na busca de conhecimentos que possam 

transformar a si próprio e a realidade. 

Neste espaço, realizam-se as relações pedagógicas, nas quais são desenvolvida 

ações transformadoras a partir de experiências vividas por professores e alunos, contribuindo 

para a aprendizagem e possibilitando a mudança da realidade de cada um (PELUSO, 2001). 

Assim, convém retornar ao discurso do sujeito coletivo, ao reportar-se à figura do 

professor como aquele que fez a diferença no seu processo de aprender a aprender: 

Os professores foram grande incentivadores pra gente. A gente vê que 
a visão que eles têm da gente não é aquela visão preconcebida de 
professor-aluno. Não existe aquela distância. Ao contrário, a gente 
sentiu a proximidade, um calor humano, um interesse pessoal nesse 
progresso profissional, pessoalmente falando.  
Acho que a forma de sermos vistos. Acho que a gente foi visto como 
alguém e não como número. Nós fomos vistos individualmente. Eu 
senti dos meus professores na escola interesse pessoal, na pessoa, no 
profissional.
[...] professores muito qualificados, passaram muita coisa boa pra 
gente.

DSC 

[...] Os professores sempre pontuais, sempre dando atenção, sempre 
estimulando... aulas boas, muito completas, bem pesquisadas, gostei 
muito, foi muito bom. EI 3 

Tanto o discurso coletivo, quanto a fala individual ressaltam o calor humano, o 

estímulo recebido e a construção do pensamento para a cidadania, levando-os à 

conscientização de suas ações com o cuidar, o fazer e com o próprio profissional. 

Na missão de educar o cidadão para a vida, cabe aos educadores respeitar os 

saberes dos educandos, aproveitar saberes socialmente construídos, bem como suas 

experiências na organização do processo de aprendizagem, suas descobertas e esforço pessoal, 

e principalmente conhecer as características individuais de cada um. Nesta relação, educador 

e educando aprendem juntos, de forma permanente, e com a consciência de não estar 

completamente formados (FREIRE, 2002; BONFIM, 2000). 



58

A educação, dessa forma, acontece nas relações do homem com o mundo, e “o 

educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com 

o educando que, ao ser educado, também educa” (FREIRE, 1981, p.78). 

Este sentido de educar, portanto, exige um rigor metodológico que privilegia o 

diálogo, a investigação e o respeito aos saberes dos educandos, como forma de assegurar, 

também, a construção conjunta e solidária de novos conhecimentos, novas relações entre os 

homens e uma nova visão de mundo. 

5.1.2 Revelando mudanças no campo do saber-fazer: 

Minha vida mudou e mudou bastante. Sabe tem muita coisa que eu 
aprendi a fazer.[...] e a minha ansiedade pra vir pra cá era pra eu 
aprender as técnicas, para eu saber fazer.
A minha expectativa era, em querer fazer, porque eu trabalhava, mas 
não era consciente daquilo que hoje a gente faz. Você fazia talvez por 
fazer. ‘Eu aprendi assim!’ - poderia pensar! Talvez, ainda estivesse 
fazendo errado.
Pois, quando foi passado lá atrás, foi passado de uma forma ‘x’, na 
questão da técnica de curativo a coisa muda, todo dia você vê tipos de 
curativo novo, bandagens novas. 
[...] estava ultrapassado o que eu sabia, então tudo foi inovado. Os 
conhecimentos; muitos conhecimentos foram adquiridos, no decorrer 
desses 6 meses, tinha muitas inovações que eu não sabia e aprendi 
durante o curso.  
Hoje, dentro do posto [de saúde] mudou muito. Consciente daquilo 
que vou fazer, não falar por falar. Foi muito proveitoso, em termos de 
mudança. Excelente! 
É, mas quando você já sabe o que fazer e vê isso de uma forma mais 
apurada, mais específica e melhor realizado, melhora o seu trabalho.  
[...] você se sente seguro pra discutir com alguém, pra resolver as 
coisas, mais habilidade e ter segurança naquilo que está fazendo.  
E hoje eu me vejo assim diferente, eu acho diferente, quando chega 
um paciente lá, a gente já vai conversar, tentar resolver, mesmo que 
não tenha recurso dar um jeitinho, conversa aqui, conversa ali, vai 
tentando... Não é? Sem está esperando que ninguém tome decisões. 
Decisões que a gente pode tomar.  
[...] esse curso deu segurança pra gente chegar e não se intimidar 
[...] a gente aprendeu, e estamos fazendo com mais sentido. 

DSC 
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O discurso enfatiza os avanços que o curso proporcionou, a forma como foi 

desenvolvido, a troca de experiência, a aprendizagem correta dos procedimentos de 

enfermagem, bem como as atualizações e inovações das ações de saúde e das contínuas 

mudanças no mundo do trabalho. Também, relata e exemplifica situações cotidianas que 

mostram como se apresentam as mudanças. 

Na discussão do grupo, observa-se o desenvolvimento da percepção crítica da 

realidade vivida no trabalho, da compreensão do cuidado de enfermagem dispensado hoje ao 

cliente e da mudança na forma como o fazer era concebido anteriormente. 

As falas dos egressos expressam o quanto é importante, para eles, o trabalho de 

atualizar, corrigir e aprender novas técnicas de enfermagem, objetivando um melhor 

desempenho de suas atividades, o que vem a somar com as lutas desenvolvidas ao longo das 

últimas décadas, pela qualificação dos trabalhadores de nível médio e, conseqüentemente, 

pela melhoria dos serviços de saúde. 

Este pensamento é corroborado por Delors (2000), o qual concebe que a formação 

profissional e o aprender a fazer são processos interligados, e o saber fazer na atualidade, em 

plena era da globalização econômica e da reconfiguração do mundo do trabalho, não pode 

mais ser direcionado para o treinamento de uma determinada tarefa, nem a aprendizagem 

pode ser concebida como uma simples transmissão de práticas repetitivas. 

De fato, hoje, as exigências da preparação para a contratação do profissional pelo 

mercado de trabalho não se conformam mais com um simples treinamento, utilizado até 

recentemente em grande escala, para inserir ou reintegrar o trabalhador em postos de trabalho. 

As mudanças, que estão ocorrendo no setor de serviços, acontecem de forma 

semelhante às do setor produtivo, caracterizadas pela reestruturação e precarização do 

trabalho. E, conseqüentemente, estas mudanças também refletem-se no setor saúde, que vem 
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sofrendo, como os demais setores, contínuos ajustes para atender às crescentes exigências de 

produtividade e de qualidade do atual mercado de trabalho. 

Nesta perspectiva, o trabalhador, para manter-se competitivo no mundo do 

trabalho, precisa ter uma qualificação integral que contemple as várias dimensões do 

conhecimento, como a técnico-científica, humana, ética e política. 

A educação profissional, acompanhando as atuais transformações, reorganiza-se 

através da reforma da LDB e de suas regulamentações, seguindo o modelo de competências. 

Neste sentido, guiadas pelas orientações legais do MEC/SEMTEC, para a subárea de 

enfermagem, pertencente à área da saúde, as instituições de ensino de enfermagem organizam 

seus planos de cursos baseados em competências, visando preparar o trabalhador para os 

atuais postos de trabalho.

A concepção de competências surge, segundo Zarifian (1998, p. 13), “de uma 

mudança profunda na organização do trabalho e nas relações sociais dentro das empresas”, 

modelo, este, estruturado como forma de atendimento às novas demandas do mercado de 

trabalho.

A noção de competência é definida por Ramos (2001, p. 20), como 

[...] um saber interiorizado, de aprendizagens orientadas para uma classe de 
situações escolares ou profissionais que permita ao indivíduo enfrentar situações e 
acontecimentos com iniciativa e responsabilidade, guiado por uma inteligência 
prática sobre os eventos e coordenando-se com outros atores para mobilizar suas 
capacidades. 

Zarifian (1998, p.13), entretanto, entende competência como “a tomada de 

iniciativa e de responsabilidade bem sucedida por um indivíduo ou grupo, em face de uma 

situação profissional”. Assim, sintetiza competência em aspectos essenciais, quais sejam: 

assumir responsabilidades e promover o desenvolvimento de atitudes frente ao trabalho. 
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O desenvolvimento das competências no homem ocorre à medida em que enfrenta 

com freqüência dadas situações. Neste sentido, Perrenoud (1999, p. 29) afirma que  

as competências profissionais são privilegiadas, na medida em que as situações de 
trabalho sofrem as fortes exigências do posto, da divisão das tarefas e portanto 
reproduzem-se dia após dia, enquanto em outros campos de ação são maiores os 
intervalos entre situações semelhantes. 

De acordo com estes entendimentos, a competência é concebida com o objetivo de 

educar o trabalhador/cidadão, através de uma formação integral, preparando-o para a vida, em 

superação a uma formação exclusivamente voltada para o trabalho e às exigências 

centralizadas no saber fazer, essencialmente técnico. 

Busca-se, destarte, suplantar a visão histórica da educação eminentemente 

profissionalizante, traduzida na escolarização e treinamento de habilidades, demandadas pelos 

postos de trabalho, na perspectiva da educação como forma de levar o ser humano a construir 

seus próprios conhecimentos, do nascer ao forma-se gente. Então, ser competente é, também, 

humanizar, é cuidar do outro (ARROYO, 2003). 

A competência, nesta perspectiva, tem o nome de cidadania e, enquanto tal, é 

libertadora e emancipatória. É, no dizer de Demo (1997, p.9),

[...] humanizar o conhecimento, para que este possa servir aos fins éticos da história 
e não descambe em mera instrumentação de competitividade, produzindo o efeito 
alarmante atual de resolver facilmente o desafio produtivo, mas às expensas da 
inserção do trabalhador no mercado. 

No momento atual, ao profissional é requerido uma série de competências para 

que possa manter-se empregável e competitivo no mercado. E, no setor saúde, isto não é 

diferente. Sório (2002, p. 29) afirma que 

é preciso ter trabalhadores com base sólida de formação, educação geral garantida e 
educação profissional permanente. Mas, antes de tudo é preciso que o trabalhador 
seja portador de competências técnico-profissionais amplas e competências 
transversais imprescindíveis à sua atuação como profissional de saúde e como 
cidadão.  
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A competência humana, neste sentido, é de extrema importância para a área da 

saúde e conseqüentemente para a subárea da enfermagem. Contempla, no seu interior, as 

demais competências necessárias ao trabalho da enfermagem, além de abranger todos os 

conhecimentos necessários ao profissional dessa área (DELUIZ, 2001, 2002). 

Com esta visão, observa-se a preocupação dos entrevistados em atuarem de forma 

humana ao cuidar dos usuários dos seus serviços, no relacionamento com os colegas de 

trabalho, como expressam a seguir: 

[...] mudou o processo, mudou muita coisa no processo de 
atendimento do paciente, do paciente com o funcionário, essa 
mudança que em si. Mas ainda falta muita gente entrar nesse lado de 
conscientização de como o paciente, como ele tem que ser tratado.... 
está mudando, sabe, o atendimento, realmente de humanização com o 
paciente. EI 2

Pra mim foi uma experiência maravilhosa, fazia algum tempo que eu 
não entrava para estagiar nos hospitais, ver situações novas. Pra mim 
foi uma experiência muito boa, muito gratificante. EI 2

Ampliação dos conhecimentos, assim saúde pública renovou muito a 
parte de vacinação, imunização, a parte de ética, foi assim 
generalizando na parte de técnicas. EI 4

Para mim representou muita coisa boa de conhecimento e eu tinha 
pouco conhecimento. EI 5

Mudou na maneira de fazer,[...] noto até a diferença nas pessoas, que 
depositam mais confiança. [...] e ela [enfermeira] passou muita 
confiança, eu me sinto, hoje em dia, mais confiante depois do curso. 
EI 5 

Nas falas dos entrevistados percebe-se a ampliação dos conhecimentos, a melhora 

na humanização do cuidado com os usuários, que, na visão dos egressos, encontram-se num 

processo de mudança, mas têm consciência que precisam levar para outros profissionais este 

entendimento, na tentativa de transformar a realidade, hoje vivenciada. 

Sabe-se que, ao longo da história, os trabalhadores da saúde estiveram segregados 

do sistema educacional, tanto da educação geral, como da profissional, levando-os a ingressar 

no mundo do trabalho, para assegurar sua sobrevivência, sem a devida formação e 
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qualificação profissional específica para desenvolver suas atividades adequadamente (SÓRIO, 

2002).

Diante deste contexto, o retorno à escola significa, para o trabalhador, a 

oportunidade de reintegração social, o respeito ao homem, o resgate de uma dívida histórica e 

o direito de cidadania. 

5.1.3 Revelando mudanças no campo do saber-ser: 

A minha [vida] modificou muito, participar, renovar... minha vida 
mudou muito, sou uma pessoa mais aberta, converso mais com o 
paciente.
[..] trouxe conhecimentos pra minha vida, passei a fazer a coisa 
consciente.
[...] eu pude direcionar melhor as coisas que eu fazia. ...de uma forma 
mais específica, mais bem orientada e mais respeitada. 
Interessante que, depois que a gente faz um curso de qualificação, o 
fato de você estar estudando, mostra que você é alguém, que está 
interessado em melhorar. 
[...] Então você fica uma pessoa melhor, mais capaz, mais respeitada 
porque fez o curso. 
[...] eu aprendi muito [...] eu adquiri mais confiança junto aos meus 
superiores, e por isso eu acho que ele interferiu muito na minha vida.  
Mudou a minha ótica. E a minha vida pessoal, me ajudou em outros 
pontos da minha vida pessoal: ler mais – sobre outros aspectos – ter 
mais cultura, me policiar muito na hora de falar para não cometer 
aqueles erros, vícios que a gente tem. O curso também fez eu ver isso. 
Na minha vida pessoal foi muito bom.  
A gente aprendeu a ficar atento, porque tinham pessoas que eram 
travadas, tinham vergonha de conversar, de falar...  
Eu era muito calada. Hoje eu já falo mesmo. já estou falando que só. 
Levantou minha auto-estima, [...] me ativou, me deixou feliz, 
entusiasmada para vir para as aulas e agora pra ir ao trabalho.  
[...] hoje a gente dá uma palestra num posto de saúde, a gente vê a 
importância daquilo que a gente vai passar para os clientes, e ensinou 
também a tratar todo mundo como igual.  
[...] me deu mais segurança e iniciativa, porque antes eu só fazia 
aquilo que era pra eu fazer. Não tinha a preocupação de tomar 
determinadas iniciativas, de tentar resolver algumas coisas que dava 
pra eu resolver. 
[...] renovou meu lado crítico, que estava muito adormecido. Hoje eu 
tenho autonomia pra exigir. É que nós somos muito cobrados no lado 
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da humanização – sempre o auxiliar, o técnico, o menor, digamos 
assim, ele tem que ser humano, mas aí, e o médico?  
...eu sempre imaginei que deveria ser não só no auxiliar e no técnico, 
deveria ser em toda a classe que lida com gente, com toda a classe 
médica: qualificar, aprimorar, melhorar. 
Eu acho que hoje em dia a enfermagem, quer seja a nível médio, quer 
seja a nível superior, deveria se preocupar mais com a humanização 
do trabalho, que a gente não vê dentro do hospital... 
É muito importante essa parte da humanização, não só com os 
pacientes, mas, com todos, todos mesmos, toda a equipe de 
enfermagem, nós precisamos.  
Pois, antes a gente só tinha deveres, ... a gente poderia até reclamar 
mas tinha medo, hoje não, você sabe que isso é certo, então eu vou 
lutar por isso, ache ruim quem achar, mas a gente tem que lutar; 
porque se você não se valorizar quem é que vai valorizar o seu 
trabalho?  
[...] saio daqui [da Escola] levando lá pra o local de trabalho, coisa 
nova ... você acaba levando isso pra lá, você acaba sendo agente 
divulgador e aquelas pessoas acabam levando mais pra frente..  
[...] eu acho que nós ainda somos uma gota dentro do oceano. Se você 
for parar e olhar no local de trabalho, ainda tem colegas fazendo a 
coisa errada e não está esquentando, pra se renovar. Mas, tem que 
lutar, pra tentar melhorar, pra fazer com que o próprio governo 
melhore essa questão de cursos, dê oportunidades... não só o governo, 
a gente também passe a exigir mais, que tenha melhoria, porque a 
partir disso eu acho que melhora o nosso trabalho, e melhora também 
as condições de vida das pessoas que a gente atende. Principalmente, 
o pessoal que trabalha em Unidade Básica, que é onde está o início, 
no atendimento preliminar, que não precise chegar ao hospital, que 
possa se resolver ali, que o pessoal seja mais bem qualificado, que 
possa resolver aquele problema ali.
De certa forma, fez com que as pessoas ficassem mais esclarecidas, 
formados... e você quando saísse daqui e fosse para seu trabalho fosse 
um agente divulgador. 

DSC 

No discurso do sujeito coletivo, anteriormente revelado, vários aspectos podem 

ser identificados, tais como renovação, participação, consciência, respeito, confiança, auto-

estima, autonomia e dignidade, que expressam de forma geral duas condições essenciais ao 

homem, enquanto sujeito social: a humanização e a cidadania. 
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A humanização na visão marxiana é o  

[...] regresso do homem a si mesmo, a identidade entre existência e essência, a 
superação do isolamento e antologismo entre sujeito e objeto, humanização da 
natureza: significa um mundo onde o homem não mais é um estranho entre 
estranhos, mas está no mundo dele, onde se sente em casa (FROMM, 1964, p. 73). 

Torna-se, portanto, a superação da sua condição objetivada e coisificada, para o 

resgate da sua condição humana plena. 

A atividade humana é visualizada por Marx (1987), em seu movimento de vir-a-

ser. Para tanto, estuda o homem e a história a partir do homem real e das condições 

econômicas e sociais em que vive. A forma dele produzir determina o seu pensamento e seus 

desejos.

Para ele, o trabalho é a expressão própria do homem, uma expressão de suas 

atividades físicas e mentais. Neste processo de atividade genuína, o indivíduo desenvolve a si 

mesmo, tornando-se ele próprio. Portanto, o trabalho não é só um meio para um fim – o 

produto – mas um fim em si mesmo, a expressão significativa da energia humana. Também 

não é apenas uma condição indispensável à vida social, mas é o elemento determinante para a 

formação do ser humano, seja como indivíduo, seja como ser social. 

Nesta perspectiva, relacionar a humanização com o processo de educação é 

obrigatoriamente referenciar o educador Paulo Freire (mais uma vez), tendo em vista que a 

sua obra elucida a potencialidade da educação emancipadora pela omnização do sujeito 

através da sua práxis, o que a torna, segundo Enguita (1993, p. 100), “herdeira da concepção 

marxiana da educação de maneira indiscutível”. 

O referido autor afirma ainda que a concepção marxiana de educação deve ser 

vista de forma ampliada, que, ultrapassando os limites do espaço da escola e da sala de aula, 

ganha contornos da própria vivência humana. 
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E, neste sentido, pensar a educação significa concebê-la como impulsionadora das 

mudanças da vida do homem e, conseqüentemente, do espaço que o rodeia, e quem sabe, da 

própria sociedade. Pois, o homem, afirma Marx (1987, p.176), 

[...] por mais que seja um indivíduo particular, e justamente é a sua particularidade 
que faz dele um indivíduo e um ser social individual efetivo - é na mesma medida, a 
totalidade, a totalidade ideal, o modo de existência subjetiva da sociedade pensada e 
sentida para si, do mesmo modo que também na efetividade ele existe tanto como 
intuição e gozo efetivo do modo de existência social, quanto como numa totalidade 
de exteriorização de vida humana. 

Esta fundamentação da existência humana compreende o indivíduo em seu modo 

de existência natural, convertendo-o para seu modo de existência humana e tornando a 

natureza o próprio homem. Então, a sociedade é, para Marx (1987), a unidade essencial do 

homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo do homem e o 

humanismo da natureza. 

Por isso, para que ocorra a mudança na natureza humana é preciso que ela proceda 

também na sociedade, posto que as mudanças não acontecem apenas no âmbito individual, 

nem nas circunstâncias imediatas, mas na sociedade em geral. As mudanças só poderão ser 

compreendidas como efetivas, quando associadas às mudanças da atividade humana ou dos 

próprios homens, com as da sociedade, visando a uma ‘transformação’ do próprio mundo 

(MARX, 1982, p.126 – 128). 

Interpretando o discurso dos entrevistados, a partir do pensamento de Marx, pode-

se considerar que houve uma ‘primeira aproximação’ dos egressos com a própria realidade de 

vida e de trabalho, ‘despertando-os’ para uma reflexão acerca da sua prática e da possibilidade 

da (re)leitura cotidiana mais crítica e mais autônoma. 

Assim sendo, o egresso passa a se ver como participante das atuais relações 

sociais e a perceber a importância da educação para sua vida, compreendendo que o processo 
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educativo é contínuo e permanente, e que o ser humano é inacabado e aprendiz durante toda a 

sua existência (FREIRE, 2002). 

Ao se ver em processo de mudança, este se sente impelido a gerar novas 

mudanças, passando a assumir o papel de ‘agente divulgador’ dessa sua descoberta, apesar de 

reconhecer os limites da sua ação, bem como os desafios que terá de enfrentar para modificar 

a realidade que agora entende inaceitável. E, essa condição, que mobiliza um conjunto de 

concepções, atitudes e compromissos, na visão de Delors (2000, p.101), “começa pelo 

conhecimento de si mesmo para se abrir, em seguida, à relação com o outro. Neste sentido, a 

educação é antes de mais nada uma viagem interior, cujas etapas correspondem às da 

maturação contínua da personalidade”. 

Reforçando, este entendimento, Silva e Menezes (2002, p. 71) afirmam que a 

formação profissional é também 

[...] um caminho trilhado continuamente e não apenas um momento inserido no 
tempo acadêmico. O profissional nunca estará num momento de completude. 
Supondo-se que o conhecimento é sempre acrescido de novos saberes, a formação 
será um movimento permanente, não podendo constituir-se como algo acabado e 
completo. Dentro desse princípio, a formação profissional será então um caminho a 
ser trilhado por toda a vida.  

A necessidade de humanização é percebida pelo grupo de discussão como 

necessária não só na relação do técnico de enfermagem com o cliente, mas também na equipe 

de enfermagem e de saúde, o que contribui para o entendimento de que o “trabalho 

comprometido com a humanização só terá razão e sentido se, em sua existência, trouxer a 

marca da resistência a toda política de saúde, que anula os direitos do cidadão, seja ele o 

cuidador ou o que necessita de cuidados” (SILVA; MENEZES, 2002, p. 65). 

A humanização na área da saúde, dessa forma, encontra-se interligada às políticas 

de saúde, à cidadania, à qualidade da saúde e, conseqüentemente, à vida. 
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Por conseguinte, a cidadania é aqui entendida como: 

[...] o próprio direito a vida no sentido pleno. Trata-se de um direito que precisa ser 
construído coletivamente, não só em termos do atendimento as necessidades básicas, 
mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo os mais abrangentes, o papel 
do(s) homem(s) no universo (MARZINE; COVRE, 1998, p. 11). 

Esta compreensão abre a possibilidade de se discutir a questão da cidadania, que, 

para Almeida (1997, p.14), 

deveria ser o direito de todos a participação consciente dos bens materiais/culturais 
gerados pela sociedade e que fazem parte do bem-estar em todas as dimensões – 
econômicas, social, política. Essa participação inclui obrigatoriamente a luta 
reinvidicatória e a melhoria contínua do acesso a habitação, à comida, ao vestuário, 
à saúde, à educação, ao lazer, enfim, a todos os bens que configuram um padrão de 
bem-estar. Dessa forma, exercer a cidadania é vivenciar uma qualidade de vida que 
expresse, de fato, uma condição na qual o homem se desenvolve em direção à sua 
omnilateralidade. 

Na luta pela conquista da cidadania, os cidadãos precisam desenvolver práticas de 

reivindicações, exigir seus direitos, na busca de uma sociedade melhor e mais justa; portanto, 

reafirma-se que a atual Constituição brasileira é um instrumento da maior importância para 

que o povo brasileiro aja e lute por seus direitos civis, políticos, sociais, respeitando seus 

deveres, na busca de uma vida digna como ser humano. 

O retorno do trabalhador à escola, como um direito do cidadão, amplia essa visão 

sobre outros prismas, como novos conhecimentos, respeito ao indivíduo e ao profissional, 

consideração e aproveitamento de conhecimentos e experiências adquiridas anteriormente, 

reforçando, então, a importância da construção contínua de novos saberes e superação dos 

desafios surgidos durante a trajetória do momento vivido.  

O discurso do sujeito coletivo expressa, além da importância percebida por eles, a 

aquisição de novos conhecimentos, o conseqüente desenvolvimento da consciência dos seus 

atos no desempenho de suas atividades e nos novos hábitos adquiridos, como o da leitura. 
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Dessa forma, as mudanças identificadas na vida dos egressos demonstram que o 

estímulo recebido propiciou ativar atitudes críticas, mediante novos olhares -reflexão/análise- 

no enfrentamento da realidade levando, com isto, ao desenvolvimento da autonomia  e da 

dignidade do homem, que, na concepção de Freire (2002), constitui um dever ético da 

humanidade. 

5.2 DESPERTANDO PARA OUTRAS MUDANÇAS

Agora, a gente se qualificou, nós corremos atrás, para hoje eu pegar 
o meu diploma e ver, apenas que eu aprendi, as técnicas, o que eu 
queria aprender... mas só que no meu contrato não teve 
reconhecimento nenhum. 
[...] achei também que com esse curso, talvez fosse ficar mais fácil 
pra eu ingressar, entrar num hospital nos serviços técnicos; até aqui 
não consegui. 
[...] continuo sendo Auxiliar, os patrões não querem nem saber 
porque eu me tornei um técnico,e até chegar isso nos hospitais aonde 
trabalho só mesmo, em forma de lei. Quando se disser “tem que Ser” 
- o governo ou a justiça - vai ser. Porque, dizer “traga seu diploma 
pra gente mudar” - a direção da instituição -  não vai fazer isso 
nunca, a não ser que tenha alguma coisa que obrigue ... Eu espero 
que não demore muito. 
Mudança automática, do auxiliar para o técnico, hoje ainda não 
existe. Quer dizer a gente fez um curso técnico, e mesmo nos hospitais 
particulares, muitos não contratam como técnico. Então em que ficou 
o nosso estudo?  
Porque todo mundo que fez esse curso fez com muita luta, com muita 
dificuldade, todo mundo trabalha, fez com esforço. E depois você não 
vê nada, você não tem nada em troca.  
[...] Muitas repartições privadas, até propriamente o governo, não 
estão preocupados com a mão-de-obra qualificada. Se você trabalha 
com uma mão-de-obra qualificada, as coisas vão melhorar bem mais. 
[...] muitas pessoas não têm conseguido um emprego. Porque não 
conseguem? Eu vou explicar agora: porque a gente ganha muito mal, 
aí você pega dois empregos, aonde você poderia pegar um e deixar 
um pra outra pessoa. Não era isso? Mas você pega dois. Se a gente: 
“se qualifica, então dê condições de trabalho, dê um salário digno 
que eu quero ver se fica ninguém desempregado, não fica”.  
O erro começa pelo nosso órgão [de classe]. Por que, cadê o 
COREN, o Sindicato? Alguém se balança pra resolver esse problema? 
Quer dizer, a gente tinha que ter um piso salarial, para poder ser 
reconhecido como técnico.



70

[...] se houvesse um piso salarial, que determinasse... olhe, o técnico 
em enfermagem ganha tanto, pelo menos a gente ia saber que tinha 
um objetivo e por aquele objetivo que a gente ia lutar.  
Mas não estamos sendo dignos do salário daquilo que nós 
aprendemos.
Então, se você é técnico tem que ser reconhecido como técnico passe 
o tempo que passar, mas você tem que ser, ... essa luta é de todos nós.

DSC 

O discurso do sujeito coletivo revela as expectativas dos egressos entrevistados do 

curso de qualificação profissional. Percebe-se nas falas que a ampliação das oportunidades no 

mundo do trabalho era uma das expectativas almejadas por eles, a qual até o momento ainda 

não se realizou. 

Eles mostram, através dos seus depoimentos, o esforço dispensado para participar 

do curso, na busca de um melhor desempenho na sua vida e no seu trabalho, esforço, este, que 

não é reconhecido ou sequer observado pelas instituições empregadoras, embora estas se 

beneficiem do processo de qualificação do seu trabalhador. 

O discurso do sujeito coletivo é corroborado pelas falas nas entrevistas 

individuais, relatadas a seguir: 

Auxiliares de Enfermagem, não são contratados porque eles 
[empregadores] só querem o Técnico em Enfermagem. Mas eles não 
reconhecem, a grande dificuldade é essa, não pagam o salário do 
Técnico em Enfermagem. Nesse trabalho, a aprendizagem para a 
evolução isso é bom, mas na financeira não é reconhecida, não muda 
nada. EI 4

[As instituições] estão contratando só o Técnico em Enfermagem, até 
o concurso que eu fiz era só para Técnico, não tem mais para 
Auxiliar. EI 5

E eu me sinto assim, com mais capacidade de trabalhar, [...] coloquei 
até o currículo em outros hospitais porque eu me sinto assim mais 
capacitada do que antes. EI 5

[...] eu acredito, não pra mim, mas para todos que participaram na 
questão da humanização, que precisa muito na área de saúde, é todos 
os profissionais especificamente na enfermagem, sabem que tem 
pessoas antigas que não entendem a mudança e não aceitam. EI 3
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Você chegar com idéias novas e toda cheia de boa vontade e sua 
colega ou sua própria chefe não estar com a mesma disposição e 
achar que você quer realmente quer aparecer, falando assim de uma 
forma bem vulgar. Mas a gente, como eu falei, vai mostrando 
devagarzinho que não é aquilo. EI 3

Você de repente é orientado a ser um profissional humano, a cuidar, 
porque o Técnico em Enfermagem ele cuida, ameniza [...] você vê o 
paciente lá no leito, a dor, o sofrimento, principalmente a dor, o stress 
[do técnico em enfermagem] também que é grande, a gente trabalha 
sobre pressão. EI 4

Estes depoimentos, todavia, trazem outras facetas ao debate, quais sejam: a 

resistência das pessoas às mudanças e a questão do desgaste do trabalhador no desempenho 

das suas atividades profissionais. 

Os egressos demonstram ter consciência da situação em que estão inseridos, 

sabem que para conquistar o seu reconhecimento como Técnico em enfermagem terão que 

enfrentar lutas, principalmente no que se refere à remuneração mensal digna do seu trabalho. 

Na verdade, ainda se constitui, em regra geral, a falta de visão e reconhecimento 

por parte dos gestores e empregadores sobre a importância da qualificação profissional e seu 

conseqüente retorno ao serviço de saúde, através da melhoria do cuidado prestado, elevando a 

credibilidade e a satisfação do cliente. 

A importância da qualificação dos trabalhadores, na perspectiva de elevar a 

qualidade dos serviços de saúde é um entendimento geral. No entanto, os entrevistados 

expressam a necessidade de os serviços melhorarem as precárias condições de trabalho, 

reduzir as jornadas excessivas, elevar a remuneração e assegurar meios que minimizem os 

efeitos das atividades estressantes. Sobre o assunto, Arroyo (2003) chama a atenção para as 

políticas de formação dos trabalhadores, as quais precisam ocorrer em concomitância com a 

reorganização dos serviços e melhoria das condições de trabalho. Para o autor, o trabalho 

pode formar ou deformar o profissional, inclusive os da área da saúde, pelas péssimas 

condições de trabalho e instabilidade do mercado. As mudanças precisam acontecer 
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mutuamente, efetivando assim a elevação da qualidade dos serviços de saúde prestados à 

população.

Entretanto, os profissionais ressaltam que, após a conclusão do curso, inicia-se o 

enfrentamento de um novo desafio, que é o de conseguir ascender profissionalmente, tendo 

em vista que os planos de cargos e salários das instituições empregadoras ou não são 

obedecidos ou inexistem. 

Por outro lado, ainda se ressentem da falta de uma regulação profissional, que 

atenda às atuais demandas trabalhistas e reconheça as diferenças interprofissionais, levando, 

assim, à indefinição da amplitude de sua atuação, seus direitos e deveres e a própria finalidade 

da instituição regulamentadora da profissão. 

5.3 ENFRENTANDO OS DESAFIOS DA MUDANÇA

[...] antes eu achava assim... não via possibilidade de fazer o curso 
porque eu achava que seria muito difícil e não ia ter realmente 
horário.
Minha principal expectativa não era exatamente em relação ao curso, 
técnico de enfermagem, mas, se eu ia conseguir fazer. Porque a 
maioria que estava fazendo o curso tem dois empregos. Então, ficava 
aquele pensamento: ‘Será que eu vou conseguir passar 06 meses 
nessa correria louca pra cima e pra baixo?’ será que eu vou 
conseguir? Vou pro hospital, deste vou pro outro, saio de cá , vou 
correr lá pra escola assistir aula e amanhã de manhã já sair pro 
outro.
Sou plantonista, então eu escolhi o horário da manhã e no primeiro 
dia, eu vou ser sincera, eu imaginei que ia ser muito chato, [pensou] 
‘curso vai ser ruim!’. Porque, você já vem com sono, cansada chega 
em casa, tem casa pra cuidar, filho, é todo um processo. 
[...] sem tomar banho, com sono, chateada, tinha me aborrecido 
durante o dia, filho ligando brigando dentro de casa. Minha mãe: 
“Mas, você vai de noite, não é possível, você não tem sossego, você 
não acha que já chega? Você vai fazer 40 anos! o cansaço, a fome, o 
tormento em casa com certeza foram grande empecilhos.
Você está lutando pela sua sobrevivência, mas não está dando, ao 
serviço que você gostaria de dar. Você tem qualidade, você tem 
técnica, você tem inovação, você tem tudo, mas você não tem, mais 
aquela disposição, depois de 24 horas de plantão  
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Depois de 24 horas de plantão você tem não mas condição de dar 
uma boa assistência  
[...] nas primeiras semanas senti muita dificuldade, muito cansaço, 
mas depois veio abrindo assim a mente, eu tava com a mente muito 
fechada. [...] porque eu era uma pessoa muito calada, ainda sou.  
O que eu sei já estava tudo calejado aqui, eu tenho que inovar as 
coisas na minha cabeça. Entendeu? Porque se você não inovar, no 
dia- a- dia as coisas mudam muito.  
Mas devido o número de pessoas de profissionais incentivar e 
[dizerem] “vamos fazer” e todo mundo [dizia] “vamos”. E houve 
incentivo da parte dos meus colegas e a gente correu atrás e fomos 
fazer a inscrição e existiam vários locais, eu optei aqui... na Escola de 
Enfermagem, sabendo que aqui ia ser bem melhor, pela qualificação 
do pessoal, eu sabia que ia ser bem melhor, os professores  bastante 
interessados.
Valeu a pena o cansaço, a hora de sair daqui à noite, em ficar com 
medo de pegar o ônibus ali na parada  
[...] o campo muito distante. 
o cansaço dos plantões.  
fazer aquele trabalho sozinho. 
Eu fui mais atrevida que o meu empecilho. E cansada, cochilando, 
estava lá desestimulei não. 
[...] a gente já estava bem incentivado e a coisa estava bem a diante, 
todo mundo animado.  
[...] a turma tinha 33 alunos, só houve uma transferência, até minha 
turma foi eleita como coesa, [...] foi uma das turmas melhores, [...] 
não desistiu ninguém era aquela união, todo mundo se juntava pra 
fazer trabalho, na hora da aula todo mundo participando e a gente 
[...] pôde se qualificar, a gente aprendeu bastante e o nível da gente 
subiu em tudo.  
[...] foi difícil pelo menos na minha idade, vejo aqui pessoas bem 
mais jovem... e eu conseguir dizer, agora eu sou técnica em 
enfermagem, depois de muitas lutas. 

DSC 

O discurso do sujeito coletivo contempla as dificuldades enfrentadas pelos 

entrevistados, a partir do seu ingresso no curso de complementação da qualificação 

profissional do auxiliar de enfermagem para o técnico em enfermagem. Durante os grupos 

focais, observou-se a forma espontânea e determinada dos egressos em exporem suas 

dificuldades e as possibilidades apresentadas para a superação.  

A manutenção dos vários vínculos empregatícios, em concomitância com a 

participação efetiva no curso, exigiu dos trabalhadores/educandos firmeza na sua decisão, o 
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que foi conseguida com muita motivação, estímulo, interesse e determinação por parte dos 

educandos, educadores, colegas de trabalho e familiares.  

O trabalho, como já foi dito anteriormente, constitui o fator primordial da 

existência humana e, nos dias atuais, o profissional para ingressar ou manter-se no mundo do 

trabalho precisa atender às crescentes exigências de escolaridade (PELUSO, 2001). Assim 

sendo, o trabalhador adulto necessita retornar à escola para iniciar ou dar prosseguimento a 

seus estudos, os quais raramente são compatíveis com as suas necessidades e disponibilidade. 

O educando adulto, segundo Aranha; Frade (2001, p. 28), ao 

[...] voltar a estudar se reveste de inúmeros significados, dentre eles o de adaptar-se 
à cultura escolar e suas permanências /inovações, de colocar-se no lugar do aluno ao 
mesmo tempo em que se exerce outras responsabilidades próprias da fase adulta, 
reaprender procedimentos de estudo, e até de reviver situações que lembram a 
exclusão escolar e social. 

A sobrecarga, proporcionada pelo retorno à sala de aula, é acrescida aos conflitos 

para conciliar as necessidades do educando com as atividades profissionais e pessoais, como o 

cuidado com os filhos, cônjuge e a casa, dentre outros.  

O cansaço foi a dificuldade mais referida pelos entrevistados, os quais o 

relacionaram principalmente às múltiplas jornadas e às horas excessivas de trabalho. 

Demonstram que o cansaço interfere, sobretudo, na qualidade da assistência prestada, ao 

relatar que, após vinte e quatro horas de trabalho, o profissional, embora consciente de suas 

obrigações, fica sem condição de desenvolver um cuidado de qualidade. Conseqüentemente, a 

participação no curso foi também cansativa, necessitando conciliar trabalho, curso, família, 

além da fome, sono, deslocamento casa/trabalho/curso. Porém, afirmam ter superado tal 

dificuldade, buscando energia e disposição junto aos colegas de trabalho e familiares, 

somando-se aos estímulos e técnicas metodológicas utilizadas pelos educadores para 

perseguição e alcance dos objetivos traçados.
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Apontam também, como fator dificultador, a condição de ser mulher, 

trabalhadora, que, de acordo com Fonseca (1995, p. 85), ressente-se “do peso da tripla carga 

de trabalho feminino”, gerada pelo trabalho produtivo, via de regra, indispensável no 

orçamento da família; o trabalho doméstico, que consome suas reservas físicas e mentais, 

cuidado com filhos e marido/companheiro; e o trabalho relativo à reprodução da espécie 

humana, o qual ainda só é possível através do corpo feminino.

Contribuindo ainda com esta discussão, os entrevistados, em sua maioria do sexo 

feminino -da mesma forma como foi evidenciado no perfil anteriormente descrito- 

demonstram, nas suas falas, os sentimentos de ansiedade e expectativa na conciliação das 

atividades demandadas pelo curso e cumprimento das múltiplas e ou excessivas cargas 

horárias de trabalho, como se observa, a seguir:

O curso, pelo fato da gente voltar à sala de aula, quebra muito a 
rotina, a gente se sacrifica. Eu que muitas vezes chegava com sono, 
adormecia na sala de aula, vinha da saída do plantão. EI 4

As dificuldades foram muitas porque eu moro longe, moro na zona 
Norte, então eu saía do trabalho e vinha para cá... O cansaço, ... 
tinha pessoas mais cansadas do que eu, que trabalhavam em dois ou 
três trabalhos, mas eu também tenho minha casa, meus filhos, minhas 
preocupações, e eu dava conta dos trabalhos e arranjava um jeitinho 
de resolvê-los. EI 1

O cansaço, porque você passa o dia todo trabalhando, aí vai para o 
curso à noite, EI 3

Muitas dificuldades: é o cansaço. Você está saindo do curso para ir 
ao trabalho, está saindo do plantão para ir ao curso, sabe são muitas 
coisas, principalmente para os trabalhadores, mães de família, que 
tem seus filhos, têm seus problemas, muitos chegam cansados com o 
trabalho, com a família, com problemas social, problemas 
financeiros. A questão dessa ajuda de custo9 eu achei, uma coisa 
muito boa, fundamental. EI 4

                                                          
9 O entrevistado DI 4 – se referia ao cartão PROFAE, o qual dá direito ao aluno receber a quantia mensal de   R$ 
30,00 (trinta reais) para ajuda de custo dos seus estudos. 
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Com a reconfiguração do mundo produtivo, a força de trabalho feminino vem 

sendo cada vez mais requerida, atingindo cerca de 40% da força de trabalho geral 

(ANTUNES,1995). Na sua trajetória histórica vêm sendo impostos, à força de trabalho da 

mulher, papéis diferenciados, inferiorizados, desvalorizados e desqualificados, os quais 

implicam má remuneração, múltiplas jornadas de trabalho e baixa qualificação profissional, 

levando com isso à crescente exploração do segmento de mulheres trabalhadoras. 

Assim, os técnicos em enfermagem seguem as mesmas condições das mulheres 

trabalhadoras em geral, que, além de sofrerem os reflexos do modelo capitalista em sua 

configuração em países de terceiro mundo, sofrem também a combinação de processos de 

exclusão, desvalorização, acumulação de responsabilidades civis, carência de acesso a bens, 

serviços e equipamentos sociais. 
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Considerações Finais 

“A gente tem que lutar para tornar possível o que ainda é possível. Isto faz 

parte da tarefa histórica de redesenhar e construir o mundo”. 

 Paulo Freire
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho permitiu conhecer as mudanças ocorridas na vida dos egressos 

do curso de complementação da qualificação profissional do auxiliar para técnico em 

enfermagem da Escola de Enfermagem de Natal–UFRN, em parceria com o PROFAE, 

expressas nas falas dos sujeitos entrevistados. 

As mudanças vivenciadas pelos profissionais, aqui caracterizadas no aprendendo a 

aprender, aprendendo a fazer e no aprendendo a ser, foram dessa forma destacadas, tendo em 

vista a intensidade de referências das mudanças no campo da educação. Estas foram 

enaltecidas pelos entrevistados, como utilização de metodologias inovadoras, nas quais o 

educando é sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, cuja participação efetiva em 

seminários, pesquisas, estudos em grupos, debates, troca de experiências, oportunizaram a 

aquisição de competências necessárias ao cidadão técnico em enfermagem.  

Os educadores, na visão dos entrevistados, tiveram papel fundamental no processo 

ensino-aprendizagem, pois colocavam em prática os conhecimentos adquiridos nas oficinas de 

capacitação pedagógica e no Curso de Formação Pedagógica em Educação Profissional na 

Área de Saúde: Enfermagem, este último, promovido pelo componente 2, em parceria com o 

Departamento de Enfermagem da UFRN. Orientando os educandos a construir seus 

conhecimentos com determinação, respeito e sabedoria, esses educadores buscaram, na 

flexibilização do processo educativo, estimular o aluno a manter-se em seu processo de 

profissionalização até a conclusão do curso. 

Observa-se, por conseguinte, que a forma do aluno perceber o processo de 

aprendizagem também se modifica, posto que: a) desloca da visão centrada no professor – 

dono do saber, da verdade absoluta e responsável pela transmissão do conhecimento – para a 

percepção de si mesmo como responsável pela construção do seu conhecimento e levado pelo 
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diálogo e pelo debate; b) desloca da visão de ensino mecânico, desarticulado da prática e da 

vida, fragmentado e desumano, para uma forma ativa, dinâmica, articulada com o trabalho e 

integrado; c) desloca a percepção de ensino conservador, paralisante, alienado, para uma visão 

transformadora, estimulante, crítica, reflexiva e política; d) reconhece o curso como ‘portas’ 

que se abriram para enxergar melhor as coisas do mundo e as perspectivas possíveis, em 

superação à visão do estudo como mais uma jornada inútil que não acrescenta nada a sua vida. 

Os egressos entrevistados referem ter mudado com a ampliação dos 

conhecimentos, sentindo-se com mais segurança e consciência para desenvolver suas 

atividades, contribuindo, então, para a melhoria da qualidade do cuidado prestado à 

população. Enfatizam a evolução na forma humanizada de assistir o cliente, mas identifica a 

necessidade de os profissionais da equipe de enfermagem e os demais profissionais de saúde 

atuarem de maneira humanizada, tanto no atendimento ao usuário como nas relações com os 

colegas de trabalho.

No entanto, os entrevistados também aludiram algumas dificuldades que 

ocorreram, não só por ocasião da sua participação no curso, mas também no regresso ao seu 

local de trabalho. 

Os principais obstáculos apontados pelos entrevistados foram o cansaço das 

longas jornadas de trabalho - pessoal e profissional - e a conciliação do curso com o trabalho e 

a família, bem como os conflitos travados nos respectivos locais de trabalho na aprovação do 

novo, na sensibilização da chefia, quanto à necessidade de atualização dos conhecimentos 

práticos e teóricos, e na aceitação e contribuição dos colegas para mudar a realidade vivida.  

No processo de trabalho em enfermagem, os egressos desenvolvem atividades que 

exigem competências e habilidades práticas específicas, em conseqüência da implantação e 

consolidação do SUS, da criação de novos programas e das inovações ocorridas no setor 
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saúde, ampliando as demandas de atualização, qualificação e requalificação dos recursos 

humanos, além de ser requerida a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. 

As inovações tecnológicas, as transformações no mundo do trabalho, o 

desenvolvimento do saber fazer foram alvos de grande dedicação por parte dos educandos, 

que procuram corrigir falhas, atualizar-se e conhecer novas formas de desenvolver 

competências e habilidades para o trabalho. 

Buscavam, assim, compreender as transformações que acontecem no cotidiano 

para poder agir conscientemente diante das exigências constantes do mundo do trabalho e na 

vida. Neste sentido, procuravam manter-se ‘antenados’ com os novos programas, 

implementados pelo setor saúde, as demandas de novas tecnologias, a assistência humanizada 

e de qualidade. 

Ao mesmo tempo, referem dificuldades ao retornar aos serviços, devido à falta de 

reconhecimento por parte dos gestores das instituições de saúde, mas também pela ausência 

de regulamentação profissional e plano de cargos e carreira que assegurem a inserção do 

trabalhador de enfermagem no setor saúde, bem como a sua devida remuneração salarial de 

acordo com a sua qualificação profissional.  

Neste sentido, questionam os órgãos de classe da categoria – Sindicato e Conselho 

de Enfermagem – os quais não se mobilizam em defesa dos direitos trabalhistas das diversas 

categorias da enfermagem, nem promovem iniciativas de organização política junto a esses 

profissionais.

A este respeito, vale ressaltar o papel da Associação Brasileira de Enfermagem 

que historicamente assume a condução e a articulação política dos trabalhadores da 

enfermagem, lutando pela melhoria não só das condições de trabalho e garantia de emprego 

desses trabalhadores, mas principalmente pela sua qualificação, pois entende ser o eixo que 

levará a profissão a patamares de qualidade profissional. Também o PROFAE constitui um 
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dos exemplos de luta da ABEn por uma política de formação de recursos humanos para a 

saúde/enfermagem. 

A EEN, consciente da sua responsabilidade de formar técnicos em enfermagem 

dentro dos padrões de qualidade exigidos de um profissional da saúde e visando atender às 

demandas requeridas pelo novo modelo de atenção preconizado pelo SUS, insere-se neste 

processo de profissionalização, buscando formar o cidadão, preparando-o para a vida, 

levando-o a desenvolver atitudes críticas, reflexivas, interagindo e atuando de forma a 

melhorar as condições de vida do homem, para que possa assim mobilizar, com competência, 

todos os conhecimentos no campo do saber, saber-fazer e do saber-ser. 

Neste sentido, é preciso fortalecer e dar visibilidade às iniciativas no campo da 

formação profissional, principalmente quando estas traduzem projetos inovadores, que 

trabalhem a partir de uma nova concepção de educação e saúde. 

É preciso fortalecer as escolas técnicas de educação profissional em 

saúde/enfermagem, particularmente a Escola de Enfermagem de Natal da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, considerando tratarem-se de instituições comprometidas 

com a formação pública, gratuita e de qualidade, e voltadas para as demandas do Sistema 

Único de Saúde brasileiro. 

Torna-se indispensável o desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento, 

educação permanente e certificação sistematizada, de forma a assegurar ao trabalhador de 

enfermagem oportunidade de aperfeiçoamento e atualizações contínuas que asseguram a 

qualidade dos serviços prestados à população. 

Torna-se necessário reiterar a ABEn como instância legítima de representação da 

categoria nas políticas de educação – formação de recursos humanos para a saúde e regulação 

da força de trabalho em enfermagem. 
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Enfim, vivencia-se um tempo de efervescentes mudanças de ordem social, política 

e profissional. A enfermagem, como partícipe de uma sociedade e de um processo de trabalho 

em saúde acha-se mergulhada nessas mudanças, as quais poderão trazer avanços ou 

retrocessos, de acordo com a sua organização e competência política para lidar com esse 

processo contínuo. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

Natal, 12 de março de 2003 

Da: Profª Rosalba Pessoa de Souza Timóteo 
      Orientadora da Pesquisa 

À: Direção da Escola de Enfermagem de Natal  

Senhora Diretora 

Vimos, mui respeitosamente, solicitar autorização para a realização de uma pesquisa na 

instituição pela qual V.Sa. é responsável. 

Trata-se de um estudo que será desenvolvido junto aos Técnicos em Enfermagem dessa 

instituição pela enfermeira Edilene Rodrigues da Silva, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem, Departamento de enfermagem – UFRN, sobre o tema “O cidadão Técnico em 

Enfermagem: analisando as mudanças na sua profissionalização” de sua dissertação. 

A pesquisa tem por objetivo analisar as possíveis mudanças que ocorreram na vida 

profissional e pessoal do egresso da Escola de Enfermagem de Natal, cidadão, trabalhador da 

enfermagem, no seu processo de complementação profissional do auxiliar para o técnico em 

enfermagem. 

Na certeza de contarmos com Vossa compreensão, antecipadamente agradecemos. 

Atenciosamente, 

----------------------------------------------------- 

Profª Rosalba Pessoa de Souza Timóteo 

Orientadora da Pesquisa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

TÍTULO: “O CIDADÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM: analisando as mudanças na sua 
profissionalização”

PESQUISADORES: Profª Edilene Rodrigues da Silva 
    Profª Drª Rosalba Pessoa de Souza Timóteo – Orientadora 

Após Análise do Projeto e da solicitação, 

____ Autorizamos a coleta de dados na instituição 

____ Não autorizamos a coleta de dados na instituição 

Quanto à divulgação, 

____ Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

____ Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico.

Além do relatório escrito,

____ Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

____ Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

Natal, RN,____de_________________de_________

________________________ 
Responsável
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ANEXO B
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ANEXO C 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Data____/____/___    Horário _______________ 
Local_______________________________________________________________
Duração:_____________ Início_______________ Término ___________________ 

A entrevista 

As perguntas da entrevista serão realizadas, após o consentimento da (o) 
entrevistada(o), dos devidos esclarecimentos e orientação a respeito da pesquisa. Serão 
respeitados os preceitos éticos, de acordo com a Resolução 196/96- CNS que determina 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

PERGUNTAS: 

a. O que representou para você o Curso de Complementação do Auxiliar de Enfermagem 
para o Técnico em Enfermagem?  

b. O que ocorreu com você a partir do seu ingresso no Curso de Complementação do 
Auxiliar de Enfermagem para o Técnico em Enfermagem?  

c. Vamos falar sobre o que mudou no seu trabalho? E na sua vida pessoal? 

d. Para você o que favoreceu as mudanças no curso? E o que dificultou essas mudanças? 
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ANEXO D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Natal, _____ de ______________ de 2003 

Prezado(a) Sr.(a), 

Estamos desenvolvendo nossa pesquisa “O CIDADÃO TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM: analisando as mudanças na sua profissionalização”, que tem como 

propósito estudar as mudanças que ocorreram na vida profissional e pessoal do egresso da 

Escola de Enfermagem de Natal, em decorrência de sua participação no processo de 

complementação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem. 

Dessa forma, solicitamos a sua participação concedendo uma entrevista. A sua 

colaboração será muito importante para a realização desta pesquisa. Assim, gostaríamos de 

lhe dar algumas informações. 

Informações:

A pesquisadora chama-se Edilene Rodrigues da Silva, aluna do Curso de Mestrado em 
Enfermagem da UFRN, Mat. 232103, e professora da referida escola. 

Será realizada uma entrevista gravada que possibilitará a obtenção de informações junto 
aos egressos sobre as mudanças ocorridas na vida pessoal e profissional com a realização 
do curso de complementação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem. 
Porém, não será obrigada a responder a entrevista. Portanto, sua decisão é voluntária e se 
achar a entrevista cansativa, não precisará responder a todas as questões. 

As informações obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas 
com o propósito científico, sem divulgar o nome do participante.  

Não se espera que ocorra nenhum problema em conseqüência da realização da coleta de 
dados, pois esta não oferece nenhum risco ao participante. 

Não há previsão de gasto financeiro e/ou ressarcimento de despesas pelos participantes da 
pesquisa.

A pesquisadora e os demais profissionais envolvidos nesse estudo terão acesso aos 
arquivos das informações dadas pelos participantes, para verificação de dados, sem, 
contudo, violar a confidencialidade necessária. 
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 Se você não desejar participar do estudo, não sofrerá nenhum dano ou prejuízo, e poderá 
retirar-se no momento que julgar oportuno.  

Se desejar fazer alguma pergunta sobre a pesquisa, poderá chamar a pesquisadora pelo 
telefone 221-3432.

Se estiver interessado, poderá receber os resultados da pesquisa quando forem publicados. 

Este termo de consentimento será guardado pela pesquisadora e em nenhuma 
circunstância será dado a conhecer a outra pessoa. 

A assinatura deste formulário de consentimento, formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ______________________________________, após ter lido e compreendido as 

informações acima descritas, concordo em participar da pesquisa: “O cidadão Técnico em 

Enfermagem: analisando as mudanças na sua profissionalização”, realizada pela enfermeira 

Edilene Rodrigues da Silva, mestranda do Curso de Mestrado de Enfermagem, Departamento 

de Enfermagem – UFRN. 

Autorizo a utilização das informações obtidas através da entrevista com a finalidade de 

desenvolver a pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho de forma 

escrita, podendo utilizar inclusive meus depoimentos. Concedo também o direito de uso para 

quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde que mantenha 

o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos. Estou ciente que nada tenho a 

exigir a título de ressarcimento ou indenização pela minha participação na pesquisa. 

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através da entrevista 

orientada por um instrumento previamente apresentado. 

Fui informado(a) dos propósitos e objetivos do estudo, estando ciente que minha 

participação é voluntária e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa sem 

nenhum constrangimento.

Natal, ______/ _____________/ _______ 

____________________________________ 
Assinatura do Participante 
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ANEXO E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

Natal, ____de ______ de 2003 

Da: Profª Edilene Rodrigues da Silva 
      Mestranda do Curso de Mestrado em Enfermagem 

À: ________________________________
Aluna do Curso de Qualificação Profissional do Auxiliar para o Técnico em Enfermagem – 
PROFAE / 2002. 

Prezada Aluna, 

 Estamos desenvolvendo nossa pesquisa “O CIDADÃO TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM: analisando as mudanças na sua profissionalização”, que tem como 

propósito estudar as mudanças que ocorreram na vida profissional e pessoal do egresso da 

Escola de Enfermagem de Natal, em decorrência de sua participação no processo de 

complementação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem. 

Dessa forma, solicitamos a sua participação no grupo de discussão a ser  realizado no 

dia 24 de julho do corrente ano, às 19 horas, na Escola de Enfermagem de Natal / UFRN. A 

sua colaboração será muito importante para a realização desta pesquisa, bem como para o 

engrandecimento e aperfeiçoamento do ensino proporcionado por esta Escola. Para tanto, 

peço a sua confirmação por telefone (ligue a cobrar –Tel. 94518177 - Edilene). 

Antecipadamente agradeço sua colaboração.  

Atenciosamente, 

______________________________________
Edilene Rodrigues da Silva 

Mestranda do Curso de Mestrado em Enfermagem 


