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´´ A relação pedagógica não pode ser limitada as relações especificamente 
´´escolásticas`` através das quais as novas gerações entram em contato com as 
antigas e absorvem as suas experiências e os seus valores historicamente 
necessários ´´amadurecendo`` e desenvolvendo uma personalidade própria, 
histórica e culturalmente superior. Esta relação existe em toda a sociedade no seu 
conjunto e em todo o individuo em relação aos outros indivíduos, bem como entre 
camadas intelectuais e não intelectuais, entre governantes e governados, entre 
elites e seguidores, entre dirigentes e dirigidos, entre vanguarda e corpos de 
exercito. Toda relação de hegemonia”  é necessariamente uma relação 
pedagógica, que se verifica não apenas no interior de uma nação, entre as 
diversas forças que a compõem, mas em todo campo nacional e internacional e 
mundial, entre conjunto de civilizações nacionais e continentais. ´´ 

                                                                                                                                        

Antonio Gramsci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESUMO  
 

SOUZA, Francisco Thiago Souto de. Educação e Saúde: um estudo acerca 
das práticas pedagógicas dos professores do ciclo profissional do curso de 
graduação em enfermagem da UFPB. João Pessoa, 2008.73 p. 
 
 
A questão da educação na sociedade sempre foi alvo de inúmeras reflexões. O 
caráter ideológico presente na ação educativa e o papel que a educação 
desenvolve na sociedade a torna um poderoso instrumento político que se 
encontra em permanente disputa entre as classes sociais que a idealizam de 
maneiras diferentes conforme seus interesses. No atual momento, com a política 
do SUS, a enfermagem se vê diante do desafio de adequar a sua formação 
buscando preparar seus profissionais para serem capazes de superar os desafios 
dessa jovem política de saúde, superando assim as deficiências herdadas da 
formação hospitaloscêntrica que tanto a prejudicou. Como grande parte do 
processo de ensino parte da ação prática do professor, para compreender a 
formação em enfermagem é preciso estudar como se dá seu processo 
principalmente através da ação docente, logo, o presente estudo visou estudar o 
processo de formação em saúde, analisando as práticas pedagógicas dos 
docentes do ciclo profissional do Curso de Graduação em Enfermagem da UFPB; 
buscando  analisar a compreensão dos docentes acerca de sua prática,  pesquisar 
o processo de reflexão dos docentes sobre sua prática pedagógica, relacionar as 
características adotadas predominantes e observar se existem perspectivas de 
mudança das práticas utilizadas. Os dados foram sistematizados à luz do Discurso 
do Sujeito Coletivo – DSC, buscando romper com a lógica quantitativo-
classficatória, procurando resgatar o discurso como signo de conhecimento dos 
próprios discursos. Os resultados apontaram para uma compreensão superficial 
da temática por parte dos docentes, através da exposição de idéias sobre o tema 
pouco consubstanciadas representando uma visão de senso comum, logo, 
observou-se a necessidade de fomentar a discussão no meio docente haja vista 
que a pratica pedagógica é seu instrumento de trabalho.  
 
 
Palavras-Chaves: prática pedagógica, formação em saúde, enfermagem; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

SOUZA, Francisco Thiago Souto de. Health and Education: a study about the 
teaching practices of teachers of professional course of the Graduate Course in 
Nursing, UFPB. João Pessoa, 2008.73 p. 
 

 
The issue of education in society has always been target of many reflections. The 
ideological character in this educational activity and the role that education 
develops in society makes it a powerful political tool that is in permanent dispute 
between social classes that idealizam in different ways as their interests. At the 
current time, with the policy of the SUS, the nursing apparent before the challenge 
of adapting their training trying to prepare its professionals are able to overcome 
the challenges that young health policy, thus overcoming the shortcomings 
inherited training hospitaloscêntrica that both the damaged. How much of the 
process of teaching the practice of teacher action, to include training in nursing we 
must study how their process occurs mainly through the action teacher once, this 
study aimed to explore the process of training in health, examining the teaching 
practices of teachers of professional course of the Graduate Course in Nursing, 
UFPB; consider seeking the understanding of teachers about their practice, find 
the process of reflection for teachers on their teaching practice, adopted prevailing 
between the characteristics and see if there are prospects for change the practices 
used. The data were systematized in the light of the Speech from collective subject 
- DSC, seeking to break the logic quantitative-classficatória, seeking rescue the 
speech as a sign of knowledge of their own speeches. The results pointed to a 
superficial understanding of the theme from teachers, through the exposition of 
ideas on the subject shortly transformed representing a vision of common sense, 
therefore, there was the need to encourage discussion in the faculty there is a view 
that the practice teaching is your instrument of work.   
 
- Key words: pedagogical practice, training in health, nursing; 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na sociedade capitalista o mercado dita as regras, interferindo nos 

processos de construção de valores, de práticas sociais e nas práticas educativas. 

Compreender a relação existente entre a sociedade e o mercado pode fazer a 

diferença para uma ação de transformação mais profunda da sociedade. No que 

se refere a pratica educativa é preciso compreender que elas estão intimamente 

ligadas a determinantes ideológicos, por mais que não se tenha consciência 

enquanto se desenvolve uma atividade educativa, Freire(1996). Isto faz da 



educação um importante instrumento social que pode ser utilizada para 

manutenção de uma dita ´´ordem`` através da construção de valores, conceitos, 

normas, ou pode se transformar em um instrumento capaz de gerar inquietações e 

anseio de transformação social. 

Nesse sentido a prática educativa é dividida em duas categorias: 

Emancipatória e Não-Emancipatória. A emancipatória se refere a prática educativa 

que é capaz de proporcionar reflexões críticas, questionamentos acerca das 

contradições existentes na sociedade, nos processos educativos ou em qualquer 

esfera da cultura. A prática não-emancipatória é aquela prática desenvolvida de 

forma mecanizada sem reflexão, orientada para formações exclusivamente 

técnicas sem estimular a criticidade nem permitir questionamentos que possam 

por em risco determinado conhecimento ou prática cultural (FREIRE, 1996).   

Entender as relações Sócio-politico-culturais existentes na saúde é 

fundamental para uma pratica educativa reflexiva que possa ser capaz de, de fato, 

contribuir para a formação de profissionais mais comprometidos com a 

consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS e com uma prática profissional 

crítica, reflexiva e questionadora. 

 O SUS é edificado em pilares de cunho social. A equidade, a 

universalidade, integralidade, regionalização tudo isso faz parte de um modelo que 

se encontra dentro de uma lógica de sociedade o qual não se insere em meio à 

sociedade capitalista neoliberal. Sociedade esta que, por sua vez, defende que as 

desigualdades precisam existir e para isso constrói no seio da população uma 

ideologia capaz de fazer acreditar que as desigualdades são necessárias, que é 

preciso ser competitivo custe o que custar, que é preciso tirar proveito de tudo 



sem necessariamente respeitar, que o lucro deve estar acima de tudo, mesmo que 

para isso seja necessária a exploração do próprio homem pelo homem.  

No caso da saúde, o sistema capitalista a torna um bem de consumo 

restringindo-a apenas aqueles que podem desfrutar dela. E ainda incute na 

população a idéia de que o SUS não funciona e para se garantir saúde é preciso 

pagar por ela. 

A universidade, enquanto instituição formadora pode ser considerada como 

uma entidade que reflete as características da sociedade. Nela se fazem 

presentes as mais diversas visões e conceitos acerca dos aspectos presentes na 

sociedade. A política, a religião, a cultura, a história, a geografia, o meio ambiente, 

a sociedade, a economia são nela abordados sob as mais diversas  concepções 

ideológicas. 

Contraditoriamente, é observado que existe uma hegemonia do 

pensamento mercadológico na formação em detrimento de uma formação social, 

critica e reflexiva. 

A predominância da utilização do modelo de formação baseado em 

abordagens tradicional faz da universidade uma fábrica de profissionais 

capacitados tecnicamente para atuarem no mercado de trabalho de maneira 

robotizada, mecânica. 

A formação dos profissionais de saúde vem ganhando destaque ao longo 

dos últimos anos por conta do entendimento que é importante que se invista na 

formação de profissionais que sejam capazes de contribuir com sua prática 

profissional para a consolidação do SUS. O Ministério da Saúde através de ações 

de nível nacional vem investindo em políticas de formação que possam auxiliar 



processos de mudança que passem do eixo exclusivo do campo centrado na 

teoria biologicista para um campo mais amplo, da reflexão acerca dos processos 

de saúde no campo biopsicossocial, bem como das práticas pedagógicas 

utilizadas para a formação dos profissionais da saúde. 

As contradições entre o discurso hegemônico do ensino e a prática 

profissional acentuam–se, à medida que o Estado redefine as prioridades de 

atenção à saúde e a sociedade reclama um novo perfil profissional, diferente do 

forjado no paradigma tradicional (SILVA, EGRY, 2003).  

A superação destas contradições existentes, tanto nas políticas de saúde, 

como no ensino na área de saúde, deve passar, também, por um processo de 

reflexão coletiva dos agentes de ensino sobre seu trabalho de reprodução 

ideológica.  

A opção dos professores por Práticas Pedagógicas que privilegiam a 

transmissão de conhecimentos, característica das Abordagens pedagógicas não 

Emancipatórias, que subordinam as atividades de ensino e de avaliação à 

instrução, precisa ser repensada, tendo em vista o atendimento das exigências da 

sociedade para com a Universidade, cuja função é formar profissionais 

conscientes, analíticos e, sobretudo, críticos da sociedade, com competência para 

julgar e decidir o que fazer, diante das mais diversas situações. 

Ressalta-se que na área da saúde, a formação dos profissionais é uma 

questão que vem sendo discutida nos últimos anos nos espaços propostos pelo 

Ministério da Saúde e em atividades dos mais diversos movimentos que trabalham 

refletindo a atenção em saúde, principalmente por conta da necessidade de se 



formar profissionais de saúde comprometida com o Sistema Único de Saúde - 

SUS.  

Por conta da preocupação com a qualidade e a resolutividade dos serviços 

prestados na atenção básica, em atividades educativas de promoção e prevenção 

em saúde, a formação dos profissionais da saúde vem sendo alvo de inúmeras 

reflexões. Especificamente, na formação de enfermeiros, as práticas educativas 

freqüentemente baseadas em planejamentos normativos e ancoradas em praticas 

pedagógicas tradicionais, provocam conflito com a necessidade de se formar 

sujeitos críticos, reflexivos e questionadores, em resposta às exigências do 

Sistema Único de Saúde. 

Neste sentido estes novos profissionais dificilmente poderão atuar 

engajados e com uma visão crítica em relação aos pilares teóricos de sustentação 

do Sistema Único de Saúde, não podendo assim contribuir com eficácia para sua 

total efetivação. 

Durante a minha formação acadêmica na UFPB venho tendo a 

oportunidade de me envolver em espaços de formação que, às vezes, são 

descriminados, não sendo reconhecidos o seu devido valor e importância por 

grande parte de pessoas que compõe o meio acadêmico. 

 No movimento estudantil bem como nos espaços de extensão universitária 

pude conhecer e desenvolver trabalhos onde são utilizados processos de ensino 

diferentes dos vivenciados tradicionalmente nas salas de aula, e que possibilitam 

a integração, permitindo assim a construção de novos saberes a partir da troca 

entre os atores envolvidos.  



O interesse em abordar a temática das práticas pedagógicas surge diante 

da conjuntura vivida no atual momento acadêmico da Enfermagem da UFPB, com 

a implementação do Programa Nacional de Reorientação das Profissões da 

Saúde – Pró-Saúde, e às vésperas da implementação do novo Projeto Político 

Pedagógico do Curso de  Graduação em Enfermagem da UFPB. Isto torna o 

cenário propicio à profundas reflexões que subsidiarão posteriores 

transformações.  

Vivenciar o processo de construção de um novo Projeto Político 

Pedagógico me fez refletir sobre o processo de educação e compreender que, 

diferente do que alguns pensam, somente a reorganização das teorias não seria 

capaz de suprir as necessidades de formação de um novo perfil profissional. 

Sendo necessário também refletir sobre a pratica docente em um processo 

articulado com a reflexão acerca das teorias associado com a maneira de lidar 

com elas através do ensino e de suas práticas pedagógicas na perspectiva de 

transformação da formação em saúde. Neste sentido, questiona-se: 

- Como os docentes de Enfermagem da UFPB compreendem a sua Prática 

Pedagógica? 

- Como os docentes do curso de Graduação em Enfermagem da UFPB 

refletem a sua prática pedagógica no cotidiano? 

 - Quais as características das práticas pedagógicas predominantemente 

adotadas no processo de formação do profissional de enfermagem da UFPB?  

- Há uma perspectiva de mudança das práticas pedagógicas adotadas 

pelos docentes no intuito de formar um novo perfil profissional? 



Considerando a formação em enfermagem nesse contexto, e entendendo 

sua importância para esse debate por conta do número de seu contingente 

humano, de sua função nos serviços de prevenção e promoção da saúde e sua 

função pedagógica, se não se compreender o papel da enfermagem e a função 

social no atual momento então tudo que se objetiva transformar em qualquer 

processo pode estar destinado a permanecer no mesmo local com apenas 

roupagem diferentes, mais adequadas às exigências do mercado. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

OBJETIVOS 

 
2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

 
Estudar o processo de formação em saúde, analisando as práticas 

pedagógicas dos docentes do ciclo profissional do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFPB. 

 



2.2 Específicos 

 

- Analisar a compreensão dos docentes acerca de sua prática Pedagógica; 

- Pesquisar o processo de reflexão dos docentes sobre sua prática pedagógica; 

- Relacionar as características das práticas pedagógicas predominantemente 

adotadas no processo de formação do profissional de enfermagem da UFPB; 

- Averiguar perspectivas de mudança das práticas pedagógicas adotadas pelos 

docentes para a formação de um novo perfil profissional; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 
 
3. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

3.1. História da Enfermagem  

 

3.1.1. Revendo os determinantes históricos do nascimento da 

Enfermagem 

 

A enfermagem é uma atividade tão antiga quanto o ser humano, tendo 

nascido das necessidades de cuidados com a saúde e a doença (BELLATO, 

PASTI, TAKEDA, 1997).  

Para o autor supracitado, na antiguidade, a função da cura era tarefa das 

mulheres. Após o desenvolvimento da agricultura a mulher passou a ser a 

encarregada do cuidado através da manipulação das plantas. Nesse período a 



prática do cuidado sofria bastante influência do misticismo. Durante o período 

cristão e medieval, o cuidado toma uma conotação de atividade caritativa, com 

vistas ao salvamento da alma do doente e de quem dele cuidava.  

Na Idade Moderna, a enfermagem assume dois rumos, ou seja, em um 

deles permanece ligada à luz da caridade cristã e da caridade religiosa e em 

outro, pouco a pouco vai evoluindo para a profissionalização, embora ambas se 

mantenham em bases empíricas, que persistirão até a primeira metade do século 

XIX. Nesse período o cuidado aos doentes pobres era feito, sobretudo, nas Santas 

Casas de Misericórdia. Aqui a enfermagem tem o controle da instituição onde atua 

e de suas práticas de cuidado, por mais empíricas que fossem (BELLATO, 1997).  

Cabe destacar que de acordo com relatos da literatura, até aquela época, a 

enfermagem apresenta-se enquanto atividade empírica que acompanhava o modo 

de vida das sociedades em seus momentos históricos. Entende-se, portanto, que 

o ensino se dava através do contato com a atividade prática, aprendia-se 

acompanhando os mais velhos sem nenhuma sistemática de ensino; como temos 

hoje. 

A partir da segunda metade do século XIX, período da revolução industrial, 

marco do capitalismo, onde ocorriam profundas transformações nas relações 

sociais, e relações econômicas, com Florence Nightingale, a enfermagem se 

transforma radicalmente, buscando racionalizar a sua prática, através de um 

trabalho calcado em bases cientificas que vão lhe dar a configuração profissional 

necessária (BELLATO,1997). 

Bellato (1997), citando Almeida e Rocha, relata que Florence Nightingale 

impôs um modelo de ensino de Enfermagem baseado no padrão organizacional 



fabril. Legitimando uma hierarquia institucional, preparando enfermeiras da alta 

classe social para ocuparem posição de chefia nas enfermarias e 

superintendências, bem como aprendizes, pertencendo às classes de nível 

inferior, para o cuidado propriamente dito, as primeiras denominadas lady nurses e 

conseguinte nurses. A opção por esse projeto modificou completamente o 

processo de trabalho que permeava a prática da Enfermagem daquela época, 

determinando grandes mudanças na produção e reprodução de sua força de 

trabalho. O modelo, antes restrito ao conforto da alma do doente, foi modificado, 

de modo a possibilitar a recuperação do corpo individual, viabilizando o trabalho 

da Medicina e possibilitando o projeto maior do capitalismo, que era recuperar 

e/ou manter a força de trabalho fabril. 

Geovanini (2002), destaca que a prática de enfermagem passou de 

independente para subordinada à prática médica, a quem coube assumir a 

responsabilidade pela organização do hospital e submeter todos os outros 

trabalhos à sua autoridade e saber. O autor ressalta ainda que a legitimação 

dessa hierarquia ocorreu com o processo de formação de enfermeiros, através da 

implementação de um ensino sistematizado, disciplinado e orientado para esse 

fim. 

 

3.1.2. A Enfermagem no Brasil 

 

A história da enfermagem no Brasil, de modo geral, se assemelha com a 

história da enfermagem no mesmo período histórico do mundo em praticamente 

tudo. 



A enfermagem, na sociedade brasileira, é aqui analisada, utilizando-se 

critérios de periodização. A primeira caracteriza-se pela organização da 

enfermagem sob o controle de ordens religiosas; a segunda, pelo 

desenvolvimento da educação institucional e das praticas de saúde pública; e a 

terceira corresponde ao processo de profissionalização da Enfermagem 

(GEOVANINI, MOREIRA, SCHOLLER, MACHADO, 2002). 

No Brasil Colônia o cuidado era exercido por índios, jesuítas e escravos 

destinados a esse fim. Nesse período o cuidado prestado aos enfermos era 

considerado como sendo cuidados de enfermagem, pois não há registros muito 

precisos da enfermagem dessa época. Por volta de 1543 surgem as primeiras 

Casas de Misericórdia, criadas para a atenção aos pobres, e mantidas através de 

iniciativas privadas (GERMANO, 1993). 

A autora prossegue afirmando que no Brasil Império, figuras importantes se 

destacaram ao exercer o cuidado.  Como marco desse período, temos a figura de 

Ana Néri, que se destaca por seus trabalhos na guerra do Paraguai. 

 Durante todo o período, desde a colônia até o império, e principalmente 

através da figura de Ana Néri, a ideologia da enfermagem carregava os seguintes 

significados: abnegação, submissão, obediência, dedicação. Elementos típicos da 

ideologia difundida principalmente através da religião cristã, da qual era composta 

a quase totalidade dos professores e praticantes da enfermagem (GERMANO, 

1993). 

 Segundo Germano, (1993) a enfermeira era vista como: “Alguém que não 

exerce crítica social, porém consola e socorre as vitimas da sociedade”. 

 



 

 

 

3.1.3. Ensino de Enfermagem 

Para compreender a relação existente entre formação e sociedade, 

embora não se possa estabelecer uma relação mecânica entre a escola e 

estrutura social, como numa relação de causa e conseqüência, não é 

possível, por outro lado, a análise da evolução do ensino em qualquer área 

de conhecimento e, nesse caso, da enfermagem, de uma época 

determinada, sem a compreensão das bases estruturais da sociedade.   

A primeira escola de enfermagem no país surgiu no final do século 

XIX, por volta de 1890. Criada diante da demanda gerada devido à demissão 

em massa das freiras responsáveis pela enfermagem do Hospital Nacional 

de Alienados, por motivos de divergências políticas com a nova direção que 

adotou uma política de cerceamento de atribuições da enfermagem. Com 

isso surge a necessidade de profissionais que substituíssem as freiras 

enfermeiras e assim suprissem a atual demanda do hospital fazendo surgir a 

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto no Rio de Janeiro. Vale salientar que o 

corpo docente era composto apenas por médicos psiquiatras, levando a crer 

que a sua formação devia estar simplesmente voltada para a realização de 

procedimentos e técnicas (GERMANO, 1993).  

A primeira escola de enfermagem, sob organização e docência por 

enfermeiros, surge em 1923 com a criação da Escola das Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP). Nesse período a saúde 



pública cresce como questão social no Brasil, conjuntamente com o 

capitalismo, porém, ganha contornos novos e mais nítidos quando a primeira 

fase de acumulação capitalista ultrapassa seus próprios limites no auge da 

economia cafeeira (BRAGA, PAULA, 1981). 

Carecia-se, portanto, de uma atenção especial e imediata por parte do 

governo, no sentido de implementar o saneamento dos portos e núcleos 

urbanos, porquanto eram constantes as advertências externas, por parte dos 

países que comercializavam com o Brasil, em parar com as negociações, 

caso persistissem as constantes epidemias e endemias que representavam 

uma ameaça aos tripulantes dos navios que aqui aportavam, bem como á 

população de seus países de origem, sem contar com a necessidade que 

tinha o Brasil de atrair mão-de-obra fundamental para a construção do 

mercado de trabalho capitalista (GERMANO,1993).  

Nesse período, a partir das leituras realizadas não foi possível 

identificar relatos que pudessem classificar o tipo de prática pedagógica que 

era predominantemente utilizado durante o processe de formação, mas, 

supõe-se que a educação religiosa, por conta da necessidade de trabalhar 

com verdades absolutas, adotava práticas pedagógicas que não permitiam 

críticas nem questionamentos acerca dos temas abordados, utilizando-se, 

portanto da abordagem tradicional centrada apenas em condutas e 

procedimentos.  

Entre as décadas de 1920 e 1940, no aspecto curricular, a 

enfermagem praticamente manteve a sua formação sem grandes alterações, 

porém no final da década de 1940, estava com 50% dos seus profissionais 



atuando na rede hospitalar e apenas 17% na saúde pública. Isto por conta 

das políticas de estado levadas pelo aprimoramento do capitalismo, que 

avançavam para a consolidação do modelo hospitaloscêntrico de atenção à 

saúde (GERMANO,1993). 

A autora acima citada afirma que:  

“Tomando-se agora o currículo do curso de 
enfermagem de 1949 e o seguinte, o de 1962, 
percebe-se uma mudança considerável; o primeiro 
surge numa fase em que prevalecia um espírito 
político supostamente liberal, com um capitalismo 
que ainda não comportava a privatização da 
saúde de forma empresarial, privilegiando, por 
conseguinte, o estudo das doenças de massa, 
através das disciplinas ditas da área preventiva. O 
segundo emerge num momento em que a 
economia brasileira começa a tender para um 
processo excludente e concentrador da renda e, 
dessa forma, coincidentemente a preocupação 
primordial do currículo de enfermagem incide 
agora sobre as clinicas especializadas, de caráter 
curativo”.  

 

Em síntese, pode-se depreender que, em decorrência da monopolização da 

economia ao longo desse período, as práticas de saúde e o exercício da medicina 

e enfermagem em particular, sofreram um processo acentuado de privatização e 

de especialização excessivas para se adequar as tendências do modelo de saúde 

que passava do âmbito da saúde publica de prevenção e promoção para a 

centrada em ações hospitalares, que exigiam especialidades. Sobre esta ótica, 

Germano, (1993) destaca que:  

 
“A partir da década de 70, foram 

intensificadas as políticas de extensão de 
cobertura, que passa a efetuar-se através de uma 
simplificação do atendimento, contando inclusive 



com a colaboração dos assistidos. Expande-se 
agora a assistência, não somente á classe 
trabalhadora, mas também às populações ditas 
marginais... Em conjunto com o crescimento da 
oferta/demanda da assistência, aumenta o 
processo de medicalização da população``”.   

  

No início da década de 1980, procurou-se consolidar o processo de 

expansão da cobertura assistencial iniciado na segunda metade dos anos 1970, 

em atendimento às proposições formuladas pela OMS na Conferência de Alma-

Ata (1978), que preconizava "Saúde para Todos no Ano 2000", principalmente por 

meio da Atenção Primária à Saúde (HISTÓRIA DO SUS, 2008). 

Ao longo dos anos 80, a sociedade brasileira vivenciou um processo de 

democratização política superando o regime ditatorial instaurado em 64, 

experimentando uma profunda e prolongada crise econômica. Mas as políticas 

públicas de saúde nessa década, contaram com a participação de novos sujeitos 

sociais na discussão das condições de vida da população brasileira e das 

propostas governamentais apresentadas para o setor, contribuindo para um amplo 

debate que permeou a sociedade civil (BRAVO, 2001). 

A saúde deixou de ser interesse apenas dos técnicos para assumir uma 

dimensão política, estando estreitamente vinculada à democracia. Dos 

personagens que entraram em cena nesta conjuntura, destaca-se: os profissionais 

de saúde, representados pelas suas entidades, que ultrapassaram o 

corporativismo, defendendo questões mais gerais como a melhoria da situação 

saúde e o fortalecimento do setor público; o movimento sanitário, os partidos 

políticos de oposição, que começaram a colocar nos seus programas a temática e 

viabilizaram debates no Congresso para discussão da política do setor e os 



movimentos sociais urbanos, que realizaram eventos em articulação com outras 

entidades da sociedade civil (BRAVO, 2001). 

“Nessa mesma época, começa o 
Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, 
constituído inicialmente por uma parcela da 
intelectualidade universitária e dos 
profissionais da área da saúde. 
Posteriormente, incorporaram-se ao 
movimento outros segmentos da sociedade, 
como centrais sindicais, movimentos 
populares de saúde e alguns parlamentares” 
(BRASIL, 2003).  
     

Como produto desse fervor popular, surge, a partir da 8º Conferência 

Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, um consolidado que consagra os princípios 

preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária. Mais tarde, esse documento 

serviu de base para as discussões da constituinte de 1988. Nesse processo, o 

país teve, assim, uma política de saúde claramente definida constitucionalmente 

no sentido de política pública, como política social, implicando, portanto, em 

mudanças substantivas para sua operacionalização nos campos político-jurídicos, 

político-institucional e técnico-operativo (BRASIL, 2003).  

Com o estabelecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, a partir da 

constituição de 1988, se fortalece a necessidade de superação dos nós críticos 

presentes no processo de formação de profissionais de saúde, inclusive na 

formação dos enfermeiros. Reafirma-se, portanto, a importância da mudança do 

perfil profissional, de modo a formá-los aptos para atuarem na saúde numa outra 

visão que  não a hospitaloscêntrica.  

Percebe-se, portanto, que é preciso a formação de um novo corpo de 

profissional capaz de compreender a relação política existente na saúde nessa 



conjuntura e para tal, foi preciso amadurecer questões relativas à formação que 

passou a ser o cerne da discussão da profissionalização em saúde. Em paralelo, 

nos últimos anos a utilização de recursos pedagógicos como a educação 

permanente, se apresenta como uma importante ferramenta para contribuir nessa 

nova fase da formação de recursos humanos em saúde. 

A educação permanente é considerada um recurso estratégico para a 

gestão do trabalho e da educação em saúde, propõe que a transformação das 

práticas profissionais deva estar baseada na reflexão crítica sobre as práticas 

reais de profissionais reais em ação na rede de serviços ou na rede de gestão. 

Propõe que os processos de capacitação do pessoal em saúde sejam 

estruturados a partir da problematização do seu processo de trabalho e que 

tenham como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho, tomando como referencial as necessidades de saúde 

das pessoas, a gestão setorial e a promoção da saúde sob todas as suas formas 

(BRASIL, 2003). 

Vale salientar ainda que a lógica da educação permanente é 

descentralizada, ascendente, multiprofissional e transdisciplinar. Essa abordagem 

pode promover a democratização das instituições de ensino e de saúde, o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, a capacidade docente e o 

enfrentamento criativo das situações de saúde, tanto do processo saúde–doença 

vivido pelos usuários das ações e serviços de saúde, como do trabalho em equipe 

e da melhoria da qualidade do cuidado á saúde, fortalecendo autorias e autonomia 

crítica e ética (BRASIL, 2003).     



A Norma Operacional Básica sobre Recursos Humanos do Sistema Único 

de Saúde - NOB-RH /SUS1 destaca que para a formação profissional em saúde: 

- A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, 

com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva; 

____________________________________________________________________________1. 
NOB-RH/SUS trata da formação de recursos humanos para a saúde (BRASIL,2008). 

- Os novos enfoques teóricos e de produção tecnológica no campo da 

saúde passaram a exigir novos perfis profissionais, por isso, é imprescindível e 

obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, 

desde o ensino fundamental, com o Sistema Único de Saúde e com o modelo 

assistencial definido nas Leis Nº. 8.080/902 e Nº. 8.142/903. 

 

3.2. O Processo Educativo 

3.2.1. Sociedade e Educação 

 

“O homem enquanto ser é constituído de um 
lado psicológico, seu mundo particular onde 
através do contato com o mundo exterior imprime 
impressões, sensações e sentimentos e um outro 
lado que é seu ser social, formado a partir das 
relações sociais, onde adquire cultura, princípios, 
costumes, etc.” 

 
  Autor desconhecido. 
 

 
A educação está presente ao longo de toda a história da humanidade. Desde 

as sociedades primitivas, nos mais diversos grupos, a educação se constitui como 
importante instrumento para a manutenção de uma cultura capaz de garantir a 
organicidade e sobrevivência destes grupos. 

________________________________________________________________________________________________ 



2. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências (BRASIL, 2007). 

3. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências (BRASIL, 
2007). 

 

Brandão (1982) cita um trecho de uma carta enviada pelos chefes dos 

índios de seis nações, que relatava sobre um tratado de paz com o Estado de 

Maryland e da Virginia-EUA que diz: 

 
 
´´Mas aqueles que são sábios reconhecem 

que diferentes nações têm concepções diferentes 
das coisas e, sendo assim, os senhores não 
ficarão ofendidos ao saber que a vossa idéia de 
educação não é a mesma que a nossa... 
... Muitos dos nossos bravos guerreiros foram 
formados nas escolas do norte e aprenderam toda 
a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para 
nós, eles eram maus corredores, ignorantes da 
vida da floresta... (...) não sabiam como caçar (...) 
construir cabanas, e mal falavam nossa língua (...) 
eram, portanto, totalmente inúteis”.  

 

No exemplo citado podemos observar que a formação do individuo através 

da educação está determinada pelo papel social a ser desenvolvido na ou para a 

sociedade na qual ele está inserido. A determinação desse papel social está 

ligada ao determinante ideológico oriundo das relações sociais e do modo de 

produção vigente na sociedade em questão. A idéia de homem enquanto ser 

social e a relação que deve ser estabelecida para dar dinâmica a sociedade torna 

possível a existência de diferentes concepções de como e pra quê educar; é o que 

afirma Libâneo (1994).  Pode-se assim dizer que a educação é socialmente 

determinada (LUCKESI, 1994). 



A educação, por ser um processo social e global, está presente em todos 

os lugares das mais variadas formas com seus mais variados conteúdos. 

Poderíamos, assim, dizer que existem várias educações. Cada sociedade cuida 

da formação dos seus indivíduos de acordo com sua organicidade, em seus 

aspectos políticos, econômicos, religiosos, ambientais, históricos, etc. (BRANDÃO, 

1982)  

   O autor prossegue afirmando que, na Grécia antiga, durante muitos 

séculos as crianças pobres aprendiam fora das escolas, nas oficinas, nos campos 

de lavoura e pastoreio. Os meninos ricos aprendiam a arte da guerra e a 

sabedoria da política, tornando-se nobres-guerreiros. 

 “Apenas quando a democratização da 
cultura e da participação na vida pública coloca a 
necessidade da democratização do saber, é que 
surge a escola que ensinava as primeiras letras, 
aberta a todos. Porém, ainda assim, permanecia a 
divisão social. Enquanto os meninos pobres mal 
terminavam as primeiras letras e seguiam nos 
campos de lavoura, pastoreios e oficinas, os 
jovens nobres logo passavam em direção aos 
graus onde a educação grega formava de fato o 
seu modelo de adulto educado” ( BRANDÃO, 
1982). 

                                       

Durkheim (S/D), relata que nas cidades gregas e latinas, a educação 

conduzia o individuo a subordinar-se cegamente à coletividade. Hoje se esforça 

em fazer dele personalidade autônoma. Em Atenas, procurava-se formar espíritos 

delicados, sutis capazes de gozar o belo e a pura especulação; em Roma, 

desejava-se que as crianças se tornassem homens de ação, apaixonados pela 

glória militar. Na idade media e educação era cristã, na renascença toma caráter 



mais literário; nos dias de hoje a ciência tende a tomar o lugar que a arte outrora 

preenchia. 

Segundo o autor supracitado, por muito tempo se tentou definir o que seria 

uma educação ideal, perfeita a todos os homens; ao tentar idealizar esta 

educação acabou-se por esquecer que não se encontra nada na história que 

apóie a hipótese de uma educação ideal. A educação tem variado de forma 

incomparável com o tempo e nas sociedades. 

 De acordo com Brandão, (1982), atualmente no Brasil, não muito diferente 

da educação em Roma há séculos atrás, a leitura sociológica da educação 

perpassa pela compreensão da divisão da sociedade em classes sociais que 

estão todo o tempo em conflito ideológico e material. 

Considerando a educação inserida no contexto institucional, Libâneo, 

(1994), refere que: ocorre de maneira formal, de sentido restrito, desenvolvida de 

maneira intencional como é concebida hoje é resultado da maneira como a 

mesma vem sendo ideologicamente sistematizada em favor de uma ideologia 

dominante, adaptando as necessidades oriundas da organização do modelo 

socioeconômico. Ela se organiza de forma a garantir a transferência de cultura e 

se distribui em etapas por gênero, idade, função, etc.  

Quando se pensa em uma boa educação logo vem à mente a idéia de uma 

escola com boa estrutura física, com um conteúdo programático determinado e 

bem organizado. Não se leva em consideração, muitas vezes, a formação que é 

dada para a construção ideológica das relações sociais, desenvolvida a partir da 

prática educativa dos professores, vezes por falta de conhecimento deste 



instrumento ideológico ou por não perceberem como se da através da relação 

social envolvida no processo educativo (LIBÂNEO, 1994). 

 Para Gadotti (1997), a escola, através da forma como organiza seu 

processo de trabalho, seleciona seus conteúdos e avalia seus alunos, pode 

contribuir para a disseminação de um conjunto de valores e atitudes questionáveis 

do ponto de vista político. 

 O sistema educacional se desenvolveu dependente da religião, da política, 

do desenvolvimento da ciência, da economia. É ilusório pensar poder educar os 

filhos da maneira que se quer. Há costumes aos quais somos obrigados a nos 

conformar. Por ter caráter social é preciso que se compreenda que os valores e 

costumes vigentes são conseqüência de um processo de relações sociais 

históricas. Tentar proporcionar uma educação distante da realidade trará 

conseqüências para o convívio do individuo com seus contemporâneos. O grande 

desafio é pensar uma educação capaz de gerar reflexões e ações que possam 

gerar transformações profundas na sociedade que dêem conta de mudar, de fato, 

valores e costumes que perpetuam as desigualdades entre homens, que vençam 

o egoísmo e que construa a solidariedade entre os povos (DURKHEIM, S/D). 

 

 

3. 2. 2. O Processo de Ensino 

 

Há varias formas de se conceber o fenômeno educativo. Como fenômeno 

humano nele estão inseridos diversas dimensões tanto a humana quanto à 

técnica, a cognitiva, a emocional, a sócio-política, e cultural, de acordo com a 



abordagem do processo de ensino-aprendizagem, privilegia-se um ou outro 

aspecto do fenômeno educacional (MIZUKAMI, 1986).   

Para uma melhor compreensão sobre o processo de ensino, Luckesi 

(1994), apresenta algumas concepções de ensino:  

- o ensino como transmissão cultural (tradicional) visando transmitir os 

conhecimentos disciplinares que constituem a cultura centrando-se mais nos 

conteúdos (disciplinares) do que nas habilidades/interesses dos alunos. Tendo um 

modo de ensino: arbitrário, memorialístico e fragmentário; 

- o ensino como treinamento de habilidades (ambientalistas) visando 

treinar habilidades e capacidades formais das mais simples às mais complexas. 

Centrando-se no desenvolvimento de capacidades vinculadas ao conteúdo e ao 

contexto em que será aplicado, como membro de uma comunidade e seu modo de 

ensino: eficientista; 

- o ensino como fomento do desenvolvimento natural (naturalistas) 

visando o desenvolvimento natural, espontâneo do aluno, centrado nos meios e 

recursos que facilitem o desenvolvimento do mesmo, mas governado por suas 

próprias regras e seu modo de ensino: espontaneísta; 

- o ensino como produção de mudanças conceituais (interacionista), visa 

à transformação do aluno mais do que o conhecimento que ele possa 

acumular centrado no pensamento, na sua capacidade e no seu interesse e 

não das disciplinas. E o modo de ensino: instigativo, provocador, mobilizador 

de esquemas que o aluno já tem. 

Não se pretende, neste trabalho, estudar o fenômeno educativo em toda a 

sua complexidade e em todas as suas dimensões, mas sim, focar na ideologia que 



está presente na prática educativa dos professores, o que irá nos ajudar a 

compreender sua prática pedagógica.  

O processo de ensino é estudado através da didática e de dos seus 

componentes - conteúdos, o ensino e aprendizagem. Ela investiga os 

fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A ela 

cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 

selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, é o que afirma 

(LIBÂNEO, 1994).  

Segundo Libâneo (1994) a educação é um processo amplo que se refere 

ao processo unilateral da personalidade, envolvendo a formação de qualidades 

humanas – físicas, morais, intelectuais, estéticas, tendo em vista a orientação da 

atividade humana da sua relação com o meio social, num determinado contexto de 

relações sociais. Pode-se dizer: instrução social. A instrução se refere à formação 

intelectual, formação e desenvolvimento das capacidades cognoscitivas mediante 

o domínio de certo nível de conhecimentos sistematizados. O ensino corresponde 

às ações, meios e condições para a realização da instrução. 

Concordamos com o autor supracitado, que sendo a educação uma 

atividade social que, através de instituições próprias, visa a assimilação dos 

conhecimentos e experiências humanas acumuladas no decorrer da história, 

tendo em vista a formação dos indivíduos enquanto ser social, cabe a pedagogia 

intervir nesse processo de assimilação, orientando-a para finalidades sociais e 

políticas e criando um conjunto de condições  metodológicas e organizativas para 

viabiliza-lo no âmbito da escola.  

 



Ainda segundo Libâneo (1994), em síntese, são temas fundamentais da 

didática: os objetivos sócio-políticos e pedagógicos da educação, os conteúdos, os 

princípios didáticos, os métodos de ensino e de aprendizagem, as formas 

organizativas do ensino, o uso e aplicação de técnicas e recursos, o controle a 

avaliação da aprendizagem. 

Estas considerações acerca da didática indicam pistas do entendimento 

que damos à questão. A didática é teoria e prática do processo de ensino, 

incluindo a unidade entre objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do 

ensino, bem como as regularidades e princípios decorrentes das conexões entre o 

ensino e a aprendizagem em condições específicas das situações didáticas. Os 

métodos de ensino, ou abordagem pedagógica constituem, assim, uma categoria 

da didática (LIBÂNEO, 1994). 

O autor prossegue relatando que entre os seus propósitos explicitados ou 

implícitos a educação possui, certamente, mais de um objetivo, alguns referentes 

mais aos sujeitos de suas práticas, outros mais à sociedade ou às instituições 

promotoras. Entretanto, em qualquer formação social, objetivos dirigidos aos 

sujeitos estão subordinados a uma visão mais global que se tenha da sociedade, 

bem como dos seus mecanismos de controle social. 

Os autores em geral, ao abordarem a temática do ensino, concordam em 

classificar as abordagens pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal 

representada pela pedagogia tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo 

educacional; e as de cunho progressista representada pedagogia libertadora e 

crítico-social dos conteúdos (MIZUKAMI, 1986).  



Parte do entendimento de alguns autores que, no Brasil, existem pelo 

menos cinco abordagens que mais influenciam os professores. São elas: 

abordagem tradicional, comportamentalista, humanista, abordagem cognitivista, e 

sócio-cultural.  

A definição dessas abordagens perpassa a leitura de vários aspectos 

sociais, dentre eles podemos citar: visão do homem, visão de mundo, visão de 

sociedade-política, visão do conhecimento, da educação, da escola, da relação 

ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, das metodologias e da avaliação. 

Mizukami (1986), ao tratar da abordagem tradicional cita Snyders para 

descrever a abordagem tradicional como o ensino verdadeiro. Que tem a 

pretensão de conduzir o aluno até o contato com as grandes realizações da 

humanidade: obras primas, arte, raciocínio, aquisições cientificas. Dá-se ênfase 

aos modelos em todos os campos do saber. Privilegiam-se o especialista, os 

modelos e o professor, elemento imprescindível na transmissão de conteúdos. 

Nesta concepção o adulto é tido como algo acabado pronto e o aluno a adulto em 

miniatura, que precisa ser atualizado. O ensino em todas as suas formas será 

centrado no professor. 

Ao falar da abordagem comportamentalista a autora se refere a esta como 

sendo o primado do objeto (empirismo), por considerar que o conhecimento é o 

resultado direto da experiência. Para os comportamentalistas, a ciência consiste 

numa tentativa de descobrir a ordem na natureza dos eventos. O conteúdo 

transmitido visa objetivos e habilidades que levem a competência. O aluno é 

considerado como recipiente de informações e reflexões.  Nessa reflexão supõe-

se e objetiva-se que o professor possa aprender a analisar os elementos 



específicos de seu comportamento, seus padrões de interação, para, dessa forma, 

ganhar controle sobre eles e modifica-los em determinadas direções quando 

necessário, ou mesmo desenvolver outros padrões. 

Ao citar a abordagem humanista, Mizukami (1986), expõe que a mesma da 

ênfase a relações interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no 

desenvolvimento da personalidade do individuo, em seus processos de construção 

e organização pessoal da realidade, e em sua capacidade de atuar, como uma 

pessoa integrada. O professor torna-se um facilitador da aprendizagem e o 

conteúdo advém das próprias experiências dos alunos.  

Já a abordagem cognitivista, segundo Mizukami (1986), implica em estudar 

a aprendizagem como sendo mais que um produto do ambiente, das pessoas ou 

de fatores que são externos ao aluno. Considera-se a forma como as pessoas 

lidam com estímulos ambientais, organizam dados, sentem e resolvem problemas, 

adquirem conceitos e empregam símbolos verbais. A ênfase dada é na 

capacidade do aluno de integrar informações e processa-las. 

A abordagem sócio-cultural da ênfase aos aspectos sócio-politico-culturais. 

Numa abordagem sócio-cultural a educação assume caráter amplo  e não se 

restringe às  situações formais de ensino-aprendizagem. A ação educativa é 

precedida por uma reflexão sobre o homem a quem se quer ajudar para que se 

eduque. A elaboração e o desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao 

processo de conscientização, ou seja, de uma aproximação critica da realidade 

que vai desde as formas de consciência mais primitiva até as mais criticas e 

problematizadoras, e conseqüentemente, criadora (MIZUKAMI, 1986). 



Ao se considerar a intencionalidade de toda ação educativa exercida por 

professores, segundo Mizukami (1986), as abordagens pedagógicas são 

posicionamentos dos professores frente a diversas interpretações do processo 

ensino-aprendizagem. 

  Segundo Ramalho (1976), para melhor análise da prática pedagógica é 

possível distinguí-la em três níveis: 

Nível de fato: a prática pedagógica se dá antes e independentemente de 

que se reflexione sobre ela. Não se pode, portanto, associar o educativo 

exclusivamente ao escolar. O fato educativo extrapola os sistemas formais de 

ensino. 

Nível de propósito: A prática pedagógica é vista como uma prática 

deliberada que tenta alcançar certos fins, mais ou menos definidos, nem todos tão 

explicitamente, e que se efetua por instituições ou programas especializados. 

Toda prática pedagógica cumpre sempre uma função política, ainda que não se 

lhe proponha claramente, e para detectar esse sentido é indispensável analisar a 

educação também ao nível de seus propósitos.   

Nível de reflexão: Onde se efetua o conjunto de reflexões teóricas, de 

análises, criticas etc.  

Essas teorizações sobre a educação estão relacionadas com uma teoria da 

sociedade, com uma determinada ideologia, que lhe vai fornecer as pautas 

demarcatórias. A reflexão, mesmo sendo posterior a ação pedagógica, deve 

manter uma relação dialética e crítica com os outros dois níveis da prática 

educativa: níveis de fato e propósito. 

 



 

 

3.2.3. Prática Reflexiva na Formação em Saúde  

 
Desde as origens do SUS, já se vislumbrava dificuldades para a construção 

de um novo modelo de atenção à saúde. Dentre elas, já se destacavam as 

questões de recursos humanos e, em particular, o seu componente de 

desenvolvimento com demandas claras de qualificação da força de trabalho 

(BRASIL, 2004). 

O ensino para a formação de profissionais de saúde orientados para os 

requerimentos do SUS pressupõe, entre outras ações, mudanças nas abordagens 

pedagógicas, o que implica a revisão e compreensão do alcance de seus 

referenciais pedagógicos, cuja função é amparar teórica e ideologicamente as 

ações docentes (BRASIL, 2004). 

Há um grande descompasso entre a necessidade e a oferta, qualitativa e 

quantitativa  de profissionais para atuarem no âmbito do SUS. A evolução dos 

conhecimentos e a velocidade com que tem ocorrido, estão a demandar do 

aparelho formador de todos os níveis e profissões de saúde uma agilidade não 

existente. De outro lado, tem restado aos serviços de saúde realizar este papel de 

“formador” e atualizador dos profissionais que necessita. (HISTÓRIA DO SUS, 

2008). 

A formação do enfermeiro sempre esteve muito voltada para o domínio do 

conhecimento técnico-científico, mas, mesmo assim, este não tem acompanhado 



o desenvolvimento tecnológico na área da saúde, devido em parte, à dicotomia e 

distanciamento entre teoria e prática (ALMEIDA, 1986). 

A superação destas contradições existentes, tanto nas políticas de saúde, 

como no ensino na área de saúde, deve passar, também, por um processo de 

reflexão coletiva dos agentes de ensino sobre seu trabalho de reprodução 

ideológica (BRASIL, 2004). 

A opção dos professores por Práticas Pedagógicas que privilegiam a 

transmissão de conhecimentos, característica das Abordagens pedagógicas de 

cunho liberal, que subordinam as atividades de ensino e de avaliação à instrução, 

precisa ser repensada, tendo em vista o atendimento das exigências da sociedade 

para com a Universidade, cuja função é formar profissionais conscientes, 

analíticos e, sobretudo, críticos da sociedade, com competência para julgar e 

decidir o que fazer, diante das mais diversas situações (SILVA, EGRY, 2003). 

Na área da saúde, a formação dos profissionais é uma questão que vem 

sendo discutida nos últimos anos nos espaços propostos pelo Ministério da Saúde 

e em atividades dos mais diversos movimentos que trabalham refletindo a atenção 

em saúde, principalmente por conta da necessidade de se formar profissionais de 

saúde comprometidos com o Sistema Único de Saúde - SUS. Por conta da 

preocupação com a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados na 

atenção básica, em atividades educativas de promoção e prevenção em saúde, a 

formação dos profissionais da saúde vem sendo alvo de inúmeras reflexões 

(BRASIL, 2004). 



Grande parte dos problemas tratados por um profissional não figura nos 

livros e não pode ser resolvida apenas com a ajuda dos saberes teóricos e 

procedimentos ensinados (PERRENOUD, 2002). 

Assim, ainda que possamos reconhecer a necessidade de se (re) 

conformar os modelos de formação profissional no campo da saúde, pautados 

numa lógica de novas competências profissionais, serão necessários muitos 

exercícios de aplicação que possibilitem configurar novas metodologias de ensino-

aprendizagem. Ainda que absorvida de modo incipiente pelo setor saúde, essa 

noção tem sido fundamental para a definição de perfis profissionais para um novo 

modelo de atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

Discutir sobre a formação critica reflexiva sem um fio condutor é perder-se 

em meio a tantas maneiras de se conceber tal formação. O fato de refletir sobre a 

própria pratica é algo inerente ao ser humano tal como respirar. Então por que 

formar profissionais reflexivos? Por que se necessita dessa aprendizagem para os 

profissionais? 

Para discutir sobre a prática reflexiva tomamos por base Perrenoud (2002) 

o qual afirma que sem dúvida, cada pessoa reflete de modo espontâneo sobre sua 

prática; porém, se esse questionamento não for metódico nem regular, não vai 

conduzir necessariamente a tomadas de consciência nem mudanças. 

Todos nós refletimos na ação e sobre a ação, e nem por isso nos tornamos 

profissionais reflexivos. É preciso estabelecer uma distinção entre a postura 

reflexiva do profissional e a reflexão episódica de todos nós sobre o que fazemos 

(Freire, 1996). 



Uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um 

hábito. Sua realidade não é medida por discurso ou intenções, mas pelo lugar, 

pela natureza e pelas conseqüências do exercício da reflexão no cotidiano da 

profissão, seja em situação de crise ou de fracasso (PERRENOUD, 2002). 

O mesmo autor entende que a reflexão em qualquer profissão, é 

fundamental para que no futuro seja possível consolidar a profissão enquanto 

prática ´´profissional``.  

Perrenoud (2002) afirma que: de acordo com as organizações que 

empregam os profissionais pode-se limitar ao máximo sua autonomia e investir em 

prescrições cada vez mais rigorosas, em procedimentos padronizados, em apoios 

tecnológicos, ou, ao contrário disso, pode-se confiar neles, elevando seu nível de 

competência de acordo com a necessidade, afim de que eles sejam dignos dessa 

confiança. Essa segunda opção incita a formação de pessoas competentes para 

saber ´´o que devem fazer``, sem serem limitadas estritamente por regras, 

diretrizes, modelos, programas, horários e procedimentos padronizados. 

E como consolidar a profissão enquanto pratica profissional? No caso da 

Enfermagem, consideramos que caso não ocorra uma elevação na prática 

profissional da enfermagem a mesma ficará submetida pelo resto de sua história a 

executora de diretrizes cada vez mais precisas, tornando-se dessa forma sem 

autonomia e subordinada. 

Na compreensão do autor acima referenciado, grande parte dos problemas 

tratados por um profissional não figura nos livros e não pode ser resolvida apenas 

com a ajuda dos saberes teóricos e procedimentos ensinados. 



Pelo exposto nesta contextualização, entende-se que a educação se dar 

através das relações sociais, mais especificamente, a educação formal 

institucionalizada, no caso da universidade, esta relação acontece, no âmbito do 

ensino, através do relacionamento entre o professor e o estudante. 

Segundo Perrenoud (2002), um professor ´´reflexivo`` não para de refletir a 
partir do momento em que consegue sobreviver na sala de aula. Isso é muito 
comum, com aqueles professores que após se acostumarem com os conteúdos 
param de refletir ou pouco fazem, apenas para se ´´atualizar``. O profissional 
reflexivo continua progredindo na sua profissão mesmo quando não passa por 
dificuldades e nem por situação de crise, ele passa a fazer da reflexão uma forma 
de identidade e satisfação profissional. Ele conquista métodos conceituais 
baseados em diversos saberes e, se for possível, conquista-os mediante interação 
com outros profissionais.  

O autor acrescenta que essa reflexão constrói novos conhecimentos, os 
quais são reinvestidos na ação e que o profissional reflexivo não se limita ao que 
aprendeu no período de formação inicial, nem ao que descobriu nos seus 
primeiros anos de prática. Ele reexamina constantemente seus objetivos, seus 
procedimentos, suas exigências e seus saberes; ingressa em um ciclo 
permanente de aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, seja consigo 
mesmo, seja com uma equipe pedagógica; faz perguntas, tenta compreender seus 
fracassos, projeta-se no futuro; decide proceder de maneira diferente quando 
ocorre uma situação semelhante ou quando o ano seguinte se inicia, estabelece 
objetivos mais claros, explicita suas expectativas e seus procedimentos. 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

 

4. PERCURSO METODOLÓGICO 
 



4.1. Tipo de Pesquisa 

A presente pesquisa se caracteriza com exploratória descritiva, a qual 

segundo Minayo (2003), é aquela que tem como objeto primordial a descrição de 

dados característicos de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações variáveis. O autor ressalta que este tipo de pesquisa 

procura descobrir, com precisão possível, a freqüência comum que um fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características. 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa; e segundo Polit; Hungler 

(1995), uma pesquisa de natureza qualitativa, costuma ser descrita 

concomitantemente de duas maneiras: a primeira como holística, porque se 

preocupa com a relação dos indivíduos e seu ambiente considerando todas as 

complexidades; e a segunda como naturalista, por não permitir imposições de 

limites e controle ao pesquisador. 

As pesquisas que utilizam abordagem qualitativa possuem a facilidade de 

poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, 

analisar a interação entre variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 

processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e 

permitir a interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos 

indivíduos (MINAYO, 1999). 

 De acordo com Gil (1999), procura obter maior intimidade com o problema 

tornando-o mais explícito, proporcionando uma visão geral tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato.  



Consideramos que a pesquisa qualitativa se adequa a este estudo, uma vez 

que “trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos 

fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” 

(MINAYO, 2003). 

 

4.2. Local da Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Departamento de Enfermagem 

Médico-Cirúrgico e Administração (DEMCA) do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba - Campus I, localizada no município de João 

Pessoa - PB. 

O referido Departamento é constituído pelas seguintes áreas: Fundamental, 

Clinica Médica, Clinica Cirúrgica e Administração. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Sujeitos da pesquisa 

A pesquisa teve como população-alvo 31 (trinta e um) professores da 

Universidade Federal da Paraíba, locados no Departamento supracitado, e que 

compõem o ciclo profissional do Curso de Graduação em Enfermagem. Destes 08 



possuem títulos de doutorado, 02 doutorandos, 01 especialista, 01 pós-doutor e 19 

mestres. 

A amostra ficou delimitada a 04 (quatro) docentes que concordaram 

livremente em participar deste estudo. 

 

4.4 Produção do Material Empírico 

Para coleta de dados foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada 

através de um roteiro pré-estabelecido que permitisse uma direção da mesma, 

valorizando a presença do pesquisador, contendo questões que buscassem 

atender aos objetivos propostos, mas que ao mesmo tempo oferecesse todas as 

perspectivas de modo a possibilitar uma maior espontaneidade e liberdade de 

expressão ao entrevistado, enriquecendo assim, a investigação. Foi utilizado 

equipamento de áudio para o registro fidedigno da abordagem e informações 

relatadas pelos participantes, conforme preconiza (MINAYO, 2003). 

 

 

 

4. 5.  Procedimento Ético 

Quanto às questões éticas, os dados coletados foram norteados pelas 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, 

estabelecidas pela Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996).  A pesquisa foi aprovada pelo comitê de Ética em pesquisa do 

CCS/UFPB em sua reunião 91º,  protocolo nº 1513/07.  



Através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido os participantes 

foram informados quanto aos objetivos do estudo, justificativa, contribuição, 

fidedignidade na análise dos dados, garantia do anonimato, bem como o direito à 

liberdade de retirar-se da pesquisa a qualquer momento, se assim o desejasse. 

 

4. 6. Analise do Material Empírico 

As informações colhidas na pesquisa foram analisadas qualitativamente, a 

partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) dos entrevistados, 

respaldando-se na literatura pertinente ao assunto. 

A proposta da técnica do DSC, como forma de conhecimento ou redução da 

variabilidade discursiva empírica, implica um radical rompimento com a lógica 

quantitativo-classificatória, na medida em que se busca resgatar o discurso como 

signo de conhecimento dos próprios discursos. Sem, dessa maneira, esgotar 

anular ou reduzir a uma categoria comum unificadora os discursos (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). 

Segundo os autores supracitados, na técnica do DSC são propostas quatro 

figuras metodológicas aos quais os dados são organizados. São elas: 

- Ancoragem - buscam-se traços lingüísticos que identifiquem elementos 

teóricos, conceitos e hipóteses; 



- Idéia central - as afirmações que permitem traduzir o essencial do 

conteúdo discursivo; 

- Espressão-chave - são construídas por transcrições literais a partir dos 

depoimentos; para que se possa ter uma espécie de prova discursiva-empírica, 

onde se busca a coerência entre a idéia central e a ancoragem.; 

- Discurso do Sujeito Coletivo - onde se busca resgatar o signo de 

conhecimento dos próprios discursos.  Com efeitos os discursos não se anulam, 

mas sim se complementam.  

A organização dos depoimentos se dará a partir da análise de cada 

depoimento e em seguida serão extraídas as idéias centrais e as expressões-

chave. Depois se somam para assim obter o DSC. 

É construído um Discurso de Sujeito Coletivo para cada uma das 

expressões-chave. Para construir o discurso foi preciso organizar as expressões-

chave obedecendo a uma esquematização clássica do tipo: começo, meio e fim ou 

do mais geral para o menos geral e mais particular. Igualmente também foram 

eliminadas as repetições, mas não da mesma idéia quando expressa de modos ou 

com palavras ou expressões distintas ainda que semelhantes (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). 

Ainda segundo os autores Lefèvre, Lefèvre, Teixeira (2000), para a 

construção do discurso, utilizou-se todo o material das expressões-chave, ele 

aparece em itálico para indicar que se trata de uma fala ou de um depoimento 

coletivo. Terminada a exposição dos quadros com as idéias centrais e as 

expressões-chave e a descrição dos discursos, faz-se o comentário 

descritivamente, dos dados obtidos em cada questão. 



O DSC é uma estratégia metodológica com vistas a tornar mais clara uma 

dada representação social e o conjunto das representações que conforma um 

dado imaginário, porém é preciso ter observância para que durante a 

sistematização dos dados não se crie uma concha de retalhos mascarando os 

resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Os quadros para a construção do DSC constam de um cabeçalho indicando 

qual o questionamento esta sendo abordado e de uma tabela contendo as idéias 

centrais e as expressões-chave dispõem-se em duas colunas. Em seguida são 

destacadas as idéias centrais do discurso dos sujeitos e esta idéia é 

fundamentada através do DSC. Após a montagem do arcabouço da analise são 

feito os comentários pertinentes a cada DSC.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I – Idéia central e Discurso do Sujeito Coletivo sobre o que os 
professores entendem por prática pedagógica. 

 
 

IDÉIAS CENTRAIS EXPRESSÕES-CHAVE 

 

Prática como 

conjunto de técnicas 

e caminhos para 

capacitar; 

´´[...] É o caminho utilizado para que o aprendizado seja 
facilitado [...] `` 
 
´´[...] Envolve todo processo que o professor deve utilizar, 
seja qual for o lugar, onde utiliza estratégias da didática, 
conteúdos programação. O objetivo é tentar fazer com que 
o aluno aprenda [...]`` 

´´[...] Envolve abordagem de conteúdo, experiências de 

atuação [...]`` 

´´[...] Qualquer atitude, a forma que você instrui o outro 

[...]`` 



Prática como 

instrumento que 

forma para 

sociedade; 

´´[...] Conjunto de ações que o individuo repassa de forma 
reflexiva, pensada, amadurecida O objetivo da prática 
pedagógica é mudança, educar significar mudar, é mudar o 
comportamento, do agir do outro [...]`` 

 

 
- Idéia I: Prática como conjunto de técnicas e caminhos para capacitar; 
 
- DSC:  
 
´´É o caminho utilizado para facilitar o aprendizado. São atitudes que instrui o 
outro. Envolve todo o processo da didática, a relação com os conteúdos e 
programação. O objetivo é fazer com que o aluno aprenda.`` 
 

 

 

 

- Idéia II: Prática como instrumento que forma para sociedade; 

- DSC :  

´´Conjunto de ações que o individuo executa de maneira pensada, amadurecida, 
objetivando a mudança do comportamento e do agir do outro.`` 
 
 
- COMENTÁRIO 
 
 

Enquanto questões de definição técnicas acerca do que é prática 

pedagógica, os dois discursos estão coerentes com a idéia de prática enquanto 

ação voltada para transformação do objeto. Tanto discorrendo sobre os elementos 

da prática como sua finalidade ideológica, entendemos que a definição esta 

plausível, contudo, quando analisadas sob o aspecto político da educação e da 

ação pedagógica, encontrou-se características diferentes nos discurso.  



Enquanto que no DSC da idéia I há uma definição voltada para uma visão 

técnica da educação como instrumento de instrução sem elementos que 

consubstanciassem a discussão sobre elaboração pedagógica de ensino por parte 

do professor. No DSC da idéia II, podemos verificar a existência de elementos de 

um trabalho intelectual e critico da educação, o que entenderíamos como a prática 

educativa, o que nos apresenta uma perspectiva de um trabalho educacional 

voltado para gerar uma ação, um comportamento (MANACORDA, 1991). 

 

 

 

QUADRO II – Idéia central e Discurso do Sujeito Coletivo sobre a reflexão dos      
professores a respeito da pratica pedagógica. 

 



IDÉIAS CENTRAIS EXPRESSÕES-CHAVE 

 
 
 
 
 
 
 
Em nível de método 
 

´´[...] Planejar uma oficina e no final dela deu conta 
de que semeou , lançou as dúvidas, houve reflexão 
, identificação de problemas e soluções [...]`` 
 
´´[...] Apesar de ser disciplina técnica é possível 
utilizar a realidade pra problematizar , mudar o 
cenário de práticas, não ser apenas no laboratório 
mas nos campos de estágios [...]`` 
 
´´[...] Analisando como foi o dia e como poderia ter 
sido [...]`` 
 
´´[...] Diariamente  reflito se a aula foi boa [...]`` 

 
´´[...] Muitos colegas acham que a disciplina não 
tem como acontecer fora de sala de aula e 
dispensam recursos didáticos como data show por 
achar que só deve ser usado em ocasiões 
especiais[...]`` 

 
 
 
 
 
 
Em nível de conteúdo 
 
 

´´[...] Procuro introduzir questões importantes[...]`` 
 
´´[...] Há dificuldade em refletir com colegas pois 
alguns não abrem mão de conteúdos que são 
escolhidos por afinidades[...]`` 
 
´´[...] Até que ponto você transmitiu e ate que ponto 
o aluno aprendeu? [...]`` 
 

´´[...] Na parte da reflexão, outro dia trabalhei os 
custos da insuficiência cardíaca para o SUS. É uma 
realidade que estamos vivendo mas as pessoas 
não se preocupam para isso[...]`` 
 

 
 
 
 
 
 
- Idéia I: Reflexão em nível de método; 

- DSC: ´´Diariamente reflito se a aula poderia ter sido diferente. Muitos colegas 
acham que a disciplina não tem como acontecer fora de sala de aula, porém,  
apesar de ser disciplina técnica, é possível utilizar a realidade para problematizar , 



mudar o cenário de práticas, não ser apenas no laboratório mas nos campos de 
estágios;´´ 
 

- Idéia II: Reflexão em nível de conteúdo; 

- DSC: ´´Apesar da dificuldade em refletir com colegas pois alguns não abrem 
mão de conteúdos que são escolhidos por afinidades, procuro introduzir questões 
importantes relativas a realidade que estamos vivendo e avalio até que ponto 
transmiti o conteúdo, e até que ponto o aluno aprendeu. No final observo se deu 
conta , se semeou , lançou as dúvidas, se houve reflexão, identificação de 
problemas e soluções. `` 
 

- COMENTÁRIO 

 

Nas idéias centrais os DSC concordam ao afirmar que refletem a sua 

prática pedagógica. 

Conforme Perrenoud (2002) uma prática reflexiva pressupõe uma postura, 

uma forma de identidade, um hábito. Sua realidade não é medida por discurso ou 

intenções, mas pelo lugar, pela natureza e pelas conseqüências do exercício da 

reflexão no cotidiano da profissão, seja em situação de crise ou de fracasso. 

É possível identificar elementos de aspectos diferentes dessa reflexão; a 

reflexão acerca do método utilizado que traz, como característica marcante, a 

idéia de mudança de ambientação e de utilização da realidade para problematizar 

questões da disciplina, na idéia I, consegue revelar a existência de uma mudança 

de intenção acerca da formação buscando possibilitar o contato com a realidade, 

mas , ao mesmo tempo, faz a crítica ressaltando que a atitude restrita não é 

característica do corpo docente como um todo.   

Já na idéia II, no que se refere à reflexão acerca do conteúdo fica claro para 

a análise do DSC que existe o exercício de uma prática reflexiva acerca dos 



conteúdos mas, como visto no idéia anterior, evidencia-se que a ação ainda está 

restrita a uma parte do corpo docente. 

Um outro aspecto a ser abordado na discussão desses resultados é de que 

a reflexão da prática não esta somente no lócus da discussão dos conteúdos e/ ou 

dos métodos. A reflexão, na educação, deve perpassar, também, pela discussão 

das abordagens pedagógicas, da maneira como se relaciona método e conteúdo 

através da ação docente, caso contrario, a discussão se perde no campo 

ideológico e não encontra base material na ação, para justificar o discurso.  

A reflexão critica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/ 

prática sem a qual a teoria pode vir virando blábláblá  e a prática, ativismo 

(FREIRE. 1996). 

 

 

 
 

 

QUADRO III – Idéia central e Discurso do Sujeito Coletivo sobre perspectivas de 
mudanças das práticas pedagógicas adotadas pelos professores para a 
formação de um novo perfil profissional. 



IDÉIAS CENTRAIS EXPRESSÕES-CHAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Há interesse e tentativas 

´[...]´Eu acredito que tento mudar[...]``  
´´[...] Em alguns momentos procuro 
utilizar outras abordagens[...]`` 
 
´´[...] Procura ver como em outras 
universidades como abordou onde 
falhou o que poderia ter feito pra 
motivar o onde errou pra na próxima 
vez ser diferente[...]`` 
 
´´[...] Estou começando de trás pra 
frente. Começava falando dos 
conceitos, definição classificações no 
final o aluno queria ir embora. Agora 
começo no fim com o estudo de caso 
ele tem a oportunidade de estar se ele 
não se concentrar ele se perde, pois 
não tem esquema linear[...]`` 
 
´´[...] Procuro trazer a questão do SUS. 
Devido ao contexto que o aluno vai se 
deparar com o campo de pratica. Não 
posso da o ideal pois no campo ele vai 
se chocar, por isso é preciso estar 
constantemente expondo isso ai[...]`` 
  
 

 
Demonstra interesse mas não procura 
se capacitar para isso 

´´[...] Adoto a tradicional[...]`` 
 ´´[...] Falta tempo pra atender as 
demandas curriculares pra formar no 
básico precisaria de mais tempo pra 
inserir questões sociais na cirurgia[...]``  

 
 
 
Não há interesse 

´´[...] Adoto o método tradicional pois 
falta tempo pra cumprir o conteúdo e 
por isso não da para inserir outros 
aspectos que não o especifico. Sei das 
complicações e implicação do método 
tradicional, mas, faço o uso por que os 
estudantes não querem diferente[...] `` 

 
 
- Idéia I: Há interesse e tentativas 
 
- DSC: 



´´ Eu acredito que tento mudar. Procuro ver como em outras universidades os 
conteúdos são trabalhados, procurando ver onde não esta dando certo e o que 
poderia ser feito para que na próxima vez seja diferente. `` 
 

- Idéia II: Demonstra interesse, mas não procura se capacitar para isso.  

- DSC: 

´´ Falta tempo para atender a formação determinada no programa curricular e 
seria preciso mais tempo para inserir questões sociais. Por isso adoto o método 
tradicional. `` 
 

- Idéia III: Não há interesse. 
- DSC : 
´´Adoto o método tradicional pois falta tempo para cumprir o conteúdo e por isso 
não dar para inserir outros aspectos que não o especifico. Sei das complicações e 
implicação do método tradicional porém, os estudantes não querem diferente..`` 
 
- COMENTÁRIO 
 

Segundo Perrenoud (2002), um professor ´´reflexivo`` não para de refletir a 

partir do momento em que consegue sobreviver na sala de aula. Isso é muito 

comum, com aqueles professores que após se acostumarem com os conteúdos 

param de refletir ou pouco fazem apenas para se ´´atualizar``. O profissional 

reflexivo não se limita ao que aprendeu no período de formação inicial, nem ao 

que descobriu nos seus primeiros anos de prática.  

Dando continuidade a compreensão do autor, destaca-se que o profissional 

reflexivo continua progredindo na sua profissão mesmo quando não passa por 

dificuldades e nem por situação de crise, ele passa a fazer da reflexão uma forma 

de identidade e satisfação profissional. Ele conquista métodos e ferramentas 

conceituais baseados em diversos saberes e, se for possível, conquista-os 

mediante interação com outros profissionais.  



Na idéia I o DSC revela uma conduta condizente com o processo de 

reflexão. A busca ativa e a experimentação são elementos essenciais para a 

reflexão, mas não ficou evidente a construção da concepção desse novo perfil 

profissional o que pode levar a acreditar que essa reflexão pode estar inserida  

apenas na questão relacionada à eficácia da instrução. 

Na idéia II percebe-se um momento de transição entre ação e vontade de 

mudança de prática. Um pequeno sinal de mudança é ensaiado em meio a 

contradição da opção pela praticidade do ensino. 

Falta tempo, com certeza! Consideramos que o tempo é elemento essencial 

para qualquer reflexão e justificaria a dificuldade de repensar a atividade 

pedagógica, porém, a postura conivente com os modelos educacionais vigentes 

nos quais os estudantes são formados, presente no final da fala dos sujeitos, 

demonstra um sentimento de conformismo e apatia diante do cenário no DSC da 

idéia III; levando-nos a concluir que não se pode esperar uma ação política de 

questionamento ao modelo de ensino nem uma preocupação maior com o sistema 

educacional e subseqüente a formação do profissional de enfermagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A temática da educação sempre foi alvo de reflexões e especulações ao 

longo de toda a história do homem. Não se pode renegar a importância e o poder 

deste instrumento social tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Simples 

por ser algo inerente à natureza humana, algo que sempre esteve presente na 

história da humanidade, na sua preservação e perpetuação através da cultura. 

A educação está presente nas mais singelas brincadeiras infantis e, é 

capaz de promover conflitos radicais entre os povos. Torna-se complexa por seus 

aspectos multifacetados ora velados, ora desvelados que se utilizam para gerar 

ações para o mundo e no mundo.  Capaz de influir conflitos sociais e manipular 

nações quando utilizada estrategicamente de maneira ideológica. 

Toda a sua beleza e força estão presentes nas questões sociais, no âmbito 

da saúde. A formação em saúde foi, é, e ainda será por um bom tempo, objeto de 

estudos dos vários pesquisadores que pensam em, de alguma maneira, contribuir 

para a política de saúde brasileira através da temática da educação. 

O potencial transformador da saúde na concepção bio-psico-social, na 

qualidade de vida da população, a torna, em conjunto com a educação, a base de 

qualquer sociedade que pense em tratar de seu povo com dignidade e respeito. 

A importância de um trabalho como este está na capacidade de gerar 

inquietações, indagações e reflexões sobre um tema tão necessário para a 

construção de profissionais capazes de gerir seus conflitos e problemas de 

maneira elaborada em terreno crítico- reflexivo, promovendo ações éticas, 

maduras e sobretudo resolutivas.  



Ao concluir o trabalho percebemos que apesar das atuais circunstâncias 

inseridas no processo de formação dos profissionais de saúde, e mais 

especificamente da enfermagem, com a predominância da utilização de 

abordagens de cunho liberal, indícios de transformações nas abordagens 

pedagógicas ensaiam surgir em meio à tão expressiva e petrificada idéia de 

treinamento técnico dos profissionais da saúde presentes no ideal dos 

professores. 

Foi possível comprovar a deficiência na formação pedagógica dos docentes 

relativos ao conhecimento da didática. Algo tão essencial para uma prática 

docente consciente, critica e reflexiva. Ensinar exige reflexão critica sobre a 

prática. O pensar certo, por exemplo, que não é a partir dele como um algo já 

dado, que se conforma a prática docente crítica, mas sabe também que sem ele 

não se funda aquela. A prática docente crítica, implicante do pensar certo , 

envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer 

O saber que a prática docente espontânea, ou quase espontânea, 

desarmada, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de 

experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade 

epistemológica do sujeito no sentido de proporcionar mudanças. Com o trabalho 

percebe-se que a compreensão a cerca da pratica ainda é elementar e desprovida 

de fundamentação cientifica da educação. 

Consideramos que o momento fundamental da formação do docente é o da 

reflexão crítica sobre a prática; portanto é pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 



É essencial aos docentes perceberem a si mesmo, a razão das coisas, 

entender a situação que se encontram para que a partir daí possam ser capazes 

de mudar, de amadurecer a prática e torna-la critica. 

Faz-se necessário compreender que ensinar exige aceitar que a educação 

é uma forma de intervenção no mundo, perceber a realidade, ter capacidade de 

interpretá-la; Reconhecer que ela é ideológica e que exige tomada consciente de 

decisões.  

Apesar da atividade de docência, é perceptível que existe a necessidade de 

propiciar maior contato com a discussão social da educação e da atual política de 

saúde brasileira. Só assim, após a apropriação por parte de um maior contingente 

de formadores, a reflexão que está sendo ensaiada, timidamente por alguns 

professores que se permitiram ao novo, poderá gerar frutos, novos agentes 

conscientes e críticos capazes de gerar ações que venham a possibilitar 

mudanças sólidas para a profissão e o SUS. 

É preciso acreditar que mudar é possível, transmitir alegria e esperança, ter 

bom senso. É assumir o risco da aceitação do novo e fazer da educação 

instrumento de emancipação ideológica, para assim construir a cidadania, o 

respeito, uma sociedade justa, um estado de fato democrático e popular. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisadores responsáveis: 

Francisco Thiago Souto de Souza  (Concluinte) 

Prof. Ms. José da Paz O. Alvarenga (Orientador) 

 

Prezado (a) participante 

 

Sou estudante Concluinte do Curso de Graduação em Enfermagem Geral 

da Universidade Federal da Paraíba e pretendo realizar uma pesquisa intitulada 

“EDUCAÇÃO E SAÚDE: Um estudo acerca das práticas pedagógicas dos 

professores do ciclo profissional do curso de enfermagem da UFPB.”, 

objetivando estudar o processo de formação em saúde, analisando as práticas 

pedagógicas dos docentes do ciclo profissional do Curso de Graduação em 

Enfermagem da UFPB. 

Sua participação no estudo é voluntária, suas informações pessoais serão 

mantidos em sigilo, assim como lhe será dado total autonomia em participar ou 

não do estudo, inclusive a liberdade de retirar-se do mesmo a qualquer momento, 

se assim o desejar, sem qualquer ônus. Entretanto sua participação será de 

grande importância para o desenvolvimento do presente estudo.  

Será usado equipamento de áudio para coleta fidedigna do relato e 

comprometo-me a prestar todos os esclarecimentos caso julgue necessário em 

qualquer etapa da pesquisa.   



 Assim, solicito seu consentimento para participar da pesquisa e gravar a 

entrevista, bem como que os dados obtidos na mesma possam ser publicados em 

revistas científicas da categoria e/ou apresentados em eventos relacionados.  

 Agradeço antecipadamente. 

 

 Tendo sido esclarecido (a) sobre os objetivos do estudo, do sigilo do meu 

nome, da metodologia a ser utilizada, bem como da minha liberdade em participar 

ou não do mesmo, aceito participar desta pesquisa. 

 

João Pessoa, __/__/__. 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

Endereços:  

Orientador: José da Paz O. Alvarenga. Universidade Federal da Paraíba – Centro 

de Ciências da Saúde – DEMCA. João pessoa – PB. Fone: (83)88522939 

Pesquisador: Francisco Thiago Souto de Souza.  Rua Nestor Rocha Arnoud, 06. 

Castelo Branco. João Pessoa – PB. Fone: (83) 891159451. 
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