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RESUMO  

 
 
 
Esta pesquisa, realizada no âmbito do grupo EDUPESQUISA do Programa de Pós-
Graduação em Educação/PPGE da Universidade Regional de Blumenau/FURB, analisa um 
curso de graduação em Enfermagem elaborado na perspectiva do Currículo Integrado (CI). O 
CI em Saúde atende aos princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001 (DCN) em 
Saúde e Enfermagem, que visam integrar as áreas de conhecimento por meio de uma 
formação básica interdisciplinar. Na visão pós-crítica do currículo em Enfermagem, o CI se 
constitui numa proposta de organização curricular que supera a lógica disciplinar centrada 
nos conteúdos. Nesta perspectiva, as características do CI em Saúde são: 
interdisciplinaridade, totalidade e relação teoria e prática. Temos como objetivo da 
pesquisa, compreender as estratégias de implementação do CI do curso de Enfermagem da 
FURB, que foi iniciado em 2003 e reconhecido em 2007. O CI está estruturado em fases 
(correspondentes aos semestres), organizadas por um tema central - ou eixo norteador. As 
áreas de conhecimento (conhecidas por disciplinas) são agregadas em módulos que, para 
serem integrados e articulados em uma mesma fase e entre as diferentes fases do curso são 
organizados em ‘Projetos de Fase’. O planejamento e a elaboração dos planos de ensino são 
coletivos e cada fase é acompanhada por um professor chamado ‘integralizador’. Esse estudo 
se justifica pela necessidade de analisar a contribuição do CI para uma formação em 
Enfermagem capaz de articular os saberes e o exercício profissional segundo um processo de 
ação-reflexão permanente. Adotamos uma abordagem qualitativa tomando como base 
empírica documentos do Curso de Enfermagem, além de entrevistas com professores 
integralizadores e docentes que elaboraram a proposta do CI na FURB. Os resultados 
mostraram que as principais estratégias para promover a integração das áreas de 
conhecimento são a Metodologia da Problematização e os Projetos de Fase, além de outras 
mais pontuais - reuniões de planejamento, avaliação e articulação do cronograma letivo. Os 
docentes integralizadores manifestaram pouco conhecimento sobre o CI, indicando uma 
concepção de formação biologicista/flexneriana e tradicional e, de modo geral, uma visão 
gerencialista  sobre o seu papel de integralizadores. Nesse contexto, observamos como 
obstáculos à efetividade do Currículo Integrado: (i) a quase ausência de experiências e 
práticas profissionais integrativas por parte dos integralizadores antes do seu ingresso na 
FURB - ou seja, sua formação e/ou vivência profissional deu-se no modelo assistencial 
flexneriano; (ii) o pioneirismo, tanto na FURB quanto no país, da implementação de um 
curso organizado na lógica do CI. Ao final, consideramos a importância da coordenação do 
curso e dos integralizadores contarem com o apoio de profissionais como da área pedagógica 
para auxiliá-los a melhor compreender e construir coletivamente o Currículo Integrado no 
cotidiano das atividades formativas, permitindo que sua concepção e princípios se efetivem 
na prática/ exercício do ensino de Enfermagem. 
 
Palavras-chave: Currículo Integrado. Currículo Integrado em Saúde. formação em 
Enfermagem; Enfermagem na FURB. política de formação em Educação Superior. 
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ABSTRACT 

 
 
 
This research in group EDUPESQUISA from Master Course/ Program of after Graduation in 
Education - University Blumenau Regional/ FURB, analizes a graduation course in Nursing 
implanted in an Integrated Curriculum-IC perspective. The IC in Health follows the principles 
proposed by the National Curriculum Guidelines-2001 (DCN) in Nursing and Health that 
have the objective integrate the areas of knowledge by a basic interdisciplinay formation. In a 
curriculum view of post – critical IC formed in a proposed of curriculum organization that 
improves on logic from disciplines focusing on content. In that perspective, the IC 
characteristics in health are: interdisciplinarity, and all theoretical relation practice. As 
objective of research we want to understand the strategy of implementation IC of Nursing 
Course in FURB, that has started in 2003 and was recognized in 2007. In FURB, the IC of 
Nursing is structured by phases (which correspond to a semester) organized by a central 
theme (the guide axis). The areas of knowledge (known by disciplines) are aggregated by 
modules that to be integrated and articulated in a same phase and between the differents 
phases in course they are organized with ‘Project Phase'.The planning and colective 
development in ‘Education Plans’, besides the accompaniment by a teacher called 
'Integralizador' at each stage of the course. So the search is justified on the assumption to 
analyses the IC in your contribution to a Nursing Education able to articulate the knowledge 
and the professional exercise in order to reflect on process of discussion with action. This 
research, qualitative approach, was based on empirical documents from Nursing Course and 
interviews with teachers 'Integralizador' and two teachers that povided data about the 
preparation of the IC course. The results show the methodology of the problem and design 
'Project Phase' as the main strategies to integrate the areas of knowledge, and other more 
specific meetings such as planning, evaluation and coordination of the academic schedule. We 
observed that the Integralizadores expressed little knowledge about the proposal, indicating a 
design of formation even biological / Flexnerian and traditional. In general point, there is yet, 
the prevalence of a vision "administrative" of its role. In this context we have observed as 
obstacle for efficient IC: (i) the virtual absence of practical experience and professional 
intervention on the part of its integrated before enrolling in the course of Nursing FURB 
caused by the graduation education and professional experience in a health care model in 
Flexnerian, (ii) the pioneering Nursing course in implementing the course organized in logic 
the IC in as FURB as the country. The data point how important is the coordination and 
Integralizadores have a support of able professionals to help them to better understand and 
build collective the IC in the actions of daily life in formative activities that may the practical 
and exercise from Nursing course reflect the conception and the principles of the Integrated 
Curriculum. 
  
Key-words: Integrated Curriculum. Integrated Curriculum in Health. formation in Nursing 
Nursing in FURB. formation in colleges politics. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As práticas de saúde podem ser definidas como intervenções realizadas em um 

determinado período histórico e lugar a partir de características da cultura, relações de poder e 

sociedade em resposta a processos de doença. Ou seja, são constituídas historicamente em 

função de como os fenômenos de saúde ou doença são interpretados pela civilização(ACIOLI, 

2004). Desde as organizações mais primitivas - de índios que acreditavam em deuses e na 

magia de feiticeiros e pajés - aos séculos mais recentes, em que se creditava poder curativo aos 

sacerdotes, estas práticas configuram os saberes e estratégias utilizados por uma comunidade 

para enfrentar seus problemas de saúde (ACIOLI, 2004;  PIRES, 1989). 

A partir do século XIX, a prática das ações de saúde foi absorvida por instituições 

governamentais, instituições de ensino e por hospitais. Como consequência, profissionais da 

Medicina apropriaram-se delas e da arte de curar, legitimando-se socialmente como os 

profissionais que detêm este saber e poder (RIZZOTTO, 1999). Ao mesmo tempo, a execução 

das práticas de saúde centradas na doença e no interior dos hospitais configurou a hegemonia 

de um modelo biomédico/flexneriano de assistência aos doentes.  

O modelo biomédico, flexneriano ou biologicista foi fundamentado no Relatório 

Flexner, de 1910, elaborado por Abraham Flexner. Ele propõe a formação médica seguindo a 

lógica de fragmentação do corpo humano para o estudo de suas partes, distribuídas em 

disciplinas (FLEXNER, 1910). Está fundamentado, ainda, na cura das doenças (PEREIMA, 

COELHO, DA RÓS, 2005). A hegemonia deste modelo no Brasil refletiu-se na formação de 

profissionais da área de Saúde e no tipo de assistência, tanto do setor público quanto do 

privado, oferecida aos doentes (PIRES, 1989; PAIM, 2008). 

 Quanto à Enfermagem, desde o seu início, no final do século XIX, teve como 

objetivo promover uma prática auxiliar de cuidado à doença junto ao médico. À medida em 

que houve a especialização das profissões e a Medicina ocupou-se da cura e tratamento de 

doentes, coube à Enfermagem o cuidado às pessoas debilitadas e com afecções – e, 

posteriormente, o cuidado com a saúde. 

Segundo o Ministério da Saúde (2008, p.7) o “cuidado significa atenção, precaução, 

cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro, 

em forma de serviço, o resultado de seus talentos, preparo e escolhas, é praticar o cuidado”. 

Mas também significa uma “forma de cuidar que os seres humanos expressam consigo 

mesmos, entre si e com o Universo” (WALDOW, 2008, p.95). 
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No Brasil a prática da Enfermagem começou em 1890, concomitante a uma política 

pública que instituiu o modelo sanitarista1 de combate às doenças infecciosas. A proposta de 

saúde que se seguiu, chamada modelo médico assistencial privatista, manteve a concepção de 

saúde anterior, com foco na Medicina, no tratamento das doenças e na terapia curativa. Por 

consequência, a formação dos profissionais de saúde também seguia o modelo de assistência 

flexneriano/biologicista.  

A preocupação com um modelo de saúde, enquanto direito para os cidadãos, com 

cobertura mais abrangente, focada no coletivo e na prevenção de doenças ocorreu somente por 

volta de 1970, por meio do movimento da Reforma Sanitária. Esta perspectiva foi consolidada 

na Constituição Federal de 1988, que assegura o direito à saúde com a criação do Sistema 

Único de Saúde.  

De acordo com a concepção de saúde orientada pelo SUS, a formação acadêmica na 

saúde deve constituir um perfil de profissional capaz de refletir sobre sua atuação e 

transformar a realidade onde está inserido, auxiliando na substituição de uma assistência em 

saúde focada na doença e na cura, por uma proposta focada na promoção da saúde, na 

prevenção das doenças, na proteção e reabilitação da saúde (CNE/CES Resolução n° 03 de 

07/11/2001; CARVALHO, CECCIM, 2008). 

A definição dos princípios, fundamentos, condições e procedimentos em relação à 

formação profissional em Enfermagem é dada pela Resolução n° 03 de 07/11/2001 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CES), que estabelece as DCN para Enfermagem. As 

DCN-Enfermagem estabelecem o perfil do profissional da área, suas habilidades gerais e 

específicas, bem como os conteúdos gerais teóricos e práticos nas áreas de conhecimento. Tais 

normas devem ser aplicadas em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação 

de projetos político pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem de todas as 

Instituições de Educação Superior (IES). 

 
O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto político pedagógico, 
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 
apoiado no professor como facilitador e mediador no processo ensino-
aprendizagem. Esse projeto político pedagógico deverá buscar a formação integral e 
adequada do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão/assistência (Resolução n°03 de 07/11/2001). 

 

Segundo o Art. 11 da referida Resolução, a organização do Curso de Graduação em 

Enfermagem deve ser indicada por seu respectivo colegiado, entre as modalidades: seriada 

                                                 
1 Este e outros conceitos aqui mencionados serão apresentados e definidos ao longo da dissertação. 
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anual (uma série com dois semestres em um ano), seriada semestral (cada semestre 

corresponde a uma série); sistema de créditos (cada disciplina contempla um determinado 

número de créditos) ou, ainda, sistema modular2.  

O objetivo desas diversas formas de organização curricular é permitir que cada IES 

busque a melhor estratégia para diminuir problemas existentes no processo de ensino e de 

aprendizagem como a fragmentação dos saberes, a especialização de conteúdos e a 

desarticulação teoria-prática causados pelo que se conhece como ‘currículo tradicional’, 

também conhecido como currículo por disciplinas. 

 
O currículo por disciplinas costuma causar uma incapacidade para ajustar o currículo 
a problemas ou questões mais práticos, vitais e interdisciplinares (...) os alunos não 
captam as ligações que podem existir entre as diferentes disciplinas, e tampouco são 
proporcionados suportes para poder fazer isto (SANTOMÉ, 1998, p.111). 
 

O sistema de módulos, também chamado Currículo Integrado (CI) é uma proposta 

de organização que, para autores da visão pós-crítica como Pereima, Coelho, Da Rós (2005), 

visa superar a lógica das disciplinas centradas nos conteúdos. No CI as disciplinas, entendidas 

como agrupamentos em áreas de conhecimento, devem promover a interdisciplinaridade: “O 

ensino de uma ciência integrada serve para que os alunos e alunas analisem os problemas, não 

só da perspectiva de uma única e concreta disciplina, mas também do ponto de vista de outras 

áreas do conhecimento diferentes” (SANTOMÉ, 1998, p.113).  

Embora as organizações curriculares sejam foco de debates há alguns anos e na 

década de 1990 tenham ocorrido algumas experiências de Currículo Integrado no Brasil, 

somente a partir das DCN, em 2001, houve a implantação de modelos curriculares por 

módulos nos cursos de graduação em Saúde, abarcando o caráter inovador da proposta. 

Dellaroza et al (2005) considera que já foram descritas experiências sobre os 

elementos pedagógicos do currículo integrado em Enfermagem e a necessidade de superar a 

prática que afirma a fragmentação do conhecimento, de derrubar a fronteira das especialidades 

das disciplinas e de buscar uma integração totalizadora.  

Ainda segundo estes autores, são três os princípios que orientam o Currículo 

Integrado: a totalidade, a interdisciplinaridade e a relação teoria e prática. O princípio da 

totalidade prevê que na formação para o cuidado em saúde, o todo e as partes sejam 

compreendidos como um só elemento, interrelacionando conceitos e conhecimentos das 

diversas disciplinas. O princípio da interdisciplinaridade trata da interlocução e do diálogo 

entre conhecimentos dessas disciplinas, a fim de promover a sua articulação para uma 

                                                 
2 Sobre a organização curricular por módulos ver capítulo 4. 
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compreensão pluridimensional dos fenômenos. O princípio da relação entre teoria-prática, 

considerando ambas como um todo indissociável, considera a teoria como a formulação que 

fundamenta e propõe a prática em saúde, em resposta às necessidades e demandas do campo 

de atuação (DELLAROZA et al, 2005). 

A publicação das DCN-Saúde têm feito com que todos os cursos de graduação do 

país, formulados na tradicional lógica biomédica, tentem rever e adequar sua concepção de 

saúde e proposta pedagógica na perspectiva da prevenção. Sendo assim, ainda são recentes as 

iniciativas de cursos de graduação na lógica e estrutura do Currículo Integrado.  

A Universidade Regional de Blumenau/FURB foi – e continua sendo - uma das 

poucas instituições do estado de Santa Catarina e do país a implementar o curso de graduação 

em Enfermagem segundo as indicações das DCN-Saúde. O curso, criado em 2003 e 

reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação em 2007, tem no Currículo Integrado a 

expectativa de articulação teoria-prática e trabalho-ensino. O CI foi organizado em um sistema 

de módulos que agregam áreas de conhecimento (conhecidas por disciplinas). Para a 

integração e articulação dos módulos em uma mesma fase (semestre letivo) e entre as 

diferentes fases do curso são utilizadas diversas estratégias, tais como: os ‘Projetos de Fase’; o 

planejamento coletivo; a metodologia problematizadora; as visitas a campo; as aulas práticas 

em laboratório de aprendizagem; o acompanhamento de cada fase por um professor chamado 

de ‘integralizador’, entre outras dimensões pedagógicas (FURB, 2006). 

Ao tornar-me docente em nível Superior do curso de Graduação em Enfermagem da 

FURB, em 2006, para atuar no módulo de Internato em Saúde Coletiva em Atenção Primária e 

Secundária, pude experimentar - assim como quase todos os docentes contratados para 

lecionar no curso - o primeiro contato com o Currículo Integrado. Minha formação como 

enfermeira ocorreu em uma instituição que seguia o currículo tradicional, com conteúdos 

voltados aos cuidados relacionados às doenças, num contexto hospitalar e curativo. Sendo 

assim, foram muitas as minhas inquietações a respeito da formação de enfermeiros(as) no 

Currículo Integrado: Afinal, o que é exatamente o CI? Em que ele se diferencia do currículo 

por disciplinas? Como ensinar nessa outra concepção?  

Além dessas, outras dúvidas surgiram relativas a sua funcionalidade: como 

implementar a proposta do CI? Como integrar conhecimentos de diversas áreas e, ainda 

articulá-los com a prática profissional? Como promover a interdisciplinaridade? Como 

garantir o conhecimento básico para o exercício de uma prática profissional crítica e reflexiva, 

articulando a teoria à demanda de atuação posterior? 
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Estas questões levaram a buscar o Mestrado em Educação tendo como pergunta: 

como ocorre o processo de implementação do Currículo Integrado em Enfermagem da FURB? 

Ou seja: buscar conhecer as estratégias com que docentes do curso concebem e implementam, 

no seu cotidiano, a proposta do CI - inovadora tanto no campo da educação superior quanto na 

saúde. Sendo assim, tomou-se como base empírica desse estudo o curso da FURB em função 

da acessibilidade da pesquisadora e também do aceite e interesse da institução nos resultados 

da pesquisa. 

Este trabalho, portanto, tem por objeto a dinâmica de funcionamento do Currículo 

Integrado do curso de Enfermagem da FURB e, por objetivo, compreender as suas estratégias 

de implementação.  

Como objetivos específicos buscamos: 

- caracterizar a percepção e concepção dos docentes integralizadores sobre CI; 

- identificar a percepção dos docentes integralizadores sobre seu papel na 

implementação do CI; 

- identificar as estratégias utilizadas para a efetivação dos princípios do CI: 

interdisciplinaridade, totalidade e relação teoria e prática; 

 - identificar as principais dificuldades para a efetivação do CI na FURB. 

Para atender a esses objetivos, iniciamos recuperando estudos de autores que 

escreveram a história de enfermagem bem como a das políticas em saúde no país, a fim de 

auxiliar na construção do nosso objeto de estudo por permitir criar uma base histórica de 

fundamentação e compreensão das atuais práticas de formação em saúde no Brasil. Em outras 

palavras: a compreensão do nosso objeto de estudo passa pela análise da bibliografia, para a 

construção de uma concepção de formação que precede a percepção dos sujeitos investigados. 

Esse estudo se justifica pela necessidade de analisar o CI na sua contribuição para 

uma formação em Enfermagem capaz de articular os saberes e o exercício profissional 

segundo um processo de ação-reflexão permanente. Visa, portanto, no limite, buscar subsídios 

para promover uma formação em Enfermagem que tem por pressuposto que o exercício 

profissional exige articular os saberes teóricos e práticos, além de reflexão permanente sobre o 

contexto social e econômico da sua ação/intervenção. Assim, atua na perspectiva de: 

 
...focalizar a Enfermagem como um processo de ação e reflexão permanente, 
concretizada em práticas variadas, nas quais ora um ou ora outro pólo desta relação 
torna-se dominante, mas afirmando sempre a presença da bipolaridade. Neste prisma, 
a Enfermagem originada na família ou na instituição, teve, em suas raízes, um 
domínio da ação, que foi se tornando cada vez mais refletida, gerando os sistemas 
formais de ensino, com predominância da reflexão e que aporta num hoje, que não só 
procura o equilíbrio entre ação e reflexão, mas já busca incorporar outros pólos, como 
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transformação, superando a bipolaridade e investindo na multipolaridade (SAUPE, 
1998, p.30). 
 

Os princípios teórico-metodológicos desta pesquisa pautaram-se em uma abordagem 

qualitativa, com referencial teórico-metodológico em Minayo (1998, p.10), segundo a qual a 

abordagem qualitativa tem a “capacidade de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade”. Nessa linha, segundo a autora, a saúde não aparece separada da realidade 

social e permite inflexões socioeconômicas, políticas e ideológicas relacionadas ao saber 

teórico e prático.  

A base empírica foi constituída de entrevistas e análise documental. As entrevistas 

foram realizadas com os sujeitos capazes de elucidar o processo de implementação do CI 

desde o início, quando foi elaborado apenas um projeto de viabilidade, assim como a 

continuidade da sua implantação e reconhecimento no Conselho Estadual de Educação de 

Santa Catarina (CEE/SC). Entrevistamos, portanto: 

- os docentes (dois) que elaboraram a proposta do CI em 2002 e avançaram na elaboração da 

sua proposta pedagógica; 

- os professores integralizadores do curso (um para cada fase, oito no total), responsáveis por 

promover na prática e cotidiano da IES os princípios do CI. 

Quanto aos documentos, buscamos analisar os que funcionaram como referência para 

a implementação do curso, assim como alguns que permitem resgatar esta trajetória. Dentre 

esses, destacamos: 

- Diretrizes Curriculares Nacionais - Resolução CNE/CES n° 03 de 07/11/ 2001;  

- Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, reestruturado em 2006; 

- Relatório da Comissão Verificadora para o reconhecimento do curso de Enfermagem do 

Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, de novembro de 2006. 

 Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. No primeiro, que consiste nesta 

introdução, apresentamos e contextualizamos nosso objeto de estudo e os objetivos dessa 

pesquisa.  

 No capítulo que se segue, fazemos um resgate histórico das práticas de saúde e da 

constituição da Enfermagem como profissão, a fim de compreender o caráter sócio-cultural 

que constitui as práticas de Saúde. Tal permite analisar, ao longo do tempo, a mudança do 

perfil de formação do profissional de Enfermagem e caracterizá-lo desde a sua origem até o 

atual momento de ‘profissionalização’. Dentre os autores que auxiliaram nessa tarefa, 

destacamos Pires(1989) e Rizzotto (1999). Ainda neste capítulo descrevemos as concepções e 

políticas de saúde no Brasil, inserindo um breve histórico da formação em Enfermagem - a 
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passagem do modelo assistencialista para o de saúde integral, que exige uma formação mais 

integrada. Para correlacionar as políticas públicas de saúde com as práticas e exercício 

profissional na Enfermagem tomamos por referência o estudo de Teixeira, Mendes (1995), que 

nos descrevem a importância da Reforma Sanitária na implantação de políticas públicas de 

saúde mais integralizadas. 

No terceiro capítulo descrevemos as concepções e tendências do currículo, com 

destaque para a constituição do Currículo Integrado em saúde e em Enfermagem. Com isso, 

visamos conhecer, caracterizar e analisar a perspectiva inovadora de organização curricular. 

Autores como Santomé (1998), que se tornou referência por se constituir em um dos primeiros 

teóricos a escrever sobre o CI, suas origens e concepção, além de Pereima, Coelho e Da Rós 

(2005) e Dellaroza et al (2005), que relatam a implantação do CI no curso de graduação em 

Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, e do curso de Enfermagem na 

Universidade Estadual de Londrina, respectivamente.  

No quarto capítulo apresentamos os resultados e análise da pesquisa de campo. 

Iniciamos com a apresentação do histórico da criação do curso de Enfermagem da FURB e a 

descrição da sua proposta pedagógica. Em seguida, descrevemos a percepção dos docentes 

integralizadores sobre a dinâmica da organização das atividades na perspectiva do CI, 

destacando os desafios do CI em Enfermagem como a reestruturação do PPP de forma que se 

consiga a compreensão da concepção 

  Ao final, no último capítulo, apresentamos as considerações finais desta pesquisa, 

debatendo os desafios que consubstanciam a efetivação do CI em Enfermagem e a formação 

de profissionais críticos reflexivos no Brasil. Dentre eles, a reestruturação do PPP para uma 

compreensão coletiva da concepção integrada, com um acompanhamento pedagógico e 

suporte institucional para profissionalização docente com apoio a projetos de extensão. 
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2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE  E ENFERMAGEM 

 

Iniciamos este capítulo com um breve resgate histórico das práticas de saúde a fim de 

identificar as concepções que as fundamentam como resultantes de uma construção social. Tal 

permitirá compreender , na sequência, as políticas de assistência em saúde preponderantes no 

Brasil nas últimas décadas, assim como as que permanecem vigentes neste início de século 

XXI. Após considerar esse contexto, seguimos com a análise das propostas de formação em 

Enfermagem no país, contextualizando o objeto de estudo desta pesquisa.  

 

2.1 Breve história das práticas em saúde e Enfermagem 

 

As práticas em saúde podem ser entendidas como as ações e estratégias elaboradas 

por uma dada população para enfrentar seus problemas de saúde, resultantes da forma como 

percebem a saúde e a doença (ACIOLI, 2004). Elas também podem ser entendidas como: “os 

atores e seus discursos do cotidiano (...) um espaço de lutas, de exercício de poder, (...) aqui 

entendido como prática social, influenciada pelas práticas sanitárias e políticas” (PINHEIRO, 

2006, p.66).   

Nos grupos primitivos nômades, por exemplo, a mulher era responsável pelo cuidado 

às crianças, idosos e doentes, tendo sido precursora no atendimento às necessidades de saúde 

da civilização. Neste contexto, as práticas de saúde consistiam em ações que garantiam ao 

homem a manutenção da sua sobrevivência de forma instintiva (OGUISSO, 2007). 

Cabia ao sacerdote, não à mulher, o papel de mediador entre os homens e os deuses, 

apropriando-se de poderes de cura, de vida ou de morte. “Sacedotes executavam ações 

inerentes ao tratamento e à recuperação dos enfermos, exercendo as funções que seriam 

próprias de médicos, farmacêuticos e enfermeiros” (OGUISSO, 2007, p.7). Assim, no mundo 

ocidental a prática mágico-sacerdotal para a cura de doenças permaneceu sob a 

responsabilidade de sacerdotes sendo desenvolvida nos templos e santuários, em que os 

conceitos primitivos de saúde eram ensinados sem diferenciação entre cura e cuidado. Havia, 

porém, diferença de assistência conforme o grau de instrução do sacerdote. 

A Enfermagem, aqui entendida como o cuidado ao doente, foi estimulada pela 

caridade e motivação religiosa que mobilizava mulheres à assistência aos enfermos, 

reproduzindo uma prática leiga e desvinculada de conhecimentos científicos. O ensino de 

Enfermagem era totalmente prático e não sistematizado. 
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Já no Renascimento, entre os séculos XIII e XVII, foram identificadas práticas de 

saúde pós-monásticas que avançaram para a objetividade, observação e experimentação, 

tornando a atividade leiga. Nesse momento havia formação universitária para a prática médica, 

que se mantinha apresentando diferenças na assistência aos doentes de acordo com a categoria 

social do médico e do doente: os nobres eram atendidos por médicos graduados, burgueses e 

artesãos por médicos de técnica razoáveis, e os pobres, por curandeiros e barbeiros. 

Mas, apesar do progresso científico, social e intelectual deste período, a evolução das 

universidades não constituiu fator de crescimento para a Enfermagem enquanto prática de 

saúde, pois esta permaneceu enclausurada nos hospitais religiosos, de forma empírica e 

desarticulada, ainda coexistindo com curandeiras que assistiam a população mais pobre. 

 Os movimentos da Reforma Protestante e da Inquisição levaram muitas curandeiras a 

serem vítimas do movimento de queima de “feiticeiras e bruxas”, por isso, muitas religiosas 

que cuidavam de doentes nos hospitais foram substituídas por mulheres de baixo nível moral e 

social, tornando a prática indigna e caracterizando uma fase de decadência da Enfermagem 

entre os séculos XVI e XVII. 

Na Idade Moderna, entre os séculos XVI e XVIII aproximadamente, a revolução 

científica e tecnológica levou à adoção de hábitos mais saudáveis de higiene, propiciando o 

controle de doenças e aumento da expectativa de vida. No entanto, em decorrência da 

exploração do trabalho no contexto do capitalismo, foi gerada maior suscetibilidade do 

trabalhador às doenças transmissíveis como a tuberculose, desnutrição, acidentes com o 

aumento da mortalidade infantil. A doença tornou-se obstáculo ao trabalho e representava a 

diminuição da produção, por isso, a manutenção da saúde passou a ser uma necessidade em 

função da finalidade de manter a produtividade do trabalhador. 

Assim, no período da Revolução Industrial também a saúde começou a ser vista 

como objeto de consumo e constituição de lucro e riqueza para fortalecer o poder econômico. 

Nesse contexto, além dos fatores políticos e econômicos, a presença de doenças 

infecto-contagiosas e a falta de pessoas preparadas para cuidar dos doentes começaram a levar, 

paulatinamente, à necessidade de reorganização do atendimento hospitalar com pessoas mais 

qualificadas (RIZZOTTO, 1999). 

Foi nesse cenário que Florence Nightingale (1820-1910), preocupada com as 

condições de tratamento médico e cuidados oferecidos aos doentes - em especial, aos pobres, 

indigentes e feridos da guerra - engajou-se pessoal e politicamente no melhor atendimento a 

esta população. Em resposta à morte de um mendigo numa enfermaria em Londres, em1844, 

ela se tornou a principal defensora de melhorias no tratamento médico. Obteve o apoio de 
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Charles Villiers, presidente do Poor Law Board (Comitê de Lei para os Pobres), que a levou a 

ter papel ativo na reforma da Lei dos Pobres que estendia o papel do Estado (Inglaterra) para 

muito além do fornecimento de tratamento médico. A Lei dos Pobres havia sido promulgada 

em 1601 e colocava a responsabilidade pela assistência aos necessitados nas paróquias. A 

nova Lei dos Pobres, promulgada em 1834, se constituía numa emenda à lei de 1601 e 

conferia ajuda financeira pública a pessoas pobres abrigadas em workhouses (casas de 

trabalho). 

Após sua atuação na reforma à Lei dos Pobres, Florence foi convidada pelo Ministro 

da Guerra da Inglaterra para trabalhar em hospitais militares cuidando de doentes feridos em 

combate, na Guerra da Criméia em 1854-1856,(Florence conseguiu reduzir a mortalidade em 

2%) e, ao retornar, fundou a primeira escola de Enfermagem no Hospital Saint Thomas, na 

Inglaterra. Essa se tornou referência para outras escolas de Enfermagem criadas 

posteriormente, baseadas principalmente na direção por uma enfermeira, na rigorosa seleção 

das candidatas e no ensino teórico e prático metódico (OGUISSO, 2007, p.74). 

A disciplina era rigorosa e as aulas ministradas por médicos - os únicos qualificados 

para ensinar. A eles cabia decidir quais funções poderiam ser delegadas às enfermeiras. Deste 

modo, desde o início a Enfermagem moderna assumiu a configuração de profissão 

complementar e de suporte à prática médica, ficando a esta subordinada.(SAUPE, 1998; 

OGUISSO, 2007). 

No entanto, para Florence Nightingale, a escola de Enfermagem deveria ensinar à 

enfermeira a função de ajudar o paciente a viver. O currículo continha um conjunto de metas a 

serem atingidas, ao mesmo tempo em que estimulava o desenvolvimento individual das alunas 

para o cuidado dos doentes: “A Enfermagem era uma arte que requeria treinamento 

organizado, prático e científico; a enfermeira deveria ser uma pessoa capacitada a servir à 

Medicina, à cirurgia e à higiene e não a servir os profissionais dessas áreas” (OGUISSO, 2007, 

p.77). 

Conforme Saupe (1998), a criação da escola de Enfermagem no Hospital Saint 

Thomas, em 1860, é considerada o marco da profissionalização do enfermeiro(a), significando 

a “possibilidade de criação de uma ocupação útil às mulheres que buscavam trabalho fora do 

círculo doméstico. Elevou o status social da profissão, tornou-a uma ocupação digna e foi a 

fundadora da moderna educação de Enfermagem” (OGUISSO, 2007, p.77).  

Vale ressaltar que a profissionalização do enfermeiro(a), por meio da criação de 

escolas e da institucionalização da prática de Enfermagem, gerou ganhos à formação como, 

por exemplo, o uso de saberes científicos e o cuidado centrado na coletividade. Em oposição, 
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uma das perdas significativas que advieram com a diferenciação das práticas em saúde foi o 

abandono total ou parcial dos conhecimentos vinculados à terapêutica empírica, em que o 

tratamento a muitas afecções era realizado com o uso de chás e plantas. 

A reconstrução da história das práticas de saúde nos permite observar que, nos 

diferentes povos e civilizações, essas partiram de saberes empíricos para saberes práticos e 

técnicos, os quais promoveram os saberes institucionalizados e, posteriormente, os saberes 

científicos das atividades da profissão. A Enfermagem surgiu quando os profissionais de saúde 

perceberam que o cuidado é diferente da cura. Assim, ela se apropriou do cuidado ao doente, 

ao mesmo tempo em que a Medicina se apropriou do diagnóstico, da terapêutica, enfim, da 

cura. 

Pires (1989) atribui a diferenciação das práticas na área da saúde à influência do 

sistema capitalista, em que o trabalho era dividido para aumentar a produção, e à necessidade 

do avanço do conhecimento, com a posterior especialização da assistência à saúde nas diversas 

profissões - entre elas a Medicina e a Enfermagem. Essa diferenciação foi conflituosa, pois os 

médicos, ao se apropriarem das práticas de saúde, institucionalizaram a prática assistencial 

como prática médica e permaneceram como elementos centrais e detentores do poder 

decisório da ação em saúde. Com a Enfermagem, surgiram conflitos sendo para isso 

determinantes: “a perda do controle do seu processo de trabalho pela divisão parcelar do 

trabalho; as relações de dominação homem/mulher e as articulações de classe dos exercentes 

das ações de saúde” (PIRES, 1989, p 138).  

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas de saúde no início do 

século XX, cabe destacar outro importante fator: o modelo de assistência adotado pela 

Medicina, que continua influenciando a prática de Enfermagem.  

 
Modelos de atenção à saúde ou ‘modelos assistenciais’ podem ser definidos 
genericamente como combinações de tecnologias (materiais e não materiais) 
utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde. 
Modelo, nessa concepção, não é padrão, não é exemplo, não é burocracia, nem é 
organização de serviços de saúde. Também não é um modo de administrar (gestão 
ou gerenciamento) o sistema e os serviços de saúde. Modelo é uma ‘razão de ser’ – 
uma racionalidade, uma espécie de ’lógica que orienta a ação (PAIM, 2003, p.164). 
 

O modelo de assistência ou flexneriano, também conhecido como biologicista ou 

biomédico de atendimento, foi gerado e fundamentado no Relatório Flexner, elaborado por 

Abraham Flexner em 1910. Dentre as propostas apresentadas para a formação médica, estão a 

lógica de fragmentação do corpo humano em disciplinas, para o estudo em partes, a base de 

ensino ligada ao biológico e a parte curativa das doenças (FLEXNER, 1910; ARCOVERDE, 

2004). 
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Segundo Arcoverde (2004, p.25-26) as principais propostas descritas no Relatório 

Flexner foram: 

 
• As Escolas Médicas deveriam fazer parte integral das Universidades; 
• O ensino e a pesquisa deveriam ser inseparáveis. O laboratório deveria ser local 

privilegiado de ensino; 
• Os docentes deveriam ter capacitação técnico-científica especializada; 
• As Universidades deveriam dispor de seu próprio hospital de ensino; 
• Os médicos assistentes deveriam passar a ser assalariados; 
• O ciclo básico deveria dar sólida formação em ciências básicas; 
• As Disciplinas deveriam seguir a lógica do corpo humano fracionado em sistemas e 

órgãos independentes; 
• O pesquisador deveria construir hipóteses e testá-las por experimentos, rejeitando o 

que não pudesse ser comprovado; 
• Também os clínicos deveriam construir hipóteses diagnósticas, conduzir testes para 

comprová-las, para então conduzir uma abordagem terapêutica; 
• As Escolas Médicas deveriam receber verbas dos fundos universitários formado por 

contribuições de grandes corporações. 
 

O modelo flexneriano, apesar de trazer contribuições para o atendimento em saúde, 

recebeu muitas críticas, pois apontava para uma assistência em saúde hospitalar, também dita 

hospitalocêntrica. Conforme Rizzotto (1999, p.36) ele se caracterizava pelo “mecanicismo; 

biologicismo; especialização; o individualismo; a exclusão de práticas alternativas; a 

tecnificação do ato médico; a ênfase na Medicina curativa e a concentração de recursos no 

espaço urbano/hospitalar”.  

Como também destacam Pereima, Coelho, Da Ros (2005, p.64) o modelo de Flexner: 

  
Preconizava ainda a unicausalidade das doenças, culpabilizando a vítima, e desta 
forma negando a organização social como determinante das doenças, descarregando 
a responsabilidade aos indivíduos; sugeria a exclusão de negros e mulheres dos 
cursos de Medicina; tinha um caráter hospitalocêntrico, ao mesmo tempo que negava 
os aspectos emocionais das patologias, bem como a saúde pública e as práticas 
populares; o corpo era estudado fragmentadamente em detrimento de uma visão de 
totalidade e era excludente em suas concepções. Só existia uma forma correta de ver: 
a sua. 
 

Ainda segundo os autores, para a formação médica foi difícil a aceitação deste 

modelo pelas escolas de Medicina. Foi com o Golpe Militar de 1964, com a adoção no Brasil 

do modelo econômico norte-americano – flexneriano que esse se consolidou nas escolas e 

sistemas de saúde, apesar de já haver influenciado a formação médica no país desde a década 

de 1940 (PEREIMA, COELHO, DA ROS, 2005). 

Embora o modelo flexneriano tenha tido reflexos negativos, é importante ressaltar 

que a partir dele, as profissões começaram a ter uma formação científica. Ao mesmo tempo 

em que o conhecimento tornava-se cada vez mais fragmentado, promovia a utilização de 

procedimentos técnicos específicos e especializados, com uma explicação científica para eles. 
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Ou seja, as práticas em saúde que no início do século XX eram basicamente empíricas, 

tornaram-no ao meio do século bastantes técnicas e com fundamentos científicos. 

A Enfermagem, que executava atividades junto ao médico, auxiliando nos 

procedimentos, com a influência do modelo flexneriano passou a executar procedimentos de 

forma técnica, compreendendo suas ações e seus princípios científicos. 

À medida que Enfermagem e Medicina foram diferenciadas, elas começaram a 

ampliar seu cuidado de saúde, direcionando suas intervenções para além da doença, intervindo 

com procedimentos relacionados à manutenção da saúde das pessoas e à prevenção de doenças 

e agravos. Para isso, foi necessário mudar a formação para um perfil profissional focado em 

práticas preventivas e de promoção à saúde por meio de políticas públicas que descreveremos 

a seguir. 

 

2.2 Políticas e organização do sistema de saúde no Brasil 

 

Em função do sistema de dominação português, segundo o qual a estrutura estatal 

estava na metrópole e praticamente inexistia no Brasil uma estrutura administrativa e gerencial 

“digna de ser chamada de Estado Brasileiro” (PIRES, 1989, p. 42), no período colonial, não 

existiam políticas ocupadas com o bem-estar da população. Por extensão, também não havia 

políticas de saúde no país. O início da implantação de algumas medidas ocupadas deste tema 

ocorreu em 1808, com a vinda da corte de Dom João VI para o Brasil. Neste momento houve 

vacinação contra doenças específicas, além de regulamentação e implantação de cursos que 

acompanhavam interesses econômicos, como formação de médicos, cirurgiões e 

farmacêuticos. (TEIXEIRA; MENDES, 1995; FIGUEIREDO; TONINI et al  2007) 

A economia brasileira no século XVIII e XIX caracterizava-se pelo modelo 

agroexportador, baseado na exportação de culturas agrícolas, principalmente o café. As 

primeiras ações governamentais relacionadas à saúde consistiram, portanto, em medidas que 

favoreciam esta economia, com aplicação ampla e coletiva, tais como o saneamento dos 

espaços de circulação das mercadorias exportáveis nos portos e a erradicação ou controle das 

doenças que poderiam prejudicar a exportação (TEIXEIRA; MENDES, 1995). 

Era o chamado sanitarismo campanhista que foi um modelo de saúde repressivo, 

presente no Brasil no século XIX, baseado  em práticas sanitárias para a erradicação de 

doenças diretamente relacionadas à higiene e ao sanitarismo. Consistiu de medidas 

governamentais fundamentadas em campanhas de massa como forma de obter a saúde da 

população (TEIXEIRA; MENDES, 1995). 
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Com a Independência do Brasil, em 1822, se estabeleceu uma “débil política pública 

de saúde, uma lei que reiterava o controle dos portos e atribuía às províncias as decisões sobre 

a questão” (FIGUEIREDO;TONINI et al, 2007, p.15). As medidas governamentais realizadas 

ao longo do século XIX permaneceram vinculadas ao enfoque econômico que tinha como 

finalidade controlar as doenças infecto – contagiosas nos portos para não prejudicar a 

produção e a importação/exportação dos produtos fabricados. 

Mesmo com o início da República essa situação não foi muito alterada. Em 1904, o 

governo convidou o médico sanitarista Oswaldo Cruz para assumir a direção-geral do 

Departamento de Saúde Pública do Governo Federal e controlar a febre amarela e a varíola no 

Rio de Janeiro. Após quatro anos de campanha, foi possível erradicar a doença por meio de 

um decreto–lei que tornava obrigatória a vacinação. A reação da população à obrigatoriedade 

da vacinação culminou na Revolta da Vacina e, apesar dos resultados positivos, a intervenção 

campanhista ficou conhecida como de caráter autoritário e militar.  

 Apenas em 1920, quando Carlos Chagas assumiu a direção-geral da Saúde Pública 

do Governo Federal (substituindo Oswaldo Cruz) foram acrescentados programas 

educacionais à intervenção campanhista (FIGUEIREDO;TONINI et al, 2007; GERMANO, 

1984). 

No mesmo período, com o advento do capitalismo e a preocupação de evitar doenças 

nos trabalhadores para mantê-los produtivos, o Estado brasileiro criou em 1923 um 

instrumento previdenciário: as Caixas de Aposentadorias e Pensões/CAPs. Estas 

correspondiam inicialmente à contribuição dos trabalhadores das empresas ferroviárias, 

conferia direito de assistência médica ao trabalhador com carteira de trabalho assinada e 

constituíam em um fundo previdenciário. Tendo sido ampliadas para outras categorias 

profissionais ao longo do tempo. 

No entanto, as CAPs, posteriormente feitas Institutos de Aposentadorias e Pensões – 

IAPs em 1933, se constituíam em organizações direcionadas a categorias profissionais 

determinadas e a partir de 1936 se expandiram para outras categorias profissionais. Eram, 

portanto, excludentes, pois não assistiam a saúde e a previdência de todos os trabalhadores. 

Somente com a unificação dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social - 

INPS, em 1966, houve o abandono das práticas campanhistas em favor de uma outra proposta 

nacional de atendimento e política pública de saúde: o modelo médico assistencial privatista 

(TEIXEIRA; MENDES, 1995).   
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A criação do INPS constitui um fato paradigmático na conformação do modelo 
médico assistencial privatista (...) as principais características desse modelo são: a) a 
extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger a quase totalidade da 
população urbana e rural; b) o privilegiamento da prática médica curativa, individual, 
assistencialista e especializada, em detrimento da saúde pública; c) a criação, através 
da intervenção estatal, de um complexo médico-industrial; d) o desenvolvimento de 
um padrão de organização da prática médica orientada em termos de lucratividade do 
setor saúde propiciando a capitalização da medicina e privilegiamento do produtor 
privado destes serviços (TEIXEIRA; MENDES, 1995, p.22). 
 

Segundo Teixeira e Mendes (1995) o modelo médico assistencial privatista se 

assentou, na década de 1970, em um tripé formado por: 1 - o Estado, que se constituía no 

grande financiador do sistema de saúde por meio da Previdência Social; 2 - o setor privado 

nacional, que se tornou o maior prestador de serviços de atenção médica-hospitalocêntrica; 3 - 

o setor privado internacional, como o mais significativo produtor de insumos, especialmente 

de equipamentos biomédicos e medicamentos. As competências das instituições públicas e 

privadas de saúde foram definidas pela Lei Federal n° 6.229 de 1975, que consagrou a divisão 

das ações de saúde em públicas (consideradas não–rentáveis) e de atenção médica 

(consideradas rentáveis). 

O modelo médico assistencial privatista tinha muitas inadequações à realidade 

sanitária nacional, tais como: (i) ênfase/predomínio da prática de saúde centrada no médico, o 

qual formado segundo a concepção flexneriana, tinha por base aspectos curativo-

reabilitadores; (ii) custos crescentes que inviabilizavam sua expansão; (iii) ausência de 

critérios para compra de serviços dos hospitais privados; (iv) geração de superposições, 

descoordenações e ausência de controle da compra de serviços hospitalares. Este modelo 

esgotou-se ao final da referida década, devido a uma crise fiscal do Estado que gerou fortes 

repercussões na Previdência Social. (TEIXEIRA; MENDES, 1995). 

Na tentativa de assistir a população excluída pelo modelo médico assistencial 

privatista e de expandir a extensão da cobertura de ações básicas, o Governo Federal instituiu, 

em 1976, o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento – PIASS que tinha 

como objetivos levar a assistência médica ao nível primário, ou seja, diretamente à 

comunidade ao nível de saúde pública, e tinha como foco a população mais carente de acesso 

e recursos financeiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Visando sanar dificuldades como a falta de pessoal qualificado e tecnologias 

sofisticadas, o PIASS assistia as populações marginalizadas por meio de programas de 

medicina simplificada, que ficaram caracterizados como programas de atenção primária 

seletiva. Foi denominado de atenção primária seletiva, pois abrangia o nível primário de 



 28 

atendimento à saúde, isto é, ao nível de saúde pública, e seletiva, pois somente alcançou a 

população mais carente, e por isso, excludente (TEIXEIRA; MENDES, 1995).  

Naquele momento havia no país a preocupação de fazer com que a atenção primária 

deixasse de ser seletiva e excludente, tal como historicamente vinham sendo as políticas 

públicas de saúde adotadas no Brasil até então. Ao mesmo tempo havia, em todo o mundo, o 

objetivo de criar condições para a universalização da assistência à saúde.  

Neste contexto houve um marco internacional da passagem do modelo de saúde 

assistencial privatista para o de universalização da assistência: a Declaração de Alma-Ata, 

resultante da Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde, realizada em 1978 

na antiga URSS. Ela consagrou os princípios de atenção primária, ampliou o conceito de saúde 

e reconheceu seus determinantes para além do contexto biológico: 

 
A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde concita à ação 
internacional e nacional urgente e eficaz, para que os cuidados primários de saúde 
sejam desenvolvidos e aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em 
desenvolvimento, num espírito de cooperação técnica e em consonância com a nova 
ordem econômica internacional (Declaração de Alma-Ata, 1978). 
 

A influência da Declaração de Alma-Ata (1978) fez com que crescesse, no Brasil, o 

movimento de Reforma Sanitária que, foi representado por professores, pesquisadores e 

intelectuais e criticaram o sistema de saúde existente e denunciavam as condições  

inadequadas de saúde de grande parte da população brasileira (FIGUEIREDO et al, 2006, 

p.60). 

Vale ressaltar que a reforma sanitária se constituiu num movimento com várias 

diretrizes, entre elas: 

 
Reconhecimento do direito universal à promoção ativa e permanente de condições 
que viabilizem a saúde; a criação de um Sistema Único de Saúde e responsabilização 
do Estado pela administração desse sistema; a organização de um sistema de forma 
descentralizada, articulando sua organização com a estrutura político–administrativa 
do país (FIGUEIREDO et al, 2005, p.60). 

 

Os primeiros anos da década de 1980 no Brasil foram marcados pela eclosão da crise 

da Previdência Social que se refletiu, segundo Teixeira; Mendes (1995), em três aspectos:  

1 - crise ideológica: com o surgimento do Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde – 

PREVSAÚDE, na VII Conferência Nacional de Saúde em 1980, que objetivava universalizar 

os cuidados primários de saúde em todo o território nacional;  

2 - crise financeira, que identificava a assistência médica como geradora de despesas e 

problemas financeiros para a Previdência Social;  
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3 – crise política institucional: da criação de diversas entidades (Conselho Consultivo da 

Administração de Saúde Previdenciária/CONASP em 1981; Ações Integradas de Saúde, em 

1985; VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986) foi criado o Sistema Unificado e 

Descentralizado-SUDS, em 1987, que precedeu a Constituição Federal em 1988. 

Sendo assim, no início da década de 1980 as políticas de saúde no Brasil, em meio a 

uma crise da Previdência Social, eram caracterizadas por dois projetos sanitários opostos: 

(1) o projeto neoliberal, que se consolidava na proposta de revisão do modelo médico 

assistencial privatista. Centrado na assistência curativa e médica, era composto por três 

subsistemas: o subsistema de alta tecnologia, o subsistema de atenção médica supletiva e o 

subsistema público (TEIXEIRA; MENDES, 1995). 

 (2) o projeto contra-hegemônico, que defendia a reforma sanitária em oposição ao modelo 

médico assistencial privatista. 

O subsistema de alta tecnologia visava a produção de tecnologia para suprir a 

demanda médica de especializar e facilitar o diagnóstico de doenças. O segundo subsistema, 

de atenção médica supletiva, detinha a hegemonia  em relação aos outros dois subsistemas e 

tinha por objeto o tratamento das doenças e suas seqüelas, indicando a existência de um 

sistema médico relacionado ao subsistema de tecnologia. O terceiro e último, o subsistema 

público, correspondia ao atendimento das massas de trabalhadores que não tinham acesso à 

saúde, somente ao tratamento das doenças por meio de seu vínculo empregatício (TEIXEIRA; 

MENDES, 1995) 

Para Teixeira, Mendes (1995), o modelo de saúde neoliberal significava a 

manutenção da prática assistencial e da formação profissional que desencadeiam o fenômeno 

da universalização excludente, em que: 1) os subsistemas de atenção médico-supletivos 

(conhecidos como atenção médica complementar) são estimulados; 2) os gastos com a saúde 

são pagos pelo conjunto da sociedade por meio de compra de bens e serviços, ou por meio de 

impostos e inflação. A Reforma Sanitária, portanto, apresentava-se como uma alternativa 

focada no subsistema público de atendimento integral, com a finalidade de prevenir doenças e 

promover saúde. 

Vários movimentos fizeram parte da Reforma Sanitária visando a alteração da prática 

médico assistencial privatista de saúde; dentre estes a VIIIª Conferência Nacional da Saúde, 

em 1986 que introduziu o modelo de medicina preventiva e de promoção da saúde e discutiu 

com a comunidade a reforma sanitária. O Programa de Desenvolvimento dos Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde-SUDS que veio a seguir tinha como princípios a 

universalização da assistência; a equidade no acesso aos serviços de saúde; a integração e a 
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regionalização dos serviços de saúde; a integralidade dos cuidados assistenciais; a 

descentralização das ações de saúde; a integração dos serviços de saúde; a implementação de 

distritos sanitários e a constituição e o desenvolvimento de instâncias colegiadas gestoras das 

ações de saúde. (TEIXEIRA; MENDES, 1995; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

FIGUEIREDO et al, 2006). 

E, em decorrência desses, a Constituição Federal de 1988 tornou-se um marco para a 

saúde do país, pois efetivamente consolidou o modelo de atenção integral à saúde.  

Os princípios enunciados na Constituição Federal de 1988 asseveram o direito à 

saúde e definem o dever do Estado. Eles balizaram a elaboração das Leis Orgânicas da Saúde 

(a Lei n° 8.080/1990 e a Lei n° 8.142/1990) que regulamentam o Sistema Único de Saúde-

SUS - que se constitui em um sistema que assegura a assistência integral à saúde da 

população. 

 
O SUS tem sido reconhecido como uma política pública construída pelos 
movimentos sociais que lutaram pela democracia, ocupando espaços na 
Constituição e nas leis, tendo os governos a obrigação de implementá-la. É um dos 
caminhos para a garantia do direito à saúde dos cidadãos, como dever do Estado, 
constituindo o maior sistema público, organizado com as seguintes orientações: a) 
atendimento integral, com ênfase nas ações preventivas e sem prejuízo das ações 
assistenciais; b) participação da comunidade; c) descentralização, com direção única 
em cada esfera de governo (PAIM, 2008, p.96). 

 

Para alguns autores, de forma geral o SUS se constitui no “arranjo organizacional do 

Estado brasileiro que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, traduzindo em 

ação os princípios e diretrizes desta política” (VASCONCELOS; PASCHE, 2006, p.533). Ele 

compreende um conjunto organizado e articulado de serviços de saúde nas esferas municipal, 

estadual e nacional e “está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários 

incorporados ao texto constitucional e às leis ordinárias que o regulamentam” (idem, p.534). 

As diretrizes do SUS, que se constituem na sua linha reguladora, visam à integração 

das ações e recursos por meio de redes assistenciais integradas e do seu planejamento. São 

elas: a descentralização, por meio da municipalização da gestão dos serviços e ações de saúde; 

a regionalização, que propõe a distribuição mais equânime dos recursos assistenciais no 

território; a hierarquização, que busca ordenar o sistema de saúde por níveis de atenção e 

estabelecer fluxos assistenciais entre os serviços; a participação comunitária, que ocorre 

mediante a atuação dos segmentos sociais organizados nos Conselhos de Saúde e nas 

Conferências Municipais de Saúde (VASCONCELOS; PASCHE, 2006). 

Dentre os princípios do SUS, destacamos: a universalidade, que assegura o direito à 

saúde a todos os cidadãos; a integralidade, que considera as dimensões do processo saúde-
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doença e garantem a promoção, a proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e dos 

coletivos; a equidade no acesso às ações, que traduz o relativo à igualdade, em que todas as 

pessoas são consideradas únicas e com necessidades individuais, porém com direitos iguais, 

sem preconceitos ou privilégios; e a preservação da autonomia das pessoas e direito à 

informação sobre a sua saúde (Lei n° 8.080/1990; PAIM, 2008). 

A implementação do SUS deu-se em 1990 e marca o início, no Brasil, de um sistema 

de atenção à saúde voltado para práticas preventivas e de promoção à saúde. A passagem de 

um sistema baseado na doença, na cultura medicalizada e em ações curativas e individuais 

para um outro, fundamentado na prevenção e no auto-cuidado, é o grande desafio político, 

cultural e profissional para a aceitação, tanto por parte dos profissionais de saúde quanto das 

comunidades, dessa nova concepção e modelo de saúde. Sendo assim, apesar do SUS haver 

sido implementado em 1990, o modelo anterior ainda permanece presente em grande parte das 

atividades dos postos de saúde do país. 

Em síntese, vimos que o Brasil transitou de um modelo de saúde fundamentado no 

sanitarismo campanhista para o modelo médico assistencial privatista, implementado na 

década de 1960. Apenas com a Constituição Federal, de 1988, houve uma mudança na política 

de prática assistencial para outra de prevenção, acesso equitativo ao conjunto de serviços e 

garantia de assistência integral à saúde a toda a população – concretizada no SUS. Ou seja: em 

termos de alteração de uma cultura e prática de saúde, as mudanças são recentes, havendo 

ainda muitos desafios para que seus resultados sejam alcançados.  

Entre os principais desafios está a formação de profissionais de saúde, em todas as 

áreas, segundo a concepção do SUS. No próximo item trataremos deste aspecto, em especial, a 

relação da política pública de saúde no Brasil com a formação de profissionais em 

Enfermagem. 

 
2.3 A formação de profissionais em Enfermagem no Brasil - fases 
 

Neste item recuperamos brevemente a história da Enfermagem no país, assim como a 

dos determinantes sociais e culturais do processo de formação profissional do enfermeiro(a) 

no Brasil. Buscamos, dessa forma, apontar os desafios existentes à formação destes 

profissonais segundo a concepção de saúde preconizada nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Saúde de 2001.  

Para efeito de compreensão deste processo, consideramos quatro fases: (i) do período 

colonial à criação das primeiras escolas de Enfermagem, aproximadamente de 1500 à 1890 (ii) 



 32 

profissionalização da Enfermagem, em 1949; (iii) formação segundo a visão biomédica e de 

assistência especializada, em 1962 (iv) ênfase na Saúde Coletiva, iniciada por volta das 

décadas de 1970-1990 que visa desvincular a prática de Enfermagem da prática médica e 

instaurar concepção de enfermagem como prática de cuidado preventiva e educativa. 

 

2.3.1 Do período colonial à criação das primeiras escolas 

 

No período colonial brasileiro, a introdução de costumes dos dominadores europeus 

tais como o uso de roupas, imposto pela moral cristã; a concentração de índios em grandes 

aldeias e algumas alterações nas danças e folclore (como a inserção de figuras religiosas) 

contribuiu para a degradação da raça e da cultura indígena no Brasil, alterando a saúde desta 

população. Houve aumento do índice de mortalidade infantil, apareceram doenças até então 

inexistentes e disseminação de epidemias, pois, com o uso de roupas, a higienização pessoal 

tornou-se precária visto a falta de conhecimento e cuidado para com elas. (GERMANO, 

1984). 

Entre os indígenas, os cuidados aos enfermos eram feitos por pessoas da própria 

comunidade - curandeiros, feiticeiros, pajés. Com a colonização, porém, estes passaram a ser 

exercidos por religiosos, jesuítas, voluntários. Surgiu assim, a prática da Enfermagem com fins 

mais curativos que preventivos, sendo exercida somente por pessoas do sexo masculino 

(GERMANO, 1984). Naquele momento, a Enfermagem era doméstica (não havia hospitais) e 

empírica, ou seja, feita mais com o instinto do que com conhecimento técnico. 

Por volta de 1543 houve a criação de algumas Santas Casas de Misericórdia, 

fundadas com a finalidade de recolherem pobres e órfãos. Nestes locais a Enfermagem ainda 

se constituía no cuidado exercido de forma empírica, porém não mais doméstica. Mantinha a 

característica religiosa e voluntária em uma função essencialmente prática, que não exigia 

escolarização (GERMANO, 1984). 

A primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil foi a de Santos/SP, seguida pelas 

de Vitória/ES, Olinda/ PE e Ilhéus/BA, todas em meados do século XVI. Elas se propunham a 

um atendimento curativo, assistencial e destinavam-se aos enfermos miseráveis e soldados - 

os hospitais militares só surgiram mais tarde, em meados do século XVIII. Elas funcionavam 

a base de esmolas, provindas da iniciativa privada, e as camadas mais pobres da população 

recebiam um tratamento precário (GERMANO, 1984). 

À medida que ordens religiosas começaram a vir ao Brasil foram-lhes entregues a 

administração das Santas Casas, sem que houvesse recursos para sua manutenção. Assim, os 
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sentimentos de religiosidade e abnegação imputados à Igreja marcaram a constituição do 

imaginário em torno dos que se dedicavam ao cuidado com doentes, conferindo a estes como 

qualidades do bom profissional a obediência, o respeito à hierarquia e o espírito de servir com 

humildade (GERMANO, 1984).  

No Brasil, muitas pessoas se dedicaram à Enfermagem de forma voluntária (ver 

exemplos em Germano, 1984). Dentre estas, Dona Ana Justina Ferreira Néri que, de classe 

privilegiada, destacou-se por sua dedicação e incansável assistência aos soldados brasileiros 

feridos durante a guerra do Paraguai, no século XIX. Ela foi condecorada com o título de 

“Mãe dos Brasileiros Ana Néri”. No Brasil, a ideologia da Enfermagem foi marcada pela 

atuação de Ana Néri, caracterizando o enfermeiro(a) como disciplinado e obediente, que 

socorre as vítimas da sociedade (GERMANO, 1984). As ordens religiosas femininas foram 

paulatinamente assumindo as funções do cuidado aos doentes. Estas características 

perduraram até o início do século XX. 

Quanto à formação, eram ministrados alguns cursos esparsos vinculados à Medicina, 

mas com caráter emergencial e circunstancial, sem o propósito de formação integral. Apenas 

com a vinda da família real ao Brasil, em 1808, foram criadas as primeiras escolas de 

Medicina, sem que houvesse formação para as atividades do enfermeiro(a) (GERMANO, 

1984). 

Ao longo de todo o século XIX, a prática do cuidado aos doentes manteve as 

características das ordens religiosas femininas, sendo exercida por religiosos e voluntários e 

sem base científica. O início da organização de um sistema de saúde pública, apenas em 

meados deste século, gerou a necessidade de capacitar pessoas ao exercício da Enfermagem. 

A carência de pessoas que fizessem a assistência dos enfermos fez com que o ensino 

da Enfermagem fosse oficialmente instituído em 1890, com a criação da Escola Profissional 

de Enfermeiros e Enfermeiras da Assistência a Alienados3, anexa ao Hospital Nacional de 

Alienados na capital da República, Rio de Janeiro. Em função da criação da escola foi preciso 

a contratação de cinco enfermeiras francesas no Hospital de Alienados, que, embora não tenha 

sido descrita na literatura, pressupõe-se que elas foram as professoras do curso por três anos 

(de 1891 a 1894). Posteriores a essa data, médicos foram professores. Ao longo do tempo, a 

Escola de Enfermagem passou por diversas dificuldades, desde financeiras até falta de 

                                                 
3 Dados sobre a criação da escola constam no Decreto n° 791 de 27 de setembro de 1890 (GERMANO, 1984; 
FREITAS, 2007).  
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candidatas, tendo sido reinaugurada três vezes (1897, 1905 e 1913). Passou a chamar-se 

Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto4 em 1921. 

Nesse período de 1890 a 1921, o perfil da enfermeira se configurou baseado na 

subserviência ao profissional médico, aliada à submissão e ausência de iniciativa, porém com 

atenção à limpeza e à vigilância aos doentes, as disciplinas que estruturavam o curso 

baseavam-se nos procedimentos para auxiliar na atuação do médico, tais como pequenas 

cirurgias e tratamentos especializados.  

 
A enfermeira era idealizada como: ‘cuidadora ideal’ ao substituir as ‘congregações 
religiosas’, sendo entendida pelo ‘devotamento e competência não mais à Igreja, 
mas à República, à Assistência Pública e aos seus representantes, o corpo médico’. 
Essa imagem de enfermeira evocava características como submissão e ausência de 
iniciativa, cuja prática deveria limitar-se a auxiliar o médico como mera 
executora de ordens, quando apenas o valor moral deveria estar em primeiro plano 
(AMORIM et al, 2007, p.88, grifo nosso). 
 

Isso ocorreu pelo enfrentamento social do enfermeiro(a) que estava vinculado a uma 

certa subserviência da Enfermagem – e dos seus profissionais – à figura do médico.   

A segunda escola brasileira de Enfermagem, a Escola Prática de Enfermeiras da 

Cruz Vermelha5, foi criada em 1916. A escola tinha por objetivo “ministrar às pessoas do 

sexo feminino a instrução teórica prática indispensável à profissão de enfermeiras” 

(AMORIM et al, 2007, p.52). 

Neste momento, 1916, a formação em Enfermagem estava pautada em princípios de 

humanidade, lealdade, neutralidade, independência, universalidade, contribuindo para dar 

maior visibilidade à mulher e à enfermeira nos aspectos concernentes ao tratamento de 

doentes e feridos(AMORIM et al, 2007).  

Para o ingresso na Escola Prática de Enfermeiras exigia-se das candidatas: 

requerimento ao diretor da escola, ser sócia da Sociedade da Cruz Vermelha, saber ler, 

escrever e fazer as quatro operações aritméticas, apresentar atestado de boa conduta, 

justificativa de idade maior de 18 e menor de 30 anos, atestado médico, declaração de não 

sofrer de nenhuma moléstia crônica nem contagiosa, nem possuir defeito físico incompatível 

com a função (AMORIM et al, 2007). Eram exigidas estas características, pois a Sociedade da 

Cruz Vermelha preocupava-se em manter o prestígio conseguido e as características 

idealizadas para a profissão, como ser respeitável diante do médico. 

                                                 
4 Ela foi inserida na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) na década de 1960 e 
permanece com o mesmo nome até os dias atuais. 
5 Em 2007 a Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha mantinha-se ativa na formação de profissionais 
técnicos em Enfermagem. 
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O treinamento dos procedimentos de Enfermagem era, inicialmente realizado em 

manequins na sala de técnica, sendo a prática profissional realizada em regime de plantão, nos 

consultórios e sala de doentes do Dispensário da Cruz Vermelha Brasileira. As alunas 

desenvolviam procedimentos como: confecção do material de curativo, esterilização de 

diversos materiais, higiene dos doentes e realização de curativos sob supervisão das 

enfermeiras do Dispensário (AMORIM et al, 2007). 

Nestas primeiras escolas a formação profissional da enfermeira estava focada no 

auxílio à assistência médica, tendo como base disciplinas que davam suporte a outras de 

assistência, como foco nas doenças dos feridos. Este enfoque foi alterado quando, sob a 

liderança e influência do sanitarista Carlos Chagas, em 1920, diretor do Departamento de 

Saúde Pública do Rio de Janeiro, foi evidenciada a necessidade de formar profissionais que 

viabilizassem as estratégias de saúde pública naquele estado e no país.  

Assim, sob outra concepção e com o objetivo de planejar a estrutura do serviço de 

Enfermagem do Rio de Janeiro, foi criada a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional 

de Saúde Pública6. Para sua implantação e funcionamento, a Fundação Rockefeller enviou ao 

Brasil nove enfermeiras americanas (GERMANO, 1984; RIZZOTTO, 1999). 

As enfermeiras americanas atuaram em três frentes: (i) na organização de um serviço 

de enfermeiras de saúde pública que faziam visitas domiciliares para controle sanitário 

(denominadas de enfermeiras-visitadoras) atividades educativas e atuavam no Dispensário; 

(ii) na criação da Escola de Enfermeiras, de acordo com os padrões norte-americanos; e (iii) 

na reorganização do Hospital Geral de Assistência do Departamento de Saúde Pública 

(AMORIM et al, 2007). 

O curso da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 

centrava-se nos procedimentos técnicos relacionados aos cuidados curativos e de reabilitação 

das pessoas nos primeiros 24 meses. Somente nos últimos quatro meses, ou seja, com uma 

carga horária disciplinar bem menor, eram ministradas disciplinas relacionadas à saúde 

pública, saneamento e profilaxia de doenças.  

Em relação às candidatas ao curso, estas precisavam apresentar carta de referência, 

ter experiência em direção doméstica, serviços educativos ou comerciais, ter de 20 a 35 anos, 

possuir atestado de boa saúde e bom comportamento, diploma de escola normal ou curso 

secundário equivalente. Os requisitos para o ingresso à escola deviam-se “ao fato de que a 

                                                 
6 Criada sob Decreto n° 15.799/1922, a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 
localizava-se anexa ao Hospital Geral da Assistência no Rio de Janeiro. Foi incorporada ao sistema universitário 
na década de 1930, passando a chamar-se Escola de  Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 



 36 

profissão precisava garantir que as enfermeiras ao saírem para o trabalho não perdessem a 

dignidade, servindo de modelo de mulher à época” (AMORIM et al, 2007, p.118). Esta carta 

de referência, que não era solicitada nas outras duas escolas, era uma exigência que 

manifestava o interesse de atrair candidatas com maior poder aquisitivo e posição na 

sociedade. 

Até a década de 1920, portanto, no Brasil havia poucas escolas que ensinavam a 

prática de Enfermagem. As três escolas que descrevemos tinham caráter profissionalizante, 

eram centradas no ensino das áreas básicas e cuidados relacionados às patologias dos doentes; 

e tinham aulas ministradas por médicos. Os requisitos de acesso à formação evocavam e 

enfatizavam como perfil para a enfermeira características comportamentais e morais, como 

ser atenciosa e devotada à profissão. E apenas na terceira escola, em 1923, as próprias 

enfermeiras se encarregavam da tarefa de ensinar.  

As características destas escolas vão perdurar até meados do século XX, razão pela 

qual destacamos algumas considerações a respeito da formação do enfermeiro(a) nesta fase. 

Cabe observar, por exemplo, em um dos primeiros documentos redigidos no Brasil acerca dos 

atos normativos do exercício da Enfermagem7, em 1922, que as práticas do cuidado e ensino 

de Enfermagem foram orientadas e prescritas pelos médicos. Nele se caracteriza o modelo 

biomédico/flexneriano centrado no saber médico e no biológico. 

 
A ella (Superintendência de Enfermagem) incumbirá a organização e distribuição 
dos serviços e cuidados aos doentes, da cozinha dietetica e da rouparia, cabendo-lhe 
a responsabilidade pelo bom andamento destes serviços. Os cuidados aos doentes 
serão orientados pelos médicos–chefes cujas prescrições deverão ser 
rigorosamente cumpridas (SANTOS et al, 2002, p.4, grifo nosso).8 

 

À medida que os avanços da ciência e da tecnologia levaram à especialização e 

aprofundamento do conhecimento, foram criadas as demais profissões em saúde, tais como 

Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia. É curioso observar, no entanto, que o profissional 

médico continou a exercer as funções de prescrição de ações em saúde e fiscalização das 

mesmas. No Brasil, a Medicina esteve presente na fiscalização do exercício profissional de 

farmacêuticos, dentistas, parteiras, massagistas e optometristas, como se observa no Decreto 

nº 16.300 de 1923, que aprovava o Regulamento do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, capítulo I, artigo 221: 

 

                                                 
7 Trata-se do Decreto de Lei nº 15.799/22 que aprovava o regulamento do Hospital Geral de Assistência do 
Departamento Nacional de Saúde Pública, artigo 54.  
8 Mantivemos o texto original citado no livro. 
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A fiscalização do exercício profissional dos médicos, pharmaceuticos, dentistas, 
parteiras, massagistas, enfermeiros e optometristas será exercida pelo 
Departamento de Saúde Pública, por intermédio da Inspetoria de Fiscalização do 
Exercício da Medicina (SANTOS et al, 2002, p.5). 

 

Dois projetos foram criados para definição do ato médico e suas funções privativas, 

o projeto de lei n° 25/2002 e n° 268/2002, conhecidos como ‘Projeto de lei do Ato Médico’9. 

Ambos continuam tramitando no Congresso Nacional, devido às repercussões surgidas em 

função de sua criação. Os textos dos projetos de lei (n° 25/2002 e n° 268/2002) tentam definir 

o ato médico, torna privativas as atividades de execução de diagnóstico, direção 

administrativa de estabelecimentos de saúde e de direção, e fiscalização dos outros 

profissionais de saúde. Entretanto, várias profissões têm suas atividades regulamentadas e 

seus limites estabelecidos e, se aprovada a lei do ato médico, elas passam a ser mantidas e 

subordinadas ao profissional médico. Historicamente, a conduta médica acaba por orientar a 

prática de diversas profissões na área da saúde. 

Retornando ao momento histórico da década de 1920, no que tange ao objetivo da 

função do enfermeiro(a), observamos que apesar das escolas de formação para estes 

profissionais terem surgido da necessidade do governo em executar as políticas públicas de 

saúde nas décadas iniciais do século XX, como serviços sanitários, a disciplina de 

Enfermagem em Saúde Pública aparecia no currículo apenas como especialização (artigo 401 

do Decreto nº 16.300/23). Ou seja, o enfermeiro(a) só iria cursá-la após o término do curso de 

graduação. Assim, curiosamente, a despeito da demanda, a saúde pública era uma 

especialização optativa, sendo que o estudante podia concluir seus estudos, sem ter que 

estudar a Enfermagem Coletiva. (GERMANO, 1984). 

Tal deve ter ocorrido em face da carência de profissionais formados, de modo que a 

preocupação era formar enfermeiros(as) que soubessem aplicar os cuidados ensinados, 

embora fundamentando-os em conhecimento técnico. Ou seja: era formar enfermeiras 

práticas, como consta no artigo 400 do Decreto nº 16.300/1923: “O curso da Escola de 

Enfermeiras visará instrucção theorica e pratica, feitas simultaneamente, e será de dous annos 

e quatro mezes, dividido em cinco series”. (apud SANTOS et al, 2002, p.8).  

Na mesma linha, podemos inferir que o fato do governo criar uma Escola de 

Enfermagem junto ao hospital e formar profissionais/enfermeiros(as) para ocupar cargos no 

Hospital Geral de Assistência do Departamento Nacional de Saúde Pública, indica uma 

formação voltada para a Saúde Curativa, pois havia o objetivo de: “educar enfermeiras 

                                                 
9 O projeto de lei n° 25/2002 define o ato médico e o Projeto de Lei n° 268/2002 regulamenta a profissão médica 
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profissionais, destinadas aos serviços sanitários e aos trabalhos gerais ou especializados, dos 

hospitais e clínicas privadas” (SANTOS et al, 2002, p.8, grifo nosso). 

Esses dados e características dos primeiros cursos de Enfermagem no país mostram 

práticas de formação e exercício profissional na área, que conformam uma ‘herança’ 

perceptível nas fases seguintes, consolidando uma ‘cultura profissional’ difícil de alterar. 

 

2.3.2 A profissionalização da Enfermagem 

 

Como vimos, o Decreto nº 16.300/1923 promoveu uma mudança de orientação em 

termos de concepção de saúde e, por extensão, da proposta de formação. Embora a concepção 

de saúde estivesse baseada na priorização das doenças em massa e na saúde pública, 

contraditoriamente o modelo de assistência adotava o modelo médico flexneriano – 

individual, fundamentado na doença e na cura por intermédio de especialistas. 

No início do século XX, a instalação de políticas públicas em diversas áreas fez com 

que o Estado começasse a privilegiar ações de saúde direcionadas para a saúde pública - tais 

como o saneamento e a preocupação com as doenças infecto-contagiosas. Ao mesmo tempo, 

começava a despontar o modelo de saúde médico assistencial privatista, centrado na 

assistência médica e na especialização em função do desenvolvimento da tecnologia, que se 

consolidou nas décadas seguintes. Este gerava um movimento de fragmentação do 

conhecimento em disciplinas que, quando aplicado ao corpo humano, resultou na 

superespecialização e criou várias especialidades médicas (GERMANO, 1984).  

Neste contexto, a partir da década de 1940 os serviços de saúde estavam 

transformados em mercadorias e tinham como público-alvo as classes dominantes. O alto 

custo dos novos e modernos equipamentos, com recursos tecnológicos cada vez mais 

necessários ao diagnóstico e tratamento de doenças, gerou a necessidade de formação de 

empresas médicas. Tal fez do médico um assalariado, criando um perfil profissional distinto 

daquele que antes se sustentava com pacientes de casas sofisticadas, com o consumo da elite e 

a compra de serviços pelo Estado (GERMANO, 1984). 

Os currículos a princípio foram elaborados por meio de leis, para atender a 

necessidade de implementar políticas de saneamento, segundo uma concepção da saúde 

pública e de prevenção de doenças. No entanto, o mercado tinha forte demanda hospitalar em 

decorrência de ampliar o apoio à assistência médica.  
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Em função do exposto, houve a regulamentação da ampliação do atendimento em 

saúde e a profissionalização da Enfermagem no país. A Lei nº 775/1949 dispõe sobre o ensino 

de Enfermagem definindo dois cursos: 1) graduação em Enfermagem, para o qual se exigia a 

conclusão do curso secundário (equivalente ao atual ensino médio); ao final era expedido um 

diploma; 2) o curso de Auxiliar de Enfermagem, que exigia a conclusão do curso primário e 

que ao final expedia certificado. (SANTOS et al, 2002). 

A formação do enfermeiro(a) segundo a Lei nº 775/1949 era constituída em muitas 

especialidades médicas com conteúdos de Enfermagem como observamos no Quadro 1. 

 

Série Disciplinas 
1ª Série I – Técnica de Enfermagem: Economia Hospitalar, Drogas e Soluções, Ataduras, Higiene 

Individual 
II – Anatomia e Fisiologia 
III – Química Biológica 
IV – Microbiologia e Parasitologia 
V – Psicologia 
VI – Nutrição e Dietética 
VII – História da Enfermagem 
VIII – Saneamento 
IX – Patologia Geral 
X – Enfermagem e Clínica Médica 
XI – Enfermagem e Clínica Cirúrgica 
XII – Farmacologia e Terapêutica 
XIII – Dietoterapia 

2ª Série I – Técnica de Sala de Operações 
II – Enfermagem e Doenças Transmissíveis e Tropicais 
III – Enfermagem e Tisiologia 
IV – Enfermafem e Doenças Dermatológicas, Sifiligráficas e Venéreas 
V – Enfermagem e Clínica Ortopédica, Fisioterápica e Massagem 
VI – Enfermagem e Clínica Neurológica e Psiquiátrica 
VII – Enfermagem e Socorros de Urgência 
VIII – Enfermagem e Clínica Urológica e Ginecológica 
IX – Sociologia 
X – Ética (ajustamento profissional) 

3ª Série I – Enfermagem e Clínica Otorrinolaringológica e Oftalmológica 
II – Enfermagem e Clínica Obstétrica e Puericultura Neonatal 
III – Enfermagem e Clínica Pediátrica, compreendendo Dietética Infantil 
IV – Enfermagem de Saúde Pública: Epidemiologia e Bioestatística, Saneamento, Higiene da 

Criança, Princípios da Administração Sanitária 
V – Ética (ajustamento profissional) 
VI – Serviço Social. 

Quadro 1 - Currículo do curso de enfermagem conforme Decreto nº 27.426/49. 

Fonte: Adaptado do Decreto nº 27.426/49 (SANTOS et al, 2002). 

 

A disciplina de Enfermagem em Saúde Pública aparece somente na terceira série, em 

contrapartida às outras demais que, além de estarem vinculadas às especialidades médicas, em 

geral estavam associadas às doenças. Este fato aponta para um currículo concebido segundo o 

modelo flexneriano - centrado na doença, no indivíduo e na assistência médica. 
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A partir da publicação da Lei n° 775/1949, devido à exigência de conclusão do curso 

secundário das candidatas ingressantes ao curso, as escolas tiveram tempo para se adaptarem 

às normas. Havia um alto índice de reprovação devido ao baixo nível de conhecimento das 

candidatas, além de evasão do curso (GALEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

Em resposta a isso, durante o VII Congresso Nacional de Enfermagem, realizado em 

1954, houve a deliberação entre os participantes e recomendação para que a seleção das 

candidatas se desse por meio de vestibular e do uso de testes psicotécnicos na tentativa de 

manter mais estudantes nas escolas (GALEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

Para sintetizar, consideramos que, com a profissionalização da Enfermagem o 

currículo fora pensado para atender às políticas de saneamento. Portanto, havia por parte do 

governo políticas públicas e a legislação que orientavam a profissionalização. Ou seja, 

norteavam o exercício da Enfermagem que deixara de ser prática e empírica para tornar-se 

uma profissão. Ao mesmo tempo, tem-se a demanda por essa profissão e um currículo voltado 

para a necessidade pública e política e que marca uma concepção de formação mais 

independente do médico. 

Entretanto, as disciplinas do currículo na Enfermagem estavam centradas na doença 

das pessoas, o que nos mostra a influência do modelo flexneriano na formação e que iremos 

discorrer a seguir.  

 

2.3.3 A formação segundo a visão biomédica e de assistência especializada 

 

No início de 1960, o modelo de saúde mantinha-se centrado na atenção médica e nas 

tecnologias para diagnósticos eficazes, no atendimento individual do doente e focalizado na 

parte do corpo acometida pela afecção. Desde o período anterior, em razão da evolução 

científica (que gerava uma Medicina cada vez mais especializada tecnologicamente, com 

aparelhos sofisticados e técnicas mais complexas) crescia a necessidade do enfermeiro(a) 

dominar técnicas avançadas em saúde, ainda sob o modelo biomédico. (GERMANO, 1984).  

Ainda segundo Germano (1984), na formação em Enfermagem esta concepção se 

refletia na Lei n° 4024 de 1961 que, dentre outros, estabeleceu os currículos mínimos para a 

educação superior. Como resultado dessa Lei, a disciplina de Saúde Pública deixou de ser 

considerada obrigatória no currículo de graduação em Enfermagem sendo ministrada apenas 

na especialização (após a graduação), caso o aluno continuasse os estudos. 

Ao mesmo tempo em que a Lei n° 4024 de 1961 estabelecia os currículos mínimos, 

o Decreto nº 50.387/1961, segundo Santos et al (2002), regulamentou a profissão da 
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Enfermagem. Desta forma as funções do enfermeiro(a) passaram a ser: observação, cuidado e 

educação sanitária do doente, da gestante e do acidentado; administração de medicamentos e 

tratamentos prescritos por médico; educação sanitária do indivíduo, da família e outros grupos 

sociais para a conservação e recuperação da saúde; e prevenção de doenças.  

Podemos observar que, embora o exercício da profissão tenha sido regulamentado e 

orientado em função de uma lógica preventiva de atendimento, a formação sob o currículo 

mínimo de 1962 continha disciplinas médicas como Deontologia Médica. Criticamos a 

existência dessa disciplina pois o estudante do curso se tornará um Enfermeiro, e, por isso 

questionamos a ausência da disciplina de Deontologia de Enfermagem. Consideramos 

portanto, que, a Medicina continou e continua muito presente no currículo e na prática do 

profissional Enfermeiro. 

Além disso, o Parecer n° 271 de 1962 era adequado a um contexto político 

excludente e concentrador de renda, refletindo uma formação curativa, embasada em 

disciplinas especializadas, de modo que no curso de Enfermagem em nível superior a 

disciplina de saúde pública era opcional no currículo mínimo. Havia uma formação geral, com 

três anos de duração. Esta poderia ser seguida de uma habilitação (opcional), com um ano de 

duração. As habilitações eram Enfermagem em Saúde Pública ou Enfermagem Obstétrica 

(PASSOS, 1996). 

No referido parecer, de acordo com Passos (1996), as disciplinas específicas eram, 

no curso de Enfermagem em Saúde Pública: Higiene, Saneamento, Bioestatística, 

Epidemiologia e Enfermagem de Saúde Pública. No curso de Enfermagem Obstétrica eram: 

Gravidez, Parto e Puerpério Normais; Gravidez, Parto e Puerpério Patológicos; e Assistência 

Pré-Natal. As disciplinas de formação geral correspondiam à: Fundamentos de Enfermagem, 

Enfermagem Médica, Enfermagem Cirúrgica, Psiquiátrica, Obstétrica, Ginecológica e 

Pediátrica, além de Ética e História de Enfermagem e Administração.  

Estas alterações do Parecer n° 271 de 1962 (redução da carga horário e formação 

geral e específica) estavam em consonância com o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação n° 4024/1961. No entanto, o currículo que entrou em vigor a partir de 1963 

sofreu várias críticas pela redução do tempo de formação obrigatória, de quatro para três anos 

(pois as habilitações eram opcionais). Preocupada com esta redução de carga horária e com a 

qualidade da formação, a Associação Brasileira de Enfermagem10 (ABEN) solicitou à 

                                                 
10 A Associação Brasileira de Enfermagem /ABEN foi criada em 1926 com o objetivo de elevar o padrão de 
saúde da população e teve significativa importância para o ensino de Enfermagem no Brasil. Uma das 
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Organização Mundial da Saúde-OMS que fizesse uma recomendação ao Governo Federal 

brasileiro para que a disciplina de Saúde Pública fosse incluída no curso geral de Graduação 

em Enfermagem de toda a América Latina. Em resposta ao pedido, a disciplina voltou a ser 

obrigatória alguns anos depois no currículo de 1972 (PASSOS, 1996). 

Embora nesse momento houvesse no país um movimento crescente de preocupação 

com a saúde pública – e, portanto, contrário à proposta do novo currículo – alguns fatores que 

ocorriam simultaneamente contribuíram para a desqualificação do curso de Enfermagem. 

Entre essas destacamos: a redução do tempo de formação para três anos, a falta de candidatas 

ao curso, na década de 1960; a queda na qualidade dos cursos pela condensação do conteúdo; 

e as poucas oportunidades profissionais. Em função desse conjunto de elementos o curso de 

Enfermagem passou a ser interpretado como de “curta duração” e denominado “repassador de 

técnicas para o cumprimento de ordens médicas” (PASSOS, 1996, p.25).  

Deste modo eram reforçados conceitos já existentes na prática da profissão no 

Brasil, como a necessidade de ensinar a melhor maneira de auxiliar o médico, além de fazer 

com que, na década de 1970, a concepção e formação em saúde no Brasil permanecessem no 

modelo biomédico/flexneriano. 

No entanto, a partir desta década, houve várias mudanças no sistema de saúde no 

país em decorrência do movimento da Reforma Sanitária. Estas foram caracterizadas 

principalmente pela crítica ao modelo assistencial privatista/biomédico de assistência, além de 

fatos e acontecimentos relacionados à implantação de Políticas de Saúde com o fim de assistir 

uma parcela maior da população, seguindo a diretrizes de diversos eventos internacionais de 

especialistas na área. Entre esses podemos citar a importância do Plano Decenal de Saúde 

para as Américas em 1972. Nos anos seguintes, outros eventos como a IV Reunião Especial 

de Ministros de Saúde das Américas em 1977, a Conferência Internacional de Alma Ata em 

1978 e a VII Conferência Nacional de Saúde em 1980 reforçaram esta posição. (PASSOS, 

1996).  

Assim, em 1972 houve outra alteração no currículo: o Parecer nº 163 estabeleceu 

uma nova proposta de formação para os cursos de Enfermagem, dividida em: (i) parte pré-

profissional: caracterizada por disciplinas básicas; (ii) parte profissional: caracterizada por 

disciplinas de Enfermagem baseadas nas especialidades médicas (iii) habilitações: 

especialização na formação, com três possibilidades: Enfermagem Obstétrica, Enfermagem 

em Saúde Pública ou Enfermagem Médico–Cirúrgica. 

                                                                                                                                                         
contribuições foi a discussão do Projeto que deu origem à Lei n° 775, de 1949. (GERMANO,1984). Mais 
informações no site: www.abennacional.org.br . Acesso em: 01/12/2008, 23 horas  
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Cabe notar que, seguindo a tendência da época, embora tenha sido introduzido a 

disciplina de saúde pública no tronco pré-profissional, a formação em Enfermagem estava 

ainda atrelada à prática médica, como podemos observar nas disciplinas do tronco 

profissional. Ainda podemos apontar que a inclusão de um ‘conteúdo’, por meio de uma 

disciplina (ver saúde pública) –se torna insuficiente para alterar uma concepção. 

 

Currículo Disciplinas 
1) Pré – Profissional Biologia: Noções de Citologia, Genética, Embriologia, Evolução 

Ciências Morfológicas: Anatomia e Histologia 
Ciências Fisiológicas: Bioquímica, Fisiologia, Farmacologia, Nutrição 
Patologia: Processos Patológicos Gerais, Imunologia, Parasitologia, 
Microbiologia 
Ciências de Comportamento: Psicologia, Sociologia 
Introdução a Saúde Pública: Estatística Vital, Epidemiologia, Saneamento, 
Saúde da Comunidade 

2) Tronco profissional Introdução à Enfermagem 
Enfermagem Médico – Cirúrgica 
Enfermagem Materno – Infantil 
Enfermagem Psiquiátrica 
Enfermagem em Doenças Transmissíveis 
Exercício da Enfermagem: Deontologia Médica e Legislação Profissional 
Didática aplicada à Enfermagem 
Administração aplicada à Enfermagem 

3) Habilitações 1) Habilitação em Enfermagem Médica – Cirúrgica: Administração de Centro 
Cirúrgico, Enfermagem em Pronto Socorro, Unidade de Recuperação e de 
Cuidado Intensivo, Administração de Serviço Hospitalar 
2) Habilitação em Enfermagem Obstétrica, Ginecologia e Neonatal: 
Enfermagem Obstétrica, Ginecologia e Neonatal, Administração dos Serviços 
de Enfermagem em Maternidades e Dispensários Pré – Natais 
3) Habilitação em Enfermagem de Saúde Pública: Enfermagem de Saúde 
Pública, Administração de Serviços de Enfermagem em Unidades de Saúde 

Quadro 2 - Constituição do Currículo mínimo dos cursos de Enfermagem. 
Fonte: Adaptado da Resolução nº 04/1972 (SANTOS et al, 2002). 
 
 

Em 1975, a Lei n°6.229 de 1975 distinguiu as ações de saúde em: (i) públicas não–

rentáveis; e (ii) atenção médica, consideradas rentáveis. Desta forma, mantinha-se a 

contradição entre as políticas públicas em saúde que vinham em um movimento crescente de 

preocupação com a assistência a toda a população, segundo uma concepção de saúde 

preventiva, e a legislação que protegia e regulamentava o interesse de empresas e segmentos 

privados de saúde.  

Nesta fase vemos a contradição existente na concepção de saúde do país: de um 

lado, o modelo de desenvolvimento econômico, de avanço do capital, enfatizava a 
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necessidade de tecnologia, o aumento da medicalização11 e estimulava o aumento da entrada 

de empresas de saúde privada; de outro, havia um movimento internacionalmente em prol da 

Saúde Pública (como mostram os eventos e diretrizes internacionais). Na formação em 

Enfermagem, esta contradição se refletia em um currículo pensado numa concepção de Saúde 

Pública, ao mesmo tempo em que a constituição das disciplinas estava centrada na terapêutica 

médica. 

A seguir veremos como, nas décadas de 1980 e 1990, o avanço da concepção em 

saúde pública levou a total reestruturação na formação em Enfermagem, em especial, a 

necessidade de investimento na pesquisa e abertura dos canais de discussão acerca do ensino, 

da participação política e das relações profissionais.  

 

2.3.4  A ênfase na Saúde Coletiva  

 

Na década de 1980 a assistência à saúde permanecia centrada no modelo médico 

assistencial privatista, assim como a formação profissional seguia fortemente influenciada 

pela especialização médica e fragmentação dos conhecimentos (modelo flexneriano). Assim, 

matinha-se a formação do enfermeiro(a) segundo a visão biomédica de assistência. No 

entanto, o movimento da Reforma Sanitária avançava com o objetivo de substituir a 

concepção de atendimento e formação vigentes por uma visão de saúde integral, preventiva e 

para toda a população. 

A Lei nº 7498/1986 e o Decreto nº 94.406/1987 (legislação inerente a exercício 

profissional da Enfermagem) tentaram desvincular a prática de Enfermagem da prática 

médica ao estabelecer como funções do enfermeiro(a): a direção e organização de órgãos de 

Enfermagem; planejamento, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 

Enfermagem; consultoria, auditoria, consulta de Enfermagem; prescrição de assistência de 

Enfermagem; cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; cuidados 

de Enfermagem de maior complexidade técnica e capacidade de tomar decisões imediatas 

(SANTOS et al, 2002). Portanto, no seu exercício profissional, o enfermeiro(a) passa a ganhar 

alguma autonomia e a ser reconhecido por tarefas que lhe são próprias. 

No entanto, as leis e decretos publicados pelo MEC relativos ao currículo não 

auxiliavam no processo de modificação da Enfermagem segundo a visão biomédica de 

                                                 
11 A respeito do aumento da presença dos grandes laboratórios de medicamentos no país e sua relação com o 
estímulo e influência em uma ‘educação’ para o consumo de remédios (medicalização) ver a dissertação de 
Nevoni Adamo (FURB, 2006)   
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assistência, sendo insuficientes para adequar a formação de enfermeiro(a) às transformações 

da profissão na área da saúde, do ensino, do mercado de trabalho, das demandas da 

população. A necessidade de tais transformações era expressa na mudança do perfil 

demográfico e epidemiológico; na compartimentalização e minimização do conhecimento 

ofertado na formação em habilitação geral e específica; no privilégio do modelo individual; na 

assistência centrada fundamentalmente no hospital e, por fim, no conhecimento de saúde 

pública concentrado na habilitação geral do enfermeiro(a) (SANTOS et al, 2002). 

Nesse contexto e na tentativa de superação do modelo biomédico, o Parecer CNE nº 

314/1994 sugeria como reformulações: 

- o aumento do número mínimo de horas de formação para 3.500 horas, que levaria o aumento 

da duração mínima do curso (o mínimo de 4 anos e o máximo de 5 anos);  

- a supressão de diferentes habilitações no nível de graduação; 

- a inclusão de disciplinas como metodologia da pesquisa para estimular o aprimoramento e a 

produção científica; 

- a manutenção dos conteúdos das ciências biológicas e inclusão de disciplinas de Humanas, 

incluindo filosofia, sociologia e psicologia; 

- a inclusão de conteúdos instrumentais básicos para a capacitação clínica–epidemiológica 

assistencial, administrativa e pedagógica do enfermeiro(a), tais como: epidemiologia, 

estatística, semiologia e semiotécnica da Enfermagem, vigilância à saúde e ambiente; 

- a definição do currículo mínimo com os conteúdos e matérias e disciplinas que contemplem 

serviços não hospitalares, como ambulatórios, rede básica, hospitais e comunidade, 

administração e gerência de serviços de saúde e de enfermagem; 

- a inclusão de conteúdos de história da Enfermagem, ética, leis e resoluções do exercício da 

Enfermagem; 

- a inclusão do estágio supervisionado e curricular com duração mínima de dois semestres 

letivos em hospitais e rede básica de serviços de saúde. 
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Ciências Biológicas 

Morfologia: Anatomia, Histologia 
Fisiologia: Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia, Biofísica 
Patologia: Processos Patológicos Gerais, Parasitologia, Microbiologia, 

Imunologia 
Biologia: Citologia, Genética, Evolução, Embriologia 

Ciências Humanas Antropologia Filosófica 
Noções de Sociologia 
Psicologia Aplicada à Saúde 
Fundamentos de Enfermagem: 

História de Enfermagem 
Exercício de Enfermagem: Deontologia de Enfermagem, 
Ética Profissional, e Legislação 
Epidemiologia 
Bioestatística 
Saúde Ambiental 
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem 
Saúde Coletiva 
Metodologia de Pesquisa 

Assistência de Enfermagem Clínicas, Cirúrgicas, Psiquiátricas, Materno – Infantil, Preventivas 
Administração em Enfermagem Conteúdos teóricos e práticos de administração do processo de trabalho 

de Enfermagem e da assistência de Enfermagem, priorizando hospitais 
gerais e especializados de médio porte, ambulatórios e rede básica de 
serviços de saúde 

Quadro 3 - Currículo mínimo segundo Parecer nº 314/1994. 

Fonte: Adaptado do Parecer nº 314/1994 (SANTOS et al, 2002). 

 

Mas, apesar do texto do Parecer nº 314/1994 indicar o propósito de superação do 

modelo biomédico/flexneriano, o currículo de Enfermagem por ele sugerido (ver quadro 3) 

fragmentava ainda mais os conteúdos, indicando uma ênfase maior nas disciplinas básicas e 

reduzindo o conteúdo de saúde coletiva, anteriormente (Parecer nº 163 de 1972) apresentado 

no tronco pré–profissional. 

 
Os conteúdos relativos à saúde pública, excluídos do currículo mínimo anterior, 
retornaram sob a designação de Saúde Coletiva. Entretanto, manteve-se a 
subdivisão em especialidades médicas na área temática Assistência de 
Enfermagem, evidenciando a dificuldade de ruptura com a matriz flexneriana que 
orientou o ensino de Enfermagem desde seu início no Brasil (GALLEGUILLOS, 
OLIVEIRA, 2001). 

 

Na década de 1990, paralelamente ao movimento da Reforma Sanitária na Saúde, na 

área de Educação houve muitos debates visando rever o currículo e formação em todos os 

níveis. Dentre os temas que ocupavam o centro do debate estava a preocupação em assegurar 

a inserção do aluno no mundo trabalho, implicando em oferecer formação capaz de fazê-lo 

apreender as relações teoria-prática e integrar os conhecimentos. Com esta perspectiva foi 

elaborado um novo arcabouço legislativo - leis, diretrizes e pareceres – consubstanciado na 

Lei de Diretrizes em Bases da Educação Nacional/LDB n° 9394/1996 e legislação 

complementar, que contribuiu para a reformulação dos currículos e trajetórias educacionais.  
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No que tange à educação superior, a LDB/1996 retirou os currículos mínimos e 

assegurou autonomia às Universidades na fixação do currículo dos seus cursos e programas 

desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes (CATANI, OLIVEIRA, DOURADO, 

2001). Estas diretrizes seriam futuramente detalhadas e consubstanciadas, por área e curso de 

formação, em Diretrizes Curriculares Nacionais/ DCN. Desta maneira a LDB/1996 conferiu 

responsabilidade às IES, permitindo que cada instituição elaborasse sua própria proposta de 

formação, na expectativa de promover uma melhor adaptação do aluno ao mundo do trabalho 

(GALLEGUILLOS, OLIVEIRA, 2001). 

O Parecer n° 776/1997, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação-CNE, 

serviu de orientação para as Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação. Nele o CNE 

assumiu posição em favor da eliminação dos currículos mínimos, argumentando que teriam 

gerado rigidez e fixação detalhada no currículo dos cursos de graduação, com excesso de 

disciplinas e ampliação desnecessária do tempo de duração dos cursos. Assim, conforme o 

Parecer, na organização de cursos e carreiras profissionais deveria haver maior flexibilidade, 

incluindo: ampla liberdade na composição da carga horária e unidades de estudos a serem 

ministrados; sólida formação geral; práticas de estudo independente; reconhecimento de 

habilidades e competências adquiridas; articulação da teoria-prática e avaliações periódicas 

com instrumentos variados (CATANI, OLIVEIRA, DOURADO, 2001). 

Essas proposições foram discutidas no Fórum de Pró-Reitores de Graduação 

(FORGRAD) das Universidades Brasileira discutiu-se que as Diretrizes Curriculares 

deveriam assegurar que as Instituições de Educação Superior construíssem o currículo de 

forma ampla, flexível em sua estrutura, permitindo ao aluno maior criatividade, integração e 

articulação entre as atividades desenvolvidas na Universidade e no campo profissional. Tal 

caracterizaria uma formação integral com a compreensão das relações entre trabalho e 

política, meio ambiente, saúde, entendendo que a graduação seria a formação inicial, base 

para a educação continuada; com maior importância à formação do que a informação, e 

promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (CATANI, OLIVEIRA, 

DOURADO, 2001). 

Diversos defensores da ampliação da relação entre currículo e mercado alegam a 

importância do currículo estar articulado ao mercado, permitindo o relacionamento das teorias 

e da aprendizagem da sala de aula com a prática profissional. Isso faz com que a escola se 

torne um espaço de formação de cidadãos capazes de se adaptar às exigências do mercado por 

profissionais que entendem o processo de trabalho, e não somente se limite a desenvolver 

competências específicas. No entanto, Catani, Oliveira e Dourado (2001) alertam para o fato 
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de que a flexibilização curricular e a formação de profissionais dinâmicos, adaptáveis às 

demandas do mercado de trabalho e aptos a “aprender a aprender”, também pode levar a uma 

simples adaptação da universidade ao mercado e ao mundo do trabalho. Como este segue em 

constante mudança, existe a necessidade de readaptação contínua dos currículos, gerando o 

que os autores denominaram “reformismo curricular”, uma vez que os currículos devem ser 

flexíveis, sem, porém ficarem reduzidos às demandas do mercado. 

 
O ideário de flexibilização curricular presente na elaboração das Diretrizes 
Curriculares para os cursos de graduação está associado intimamente à reestruturação 
produtiva do capitalismo global, particularmente à acumulação flexível e à 
flexibilização do trabalho. Está associado, também, à idéia de que só a formação de 
profissionais dinâmicos, e adaptáveis às rápidas mudanças no mundo do trabalho e às 
demandas do mercado de trabalho poderá responder aos problemas de emprego e de 
ocupação profissional. (CATANI, OLIVEIRA, DOURADO, 2001, p.77) 

 

Alguns anos depois do Parecer n° 776/1997 foi elaborado o Parecer n° 1133/2001 

que dispõe sobre a proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação da 

área de Saúde – DCN-Saúde. Elas definiam os princípios, os fundamentos, as condições e 

procedimentos da formação de enfermeiros(as) estabelecidos pela Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação – CES/CNE.  

Para o curso de graduação em Enfermagem as DCN aprovaram as seguintes 

diretrizes: assegurar às Instituições de Ensino Superior (IES) liberdade de carga horária para a 

integralização dos currículos; indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências 

de ensino–aprendizagem que comporiam os currículos; evitar o prolongamento do curso; 

incentivar uma sólida formação geral; estimular práticas de estudo independentes; encorajar o 

reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 

escolar; fortalecer a articulação da teoria com a prática, incluir orientações para avaliações 

periódicas (Parecer n° 1133/2001). 

O referido parecer também estabeleceu também o perfil do profissional 

enfermeiro(a) e os objetivos da formação; as habilidades e competências gerais e específicas 

deste profissional; os conteúdos essenciais para o curso relacionando o processo saúde-doença 

do cidadão, família e comunidade integrados à realidade das ações do cuidar em Enfermagem.  

Na perspectiva de ampliar a relação teoria e prática, as DCN-Saúde determinam que 

os cursos agreguem o estágio supervisionado nos dois últimos semestres. Além disso, deve o 

Projeto Político Pedagógico ser construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito de 

aprendizagem, definindo as modalidades de organização curricular contemplando atividades 
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complementares de incentivo a estudos independentes, e exigindo um trabalho sob orientação 

docente para conclusão do curso. 

Uma nova reformulação ocorreu no início do século XXI, o debate sobre as 

características do currículo em saúde levou ao Parecer CNE/CES n° 213/2008 que dispõe 

sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização de cursos de 

graduação em saúde. Para o curso de Enfermagem foi determinada carga horária mínima de 

4.000horas, com limite mínimo de integralização de cinco anos.Com o aumento do limite de 

integralização o CNE enfatiza também a importância da articulação dos cursos com o SUS em 

decorrência da transformação do modelo assistencial, reforçando a orientação da formação 

profissional com o caráter generalista, humanista e qualificado para o exercício da 

Enfermagem, com condições de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com capacitação 

para promover a saúde integral do ser humano. Tal implicará em uma reorganização dos 

cursos na área de Enfermagem para readequação e atendimento do parecer proposto. 

Ao longo deste capítulo tentamos mostrar as concepções de assistência integral e 

humanista com a história do ensino e formação em Enfermagem no Brasil, em que a 

profissionalização do enfermeiro(a) ocorreu imbricada com alterações em práticas sócio-

culturais e políticas – definidoras das políticas determinantes do modelo de assistência à 

saúde. Em uma perspectiva histórica, a constituição da profissão deu-se em uma cultura, 

vinda do século XIX, em que, em geral a enfermeira atendia junto ao médico, era respeitável e 

atenciosa. Em meados do século XX, com a entrada da tecnologia, as mudanças na prática e 

ensino de Enfermagem são representativas da superação de uma visão doméstica e prática 

vinculada ao feminino, para uma Enfermagem técnica e profissional. No entanto, insuficiente 

para propor novas relações e concepções. 

 Apenas no final do século XX a legislação tenta fazer com que se programe uma 

visão que supera a centralidade no indivíduo e na doença para pensar o coletivo e na 

promoção da saúde num modelo integral de assistência, gerando para o enfermeiro(a) a tarefa 

do cuidado. Em termos de política pública de saúde isso não é tão recente, pois trata-se de 

uma concepção que se tenta desenvolver durante todo o século.No entanto, em termos de 

política de formação sim, poi as DCN-Saúde que dispõe sobre essa concepção de saúde são 

muito recentes, de 2001. 

Assim, essa concepção e recente política de formação estão em vias de 

implementação, havendo dificuldades de superar as práticas profissionais que já conformam 

uma ‘cultura’ da prática de Enfermagem, voltada para atender as solicitações médicas e 

realizar cuidados prescritos. 
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3  O CURRÍCULO INTEGRADO EM SAÚDE E ENFERMAGEM – el ementos 

para sua compreensão 

 

Nesse capítulo abordaremos elementos necessários à compreensão dos elementos 

constituintes do Currículo Integrado (CI) em Saúde e Enfermagem. Adotamos a conceituação 

de Santomé(1998) e Davini(1983) acerca do currículo, que constituem o  referencial adotado 

nesta pesquisa: 

 
Assim o currículo pode ser descrito como um projeto educacional planejado e 
desenvolvido a partir de uma seleção da cultura e das experiências das quais deseja-
se que as novas gerações participem, a fim de socializá-las para ser cidadãos 
solidários, responsáveis e democráticos Toda instituição escolar quer estimular e 
ajudar os alunos a compreender e comprometer-se com a experiência acumulada 
pela humanidade e, mais concretamente, com a sociedade na qual vivem 
(SANTOMÉ, 1998, p.95). 
 

Davini (1983) considera o currículo como um plano pedagógico e institucional com 

a finalidade de nortear e orientar no processo de aprendizagem dos alunos de forma 

sistemática. 

Consideramos o currículo como algo que vai além do plano pedagógico e 

institucional. Na prática ele possui uma identidade que reflete seus valores, sua cultura. 

Porém, é importante considerar que o currículo tem conceitos distintos em cada momento 

social e histórico, pois o contexto e a concepção de cada teoria do currículo influenciam sua 

conceitualização e filosofia (SANTOMÉ, 1998). 

Iniciamos apresentando os princípios do currículo tradicional e suas críticas. Em 

seguida discorremos sobre as alternativas para este currículo e, focando na área de saúde, 

apresentamos o Currículo Integrado na Enfermagem. Ao final apresentamos características do 

Currículo Integrado tal como elaboradas por Dellaroza et al (2005) e Pereima, Coelho, Da 

Rós et al (2005): integração, interdisciplinaridade e relação teoria–prática. 

 

3.1 A constituição do currículo tradicional e as críticas 

 

De acordo com Silva (2007), os estudos acerca do currículo começaram no início do 

século XX, tendo como precursores Bobbitt, Tyler e Dewey cujas preocupações giravam em 

torno de ‘como’ organizar o currículo e o ‘quê’ constar na organização curricular. Estes 

autores ajudaram a constituir as teorias tradicionais do currículo. Dentro das teorias 

tradicionais, definimos como currículo tradicional o modelo linear disciplinar ou currículo 



 51 

formal, que corresponde a uma forma clássica de organização do conteúdo, podendo suas 

disciplinas estar divididas em científicas (teóricas) e técnicas (práticas) (OPITZ et al, 2008). 

A concepção pedagógica que fundamenta o currículo tradicional de ensino 

reconhece que aprender seja produto da memorização de informações, ou a execução de 

procedimentos. Tem como metodologia mais utilizada a ‘aula’, em que o professor ministra, 

dirige e controla as interações, e as transmissões de informações aos alunos. A pesquisa, a 

discussão e a reflexão ocupam posições secundárias ou nulas. (OPITZ et al,2008). 

Segundo Davini (1983) o currículo tradicional é representado por uma metodologia 

genérica de ensino que se fundamenta na passagem de informações de professores para 

alunos. Ele se constitui em um plano de ensino que se baseia e se organiza em disciplinas 

isoladas e divididas simultaneamente (estruturalmente de forma horizontal) e correlativamente 

(estruturalmente de forma vertical). Neste contexto, a educação escolar se constitui no 

processo institucional de transmissão de conhecimentos e de inclusão de valores socialmente 

aceitos. Os conhecimentos a serem transmitidos, nessa lógica, são organizados em disciplinas, 

que Goodson (2001) define como constituídas por elementos individuais, com identidades, 

valores e interesses distintos.  

Santomé (1998) faz críticas ao currículo tradicional dentre as quais considera que os 

alunos não refletem sobre sua experiência cotidiana e suas preocupações estão direcionadas 

para a memorização de informações, realização dos exames e alcance de médias de avaliação, 

sob a classificação de notas.  

Em função dessas características podemos sintetizar que o currículo tradicional pode 

ser descrito como conteudista, pois concentra o ensino nos conteúdos, em ‘unidades 

disciplinares’ organizadas por áreas de conhecimento, fragmentando o conhecimento com 

consequente especialização. O currículo considera importante a transmissão dos ‘conteúdos’ 

pelo professor no processo de aprendizagem, em que o aluno assume a postura passiva de 

receptor das informações. A avaliação se dá pela aferição dos conteúdos ‘ensinados’, para 

verificação de quanto foi ‘acumulado’ pelo aluno, para ter conseguido alcançar os pré – 

requisitos para a próxima etapa dos estudos. 

Em contraposição à visão do currículo tradicional surgiram críticos que defendiam a 

centralidade no aluno, sua participação no processo de ensino e de aprendizagem, sua reflexão 

sobre os conhecimentos ensinados. Os teóricos criticavam a educação fragmentada pelas 

disciplinas e sua falta de conexão com a prática profissional. De uma forma geral, as teorias 

críticas, buscavam responder o ‘porquê’ de um determinado conhecimento, conteúdo e 

consideravam importante desenvolver conceitos que permitissem compreender “o que o 
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currículo faz”. (SILVA, 2007, p.30). As teorias críticas estavam desvendando as 

intencionalidades e implicações de determinada forma de constituição de um currículo e 

mostraram que o currículo revelava uma visão de homem, de mundo, de sociedade, de 

educação. 

Como resultado surgiu o Currículo Integrado, em contraposição ao currículo 

tradicional. Paulo Freire desenvolveu no Brasil obras com teorizações importantes sobre o 

currículo e criticou a prática tradicional de ensino caracterizada principalmente pela 

transferência de informações do professor. Freire criticava essa concepção que denominou 

‘educação bancária’12 numa perspectiva fenomenológica, defendendo que o ato de conhecer 

deveria ser por meio do conceito de educação problematizadora, da intercomunicação e do ato 

dialógico (SILVA, 2007). 

O exposto, assim como argumentos de outros autores, permitem dizer que o 

currículo integrado caracteriza-se: pela educação problematizadora, como descrito por 

Freire(2006); o uso de metodologias ativas de aprendizagem (em que o aluno torna-se 

participativo no processo); não mais centrado no conteúdo dado pelo professor, e sim na 

produção de conhecimento construída coletivamente com professores e alunos; a substituição 

das disciplinas do currículo tradicional por áreas de conhecimento que se interrelacionam e 

promovem a interdisciplinaridade e, dessa forma, uma melhor compreensão do todo 

integrado, da articulação dos conhecimentos com a prática profissional.  

 

3.2 As alternativas para o currículo: o Currículo Integrado-CI 

 

Segundo Santomé (1998), dentre os vários problemas educacionais no século XX 

estava o distanciamento entre a realidade e as instituições escolares. Como estratégia utilizada 

em resposta a esse problema foram propostas novas formas de configuração do currículo. 

Dentre estas, o autora destaca o Currículo Integrado que passou, ao longo do tempo, por 

várias denominações como “métodos de projetos” de Willian H. Kilpatrick, “centros de 

interesse” de Ovide Decroly, “globalização”, entre outros. Dessa forma, o Currículo Integrado 

surgiu como uma alternativa para o currículo tradicional que apresentava problemas conforme 

apontado anteriormente. 

Historicamente, o movimento pedagógico em favor de mudanças que propunham a 

interdisciplinaridade e a globalização nasceu a muito tempo de políticos que lutavam por uma 

                                                 
12 Paulo Freire fez analogia do ensino ao funcionamento de um banco, pois para aprender o aluno receberia 
‘depósitos’, informações transmitidas pelo professor (ver FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 2006) 
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democratização da sociedade, com ideias e reivindicações progressistas de grupos 

ideológicos. Na década de 1960, houve a crise do modelo de produção, pela necessidade de 

aumentar a produtividade, a qualidade e a flexibilização da produção, que motivaram outras 

formas de gestão e organização do trabalho.  

Ainda segundo Santomé (1998, p.20) as mudanças reividincadas tinham relação com 

as exigências do mundo empresarial e para adequação do mercado: “cada vez mais, as 

instituições escolares passam a ser vistas da mesma maneira que as empresas e mercados 

econômicos”, pois os modelos de produção industrial, com estratégias de competitividade e 

de melhora na qualidade nas empresas, exigiam das instituições escolares a formação de 

pessoas com conhecimento, destrezas, procedimentos e valores de acordo com a filosofia 

econômica. 

 
Se algo está caracterizando a educação obrigatória em todos os países, é o seu 
interesse em obter uma integração de campos de conhecimento e experiência que 
facilitem uma compreensão mais reflexiva e crítica da realidade, ressaltando não só 
dimensões centradas em conteúdos culturais, mas também o domínio dos processos 
necessários para conseguir alcançar conhecimentos concretos e, ao mesmo tempo, a 
compreensão de como elabora, produz e transforma o conhecimento, bem como as 
dimensões éticas inerentes a essa tarefa. Tudo isso reflete um objetivo educacional 
tão definitivo como é o aprender a aprender (SANTOMÉ, 1998, p.27). 

 

Para auxiliar nesse modelo curricular integrado teorias psicológicas de cada 

momento histórico contribuíram para essa mudança, como Jean Piaget, Gestalt (com a 

pedagogia infantil) e Lev Vigotsky (que ressaltava as possibilidades de aprendizagem de 

acordo com o nível de desenvolvimento). Destacamos David Ausubel, que enfatizava as 

condições de significatividade dos conteúdos culturais a serem trabalhados, partindo de vários 

tipos de aprendizagem, dentre elas a aprendizagem significativa (SANTOMÉ, 1998). 

 
A aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados e os novos 
significados, por sua vez, são produtos da aprendizagem significativa. Ou seja, a 
emergência de novos significados ao aluno reflete o complemento de um processo 
de aprendizagem significativa (AUSUBEL; NOVAK HANESIAN, 1980, p.34). 

 

Conforme Santomé (1998), a aprendizagem significativa acontece quando novas 

informações e conhecimentos podem ser associados ao que a pessoa já sabe. O estudante 

relaciona novas informações aprendidas significativamente à sua estrutura de conhecimento 

existente (AUSEBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).  

Em uma proposta de formação que pretende trabalhar com conteúdos culturais e ter 

o significado compreendido, as matérias não podem ser fragmentadas, pois, quanto maior a 
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compartimentalização dos conteúdos, mais difícil se tornará sua compreensão (SANTOMÉ, 

1998). 

 
A tarefa educacional efetuada na instituição escolar é realizada mediante uma 
seleção, organização, análise crítica e reconstrução dos conhecimentos, crenças, 
valores, destrezas e hábitos que são, consequência do desenvolvimento sócio 
histórico, isto é, construídos e aceitos como valiosos por uma sociedade determinada 
(...). A instituição educacional precisa proporcionar um conhecimento reflexivo e 
crítico da arte, da ciência, da tecnologia e da história cultural, não só como produtos 
do desenvolvimento alcançado pela sociedade, mas principalmente como 
instrumentos, procedimentos de análises, de transformação e criação de uma 
realidade natural e social concreta (SANTOMÉ, 1998, p.95). 

 

O Currículo Integrado foi pensado na teoria de aprendizagem que estimula o 

pensamento crítico–reflexivo, porque a atuação nesta proposta exige a utilização de 

metodologias ativas de aprendizagem, em que o papel do professor é o de orientador da 

aprendizagem e o estudante, o de busca pela sua aprendizagem. Assim, “para além de um 

saber memorizado e usado como produto dado e pronto, os saberes estão diretamente 

associados ao processo de construção, a um saber fazer, saber como, saber por quê, saber para 

quê” (COELHO, PEREIMA, DA ROS, 2005, p.128). 

Segundo Santomé (1998), existem diferentes propostas de elaboração de Projetos 

Curriculares Integrados, dentre eles: 

- a integração correlacionando diversas disciplinas, em que existem matérias que necessitam 

ser tratadas separadamente; 

- integração por meio de temas, tópicos ou idéias; 

- integração em torno de uma questão da vida prática e diária, em que a compreensão e 

julgamento dos problemas na vida cotidiana requerem conhecimentos, destrezas, 

procedimentos; 

- integração por temas transversais, que podem ser apresentados de forma a englobar os 

problemas sociais e práticos, não disciplinarmente, para facilitar seu entendimento; 

- integração a partir de temas e pesquisas decididos pelos estudantes, em que a idéia de 

integração aconteça em questões que considerem importantes. 

A leitura de diversos autores, fez com que, neste trabalho, adotamos o conceito de 

Currículo Integrado definido por Romano (apud DELLAROZA et al, 2005, p.38): “um 

currículo é de integração se o conhecimento está organizado em conteúdos que mantém uma 

relação entre si, existindo uma subordinação das disciplinas previamente isoladas a uma idéia 

central relacionadora”.   
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Pereima, Coelho e Da Ros (2005, p.127) afirmam que o Currículo Integrado “supera 

a multidisciplinaridade, na direção da articulação dos conteúdos curriculares a partir de eixos, 

módulos, projetos, pesquisa, resolução de problemas, partindo do princípio de que o aluno 

constrói o conhecimento utilizando-se de uma abordagem relacional do conteúdo”.  

De uma outra forma, Davini (1983, p.4) afirma que: 

 
Poderíamos tentar definir o currículo integrado como um plano pedagógico e sua 
correspondente organização institucional que articula dinamicamente trabalho e 
ensino, prática e teoria, ensino e comunidade. As relações entre trabalho e ensino, 
entre os problemas e suas hipóteses de solução devem ter sempre, como pano de 
fundo, as características sócio-culturais do meio em que este processo se 
desenvolve. 
 

Em função do exposto, podemos definir Currículo Integrado como uma matriz 

composta de áreas de conhecimentos que têm relação entre si e são subordinadas a um grande 

tema direcionador, que pode ser definido como eixo norteador. 

 

3.3 O Currículo Integrado em saúde e seus princípios 

 

No Brasil, o currículo integrado em saúde teve início na década de 1990, em 

resposta ao movimento de Reforma Sanitária que, desde 1980, defendia uma reorganização da 

assistência à saúde com cobertura de todos os cidadãos e substituição do modelo flexneriano 

por um modelo mais integral centrado na saúde e em sua promoção.  

Com a criação do Sistema Único de Saúde-SUS com as Leis nº 8080 e 8142, de 

1990, a política pública passava a ter um modelo preventivo, integral e de promoção à saúde 

em resposta à mudança que vinha ocorrendo com a Reforma Sanitária; do modelo flexneriano 

para um modelo de saúde preventivo. O Programa de Saúde da Família foi criado em 1994, 

como uma estratégia do SUS para esse modelo de assistência. 

O Programa de Saúde da Família foi criado para reestruturar a assistência 

anteriormente focada no indivíduo e na sua doença, para um atendimento de Saúde da 

Família. Consiste em Unidades Básicas de saúde que focam suas atividades em prevenção de 

doenças e promoção de saúde, acompanhando toda a população sob sua  responsabilidade. 

Mais detalhes ver Figueiredo, Tonini (2007). 

 
A Atenção Básica tem como fundamentos: 
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 
com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, e em consonância com o princípio da eqüidade; 
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração 
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de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à 
saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho 
de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede 
de serviços; 
III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado; 
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação; 
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, 
como parte do processo de planejamento e programação; 
VI - estimular a participação popular e o controle social (BRASIL, 2006). 
 

Essas alterações nas políticas de saúde do Brasil, que passaram a contar com aporte 

de incentivos de Fundações exteriores para o desenvolvimento dos recursos humanos na 

saúde, trouxeram a necessidade de adequar a formação profissional na saúde. Passou-se a 

buscar muito mais do que a aprendizagem pela transmissão de conhecimentos, situações de 

aprendizagem em que o aluno pudesse desenvolver um pensamento crítico acerca da realidade 

e pudesse transformá-la numa visão diferente de assistência, direcionada a família e a 

melhoria dos problemas de saúde da comunidade (PEREIMA, COELHO, DA RÓS, 2005). 

Naquele momento em 1994, o modelo do ensino de saúde era fundamentado nos 

processos de memorização, na transferência unidirecional e fragmentada de informações 

(domínio da transmissão de conhecimentos), além de não ter relação com a realidade 

profissional. Estes se constituiam em problemas na formação dos profissionais da área. Era 

enorme desafio, portanto, incorporar uma formação acadêmica científica, técnica, ética e 

humanística a práticas de ensino centradas no trabalho profissional e que, ainda, 

considerassem a realidade em que os futuros profissionais atuariam. Fazia-se necessário 

construir um modelo de auto-aprendizado e pela educação permanente (MACHADO; 

CALDAS; BORTONCELLO, 1997). 

Dentre vários programas e incentivos elaborados para uma maior integração entre a 

Universidade e os serviços de saúde citamos: Programa UNI/ Fundação Kellog’s em 1990; 

Programa Docente Assistencial – PDA/Ministério da Saúde em 1997; PROMED em 2002, 

PROSAUDE /Ministério da Saúde em 2005. Cabe destacar a importância conferida, naquele 

momento, à necessidade de formar profissionais com o novo perfil. 

 
Um novo elemento político começou a se colocar na política de saúde, a Rede 
Unida deu um salto de qualidade na direção de congregar amplamente projetos, 
movimentos, secretarias de saúde, grupos populares envolvidos no processo de 
mudança na saúde e preocupados com a questão da formação dos recursos 
humanos.  (CECCIM, FEUERWERKER, 2004)  
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A Rede Unida, que anteriormente fora denominada de Programa Uni, de 1990, 

articulava a modificação na formação dos profissionais na área de saúde e implicava na 

reforma curricular das Universidades. A Fundação Kellogg13 enviou em 1990 cartas às 

Universidades da América Latina com a intenção de iniciar o Programa UNI - Uma Nova 

Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: União com a Comunidade. Este programa 

teve como base avaliações das experiências de Integração Docente–Assistencial (IDA)14 na 

América Latina, dos quais foram aprovados 23 projetos, entre eles, seis no Brasil15. 

(DELLAROZA et al, 2005): 

 
O Programa UNI articula a implantação de uma prática pedagógica inovadora, na 
formação de profissionais de saúde pela Universidade, uma mudança da prática de 
atenção à saúde no âmbito dos Serviços Locais de Saúde (SILOS) e um novo tipo 
de participação social com vistas à promoção da saúde e melhora da qualidade de 
vida. (...) significa, assim, uma nova etapa no desenvolvimento e nas relações entre 
os três componentes (Universidade, Sistema Local de Saúde e Comunidade) tendo, 
dentre outros, os seguintes objetivos: 
a. promover os movimentos de progresso sincrônico na educação, na prestação de 

serviços de saúde e na comunidade;  
b. criar e difundir modelos, passíveis de replicação, referentes a estes três campos;  
c. apoiar modelos de Integração Docente Assistencial no âmbito do Sistema Local 

de Saúde, baseados no trabalho interdisciplinar e multiprofissional e na 
inovação de métodos pedagógicos;  

d. promover o aprimoramento da formação profissional dos graduandos na área de 
saúde, adequando-os à futura prática profissional e às necessidades de saúde da 
Comunidade;  

e. promover a participação comunitária nas decisões relativas ao setor de saúde;  
f. apoiar o desenvolvimento de lideranças na Universidade, nos Serviços de Saúde 

e na Comunidade (MACHADO; CALDAS; BORTONCELLO, 1997 – grifo 
dos autores) 

 

Como uma possibilidade para alcançar o propósito de formar novo perfil 

profissional foi criado o currículo integrado, que Pereima, Coelho e Da Rós (2005) apontam 

como detentor de princípios e práticas indispensáveis para a escola médica nessa perspectiva: 

o uso de estratégias de aprendizagem que motivam os estudantes a buscar novos 

conhecimentos; o estudante como sujeito do processo de aprendizagem; capacitação docente; 

                                                 
13 A Fundação W. Kellogg foi criada em 1930, por W. Kellogg, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas por meio da aplicação prática de conhecimentos e de recursos. O Programa UNI foi uma das 
parcerias comunitárias para a educação de profissionais da saúde. Desde o seu surgimento, em 1990, a meta era 
redirecionar a educação de profissionais da área da saúde para os cuidados primários, promovendo mudanças nos 
modelos educacionais, nos sistemas locais de saúde e na participação ativa da comunidade nas ações de saúde. 
(ver: http://www.wkkf.org/Default.aspx?LanguageID=2  Acesso em: 12/01/2009). 
14 IDA – Integração Docente Assistencial foi um Programa geral de desenvolvimento de recursos humanos para 
a saúde no Brasil, por meio de um acordo com OPAS, MS, MEC na década de 1980. 
15 O Programa foi implantado em Universidades de vinte e três cidades da América Latina. No Brasil foram seis 
os projetos aprovados, dentre eles: Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC, e Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA (MACHADO; CALDAS; 
BORTONCELLO, 1997). 
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diversificação dos cenários de prática; e o redirecionamento do sistema de saúde para uma 

prática médica de promoção da saúde e prevenção da doença. 

Dellaroza et al (2005) discorrem sobre os princípios que constituem o currículo 

integrado em saúde: totalidade, interdisciplinaridade e relação teoria e prática.  

O primeiro princípio, totalidade, prevê que o todo e as partes sejam analisados em 

um só momento; interrelacionando conceitos e conhecimentos das diversas disciplinas. 

(DELLAROZA et al, 2005) A totalidade também pode ser entendida como integração. 

Autores como Fazenda (1994) referem-se à integração como um passo para a interação 

existente entre duas disciplinas. Para Santomé (1998, p.112) a palavra “integração significa a 

unidade das partes, que seriam transformadas de alguma maneira”. Entretanto, a soma de 

várias partes não constituiria um todo integrado, de forma que num nível maior de integração 

a unidade integrativa aparece em várias disciplinas e se constitui na interdisciplinaridade. 

Mattos (2006) menciona um primeiro sentido da integralidade na saúde relacionada 

ao movimento da medicina integral, que criticava a atitude dos médicos em detrimento de um 

atendimento fragmentado do ser humano. Essa atitude reducionista apresentou uma crítica aos 

currículos de base biomédica/flexneriana, dicotômicos e constituídos por ciências básicas e 

profissionais. 

 
A ideia era criar novos currículos, transformando as escolas médicas em produtoras 
de médicos com atitudes menos reducionistas e menos fragmentárias, médicos que 
fossem capazes de apreender seus pacientes e suas necessidades de forma mais 
integral (PINHEIRO, MATTOS et al, 2006, p.80). 
 

A integralidade da assistência pode ser entendida na dimensão política na lei n° 

8080/1990. Ela tem como um dos seus princípios, no artigo 7°, II a integralidade da 

assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema”. A partir dessa diretriz, temos que a integralidade abrange os três 

níveis de assistência16 e advém com o princípio da igualdade da assistência, em que todos os 

indivíduos têm garantido o acesso para resolução de suas necessidades de saúde.  

No ensino, o elemento integração no Currículo Integrado refere-se ao ensino da 

integralidade. Ou seja, a articulação de todos os conteúdos, matérias e módulos em todos os 

níveis de assistência à população atendida, ao mesmo tempo em que associamos os saberes 

empíricos e acadêmicos à prática profissional. 

                                                 
16 Lembramos que o SUS possui três níveis de assistência à saúde: primário, secundário e terciário. 
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O segundo princípio do Currículo Integrado, a interdisciplinaridade, aborda a inter-

relação e o diálogo interdisciplinar e articula os fragmentos de conhecimento para uma 

compreensão pluridimensional dos fenômenos (DELLAROZA et al, 2005). 

 
O currículo integrado supera a multidisciplinaridade, na direção da articulação dos 
conteúdos curriculares a partir de eixos, módulos projetos, pesquisa, resolução de 
problemas, partindo do princípio de que o aluno constrói o conhecimento 
utilizando-se de uma abordagem relacional do conteúdo. Ele será desafiado a 
realizar atividades, de forma a construir, no pensamento e pelo pensamento, as 
relações essenciais pretendidas no currículo apropriando-se delas, buscando a 
construção contínua e processual de sua própria autonomia. Esta ação significativa 
garante que os interesses, as capacidades e motivações dos alunos sejam 
mobilizados, direcionados para a construção e elaboração das sínteses necessárias 
para o apropriar-se do conhecimento (OSORIO, 2005, p.127). 
 

Segundo Erich Jantsch (apud SANTOMÉ, 1998), a interdisciplinaridade pode ser 

classificada em: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, disciplinaridade cruzada, 

interdisciplinariedade e transdisciplinaridade de acordo como as disciplinas se agregam e se 

relacionam. 

A multidisciplinaridade é primeiro nível de organização disciplinar, em que as 

matérias estão justapostas, e a comunicação entre elas é reduzida e quase sem ligação. Os 

alunos não conseguem relacionar os conteúdos. As informações contidas nessa modalidade 

são compartimentalizadas e fragmentadas de forma isolada. A pluridisciplinaridade é a 

justaposição das disciplinas caracterizada por ser uma relação de troca de informações, ou 

seja, uma acumulação de conhecimentos. Os alunos conseguem transferir algum conteúdo 

para situações e fenômenos diários. Na disciplinaridade cruzada existe a predominância de 

uma disciplina sobre as demais que prejudica a comunicação entre elas e as controla para 

alcançar seus objetivos. A interdisciplinaridade interage entre duas ou mais disciplinas e 

resulta na sua intercomunicação.  

 
A interdisciplinaridade propriamente dita é algo diferente, que reúne estudos 
complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de âmbito 
mais coletivo. A interdisciplinaridade implica em uma vontade e compromisso de 
elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são 
por sua vez modificadas e passam a depender claramente uma das outras. Aqui se 
estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas, o que resultará  em 
intercomunicação  e enriquecimento recíproco e, consequentemente, em uma 
transformação de suas metodologias de pesquisa, em uma modificação de 
conceitos, de terminologias fundamentais (SANTOMÉ, 1998, p.73). 

 

Portanto, a interdisciplinaridade tem um potencial estruturador, em que unidades 

globais numa estrutura conceitual e metodológica são compartilhadas por diversas disciplinas. 

O aluno consegue resolver problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta, 

analisar e solucionar problemas novos. Existe a desvantagem de, por algum momento, os 
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alunos não conseguirem avançar nos conhecimentos, estudando-os de forma sintética 

(SANTOMÉ, 1998). 

A transdisciplinaridade constitui o nível superior da interdisciplinaridade, de 

coordenação, integração e cooperação, em que desaparecem os ‘limites’ das disciplinas e 

constitui-se no sistema total que ultrapassa o plano das relações e interações entre eles. A 

integração acontece na medida em que se têm objetivos comuns e um ideal de unificação 

(SANTOMÉ, 1998). 

Conforme Vilela, Mendes (2003), a interdisciplinaridade estabelece uma 

interdependência entre as disciplinas e busca o diálogo com outras formas de conhecimento e 

com outras metodologias, com o propósito de apreender e construir um novo conhecimento.  

Segundo Fazenda (1994), na interdisciplinaridade encontramos uma relação de 

reciprocidade, de regime de copropriedade que possibilita o diálogo entre os interessados. 

Pode-se afirmar, então, que a interdisciplinaridade depende de uma atitude em que a 

colaboração nas diversas disciplinas conduz à interação, a uma intersubjetividade como 

possibilidade de efetivação do trabalho disciplinar. 

Portanto a interdisciplinaridade, conforme Fazenda (1994, p.97), busca “uma 

mudança de atitude frente ao problema do conhecimento, da substituição de uma concepção 

fragmentária pela concepção unitária do ser humano”. 

O terceiro item constituinte do currículo integrado, a relação teoria e prática, aborda 

os elementos anteriores e os trata de forma a constituir uma unidade indissolúvel, na qual a 

prática não é simplesmente a aplicação da teoria, mas constitui-se no ponto de partida e de 

chegada. A teoria passa a ser reformulada a partir das necessidades concretas da realidade à 

qual busca responder (DELLAROZA et al, 2005). 

Por isso, contrapõe-se à concepção tradicional de relação entre teoria e prática que 

entende os dois elementos como unidades separadas. Em outras palavras “a ilusão tradicional 

de uma teoria sem prática e de um saber sem subjetividade gera a ilusão inversa que vem 

justificá-la: a de uma prática sem teoria e de um sujeito sem saberes” (TARDIF, 2002, p. 

236). 

 Na concepção integrada o trabalho do professor pode ser considerado como um 

espaço prático e específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes e de 

teorias, de conhecimentos e de saber fazer específicos à docência que podemos relacionar ao 

aluno. O educando torna-se ator do processo, traz a sua realidade que, com o conhecimento 

teorizado pelo professor, planeja intervenções para mudar a sua prática (TARDIF, 2002). 
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A concepção integrada, indicada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Enfermagem (2001) tem como objetivos educacionais “aprender a fazer, aprender a conhecer, 

aprender a ser e aprender a conviver” (DELORS, 1998): 

(...) educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais 
que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares 
do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 
a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É 
claro que estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre 
elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta. Mas, em regra 
geral, o ensino formal orienta-se, essencialmente, se não exclusivamente, para o 
aprender a conhecer e, em menor escala, para o aprender a fazer. As duas outras 
aprendizagens dependem, a maior parte das vezes, de circunstâncias aleatórias 
quando não são tidas, de algum modo, como prolongamento natural das duas 
primeiras. Ora, a Comissão pensa que cada um dos “quatro pilares do 
conhecimento” deve ser objeto de atenção igual por parte do ensino estruturado, a 
fim de que a educação apareça como uma experiência global a levar a cabo ao 
longo de toda a vida, no plano cognitivo como no prático, para o indivíduo 
enquanto pessoa e membro da sociedade (DELORS, 1998, p.89-90). 
 

A relação teoria e prática torna-se um importante constituinte do CI, pois as ações 

integrativas permitirão um conhecimento mais global do aluno, ficando mais próximo dos 

desafios que ele enfrentará na realidade profissional dinâmica, posterior à sua graduação. 

A constituição de um currículo com base nestes três elementos: a integração, a 

interdisciplinaridade e a relação teoria e prática deve permitir, na formação em saúde e na 

Enfermagem, a construção de um profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, 

capaz de conhecer e intervir nos problemas e determinantes de saúde-doença mais prevalentes 

no perfil epidemiológico nacional e ser promotor da saúde integral do ser humano. Por meio 

da integração dos saberes, da articulação das disciplinas (interdisciplinaridade) e da relação 

entre os conhecimentos e a realidade, o profissional formado conseguirá exercer sua profissão 

compreendendo as dimensões e necessidades do ser humano como um todo; problematizar, 

refletir, ser crítico e intervir na realidade para transformá-la e promover saúde. 
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4 O CURRÍCULO INTEGRADO EM ENFERMAGEM NA FURB 

 

Iniciamos este capítulo com a descrição dos procedimentos teórico–metodológicos 

da pesquisa, enfatizando seu caráter qualitativo segundo Minayo(1998) e Quivy; 

Campenhoudt (2003). Em seguida, apresentamos nossos primeiros resultados: o resgate da 

história do Curso de Graduação em Enfermagem da FURB e contexto da sua criação, feito por 

meio de entrevistas e da análise dos documentos relativos ao Curso e à formação profissional 

em Enfermagem.  

Em seguida apresentamos os resultados das entrevistas com a percepção dos 

docentes integralizadores acerca do CI e de sua função; as estratégias de implementação do 

CI; o perfil do profissional enfermeiro(a) e a demanda de mercado e, por fim, os desafios do 

CI do Curso de Graduação em Enfermagem da FURB. 

 

4.1 Procedimentos Teóricos–Metodológicos 

 

A pesquisa social é entendida por Minayo (1998, p.23) como “a atividade básica das 

Ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”. Tendo em 

vista a característica desta pesquisa, que busca identificar a percepção dos professores 

integralizadores acerca do Currículo Integrado e por meio deles identificar seus constituintes, 

a abordagem qualitativa da pesquisa social se torna mais adequada, pois: “o objeto das 

Ciências Sociais é essencialmente qualitativo” para os objetivos propostos na pesquisa.  

Este trabalho, portanto, tem por objeto a dinâmica de funcionamento do currículo 

integrado do curso de Enfermagem da FURB e, por objetivo, compreender as suas estratégias 

de implementação. Como objetivos específicos buscamos: 

- caracterizar a percepção e concepção dos docentes integralizadores sobre CI; 

- identificar a percepção dos docentes integralizadores sobre seu papel na 

implementação do CI; 

- identificar as estratégias utilizadas para a efetivação dos princípios do CI: 

interdisciplinaridade, totalidade e relação teoria e prática; 

 - identificar as principais dificuldades para a efetivação do CI na FURB. 

A fim de atingir os objetivos propostos, como técnica de coleta de dados utilizamos a 

análise documental e entrevistas. A análise documental foi considerada necessária porque os 

documentos nos ofereceram dados importantes para a pesquisa e auxiliaram na compreensão 
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da concepção e dos procedimentos legais de implantação do Currículo Integrado. Segundo 

Pimentel (2001), estudos baseados em documentos como material primordial, sejam elas 

revisões bibliográficas ou pesquisas historiográficas, extraem deles análise que poderá ser 

organizada e interpretada de acordo com os objetivos da pesquisa.  

A base empírica foi constituída de entrevistas e análise documental. Os documentos 

analisados foram: 

- Diretrizes Curriculares Nacionais - Resolução CNE/CES n° 03 de 07/11/ 2001 (Anexo II); 

- Projeto de viabilidade e autorização do curso de Enfermagem da FURB - outubro de 2002; 

- Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, reestruturado em 2006 (Anexo I); 

- Processo de reconhecimento do curso de Enfermagem encaminhado pela FURB ao Conselho 

Estadual de Educação de SC - agosto de 2006; 

- Relatório da Comissão Verificadora para o reconhecimento do curso de Enfermagem do 

Conselho Estadual de Educação de novembro de 2006;  

- Parecer do Conselho Estadual de Educação n°434 - dezembro de 2006; 

- Relatório da FURB de atendimento às recomendações contidas no relatório da Comissão 

verificadora de julho de 2007. 

Os documentos foram solicitados e obtidos junto à Coordenação do Curso de 

Graduação em Enfermagem. Vale ressaltar que a Coordenação do curso sempre demonstrou 

interesse na realização desta pesquisa, dando-nos o apoio necessário à sua realização. 

A utilização de entrevistas foi escolhida pela necessidade de compreender as respostas 

dos entrevistados e refletir sobre o objeto da pesquisa. Souza (1998), afirma que ao realizar e 

vivenciar a entrevista observamos a importância da intuição e do imaginário para a “escuta 

sensível na educação”. 

Cabe destacar que, durante as entrevistas, foram feitas observações e anotações em 

diário de campo relacionadas às questões realizadas aos sujeitos. A observação participante 

entendida como “o momento que enfatiza as relações informais do pesquisador no campo” 

(MINAYO, 1998, p.107) foi utilizada como forma de complementação das informações, 

fornecendo dados que pudessem complementar os dados obtidos nas entrevistas e nos auxiliou 

na análise e discussão dos dados posteriormente ao momento das entrevistas. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2003) a observação se constitui no método de 

investigação social que capta os comportamentos no momento em que eles se produzem em si 

mesmos e o pesquisador pode estar atento a esses comportamentos, bem como suas laterações 

decorrentes dos efeitos produzidos pelo método investigativo. 
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Quanto aos sujeitos de pesquisa consideramos fundamental conhecer os profissionais 

que conceberam a proposta do CI para compreender sua concepção e, também, os que 

efetivamente fazem o CI - os integralizadores que se constituem em professores responsáveis 

pela integração das relações entre aluno, professores, coordenação, áreas de conhecimentos, 

módulos e fases. 

Sendo assim, os sujeitos desta pesquisa, dez ao total, foram constituídos por: 

(i) oito professores integralizadores do Curso de Graduação em Enfermagem, sendo um deles 

a Coordenadora do curso, responsável por implementar e acompanhar sua evolução, avaliação 

e reestruturação curricular após o reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação/SC em 

janeiro de 2007; 

(ii) dois docentes responsáveis pela elaboração do projeto do Curso de Enfermagem, em 2002. 

Também coube a eles participarem do planejamento de viabilidade e efetiva implantação do 

Curso de Graduação de Enfermagem na FURB. 

As entrevistas foram realizadas entre dezembro 2007 e janeiro/2008 com apoio de 

um roteiro semi-estruturado (ver Apêndice A, B e D). Todas as entrevistas foram iniciadas 

com a explicação do tema e objetivos da pesquisa e preenchimento do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice C). As entrevistas ocorrerram na última semana 

letiva do ano, um total de seis, e quatro aconteceram em janeiro na Universidade. Foi 

realizado um contato telefônico com os docentes, solicitando sua participação, e agendado 

local e data, sendo que duas entrevistas foram realizados no domicílio, uma no consultório da 

docente, sete na Universidade. 

É importante explicitar que o instrumento de entrevista foi elaborado na forma de 

questionário. Este foi previamente apresentado a cada sujeito da pesquisa que pode optar entre 

realizar a entrevista gravada ou responder ao questionário. Cinco sujeitos preferiram preencher 

questionários e, nesses casos, em função da presença da pesquisadora, houve a possibilidade 

de diálogo, pois, enquanto preenchiam, explicavam o que haviam escrito para compreensão da 

pesquisadora. Houve cinco sujeitos que preferiram gravar a entrevista, e essas foram 

transcritas posteriormente. 

Os procedimentos de análise de dados começaram com a transcrição das entrevistas 

gravadas e digitação dos questionários e anotações do diário de campo. Utilizamos como 

referencial metodológico da pesquisa Minayo (1998), e Quivy e Campenhoudt (2003) que 

definem como objetivo da análise dos dados da pesquisa ultrapassar a incerteza, enriquecer a 

leitura e ter um olhar além do imediato para a compreensão de significações e integração das 
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descobertas. Nesse sentido, os dados foram analisados de forma a contemplar os objetivos 

propostos, procurando descrever o conteúdo manifesto de cada sujeito e interpretá-los.  

Para organização e sistematização das informações coletadas em entrevista 

utilizamos a técnica de análise de conteúdo Minayo (1998, p.199), “faz parte de uma histórica 

busca teórica e prática no campo das investigações sociais”. Busca-se a lógica na interpretação 

dos dados no material qualitativo e constitui-se na técnica para análise dos dados que parte do 

recorte feito pelos pesquisadores de acordo com sua significação, ou seja, compreende a 

objetividade e a subjetividade do material analisado. 

Segundo Minayo (1998), a análise do conteúdo pode ser desdobrada em três etapas: a 

pré–análise, a exploração do material e o tratamento dos dados obtidos e sua interpretação. Na 

primeira são constituídas as seguintes tarefas: a leitura flutuante, a constituição do corpus e a 

formulação de hipóteses e objetivos. Na segunda obtém-se a transformação dos dados brutos 

para alcançar a compreensão do texto e na terceira os resultados são submetidos a inferências 

e interpretações. 

Nesta pesquisa, os dados foram trabalhados de acordo com a análise de conteúdo de 

Minayo (1998). A análise do material, segundo a autora, tem três finalidades: perceber na 

mensagem dos dados seu significado contido e ultrapassar a incerteza; enriquecer a leitura, 

ultrapassando o olhar imediato e espontâneo para alcançar a compreensão de significações e 

por fim integrar as descobertas que vão além da aparência. 

 
Na busca de atingir os significados manifestos e latentes no material qualitativo têm 
sido desenvolvidas várias técnicas como análise de expressão, análise de relações, 
análise temática e análise de enunciação. Estudando a proposta de cada uma dessas 
modalidades perceberemos que cada uma enfatiza aspectos a serem observados nos 
textos dentro de pressupostos específicos (MINAYO, 1998, p.204). 
 

Os dados foram organizados a princípio, por questões respondidas. A seguir, foram 

analisadas as respostas de cada questão separadamente com a finalidade de identificar 

‘unidades de significação’ ou ‘unidades de sentido’, definidas por Minayo (1998) como uma 

palavra ou expressão significativa no relato das respostas obtidas para posteriormente 

mensurar sua frequência apesar de considerar todas as unidades de sentido encontradas. 

Em seguida foram realizadas inferências sobre os dados de cada unidade de sentido 

encontrada com base no referencial teórico e metodológico utilizado na pesquisa, para a 

construção das categorias. Essas serão apresentadas e discutidas a seguir. 
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4.2 Breve Histórico e características do Curso de Graduação e em Enfermagem da 

FURB 

 

Nesse breve histórico, contextualizamos o Curso de Graduação em Enfermagem da 

FURB no âmbito dos Cursos de Graduação em Saúde da Universidade a partir de documentos 

que descrevem/retratam sua proposta de formação por meio do Currículo Integrado. 

 

4.2.1 A criação dos Cursos de Saúde da FURB e a do curso de Enfermagem 

 

A Universidade Regional de Blumenau iniciou suas atividades em 1964, com o 

Curso de Ciências Econômicas - os primeiros do interior do estado de Santa Catarina. A escola 

foi transformada em Fundação Universitária de Blumenau em 1967. Ao longo do tempo, o 

regime jurídico passou por diversas formas até a atualidade, em que a FURB é órgão 

autônomo da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, uma instituição de 

direito público, com autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e 

patrimonial, conforme Estatutos e Regimento Geral da Fundação a que pertence. 

O primeiro Curso de Graduação na área da Saúde foi implantado em 1975 com o 

curso de Educação Física. A criação de outros ocorreu apenas a partir da década de 1990, 

quando se começou a estruturar a área de saúde da Universidade. O curso de Enfermagem 

constava no Plano Plurianual do Centro de Ciências da Saúde conforme projeto de viabilidade 

(2002). 

Assim, foram criados: Medicina (1990), Fisioterapia (1994), Psicologia (1995), 

Odontologia (1998), Farmácia (1999); e mais recentemente os cursos de Enfermagem 

(2003)17, Nutrição (2004) e Medicina Veterinária (2005). Todos os cursos de saúde – total de 

nove - estão alocados no Centro de Ciências da Saúde da Universidade. 

Em 2001, em função da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e do DCN-

Saúde (2001), os cursos de Saúde da FURB criados antes desta data, precisaram ter adequados 

seus currículo e projetos políticos pedagógicos. Os cursos criados nos anos recentes, posterior 

a 2001, como Enfermagem, Nutrição e Medicina Veterinária, desde o início buscaram 

funcionar segundo uma estrutura de currículo com visão globalizada, organizados por projetos 

interdisciplinares ou módulos numa concepção integrada. O curso de Enfermagem foi pioneiro 

na FURB, constituindo o Currículo Integrado-CI. 

                                                 
17 Informações no site da Universidade: www.furb.br Acesso em: 05/01/2008 às 15horas. 
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A criação do Curso de Enfermagem estava previsto no Planejamento Plurianual do 

Centro de Ciências da Saúde agregado à abertura de Unidades Básicas com Programas de 

Saúde da Família – PSF, incentivados pelo Ministério da Saúde, uma vez que o novo modelo 

de saúde do país passou a demandar maior número de profissionais desta área18 Houve ainda a 

identificação de necessidade de enfermeiros(as) na Região do Médio e Alto Vale de Itajaí 

descrito no projeto de viabilidade (FURB, 2002). 

Para a criação do Curso foi feita uma uma Comissão para realizar um estudo de 

viabilidade em 1999 (FURB, 2002). Neste contexto, conforme Portaria nº 510/2001 de 

21/08/2001, foi designada uma Comissão encarregada da elaboração do projeto de viabilidade, 

funcionamento e autorização do curso de Enfermagem.  

A Comissão analisou por dois anos o mercado de trabalho existente no Alto Vale do 

Itajaí e na região, além da capacidade estrutural e profissional da Universidade. O resultado 

desse estudo foi transformado no projeto de viabilidade do curso e foi aprovado conforme 

Parecer da Universidade nº 317 de 10/12/2002. 

O projeto de viabilidade aponta como justificativa a necessidade social do curso em 

moldes “inovadores”. Segundo o referido documento, o modelo biologicista de base 

flexneriana não conseguiu melhorar o estado de saúde da população. Diante disso, foi pensado 

nesse desafio ético, técnico e político dos profissionais frente à sociedade com sua ciência e 

tecnologia para encontrar novas formas de prevenir, diagnosticar, tratar e reabilitar agravos e 

promover a saúde, nas dimensões do indivíduo, família e coletividade (FURB, 2002). O Curso 

de Enfermagem vinha justamente para atender a demanda de mercado profissional, voltado 

para atender um modelo de saúde preventivo.  

O primeiro vestibular aconteceu no segundo semestre de 2002. O início do Curso de 

Graduação em Enfermagem deu-se em 24 de fevereiro de 2003.  Seu reconhecimento pelo 

Conselho Estadual de Educação ocorreu após a formação da primeira turma sob Decreto 

Estadual nº 007 de 17 de janeiro de 2007. Ele está estruturado em oito semestres letivos e tem 

duração de quatro anos. Cada semestre é considerado uma fase e cada uma dessas está 

organizada em módulos. Para efetivar a proposta do CI, existe um professor com a função de 

integrar os módulos, professores e alunos de cada fase e, também, as fases entre si – é o 

chamado professor Integralizador. 

 

                                                 
18 A Lei nº 7498 de 1986, que regulamentou o exercício da enfermagem no Brasil, definiu que as atividades do 
auxiliar e do técnico de enfermagem nos postos de saúde do SUS só poderiam ser realizadas sob a supervisão de 
um enfermeiro(a). Em função disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau teve necessidade de 
contratar profissionais devidamente qualificados para esta função. (FURB, 2002). 
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4.2.2 Características do Curso de Graduação em Enfermagem/FURB 

 

O Projeto Político Pedagógico ou Projeto Educativo é parte de um processo de 

Planejamento Educativo, de um plano global da Instituição. Ele define o projeto formativo, o 

tipo de ação educativa e tem valor de articulação prática, da memória do significado da ação e 

envolve a construção coletiva do conhecimento (VASCONCELLOS, 2000). 

O PPP do Curso de Enfermagem da FURB foi concebido de modo a contemplar um 

Currículo Integrado, capaz de articular as áreas de conhecimento partindo de grandes temas 

centrais, denominados eixos norteadores. Estes eixos são denominados de acordo com o ciclo 

vital do indivíduo, ou seja, são feitos recortes da vida do paciente e a assistência à saúde 

direciona suas ações para aquele período. Por exemplo, na primeira e na segunda fase do curso 

o aluno estuda a saúde, a sociedade e a família. Na terceira fase estuda a avaliação do estado 

de saúde do indivíduo. Na quarta fase estuda a saúde da criança, adolescente e da mulher. Na 

quinta fase estuda a saúde do adulto, e nas duas últimas fases que correspondem ao estágio 

obrigatório na saúde hospitalar e coletiva. Esses eixos norteadores são compostos por módulos 

que também possuem denominações articuladas com seus respectivos eixos. Os módulos 

substituem o que, no currículo tradicional, eram chamadas de disciplinas e no currículo 

integrado denominam-se áreas de conhecimento. 

O PPP de Enfermagem foi inicialmente construído pela comissão que elaborou o 

projeto de viabilidade do curso. Ele indica como objetivo do curso formar o aluno 

enfermeiro(a) geral, crítico e humanista, dando-lhe base qualitativa para o exercício 

profissional, com princípios éticos e científicos, e capacitá-lo para identificar os problemas de 

saúde e doença, fundamentando-se no perfil epidemiológico, para intervir sobre os 

determinantes biológicos, psicológicos e sociais da comunidade – população.  

 
Formar o profissional Enfermeiro/Enfermeira geral humanista e crítico, 
qualificando-o para o exercício profissional, com base no rigor científico e 
intelectual, pautado nos princípios éticos, capacitado para conhecer e explicar os 
problemas/situações de saúde-doença com base no perfil epidemiológico, intervindo 
sobre seus determinantes bio-psico-sociais. 
Formar o Enfermeiro para atuar com senso de responsabilidade social e 
compromisso com o exercício da cidadania, promovendo a saúde integral do ser 
humano. (PPP, 2006, p.3). 

 

Compreendemos como formação geral ou generalista, o enfermeiro(a) capaz de 

trabalhar nos três níveis de assistência à saúde: na atenção primária, secundária ou terciária; ou 

seja, o enfermeiro(a) preparado para trabalhar na saúde pública ou na saúde hospitalar e 

complementar. 
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A formação humanista que tem origem no Humanismo19, é inspiradora dos conceitos 

encontrados na Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, 

p.6), que preconiza “tornar mais humana a relação com o usuário do SUS”. A Política 

Nacional de Humanização tem como princípios norteadores: 

 
1. Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e 
gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de 
compromissos/responsabilização 
2. Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção 
de sujeitos. 
3. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 
transdisciplinaridade e a grupalidade. 
4. Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em 
conformidade com as diretrizes do SUS. 
5. Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços 
da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos 
(BRASIL, 2004, p 9-10). 

 

 Humanizar, neste contexto, é “ofertar atendimento de qualidade articulando os 

avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das 

condições de trabalho dos profissionais”. A formação humanista, portanto, baseia-se na 

formação de um profissional que inclua no seu cuidado, a busca do conhecimento do ser 

humano em sua complexidade, com a valorização das suas subjetividades e escuta de suas 

necessidades. 

E para a formação crítica, autores como Tacla (2002) aferiram que o pensamento 

crítico pode ser definido como pensamento reflexivo e racional. Esse conceito enfatiza a 

tomada de decisões, ou seja, a escolha de uma alternativa, para uma dada situação. O seu 

desenvolvimento pode promover no aluno possibilidades de habilitá-lo para analisar 

consistentemente a realidade e os problemas sociais. Nesta perspectiva, as estratégias de 

ensino perdem a validade quando desarticuladas dos problemas presentes no cotidiano. As 

origens do pensamento crítico são do período socrático e citado por John Dewey no início do 

século XX, como pensamento reflexivo20. 

Ainda segundo Tacla (2002) pensar criticamente implica em uma elaboração mental 

que busca analisar os fatos, criar hipóteses, procurando ver o problema sem ideias pré-

concebidas, o propósito de explorar uma situação, fenômeno ou questão em que as hipóteses e 

                                                 
19 O Humanismo na Renascença teve propósitos de valorização do ser humano - antropocentrismo. Na saúde, 
coloca-se o ser humano no centro de seu cuidado. Ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo acesso em: 
12/01/2009 às 2:30horas. 
20 Para Dewey (apud VIEIRA, 2000) o pensamento reflexivo do indivíduo se constituía no objetivo educacional. 
Afirmava que o pensador reflexivo era aquele que analisava a ação, utilizava seu conhecimento para testar as 
hipóteses e possíveis consequências e soluções. O interesse crescente pelo ensino do pensamento crítico estava 
relacionado com a tarefa de educar e preparar o aluno para ter sucesso em sua vida profissional. 
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as conclusões integrem as informações que a justifiquem. O pensamento reflexivo tem o 

objetivo de partir da reflexão das questões da prática profissional para a transformação do 

processo de ensino. 

Torna-se necessária a aprendizagem do pensamento crítico para tornar o aluno 

capacitado para o exercício profissional. Esse faz algumas exigências em relação ao 

profissional enfermeiro(a), que acaba assumindo posições administrativas e gerenciais dentro 

de empresas, postos de saúde, clínicas e hospitais, e precisa estar preparado para essas novas 

funções.  

Essa proposta vem ao encontro do que o SUS estabelece em suas diretrizes: 

universalidade, integralidade, equidade e participação popular. A proposta do PPP 

Enfermagem FURB também está alinhada com a concepção de saúde encontrada em autores 

que concebem a formação em saúde voltada/pautada em Pereima, Coelho, Da Rós(2005) e 

Dellaroza et al (2005), assim como na DCN, segundo o qual a formação deve ser geral, 

humanista, crítica e reflexiva. 

 
Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando 
egresso/profissional: I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva. Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no 
rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e 
intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 
epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 
dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso 
de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da 
saúde integral do ser humano (Resolução n° 03/2001). 

 

Para tanto, o currículo do curso foi elaborado com a seguinte organização: 
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Os eixos norteadores são compostos pelos módulos e constituídos por áreas de 

conhecimento. Retornamos ao exemplo na primeira fase, cujo eixo norteador denomina-se 

‘Saúde e Sociedade’ e possui os seguintes módulos: Enfermagem no Contexto Social; 

Trabalho em Saúde; Ser Humano e Saúde; Saúde e Doença e Filosofia em Enfermagem. O 

módulo: Enfermagem no contexto social tem as seguintes áreas de conhecimento ou 

disciplinas: Sociologia da Saúde, com um crédito21; Português, com um crédito; Antropologia, 

com um crédito; e Enfermagem com dois créditos. 

Ao analisarmos os oito eixos nortadores do currículo podemos observar que dois 

(25%) têm denominações associados à saúde hospitalar, e os demais tem denominações gerais 

associadas à saúde ou saúde pública (75%). Da mesma maneira ao observarmos os módulos 

com seus respectivos eixos, temos dois eixos com módulos com denominações hospitalares. 

Entretanto, sabemos por meio das entrevistas dos sujeitos que as atividades práticas22 

da 2ª a 6ª fase, somente uma fase (20%) acontece na saúde pública. Nas outras quatro fases 

(80%) as atividades práticas acontecem no ambiente hospitalar. 

Da mesma forma, os projetos de fase, que correspondem a trabalhos acadêmicos que 

os alunos precisam fazer em cada fase em que são englobados todos os conteúdos e tenta-se 

articular todas as áreas de conhecimento respectivas. São trabalhos orientados pelos 

professores das fases e cada um tem suas especificidades, mas em geral, permite-se ao aluno 

escolher o paciente e o local de estudo para sua elaboração.  

Considerando isso, e que em todas as fases os alunos têm que realizar o projeto, 

somente na 2ª e na 8ª fase os trabalhos são na área de saúde pública, que correspondem 

aproximadamente 25% dos trabalhos realizados no curso. 

Essas inferências- as denominações dos módulos voltados para a saúde pública ou 

genéricas e a elaboração dos projetos de fase eminentemente hospitalar, nos mostram que o 

currículo fora pensado de forma generalista, mais preventivo e voltado para a saúde pública, 

porém, na prática tem sido implantado voltado para a saúde curativa e hospitalar. 

A efetivação do currículo depende das situações de aprendizagem propiciadas pelos 

módulos. As situações de ensino-aprendizagem que favorecem a integração dos conteúdos, 

segundo Santomé (1998), permitem aos estudantes tomar decisões com relação ao seu 

desenvolvimento, desempenhar um papel ativo, engajar-se na pesquisa das ideias, 

                                                 
21 O sistema de créditos corresponde a forma de organização das horas-aula ministradas. Cada crédito 
corresponde, portanto a 18h/a. 
22 As atividades práticas podem ser identificadas no currículo na 2ª,3ª e 4ª fase como Práticas Interdisciplinares e 
Multiprofissionais I, II e III respectivamente. Na 5ª e na 6ª fase não aparecem no currículo, mas os módulos 
contemplam créditos práticos, que corresponde às aulas práticas. 
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comprometer-se com a realidade, reunir alunos com diferentes interesses e níveis de 

capacidade e não impor rendimentos e resultados, ter idéias, que possa analisá-las, 

experimentar algum fracasso e risco, reescrever e aperfeiçoar esforços iniciais, controlem o 

que foi feito submetê-los à análise, acolhida de interesses dos alunos para que se 

comprometam socialmente. 

No curso de Enfermagem da FURB, foi definido como método privilegiado de 

promover a formação do aluno a Metodologia da Problematização. A educação 

problematizadora existe desde a Antiguidade grega. Sócrates se utilizava da arte de estimular 

ideias através da problematização, por meio de perguntas e respostas, para afirmar que o 

conhecimento era a base de toda ação a ser realizado pelo indivíduo pelo método dialético 

(BERBEL, 1999). 

Podemos considerar que a Metodologia da Problematização visa a reflexão dos 

alunos da observação da realidade, questionando-a e problematizando-a, pensando sobre os 

problemas encontrados, teorizando os conteúdos e ação-intervenção, fundamentando-se nas 

relações com o ensino-serviço, trabalho-comunidade, ocorrendo também entre o grupo de 

alunos, comunidade e equipe multiprofissional. O PPP do curso adota essa diretriz: 

 
A principal opção metodólogica do curso é pela Metodologia da Problematização. 
Esta metodologia privilegia uma efetiva integração entre ensino, serviço e 
comunidade, entre a educação e trabalho, tendo como eixo norteador o processo de 
trabalho em saúde / Enfermagem e os determinantes do processo gerador de saúde e 
doença, considerando o trabalho e a pesquisa como princípio educativo e tendo como 
pano de fundo as características sócio – culturais do  meio em que o processo de 
ensino e aprendizagem se desenvolve (PPP,2006, p.6). 

 

Para o alcance da aprendizagem baseada na metodologia da problematização com a 

transformação da realidade e o alcance dos objetivos educacionais, o currículo do curso de 

Enfermagem da FURB tem os seguintes princípios: 

 
Elaboração do conhecimento pela integração dos conteúdos através da 
interdisciplinaridade tomando como referência a rede explicativa dos conteúdos, 
baseados no referencial do nosso currículo e o processo de trabalho do enfermeiro, 
tendo como finalidades o aprender a aprender, a visão crítica dos problemas sociais, 
a intervenção baseada na bioética; o processo ensino – aprendizagem realiza-se 
através da observação da realidade, questionamento da experiência e conhecimento 
acumulado pelo estudante, reflexão sobre os problemas encontrados, teorização dos 
conteúdos e ação/ intervenção, utilizando Metodologia da Problematização, tendo 
destaque a relação ensino- serviço, trabalho – comunidade, a aprendizagem ocorre, 
também, através do trabalho em grupo/ equipe multiprofissional (PPP, 2006, p.6). 

 

Para conseguir a integração das áreas de conhecimentos ou conteúdos, o currículo 

está estruturalmente organizado de forma interdisciplinar por oito eixos norteadores, por 
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módulos que são integralizados por Projetos. Em cada fase, portanto, os alunos desenvolvem o 

projeto orientado por professores das áreas básicas e específicas, que articulam todas as áreas 

de conhecimento daquele módulo. Ao final de cada semestre são apresentados os projetos de 

fase sob a forma de comunicação num Seminário de Pesquisa (PPP, 2006). 

Segundo Santomé (1998) existem duas formas de integração do currículo: os centros 

de interesse decrolyanos e o método de projetos. Criado por Ovide Decroly, parte de uma 

filosofia dos resultados de pesquisas sobre a infância em que “O programa deve tender à 

unidade, no sentido de que todas as suas partes devem relacionar-se entre si, formando um 

todo indivisível”; “Toda a criança deve estar em condições de obter um provento máximo do 

ensino dado”; “Todo o ser humano deve possuir um mínimo de conhecimentos que lhe 

permitam compreender as exigências da vida em sociedade, as obrigações que ela impõe e as 

vantagens resultantes, em uma palavra, que esteja em situação de adaptar-se gradualmente à 

ela”; e o último “É necessário que a escola utilize e propicie o desenvolvimento de todas as 

fases da individualidade infantil”, que promova o desenvolvimento integral de sua 

personalidade individual e social. (SANTOMÉ, 1998, p.194). 

Segundo o autor, Decroly agrupou as necessidades básicas de alimentar-se, lutar 

contra a intempérie, defender-se contra os perigos e agir e trabalhar solidariamente. “Assim, os 

eixos de interesse são ideias ao redor das quais convergem as necessidades fisiológicas, 

psicológicas e sociais da pessoa” (SANTOMÉ, 1998, p.194).  

A proposta de integração pelo método de projetos, ainda segundo Santomé (1998), é 

uma filosofia curricular em que coincide com os centros de interesse, porém ressalta-se mais 

as dimensões utilitaristas do conhecimento a ser manejado nas instituições escolares, em que 

são frisadas as dimensões práticas do conhecimento.  

Na Universidade Estadual de Londrina a integração curricular acontece em forma de 

espiral que propõe a organização do curso partindo-se do geral para específico, em níveis 

crescentes de complexidade. Os anos são estruturados em módulos interdisciplinares, e esses 

são organizados em unidades de ensino temáticas que sugerem a sequência de atividades em 

torno de conceitos-chave para o alcance de desempenhos necessários para a formação de 

enfermeiro(a) (DELLAROZA et al, 2005). 

São diretrizes políticas e pedagógicas do Curso de Enfermagem da UEL, segundo 

Dellaroza el al (2005): entendimento do currículo como processo; concepção política 

pedagógica crítica – reflexiva; concepção de homem como um ser histórico–social, capaz de 

transformar o mundo; equilíbrio entre vocação técnica científica humanista; organização 

integrada de conteúdos; análise do fenômeno em sua totalidade; interdisciplinaridade; teoria e 
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prática indissolúveis; integração ensino–serviço–comunidade; aprendizagem significativa; 

mobilização para transformações sociais; pedagogia problematizadora, atividades pedagógicas 

e métodos de solução de problemas biopsicossociais, seleção de problemas que atendem aos 

interesses dos cidadãos, educação dialógica, valorização dos conhecimentos prévios dos 

estudantes e avaliação progressista. 

A organização dos conteúdos no Currículo Integrado pode ser realizada de forma a 

agregar conteúdos partindo de uma idéia central - que pode ser um tema, questões da vida 

diária, conceitos, períodos históricos, espaços geográficos (DELLAROZA et al, 2005). 

Na FURB, outra forma de integralização descrita no PPP (2006) é a participação de 

todos os professores do módulo, na confecção dos planos de ensino. O acompanhamento das 

atividades e organização de cada Eixo fica sob a responsabilidade do Professor Integralizador, 

que acompanha as atividades de cada Eixo/fase, mediando as relações entre professores, 

alunos e coordenação. Cabe destacar a importância da atuação do Professor Integralizador 

para a consecução do CI. Ele tem várias funções como: 

 
De interlocutor com o Colegiado do curso, acompanhando a trajetória do aluno e 
articulando propostas de encaminhamento; de articulador de canais de comunicação 
entre os professores dos Módulos/Matérias/Disciplinas; de promotor de encontro e 
confronto dos projetos existenciais dos alunos, a partir de conhecimentos, 
comportamentos, atitudes, sentimentos e valores gerados na sua vida acadêmica; de 
mediador das relações do aluno com o mundo, do aluno com o outro, numa 
descoberta de leituras coletivas da realidade na construção de uma solidariedade 
social; de apoio ao aluno na construção coletiva de transformação da realidade; de 
ajuda ao aluno a superar a visão compartimentalizada dos fatos, ações, conceitos e 
idéias comuns nos currículos; articulador entre os professores das diversas áreas de 
conhecimento e os alunos, em situações concretas, nos diversos espaços de 
aprendizagem (laboratório, sala de aula, ambulatórios, hospitais, escolas, 
comunidade e serviços); de organização, acompanhamento e controle, em conjunto 
com o colegiado de curso, do processo de elaboração dos Planos de Ensino-
Aprendizagem referente a cada área correlata do Módulo/ Matéria/Disciplina, por 
semestre letivo (PPP, 2006, p.7). 

 

Apesar de elaborado com funções que promovem a integralização das relações no CI, 

questionamos se algumas dessas acontecem na prática diária dos Professores Integralizadores. 

Ressaltamos sua importância enquanto elemento e estratégia fundamental para que o CI 

alcance seus objetivos e destacamos a possibilidade de excesso de funções destinada a tão 

importante tarefa. 

Em relação ao currículo, ressaltamos que, embora o CI apresente módulos 

relacionados aos grandes eixos norteadores e mostre a integração entre as áreas de 

conhecimento, a forma de grade pode lembrar um currículo tradicional composto de 

disciplinas, o que pode nos fazer pensar que pode não conseguir parecer inovador. 
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Relacionamos que o PPP da FURB segue as linhas da proposta das DCN e SUS, com 

um ensino mais integrado, que possibilita um olhar mais holístico na prática de Enfermagem. 

Entretanto, alguns itens foram apontados quando do processo de reconhecimento do 

curso sob Parecer CEE/SC n° 133/2006. Em relação ao Projeto Político Pedagógico, pode ser 

destacado que: 

 
Embora o perfil profissiográfico e a concepção curricular sejam coerentes a esta 
lógica de formação e representem um avanço em termos de organização curricular 
integrada, algumas defasagens precisam ser trabalhadas, de modo a operacionalizar e 
dar visibilidade, ao que se propõe no plano das expectativas e dos princípios eleitos. 
Isso se mostra possível pelo que foi observado em termos de condições político-
institucionais, apoio e compromisso da administração superior e o grande potencial e 
envolvimento do corpo docente. Além disso, evidencia-se compromisso do grupo 
com o processo de construção permanente que envolve a implantação de um PPP 
(CEE/parecer n° 133/2006, p.3). 

 

Como aspectos positivos foram destacados o ensino integrado, a figura do professor 

integralizador, os trabalhos de conclusão dos módulos (correspondem aos projetos de fase). E 

como pontos a serem melhorados a “distribuição da carga horária na organização de cada 

módulo integrado, bem como a coerência com os objetivos do projeto, com as competências 

determinadas pelas DCNs e com a amplitude de diferentes campos de prática profissional 

generalista”. 

Dessa maneira, foi recomendado que se reformule/atualize o PPP com a participação 

discente, docente, assessoria externa, fortalecimento do compromisso com as necessidades 

regionais e diálogo com profissionais do campo. Uma segunda recomendação foi a 

composição do quadro de professores efetivos enfermeiros(as) por meio de concurso. 

Desenvolver ações de estímulo à pesquisa e extensão, à capacitação stricto sensu dos 

docentes; melhoria dos espaços de trabalho para os professores e coordenação do curso e 

participação efetiva da instituição em situações de conflito que limitam a autonomia e 

qualidade do processo de ensino e de aprendizagem nos campos de prática profissional - foram 

também recomendações feitas pela comissão verificadora. 

A partir das recomendações da Comissão Verificadora, podemos observar que o CI 

apresenta problemas e desafios que podem ser superados. 

Destacamos, entre as referências teóricas utilizadas, os autores que descrevem os 

desafios encontrados nesse processo. Dellaroza et al (2005) descrevem desafios na vivência do 

Currículo Integrado ligados à infra-estrutura, tais como número reduzido de salas, recursos 

audiovisuais, deficiências no laboratório de informática. Assim como, outros pontos 

importantes: 
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Construção coletiva, processo democrático e participativo, discussão teórica a partir 
da prática, diversificação das estratégias de ensino, sucessivas aproximações 
reestruturando os desempenhos e conteúdos dos módulos por nível de atendimento, 
alteração do sistema de avaliação, acrescentando ao cognitivo as habilidades e 
atitudes, busca de novos conhecimentos ou aprofundamento de outros para ampliar 
a visão do contexto social e suas relações com o setor de saúde e de educação, 
inserção dos campos de estágio não utilizados anteriormente, utilização da 
realidade local e nacional como referência para o desenvolvimento das atividades 
do processo de ensino e aprendizagem, realização de pesquisas direcionadas para a 
prática pedagógica. (DELLAROZA et al, 2005, p.164). 

 
Já Pereima, Coelho, Da Rós(2005, p.128) enfatizam que para uma alteração do 

currículo tradicional para o integrado são necessárias várias modificações como: 

 
A necessidade da profissionalização continuada para o fortalecimento do coletivo 
docente em processo contínuo. 
A alteração da lógica da organização do conhecimento, superando-se por 
incorporação os elementos já levantados acerca da visão moderna da ciência. 
A reorganização do tempo e das ações discentes e docentes de forma alternativa, 
tratando e considerando as individualidades. 
A discussão e aprofundamento vertical, junto com o horizontal. 
O estudo das conexões, as relações, a construção de leis e princípios, que se tornam a 
tônica do processo, mantendo um ritmo de trabalho processual e indo além da sala de 
aula. 
A prática ou leitura da realidade, para configurar a dúvida intelectual em relação aos 
quadros teóricos das várias disciplinas, num posicionamento inter ou transdisciplinar. 
O encarar processualmente os fracassos e erros na flexibilização curricular. 
 

Além dos desafios como: 

 
O número de alunos em classe (...) 
O trabalhar com o novo, o que gera a insegurança, a resistência de professores, 
principalmente os mais tradicionais. 
O reconhecimento da prática social e profissional, tomando-a como ponto de partida 
e de chegada do trabalho é algo inovador e distanciado de muitas ações docentes. 
A superação de processos de passividade intelectual docente e discente, pela 
predominância de trabalhos reprodutivistas. 
A exigência de muitas qualidades, entre as quais a humildade. 
(PEREIMA, COELHO, DA RÓS, 2005, P.130). 
 
 

Em face do que apontam os autores citados, portanto elencamos alguns problemas 

identificados no CI do Curso de Graduação em Enfermagem da FURB: 

(i) a necessidade de reestruturação do PPP de modo que as ementas fiquem de 

acordo com seus módulos e eixos respectivos (embora já tenho sido discutido 

coletivamente a reestruturação do PPP, precisará ser feita nova discussão com 

o Parecer do CES n° 213/2008 que aumenta os anos de integralização do 

curso de graduação em Enfermagem). 

(ii)  a necessidade de ‘dosar’ os campos de aulas práticas tanto na saúde pública 

quanto  no hospital de forma que confira formação generalista. 
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Portanto, algumas dessas limitações e problemas têm relação com a própria inovação 

do Currículo Integrado, e por isso a dificuldade em fazer diferente, de forma integrada, 

interdisciplinar e articulada a teoria com a prática. 

Entretanto, muitas dessas limitações são também encontradas no currículo tradicional, 

de forma que, enfatizamos a dificuldade de mudar de concepção de prática pedagógica e de 

prática profissional dos próprios docentes, que colocam o currículo em prática e caracterizam 

um modelo de saúde ainda hospitalocêntrico. 

No próximo item deste capítulo apresentaremos os dados advindos das respostas 

fornecidas pelos sujeitos integralizadores nas entrevistas realizadas. 

 

4.3 O Currículo Integrado em Enfermagem da FURB – a visão dos Integralizadores 

 

A visão dos professores integralizadores sobre a organização do CI foi analisada e 

estruturada em relação a quatro aspectos: ao conhecimento prévio sobre o CI pelos 

Integralizadores; sua percepção acerca de sua função e como percebem as funções descritas no 

PPP; as estratégias utilizadas pelos Integralizadores para articular os conteúdos e módulos na 

fase, entre as fases e a articulação teórica prática dos projetos de fase, e por fim, o perfil do 

profissional formado e sua demanda de mercado. 

 

4.3.1 O conhecimento sobre o CI 

 

Um aspecto inicial a ser destacado nas respostas dos docentes Integralizadores foi o 

desconhecimento acerca da proposta do CI, uma vez que todos, sem exceção, não tinham 

conhecimento ou experiência anterior com currículo integrado:  

 
Então eu entrei em contato com o currículo integrado quando eu comecei a 
dar aula na Enfermagem. (D1) 
 

Dessa forma, nessa resposta e nas seguintes podemos observar que todos os 

Integralizadores tiveram o primeiro contato com essa organização curricular ao entrarem na 

Universidade como docentes; ao iniciarem a docência no curso de graduação em Enfermagem, 

quando ele começou, quando iniciaram as discussões para implantação do curso ou 

posteriormente, para as mudanças curriculares, quando assumiram o cargo de Integralizadores 
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ou ao participarem das reuniões de planejamento e Reuniões Didático Pedagógicas – RDP. O 

mesmo sujeito referiu ainda quando questionado se sabia o que era um CI:  

 
Não tinha nem ideia (D1).  
 

Essa resposta indica surpresa, referida pelo docente ao desconhecer o CI. Conforme 

vimos em capítulos anteriores, confirmamos o caráter inovador do CI no âmbito da 

estruturação dos cursos de graduação em geral e, no caso, também em saúde no Brasil. 

De uma maneira geral, o conhecimento que relatam parece estar vinculado ao seu 

exercício profissional, que não demandava necessariamente a compreensão do sentido e 

alteração de suas concepções anteriores sobre currículo e a prática de lecionar dos docentes. 

Como podemos observar na fala de D6 que recebeu o PPP ao ser indicada para o cargo de 

Integralizadora: 

 
Eu conheci o currículo integrado da FURB quando eu comecei a 
fazer...quando eu recebi o PPP, é... no começo foi difícil... li mas não 
entendi né, foi difícil, depois  quando eu fui indicada para ser 
integralizadora é que eu fui ler o PPP verdadeiramente, eu tive que ler 
atentamente e daí é que eu pude entendê-lo  (D6). 

 

Dessa forma, o interesse em conhecer o CI parece ter sido estimulado pela 

preocupação gerencial do docente em realizar sua função de maneira mais adequada. 

Outro aspecto que pode ser levantado é o fato de que o PPP pode ter uma linguagem 

difícil de ser compreendida pelos docentes do curso. 

No sentido de auxiliar na compreensão dos docentes, a coordenação do curso, assim 

como a assessoria pedagógica, parecem ter sido importantes, de acordo com os dados 

coletados:  

 
O fato de nós termos a assessora pedagógica, é importante ter um 
profissional que esteja sempre motivando a capacitação, a educação 
continuada dos professores, tem que ter (D9). 
 

Além do sujeito D9, três Integralizadores citaram que seu primeiro contato com o CI 

veio por meio da coordenação do curso e outros três citaram as reuniões – RDP que eram 

realizadas pela pedagoga e pela coordenação mensalmente numa característica de formação 

continuada. 

As atividades desenvolvidas pela pedagoga e coordenação nas reuniões mensais 

aconteciam durante o semestre letivo sobre diversos assuntos inerentes à parte técnica e 

pedagógica do curso de Enfermagem que se constituiu num acompanhamento pedagógico 
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para esses professores. Esse acompanhamento forneceu subsídios para a prática docente, e 

contribuiu com um espaço de reflexão sobre a prática profissional. Todos os professores das 

áreas básicas e específicas eram convocados para participar, de modo a incentivar a 

interdisciplinaridade.  

Dessa forma, corroboramos com Rodrigues, Mendes Sobrinho (2007), que afirmam 

que a formação pedagógica, em capacitações didáticas, ou em formações institucionais 

continuadas, torna-se importante para seu planejamento, organização e implementação do 

processo de ensino aprendizagem. 

Por constituir num instrumento para a prática docente o acompanhamento 

pedagógico fornece subsídios para professores que iniciam sua prática letiva nas Instituições 

de Ensino e permitem a compreensão de novas metodologias e concepções curriculares. 

Segundo Dellaroza et al (2005), a capacitação pedagógica permite a reflexão sobre o processo 

de reestruturação curricular com o objetivo de aprofundar teoricamente os pressupostos 

pedagógicos, estudar o currículo integrado, a problematização e as metodologias utilizadas. 

As autoras recomendam que a participação de todos os docentes para uma constituição 

integral do curso e sua compreensão curricular. 

Além disso, a prática pedagógica do docente enfermeiro(a) vem se tornando um 

tema importante para a transformação da prática do cuidado. Ao resgatar o modelo 

assistencial de cuidado à saúde, ainda centrado na doença e predominante no século XXI, que 

passa por uma transição para um modelo de saúde preventiva, centrado na saúde, a prática 

pedagógica torna-se importante por ensinar a prática do cuidado idealizada e integralizada. 

A capacitação pedagógica no curso, tem como um de seus propósitos ser 

reconhecida por sua qualidade e proposta acadêmica flexível e atualizada, com métodos 

pedagógicos modernizados no uso de novas tecnologias, na motivação dos recursos humanos, 

no aprimoramento do método de ensino, no aumento de dedicação docente, no fortalecimento 

da pesquisa e extensão, no aumento da titulação docente para a pesquisa, na consolidação da 

inserção regional da instituição e na formação de grupos de estudos e serviços (PPP, 2006).  

Pois, como relata Rodrigues e Mendes Sobrinho (2007) as Instituições de Ensino 

Superior tem em seu corpo docente muitos professores lecionando sem formação pedagógica 

prévia. O critério de seleção dos professores se baseia em sua comprovação técnica científica 

que por vezes, tem gerado  dificuldade nos processos de ensino-aprendizagem, o que pode ser 

observado nas respostas dos sujeitos acerca de sua percepção funcional. Como descrito pelo 

sujeito D2, em resposta a como conheceu o CI:  
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Quando iniciei as minhas atividades na FURB em junho de 2004 através de 
oficinas promovidas pelo Curso para capacitar seus professores sob a 
coordenação da Professora X (D2). 
 

Portanto, a tarefa de capacitar docentes, pode partir de oficinas, nas reuniões 

didático – pedagógicas, para conhecer e entender a proposta pedagógica.  

O curso de Enfermagem tem como um dos objetivos, segundo seu PPP (2006) 

possibilitar espaços de formação docente, durante todo o ano letivo. Esses espaços são 

constituídos pelas Reuniões Didático Pedagógicas que são realizadas mensalmente; reuniões 

de Colegiado e de Departamento;  Reunião de Planejamento para elaboração conjunta dos 

Planos de Ensino, e reuniões de Avaliação. 

 

Nesses entre outros espaços  muitas discussões filosóficas, pedagógicas  e 
específicas da formação do enfermeiro atendem às expectativas do processo da 
prática reflexiva entre enfermeiros docentes, contribuindo para a efetivação da 
proposta curricular integrada. O propósito é construir uma formação docente que 
acompanhe os movimentos e exigências de um modelo curricular integrado. Nesse 
sentido busca-se consolidar um processo de formação articulado com as 
necessidades diagnosticadas durante todo o percurso, rompendo principalmente a 
dicotomia entre teoria/prática, com uso de estratégias pedagógicas inovadoras, com 
ensino contextualizado, proporcionando aprendizagem significativa e um futuro 
profissional mais crítico e compromissado com as questões profissionais e sociais 
(PPP, 2006). 

 

Portanto, foram elementos que contribuíram para a prática pedagógica do docente no 

sentido de compreender o currículo integrado, instituir métodos pedagógicos modernos e 

facilitar a apropriação da lógica e sentido de integralização das áreas de ensino.  

A coordenação do curso percebia a necessidade de capacitação:  

 
O fato de nós termos a assessora pedagógica, é importante ter um 
profissional que esteja sempre motivando a capacitação, a educação 
continuada dos professores, tem que ter (D9). 
 

Devido ao pouco conhecimento e pouco tempo de surgimento do Currículo 

Integrado no Brasil, a estratégia de trabalhar questões curriculares nas Reuniões Didáticos 

Pedagógicas foi importante para se buscar uma mudança na prática dos docentes como um 

sujeito relatou: 

 
Eu conheci o currículo quando eu fui apresentada ao curso, comecei a dar 
aula no semestre... e ai a coordenadora... que era a Judite ela me 
apresentou o currículo, mostrou e também nas reuniões posteriormente a 
isso, nas reuniões que nós tivemos depois do concurso já de professores era 
apresentado o currículo integrado, seu funcionamento, até porque 
começaram professores novos, então tive vários contatos com essa  ...essa 
apresentação, assim com essa teoria (D4). 
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Segundo Rodrigues, Mendes Sobrinho (2007), uma das competências específicas 

para a docência superior é o domínio da área pedagógica. Entende-se ser essencial que o 

professor tenha o conhecimento dos eixos do processo de ensino aprendizagem: seu conceito, 

o professor como participante da gestação e do gerenciamento do currículo, que compreenda a 

relação entre professor e aluno, entre alunos, e a relação teoria e prática baseada na tecnologia 

educacional. 

Cabe destacar que os docentes, quando contratados, sabiam do CI apesar de terem 

sido selecionados por meio de concursos tradicionais, por disciplina. Ou seja, apesar da 

proposta de integração, a seleção de docentes foi disciplinar, que é o sistema utilizado pela 

Universidade, seguindo seu regimento, em que o candidato passava por um processo seletivo, 

composto por duas etapas: análise curricular e prova didática. Essa última consistia na 

elaboração e realização de uma aula sobre um tema sorteado no dia anterior, para uma banca 

de três professores do curso, como podemos corroborar com fragmentos de um edital para 

contratação temporária de professor substituto: 

 
6.1 – A prova didática será pública, tendo por objetivo apurar a capacidade do 
candidato quanto ao planejamento de aula, comunicação, metodologia e síntese, 
bem como seu conhecimento da matéria/disciplina, e constará de aula proferida em 
nível de graduação, no tempo mínimo de 45 (quarenta e cinco) e no máximo de 50 
(cinqüenta) minutos, versando sobre tema sorteado de uma lista de temas (Anexo A 
do edital), com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 6.1.1 – O sorteio do tema, 
único para todos os candidatos, será feito em sessão pública, no dia e horário citado 
nos item 5.1, pelo presidente da banca examinadora, na presença dos candidatos. 
6.1.2 – A ordem de apresentação da prova didática será decidida por sorteio, 
realizado na sessão referida no item 5.1. 6.1.3 – A prova didática não poderá ser 
interrompida e nem ser objeto de questionamento, pela banca examinadora, antes 
de o candidato tê-la concluída. 6.1.4 – A banca examinadora poderá argüir o 
candidato durante 15 (quinze) minutos, após a sua apresentação. 6.1.5 - O 
candidato deverá elaborar o plano de aula e entregar cópia aos membros da banca 
examinadora. 6.1.6 - A prova didática não poderá ser assistida pelos candidatos 
concorrentes (Edital nº 10/2006 FURB, Capítulo VI). 
 

É possível questionar, dessa maneira, a seleção e o método utilizado pela 

Universidade para um curso diferenciado, no caso da Enfermagem, em que se espera que o 

professor consiga por meio de diversas estratégias de ensino–aprendizagem descritas no PPP 

do curso, utilizar prioritariamente a metodologia da problematização e consiga integrar as 

áreas de conhecimento. Para a integração e efetividade do currículo, alguns elementos foram 

elencados pelo sujeito D9: 

 
É, uma delas é a organização através de módulos, o fato de nós termos a 
assessora pedagógica, é importante ter um profissional que esteja sempre 
motivando a capacitação, a educação continuada dos professores, tem que 
ter, para garantir temos que ter apoio  administrativo, acho que é um tripé, 
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ah não, é mais...além de capacitar nós temos que ter a boa vontade do 
professor, são quatro, se ele disser que não quer (D9). 
 

De uma maneira geral as respostas dos sujeitos nos mostraram seu 

desconhecimento acerca do CI e o interesse gerencial em conhecê-lo em decorrência da 

função de Integralização nas fases. Tiveram como apoio as reuniões didáticas – pedagógicas e 

a assessoria pedagógica que auxiliaram no processo de compreensão e percepção docente. 

 

4.3.2 As funções do Integralizador 

 

No que tange a percepção dos docentes, destacaremos a forma como o Integralizador 

foi pensado no curso e nos documentos, e, em seguida apresentaremos como os docentes 

Integralizadores visualizam a sua função no âmbito da estrutura do curso. 

O Integralizador foi pensado, na proposta do curso, como:  

 
Um professor, era como se fosse um professor que ajudasse o coordenador 
do curso, não podemos esquecer que o nosso curso ficou vários anos sem o 
Departamento. Então era só o coordenador. Como é que o coordenador ia 
ficar sozinho? Em termo de horas administrativas, para cuidar de tudo. 
Então, o Integralizador, também teria uma função administrativa, não é só 
pedagógica. Sabe? A ideia era um professor que ajudasse o coordenador a 
fazer acontecer a integração da fase. E associado ao projeto. Porque o 
projeto também ajuda, o projeto era como se fosse a isca né... O objetivo 
maior do projeto é que o professor, através da... da conversa e através... 
fazer com que o projeto aconteça. Agora, eu vejo assim, volto a dizer o 
currículo... não é o Integralizador que vai garantir o currículo Integrado. 
São tudo maneiras de ajudar, o Currículo Integrado ele demora mais (D9).  
 

Além disso:  

o Integralizador tem esse papel de estar alimentando, além de viabilizar os 
processos  pedagógicos e relatórios, e projetos, fazer acontecer... ele tem 
esse papel de estar alimentando conceitualmente e na prática como que é o 
curso inteiro (D10). 
 

Dessa forma, o Integralizador também tinha essa função administrativa, não só 

pedagógica, de organizar a fase, planejar, reunir os professores, acompanhar o desempenho 

dos alunos e dos professores e organizar as avaliações. Outro aspecto apontado como função 

do Integralizador foi de fazer a integração das áreas de conhecimento na fase e entre elas 

como relatou o sujeito: 

 
 ...ele é fundamental, ele deve articular o todo, toda a fase, inclusive uma 
fase com a outra (D10). 
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Por serem várias as funções do Integralizador e por serem eles indicados pelo 

Colegiado, não passaram antes, por uma capacitação para exercerem essa função, como 

relatou D9:  

 
Eu acho assim...quando nós escrevemos o projeto nós já colocamos o 
professor Integralizador tá. Porque nós precisávamos de um professor, que 
pudesse, nós colocamos algumas horas, quatro horas, que ele tivesse pelo 
menos oficialmente, legalmente, por escrito, horas para ele fazer a ligação 
entre os professores das áreas. Eu vejo assim...só que o professor 
Integralizador ele também não foi capacitado para ser Integralizador..., 
mas eu acho que nós tínhamos que capacitar para ele ser Integralizador. 
É...eu acho que tem que ter (D9). 
 

De acordo com o PPP (2006), o Integralizador é um professor enfermeiro(a) com 

pós - graduação no nível de Mestrado no módulo, matéria ou disciplina desenvolvida no Eixo 

Articulador, indicado a cada fase pelo Colegiado do Curso e tem disponível quatro horas-aula 

semanais para serem dedicadas à organização e acompanhamento do módulo. Tem como 

funções a serem desempenhadas descritas pelo PPP (2006): 

 
A interlocução com o Colegiado do Curso, acompanhando a trajetória do aluno e 
articulando propostas de encaminhamento; de articulador de canais de comunicação 
entre os professores dos Módulos/Matérias/Disciplinas; de promotor de encontro e 
confronto dos projetos existenciais dos alunos, a partir de conhecimentos, 
comportamentos, atitudes, sentimentos e valores gerados na sua vida acadêmica; de 
mediador das relações do aluno com o mundo, do aluno com o outro, numa 
descoberta de leituras coletivas da realidade na construção de uma solidariedade 
social; de apoio ao aluno na construção coletiva de transformação da realidade; de 
ajuda ao aluno a superar a visão compartimentalizada dos fatos, ações, conceitos e 
idéias comuns nos currículos; articulador entre os professores das diversas áreas de 
conhecimento e os alunos, em situações concretas, nos diversos espaços de 
aprendizagem (laboratório, sala de aula, ambulatórios, hospitais, escolas, comunidade 
e serviços); de organização, acompanhamento e controle, em conjunto com o 
colegiado de curso, do processo de elaboração dos Planos de Ensino - Aprendizagem 
referente a cada área correlata do Módulo/Matéria/Disciplina, por semestre letivo. 
(PPP, 2006, p.7). 

 

O PPP indica que o Integralizador se constitui em uma pessoa responsável por 

articular as relações entre o aluno e os docentes, entre docentes das diversas áreas e espaços 

de aprendizagem, e entre alunos e docentes com o Colegiado e Coordenação. E, além das 

relações pedagógicas de ensino, enfatizamos as atribuições relativas à formação profissional, 

que também demandam a mediações nas relações da universidade com o campo profissional, 

nos diversos cenários de práticas do curso. Ao mesmo tempo que, o Integralizador incentiva a 

leitura coletiva e a problematização da realidade vivenciada numa perspectiva de assistência 

preventiva à comunidade, numa visão integral do cuidado e do ser enfermeiro(a). Podemos 
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defini-lo ainda como um elemento importante do CI que contribui para sua efetivação por 

conseguir articular e integrar as áreas de conhecimento no curso. 

Contudo, algumas dessas funções descritas precisariam ser discutidas no sentido de 

definir o quanto são, efetivamente, atribuições de todos os docentes ou exclusivamente do 

Integralizador. Ao mesmo tempo em que, embora sejam funções importantes e 

imprescindíveis para a formação do enfermeiro(a), questionamos se elas efetivamente têm 

condições de acontecer. Como por exemplo, a promoção de encontro e confronto dos projetos 

existenciais dos alunos, que consideramos que faz parte do planejamento pessoal do aluno e 

que depende da sua disposição em estar socializando suas aspirações acadêmicas e 

profissionais, ao mesmo tempo em que a carga horária do Integralizador não contemplaria 

todos os acadêmicos da fase. 

De outra maneira a função de ‘mediador das relações do aluno com o mundo, do 

aluno com o outro na descoberta da leitura coletiva da realidade na construção de uma 

solidariedade social`; seria necessário uma maior integração das áreas de conhecimento, em 

momentos de trocas de experiências e conteúdos para a construção de uma leitura coletiva da 

realidade, que implicaria também na mediação do aluno com o mundo profissional, na 

elaboração de sua identidade profissional para uma prática de saúde preventiva. Na 

compreensão de uma assistência focada na saúde da coletividade. 

E, por fim, de apoio ao aluno na construção coletiva de transformação da realidade, 

e ajuda ao aluno a superar a visão compartimentalizada dos fatos, ações, conceitos e ideias 

comuns nos currículos, que analisamos que podem fazer parte do cotidiano de todos os 

docentes do curso. 

Dessa forma, nas respostas obtidas às funções descritas no PPP, alguns sujeitos 

apontaram: a atribuição de coordenar o semestre; de articular o relacionamento entre 

professores e alunos, de integrar e desenvolver o aluno e de apoiar o docente na organização 

dos conteúdos. No geral as respostas foram divesificadas e a ênfase foi na questão gerencial. 

Uma das unidades de sentido identificada foi a atribuição de coordenar o semestre: mediar as 

relações do aluno com o professor como relatou o sujeito:  

 
Percebo minhas funções como sendo aquela coisa de coordenar o semestre, 
e aproximar a relação do aluno com o professor (...) o papel de fazer com 
que o currículo integrado aconteça” (D1).   
 

E desempenhando a função de um coordenador:  
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Importante, pois você desempenha a função de um coordenador de curso em 
escala menor ( D3). 
 

A função do coordenador pode estar relacionada às atividades de planejamento, 

organização e avaliação do módulo para acompanhamento do plano de ensino, às atividades 

propostas, bem como aos resultados do processo, as avaliações dos alunos. Segundo Luck 

(2003) o professor está envolvido e é estimulado para participar do processo, analisar, propor 

e decidir a respeito de ações pedagógicas e curriculares a serem desenvolvidas em sala de 

aula. Dessa forma, deixa de ser executor de ideias elaboradas por outros, e passa a ser co-

participante das ações planejadas. 

Numa visão administrativa, o acontecer no Currículo Integrado, citado por D1 está 

relacionado a cumprir o objetivo de cada módulo e pode ser relacionado aos objetivos 

empresariais, como refere Drucker (2000), em que os objetivos constituem o alicerce do 

trabalho e das atribuições dos serviços. 

 
Os objetivos determinam a estrutura da empresa, as atividades básicas que devem 
ser exercidas e, acima de tudo a distribuição das pessoas pelas respectivas tarefas. 
Os objetivos constituem o fundamento sobre o qual se planeja a estrutura da 
empresa e o trabalho de cada unidade e dirigente (DRUCKER, 2000, p.100).  

 

Ainda nessa perspectiva, cada módulo constituinte do currículo tem objetivos 

educacionais que vão ao encontro do objetivo maior, relativo ao perfil de formação, e, como 

numa empresa em que os objetivos constituem o rumo para seguir, ou seja, meios pelos quais 

se mobilizam os recursos e as energias da empresa para a construção do futuro, da mesma 

forma os objetivos nos módulos estão relacionados. 

Dessa forma, a unidade de sentido identificada por um dos sujeitos foi a atribuição 

colocada como um objetivo a se alcançar, por meio de orientações aos novos professores para 

se cumprir o objetivo do módulo:  

 
Bem, a gente procura fazer com que o tá ali no PPP, né, integrando, o 
papel do Integralizador o nome já fala, ele procura integrar as fases né 
da... de dentro do módulo, assim, né. Então, eu vejo assim... o 
Integralizador tem essa visão geral da fase porque o que é o objetivo geral 
daquela fase, e se ele suporta os professores... porque sempre tá trocando 
né. Os professores são super trabalhados assim para atingir consiga 
aqueles objetivos (D4). 
 

Observamos que pela rotatividade dos docentes, sendo a maior parte deles por 

contrato temporário –PSPS, fica dificil a construção de um senso de grupo. 

Segundo Friggotto (apud RODRIGUES, ZANETTI, 2000), a figura do gerente 

aparece no contexto econômico capitalista na medida em que as transformações para o 
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processo de acumulação de capital demandam esse tipo de profissional. A função gerencial, 

por ser exercida por uma pessoa que não é o proprietário, pode se pensar que o gerente exerça 

a função baseada nos princípios técnicos, porém norteado pelos critérios e objetivos da 

instituição. Dessa forma, a função gerencial, assim compreendida, pode constituir-se no 

encaminhamento que se dá ao ensino, voltado para os objetivos da instituição, isto é, propiciar 

a formação de um gerente competente para o mercado de trabalho. Nessa perspectiva, no 

modo capitalista de produção o espaço do gerente não possibilita uma prática administrativa 

neutra ou da prática de Enfermagem.  

Dessa forma, a prática docente de Enfermagem pode seguir objetivos institucionais 

desde que a prática profissional mantenha os princípios educativos e pedagógicos a que se 

propõe os mantenha em seu projeto político pedagógico. O mercado tem interesses próprios 

que podem estar relacionados ou não, enquanto que os objetivos da academia seguem 

diretrizes curriculares e propósitos pedagógicos pensando numa melhor qualidade de 

formação profissional. 

Uma Integralizadora percebeu sua função como a articuladora do relacionamento do 

professor com o aluno:  

Sou articuladora no relacionamento entre o professor e o aluno, em várias 
situações (D5). 
  

Segundo Freire (2006), a dialogicidade se constitui na essência da educação, pois o 

diálogo como fenômeno revela-nos a palavra que está constituída nas dimensões da ação e 

reflexão e resultam na práxis. Dessa forma, o bom relacionamento com os alunos traduz-se na 

caracterização da dialogicidade. Ao se ter a consciência do mundo busca-se a comunicação 

com o outro e pelo diálogo implica-se no pensar crítico.  

Ao pensar criticamente, o aluno fica numa lógica de conhecimento holístico, com a 

associação das diversas áreas de conhecimento, e desenvolve suas competências para os 

conhecimentos necessários. Essas também foram atribuições identificadas: 

 
(...) E como com o papel do integralizador o aluno fica integrado, né.. ele 
não fica perdido, então daí você tem em outras questões em o aluno, eles 
fazem tudo mas, ele reprova em farmacologia, e aqui na Enfermagem, a 
gente vê que não, a gente busca desenvolver, buscar esse aluno a 
desenvolver, essas deficiências que ele tem, para que ele possa aplicar a 
farmacologia por exemplo na fisiopatologia, e outros, ele não é um 
conhecimento isolado. Bem longe da lógica do conhecimento fragmentado” 
(D6). 
 
Possibilidade de desenvolver junto aos acadêmicos os conhecimentos 
necessários a sua formação profissional, numa ótica diferente do 
cartesiano, das divisões (D2). 
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Essa resposta nos mostra uma preocupação em desenvolver o aluno, nas suas 

deficiências para um olhar integralizado dos conhecimentos. Ao analisar a prática docente, 

quando investigamos a percepção dos Integralizadores acerca de suas funções, descobrimos 

que além do professor ser sujeito e participante do processo e compreender as relações, 

atribuem na maior parte das respostas a algum elemento que lembre sua função gerencial 

enquanto profissional enfermeiro(a), como gerenciador do cuidado e da assistência de 

enfermagem. Apontamos como elementos: a negociação, o diálogo, e a discussão com os 

alunos, e também a comunicação que se constitui no fator principal de todos os processos. 

Também se consideram articuladores dos conteúdos e das diversas relações entre alunos, 

professores e Instituição, com objetivos educacionais. E, apesar do enfoque gerencial, as 

respostas diversificadas nos mostram a falta de uma unidade ou consenso acerca do papel do 

Integralizador na formação do enfermeiro(a). E, portanto, se constitui na referência para os 

alunos.   

Ao serem questionados sobre a comunicação com o Colegiado para o 

acompanhamento da trajetória e desenvolvimento do acadêmico, obtivemos várias respostas. 

Entre elas:  

Sim, porque ele pode discutir mais a fundo as necessidades, e se dá tempo 
para isso, discussão (D3). 
 

Nessa função entende-se por interlocução a comunicação entre o professor e 

Integralizador e o Colegiado, e o acompanhamento do aluno e sua trajetória, com a 

possibilidade de realizar encaminhamentos de acordo com as necessidades apresentadas pelo 

aluno. 

Em todas as respostas percebemos que a interlocução acontece na percepção dos 

Integralizadores, embora inferimos que o processo de comunicação se concentre na 

transmissão de informações. Pois entendemos como comunicação, segundo Rozemberg 

(2008), como o correspondente ao ato ou efeito de emitir, transmitir e responder mensagens 

por meio de diversos métodos ou processos de linguagem. Entretanto, o autor questiona que 

nesse sentido a comunicação torna-se ´mecânica´ e se traduz na transmissão de informações e 

adere ao conceito de Dewey que diz: “ comunicação é o processo de repartir a experiência 

para que ela se torne patrimônio comum e que modifica a disposição mental das partes 

associadas” (ROZEMBERG, 2008, p. 742). 

Ao considerar a comunicação como processo, as pessoas tornam-se atores sociais 

que ao repartirem a experiência por meio do diálogo, ficam envolvidos numa situação de 
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interlocução, em que também emitem signos. Enquanto escutam, mostram suas reações e 

vários outros elementos da comunicação podem ser considerados (ROZEMBERG, 2008). 

Dessa forma, a comunicação pode ter várias funções como educar, entreter, 

informar, orientar, legitimar ou reforçar. Nas práticas de saúde a importância da comunicação 

está em seu processo, nas estratégias utilizadas e na concepção de educação utilizada. A 

comunicação como processo numa abordagem dialógica tem uma concepção de educação 

transformadora, em que são construídos e compartilhados os saberes dos interlocutores. A 

forma como é compreendida a comunicação permite analisar a concepção educativa dos 

docentes Integralizadores. 

 Alguns docentes associaram a comunicação – interlocução como forma de antever 

problemas:  

Antecipar a resolução de situações que necessitem de acompanhamento 
durante o processo de formação, minimizando “problemas” para 
desenvolver das competências, habilidades, conhecimentos dos alunos na 
vida profissional (D8). 
 

Outra docente relatou que a comunicação fica em informar o colegiado, levar 

reclamações e dar o retorno ao aluno, de forma que podemos inferir que o processo se 

caraterize pela transmissão de informações:  

 
Procuro levar as reclamações dos alunos para o colegiado, e dar o retorno 
das decisões (D5). 
 

Percebemos nos dados que os docentes tentam fazer uma interlocução, porém por 

diversos fatores, transmitem informações. Numa outra concepção D6 referiu ser a 

interlocução uma oportunidade de discutir as estratégias para desenvolver competências dos 

alunos, embora contraditoriamente considere desenvolver as competências algo diferente de 

avaliação, como relatou:  

 
Eu acredito que ela contribui sim, para a formação profissional. Depois de 
ver o acompanhamento e a trajetória do aluno você busca desenvolver as 
competências dele. Então, isso é uma das coisas. Se você tem um aluno que 
você só aprova e reprova no final, você não desenvolveu competências, 
você só avaliou ele (D6). 

 

Spagnolo, Pereira (2007) investigaram os processos comunicacionais que envolvem 

o enfermeiro(a) na sua prática de liderança e tomaram como análise quatro modelos que se 

apresentam como paradigmas de comunicação: Modelo Unilinear, em que a comunicação se 

dá em um único sentido, colocando na condição de sujeito, que emite a mensagem e na 
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condição de objeto, quem recebe a mensagem; Modelo Dialógico, questionando o caráter 

ético do modelo unilinear, em que propõe o diálogo como comunicação e coloca emissor e 

receptor na condição de sujeitos; Modelo Estrutural, questionando a eficácia do modelo 

unilinear, em que traz a questão da ideologia presente nos meios, colocando emissor e 

receptor na condição de objeto; e Modelo  iagramático, colocando emissor e receptor ambos 

na condição de sujeito e objeto do processo comunicacional - traz a imagem da grande rede. 

Correlacionamos os modelos utilizados por Spagnolo, Pereira (2007) e percebemos 

que os docentes encontram-se por vezes no modelo unilinear, dialógico e iagramático. 

Portanto, os sujeitos parecem unânimes em relação a existência da função de “interlocução 

com o Colegiado do curso, acompanhando a trajetória do aluno e articulando propostas de 

encaminhamento”  na prática, assim podemos concluir que existe um espaço, em que os 

professores podem fazer essa mediação por meio de conversas e discussões entre os alunos e 

o Integralizador, por meio do contato entre os professores e o contato com a coordenação e o 

departamento.  

Quando questionados em relação à função de “articular os canais de comunicação 

entre os professores dos conteúdos, módulos e disciplinas” a maioria dos sujeitos da pesquisa 

percebeu essa função como articuladora dos conteúdos e da articulação das disciplinas, e 

analogamente uma função que representa para os alunos um aprendizado, como D8 associa a 

função de articulação ao papel do enfermeiro(a):  

 
Tendo em vista a função de articulador que o enfermeiro exerce na equipe 
de saúde, quando o integralizador executa de forma clara, os alunos 
compreendem tal função (D8). 
 

Spagnolo, Pereira (2007) enfatizaram que o conhecimento e a utilização de alguns 

princípios dos processos comunicacionais proporcionam uma melhor atuação profissional e 

ressaltam a necessidade de utilizar de forma consciente os modos de comunicação verbal e 

não-verbal para estabelecer uma interação terapêutica com o cuidar na prática do 

enfermeiro(a). A comunicação se apresenta ligada a processos gerenciais encontrados no 

exercício da liderança e a considera importante para o sucesso da liderança exercida pelo 

enfermeiro(a), pois permite desempenhar ações por meio de inter-relações com o 

cliente/paciente, a instituição, a equipe médica e o pessoal da Enfermagem. Esses estudos 

contribuíram para reforçar o caráter relacional do cuidado de Enfermagem e a posição do 

cliente/paciente sendo vista como sujeito desse cuidado expressando suas necessidades e 

reivindicações no processo dialógico entre esse e a equipe, por meio da conversa, entendida 

como cuidado expressivo da Enfermagem. 
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Um sujeito afirmou: 

 Sim, pois permite que essa interação mantenha-se (D3) 

Um sujeito acredita na contribuição dessa função para o aluno, porém afirma não 

acontecer:  

Não ainda, por estrutura da Universidade (D3). 

 
Outro sujeito, D6, referiu ser importante a articulação para buscar integração das 

disciplinas. Também refere sua busca por acontecer a interlocução das disciplinas:  

 
Eu acho que é muito importante essa articulação. Ela é realmente efetiva, 
porque você consegue integrar diversas disciplinas e fazer com que os 
alunos é... enxerguem a seqüência delas né, não é a integralidade, é a 
interlocução delas mesmas, elas são interligadas, elas não são isoladas, e 
por que elas são interligadas é o mais importante. Eu, eu pessoalmente 
busco isso, explicar isso aos alunos, para eles possam entenderem essa 
lógica, pois se não for explicado eles não entendem, então é... eu explico 
isso no começo do semestre enquanto integralizadora da sexta fase, explico 
em diversos momentos ao longo do semestre, e no final do semestre eu 
fecho isso com eles (D6). 
 

A Universidade tem na sua maioria cursos tradicionais, e a Enfermagem, tem em sua 

matriz curricular os módulos compostos por áreas de conhecimento. Essas áreas de 

conhecimento são ministradas por professores de disciplinas de outros cursos que acabam por 

ter que compreender a lógica do Currículo Integrado. 

Além dessa dificuldade, apareceram, em contrapartida várias respostas afirmativas 

que essa função estava presente na prática, em alguns momentos do semestre. Porém, ao 

serem questionados como realizavam essa articulação, as respostas a caracterizaram não tão 

efetiva quanto perceberam os sujeitos. Pois, responderam que se comunicavam por e-mails, 

que foi uma das respostas bem freqüentes; quando havia possibilidade de reuniões; ou se 

existissem professores novos era tentado agendar encontros ou reuniões:  

 
Sim. Fazer a interdisciplinaridade nos módulos da fase (D7) 
  

E: 

 
A gente faz sempre no começo do semestre, eu procuro mandar um e-mail 
se é possível a gente se reúne, né... Quando tem professores novos eu tento 
fazer faço uma reunião presencial, e esse semestre agora trocou um 
professor, já conhecia já estava vários semestres, nesses módulos ali, então 
já conhece ali já conhece o funcionamento, então nestes casos a gente não 
se encontra pessoalmente, mas se comunica por e-mail. No meio do 
semestre, então eu faço mais uma chamada com todos os professores para 
ver como é que tá indo, tá, lembrando da freqüência coisa assim que é 
obrigatório chamada e tal, e no fim do semestre também (D4). 
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Diante disso, analisamos que existe uma busca por transmitir informações nas 

diversas relações, professores e Integralizadores, entre professores e alunos, entre 

coordenação e professores, mas não existe uma efetiva interlocução. Ao pensarmos que, a 

interlocução configura-se numa comunicação em que existe a troca de informações, e a 

receptividade, reflexão e resposta dessas ao emitente, os Integralizadores mostraram essa 

busca pelos diálogos e reuniões; transparecendo sua ocorrência de forma ocasional, quando há 

situações urgentes, no começo do semestre, no meio ou no fim dele. 

Em relação à função de promotor de encontro e confronto dos projetos existenciais 

dos alunos, a partir dos conhecimentos, comportamentos, atitudes, sentimentos e valores 

gerados na sua vida acadêmica percebemos que estar disponível esteve bem presente na 

prática dos Integralizadores com uma preocupação com os projetos existenciais dos alunos, 

seus comportamentos, atitudes e valores pessoais, ficando a dúvida sobre os projetos 

existenciais relativos à formação profissional do aluno. Uma respondente foi objetiva, e 

relatou a contribuição para os alunos que estariam interessados em discutir seus projetos 

profissionais:  

Acredito que contribua para a formação daqueles alunos que estão 
interessados em discutir seus projetos (D8).  
 

Outro sujeito associou a função à reflexão propiciada aos alunos em sala de aula:  

 
A reflexão propiciada em sala leva ao amadurecimento e a consolidação de 
conhecimentos, atitudes e valores (D7). 
 

Na sua maioria, a disponibilidade dos Integralizadores pode ser analisada em quatro 

respostas dadas basicamente no contato com eles, ao ouvi-los, discutir e conversar com os 

acadêmicos. Dessa maneira, partindo da percepção dos Integralizadores a essa função, 

percebemos que pode não haver uma compreensão do que seja discutir quais projetos 

existenciais se referem à função descrita no PPP. Pois, os Integralizadores promovem ao 

estudante discussões acerca de seus projetos pessoais, de uma forma subjetiva. A função da 

discussão dos projetos profissionais de forma objetiva tem menor ênfase do que as 

dificuldades pessoais apontadas pelos alunos, as quais os Integralizadores estão mais 

efetivamente realizando. 

De uma maneira geral, os professores Integralizadores parecem não ter sido 

preparados para realizarem o que estava previsto de forma que as respostas dadas às funções 

descritas no PPP foram muito diversas. E, apesar de afirmarem em sua maioria, que elas 

aconteciam na prática, percebemos pelas respostas generalizantes, que os Integralizadores têm 
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consciência das limitações do CI na prática e que tentam, dentro de suas percepções, fazer 

acontecer a integração, a interdisciplinaridade e o relacionamento da teoria com a prática. 

Dessa forma, os que afirmam que as funções descritas não aconteciam, associam a vigência 

do ensino tradicional. O que reforça o caráter inovador do CI. 

 

4.3.3 As estratégias de implementação do Currículo Integrado 

 

Quando questionados acerca das estratégias utilizadas para integrar as áreas de 

conhecimento do próprio módulo, da mesma fase o sujeito D3 e D8 referiram ser o 

cronograma e sua articulação e planejamento:  

 
Cronograma de atividades para acompanhamento (D3) 
Articulando os cronogramas de atividades entre os módulos (D8).  
 

Houve mais de uma resposta apontada pelos sujeitos, de forma que D8 citou o 

planejamento:  

Realizando o planejamento dos semestres, em conjunto com os professores 
da fase (D8).  
 

Assim como D3 referiu também a arguição feita diretamente aos alunos:  

 
Supervisão direta através de questionamento com alunos sobre o andamento 
do curso (D3). 
 

Um sujeito relatou que na sua fase todos os professores são enfermeiros(as) e por ser 

um módulo prático, de estágio faziam reuniões para socializar estratégias:  

 
Como são todos os professores enfermeiros trabalhamos com reuniões de 
planejamento. Construímos instrumentos e estratégias em conjunto. Novas 
estratégias são imediatamente divulgadas e aplicadas a todo o grupo (D7). 
 

Ao se referirem também à reuniões os sujeitos D3 e D8 citaram as reuniões que são 

realizadas no início do semestre em que parte-se da avaliação para fazer o planejamento da 

fase que se inicia:  

Reunir no início do semestre (D3)  
Reunindo-se regularmente para organização da fase e módulos; avaliação 
(D8).  
 

Nesta questão, obtivemos respostas diversificadas, porém ao pensarmos na 

perspectiva de integração efetiva, consideramos a metodologia da problematização como a 
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estratégia mais importante de articulação e integração das diversas áreas de conhecimento do 

(s) Módulo (s) da fase como descrito no PPP do curso. 

De forma que, ao refletirmos a respeito das demais respostas, podemos analisar que 

alguns professores integram a fase com reuniões, e-mails, encontros e contatos ocasionais, 

para a passagem de informações:  

 
É, existe sim, que é conversar pessoalmente com os professores. Existe sim. 
Existe esse contato por telefone, e-mail, no corredor, aí a gente se encontra, 
se cruza, e olha tal aluno, elas me mandam e-mail... (D1).  
 

Ao que um sujeito referiu como estratégia reunir os professores das aulas teóricas e 

práticas:  

Através de reuniões com professores de aulas práticas e teóricas (D5).  
 

 Em contrapartida a outros professores, que parecem estar num entendimento de 

integralidade mais avançado, em que planejam conjuntamente os conteúdos a serem 

administrados, mas que ainda não parece o mais adequado e não configura uma totalidade na 

integração de todas as relações, e sim de um planejamento conjunto de um grupo, porém 

também isolado, em momentos pontuais.  Mas, de uma forma positiva, percebemos certo grau 

de interdisciplinaridade, ou, pelo menos uma preocupação e efetiva busca em interagir com os 

demais professores. 

Uma maior integração próxima do modelo ideal seria a integração das áreas de 

conhecimento em que, por meio dos projetos de fase, os professores estivessem realmente se 

comunicando, interagindo, planejando e acompanhando conjuntamente os alunos e por fim, 

integrando as áreas, para alcançar o objetivo comum de cada fase, que seria fechar o Arco de 

Maguerez (BORDENAVE, PEREIRA, 1977) da problematização, em que parte-se da 

realidade e volta-se a ela com sugestões e implantação de soluções com avaliação das 

mesmas. Como podemos observar:  

 
A gente integra ele. A estratégia principal é a problematização que é 
através do projeto de fase. Então.... De um paciente a gente consegue 
integrar os diversos  módulos e conteúdos inclusive dividindo a nota com 
outros professores numa perspectiva bem de integralidade mesmo. A gente 
faz alguns  outros  metodologias, como júri simulado e outras coisas assim, 
e a gente convida outros professores pra participar, principalmente  
quando envolve bioética e gerenciamento, bioética e cuidado..(...) De 
outras fases também, né...Porque assim, por exemplo, um exemplo bem 
prático nesse semestre os alunos estavam com dificuldade na evolução. 
Então, aí eu chamei uma  outra professora  de outro semestre é ...para dar 
para eles, ...como que é a evolução do enfermeiro no Internato, para que 
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eles pudessem ter essa visão, né, da...integrada ao outro semestre 
também..(D6). 
 

Em relação à integração entre as diferentes fases os sujeitos responderam: 

 

Puxando o mesmo conteúdo “relembrando”e casando como quebra 
cabeça com o novo conteúdo (D3). 
 
Retomando os planos de ensino das disciplinas anteriores aos módulos da 
VIII fase que tenham co-relação de eixo temático e conteúdos teóricos – 
práticos pertinentes; articulando os temas transversais trabalhados ao 
longo das demais fases (por exemplo: ética, saúde mental); no caso das 
bancas de TCC, fazendo articulação com professores de módulos 
relacionados ao tema de trabalho ( D8). 
 

Essas respostas são semelhantes às citadas na questão anterior. Os sujeitos referiram 

que relembrar conteúdos seria a estratégia para integrar a fase com as demais. Portanto, essa 

forma pedagógica lembra o modelo disciplinar de ensino em que são passados conteúdos aos 

alunos. Em que o modelo conteudista é importante na avaliação e no aprendizado do aluno.  

Nessa mesma lógica, outros dois integralizadores responderam que as reuniões 

didáticas-pedagógicas, durante a avaliação realizada ao final da fase, e em conversas paralelas 

articulam-se os conteúdos. O que pode fazer-nos pensar que as estratégias baseam-se na troca 

de informações entre os professores em espaços de encontros na Universidade como relatou 

D5:  

Acontece mais durante as reuniões didáticas pedagógicas e às vezes, 
conversas paralelas entre outros integralizadores das fases (D5). 
 
De uma fase para a outra é sempre feito no fim do ano numa reunião de 
avaliação, né, não especificamente por aluno, antigamente existia, no 
computador os professores tem acesso, depois não foi mais feito, mas tem da 
fase em geral, é feito uma reunião no fim de ano, onde se passa né, a 
avaliação que os alunos fizeram da fase, então a gente sabe o que eles 
acharam da fase anterior, da nossa, os pontos falhos, a gente procura 
passar, inclusive nesse ponto a gente fala um pouco sobre os alunos, os que 
têm mais dificuldades, os que precisam ser puxados,e  não de cada um, não 
específico de todos, mas de vários a gente coloca (D4).  
 

Em outros termos, essa passagem de informações durante as reuniões, que são 

frequentes e mensais, parece ocorrer de forma ocasional, caracterizado pelas conversas 

paralelas, que faz-nos pensar na sua efetiva comunicação. Ou ainda podem ocorrer de forma 

imediatista, em resposta a algum problema ou evidência de algum conflito no binômio aluno 

x professor, já percebido em outras falas dos sujeitos. 

De uma outra forma, porém mais aproximada com a integração, foi a resposta de D7 

que associou a função do estágio à integralização prática do aprendizado anterior, pois 
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produz-se reflexões acerca do ser enfermeiro(a) baseado em conhecimentos prévios dos 

alunos que diante de uma nova realidade, produzem novas reflexões e novos aprendizados. E, 

sobre esse aspecto, lembramos da educação problematizadora, em que parte-se do que o aluno 

já sabe e vivenciou para desenvolver novos conhecimentos: 

 
Esta é a função do estágio curricular supervisionado, integralizar na 
prática todo o aprendizado anterior. Produzir novas reflexões que sejam 
pertinentes ao ser enfermeiro baseado em conhecimento já adquiridos, nas 
novas requeridos pela realidade e nas atitudes diante do real. Através de 
visitas diárias ao cliente, sistema de classificação de pacientes (..) (D7). 
 

Ao serem questionados sobre sua opinião se os projetos de fase promoviam a 

articulação entre o conhecimento teórico e as exigências da prática profissional observamos 

que existia uma divisão nas respostas obtidas: dois sujeitos disseram que não e dois 

Integralizadores responderam que sim, dois não souberam dizer, dois relataram que os 

projetos de fase alcançam em parte essa articulação, um ficou na probabilidade e outro na 

dúvida. 

Um dos dois sujeitos que não souberam dizer, referiu à necessidade de discutir mais 

sobre os projetos de fase, e que o outro elogiou o trabalho final:  

 
Não sei te dizer isso. Honestamente, não sei te dizer isso até seria 
interessante uma avaliação sobre trabalhos de fase, porque é um saco, 
porque a partir da metade do semestre tu tem aluno faltando em aula, 
porque tem que fazer o trabalho da fase.....eu acho uma chateação. Agora, 
por outro lado, a gente vê lá no seminário, que apresentam belíssimos 
trabalhos e tu fica óóó, que criação bonita. Então, eles devem ter o seu 
valor, mas eu não sei te dizer (D1). 
 

O sujeito D2 atribui sua dúvida aos professores:  

 
Para a maioria das fases, sim. Dependendo dos professores (D2).  
 

Ao que D5 respondeu que atende em parte:  

 
Em parte, pois atualmente está se tornando cansativo, os alunos acabam 
realizando cópia ou não dando atenção como deveria (D5). 
 

O sujeito D4 fica na dúvida também:  

 
Olha acho que sim... Com relação ao objetivo do módulo sim, porque ele tá 
aplicando os conhecimentos, ele trabalha com a gestante obesa, ele aplica 
os conhecimentos que ele teve em  psicologia, nutrição...ele consegue fazer 
essa ponte (D4). 
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O sujeito D8 observou uma evolução acerca dos projetos de fase no que diz respeito 

a exigência da prática profissional:  

 
Até o ponto em que pude acompanhar os trabalhos de fase, percebe-se uma 
evolução no aspecto de aproximação com as exigências da prática. Apesar 
disso, vê-se que ainda estão enfocados no exercício gradativo da SAE 
(Sistematização da Assistência de Enfermagem) (o que é uma das muitas 
exigências da prática), deixando a desejar a construção da aprendizagem e 
reflexão sobre o processo de trabalho, políticas públicas, ética, 
gerenciamento e cuidado holístico (D8). 
 

De modo diverso dos outros sujeitos, D3 e D6 afirmaram ser um elemento 

importante para a integralização do módulo:  

 
Sim, pois eles contribuem todos os ensinamentos ou aprendizados num só 
projeto ou plano (D3) e: eu acho que o projeto de fase é uma estratégia 
fundamental, para fazer a articulação, para a integralização do módulo, 
para os conhecimentos (...) (D6). 
 

Assim como um sujeito que afirma ser um instrumento importante para a 

aprendizagem:  

Ele tem toda teoria na sala de aula e depois ele vai para o estágio, ou para 
aula prática, aplicar a teoria (D10). 
 

E também como incentivador de pesquisa na enfermagem:  

 
De qualquer maneira nós consideramos que o projeto da fase ele tem que 
partir sempre pensando um pouco no lógico. A base desse currículo 
integrado ele tem haver na realidade...então nós queríamos associar a 
pesquisa junto (...)  nessa idéia  era para ir lá na realidade, ele teorizasse a 
realidade e depois ele integrar os conhecimentos. (D9). 
 

As respostas dos sujeitos nos mostraram as dificuldades enfrentadas para que os 

projetos de fase cumprissem o seu objetivo, como D1 que relatou a ausência do aluno em sala 

de aula para dedicar-se ao projeto de fase; D4 que referiu que a falta de conhecimentos dos 

alunos impediam a aplicação e avaliação do projeto da fase; o comportamento dos alunos 

acerca do projeto, como citou D5, que copiam ou não dão atenção como deveriam; ou como 

escreveu D7, que existiu um avanço na Sistematização da Assistência de Enfermagem, e 

parece focado no modelo tecnicista de assistência de Enfermagem. 

Conforme Vasconcellos (2000, p.45), “a relação teoria – prática é uma das relações 

que interferem na prática”. Pois a prática tem relações com o contexto maior, com as 

necessidades biológicas dos sujeitos, vontades e desejos, além da relação da teoria com a 

prática. Dessa forma a teoria, no caso, o planejamento do projeto de fase, pode ser pensada, 
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mas seu acontecimento está ligado à “luta ideológica, política, econômica, social a ser 

enfrentada, seja consigo mesmo, com os colegas de trabalho, com os educandos, com as 

famílias e com as instituições em geral” (VASCONCELLOS, 2000). 

 

4.3.4 Perfil do profissional enfermeiro(a) e a demanda de mercado 

 

Ao analisar as respostas dos sujeitos acerca do objetivo do CI, formar profissionais 

críticos reflexivos, descrito no PPP (2005) houve diversificação nas respostas, com duas 

negativas; quatro positivas, duas não souberam e duas em parte. Portanto, refletimos na 

dúvida que se instaurou entre os Integralizadores em estarem atingindo o objetivo do curso, 

que é formar profissionais críticos - reflexivos. 

Pois, segundo Rodrigues e Mendes Sobrinho (2007), para formar profissionais 

críticos reflexivos, os professores precisam ter formação pedagógica que os permitam refletir 

que a prática reflexiva é inerente à profissão. E, refletir sobre a prática profissional e cotidiana 

torna-se parte de sua própria formação. Portanto, numa das respostas observamos essa 

possibilidade:  

Sim, agregado ao acadêmico – natureza de ser humano. O curso possibilita 
a reflexão (D2). 
 

Segundo Ghedin (2002) a tarefa principal do processo reflexivo se constitui nos 

caminhos metodológicos que possibilitem a formação de um profissional autônomo, por meio 

do processo crítico – reflexivo. “Formar mentes reflexivas é lançar-se num projeto de 

inovação que rompe com as formas e modelos tradicionais de educação”. (GHEDIN, 2002, p. 

146). 

Dessa forma, ao tentar mudar a realidade, muitas vezes não se consegue obter a 

mudança observada e necessária para uma melhor prática do cuidado. Como nos relatou D7: 

 
Parcialmente. Considero que a questão crítica-reflexiva passe por atitudes e 
valores, por “incomodar-se” diante da realidade e então tomar a atitude de 
mudança. Contudo, mudar não é fácil, é lutar contra a hegemonia e contra 
você mesmo algumas vezes. Requer maturidade (D7). 
 

Resgatando o histórico das práticas de enfermagem, percebemos que a hegemonia 

citada refere-se ao modelo assistencial ainda hoje presente, centrado na doença e na figura do 

médico. A Enfermagem por esse motivo ainda não é reconhecida por seu cuidado e suas 

orientações, pelos pacientes e pelos outros profissionais da saúde. Observamos que o modelo 

baseia-se na cura pelo uso de medicamentos receitados pelos médicos. E, mudar como as 
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pessoas enfrentam seus problemas de saúde e a própria saúde torna-se ainda um grande 

desafio ao profissional enfermeiro(a). 

Contudo, outras percepções surgiram acerca da formação, como produto de uma 

educação anterior de qualidade duvidosa, como relata D1:  

 
Não. Ele não é atendido não só por causa do curso da FURB. Eu acho que 
ele não é atendido a nível universitário. Eu acho que as Universidades não 
tão criando ninguém crítico e reflexivo. Porque o ensino no Brasil tá muito 
ruim. Se o ensino do Brasil tá muito ruim para só formar tarefeiros, não é 
para formar gente reflexiva. Então, não é um ônus do curso integral de 
Enfermagem (D1). 
 

Relacionamos essa questão à metodologia utilizada e predominante na Educação 

Fundamental e Médio, em que se utilizam métodos expositivos característicos da pedagogia 

tradicional. 

Além da metodologia utilizada, que é importante para o processo de ensino 

aprendizagem, outros fatores inerentes ao aluno podem ser observadas como relata D3:   

 
Nenhum dos currículos, pois é muito individual, cognitivo do aluno (D3). 
 

O processo reflexivo é resultado da trajetória de formação do aluno que o 

acompanha por toda sua vida, pois é a forma que a compreende. Para produzir conhecimento, 

as informações precisam ser transformadas por meio da reflexão, numa metodologia de ensino 

diferente. A reflexão depende do professor estimular o aluno à criticidade. Por isso D5 relata 

que formar profissionais com esse perfil depende do aluno, assim como também do professor:  

 
Em parte, porque muitas vezes, o aluno não quer refletir pensar, tem que ser 
estimulado sempre, depende muita da metodologia do professor (D5). 
 

Segundo Vasconcellos (1999) a deficiência da prática educativa está na metodologia 

escolhida, pois, para contemplar as exigências do mundo contemporâneo é necessário que se 

utilizem metodologias que possibilitem a formação de um profissional crítico, capaz de 

identificar os determinantes sociais mais amplos que condicionem sua prática; as condições 

materiais da escola, capaz de criticar e transformar o cotidiano escolar em razão de um 

determinado projeto educativo. 

 
Os elementos a serem examinados são o sujeito, o objeto (conteúdo) e o processo 
resultante dessa interação – o conhecimento -, para que a aprendizagem resulte da 
integração com a realidade. Do ponto de vista da cognição, temos que fazer uma 
opção clara de entendimento do sujeito. No caso dos trabalhadores de saúde ou 
postulantes de profissões de saúde, sabemos tratar-se de adultos ou jovens, cidadãos 
com uma história sociocultural específica e com capacidade de promover 
transformações e desenvolver conhecimentos (SOUZA, 1997, p.96). 
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Refletimos que a teoria é a referência para a prática. É necessário que se promova a 

ampliação e o aprofundamento nos campos da ciência, da arte, e da técnica, sem desconhecer 

que é fundamental tratar das relações entre prática e teoria, da introdução de perspectivas 

interdisciplinares, de promover o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de resolver 

problemas, de unir ensino e pesquisa como indicadores de melhoria da qualidade do ensino 

universitário (MASETTO, 1998). O compromisso é a relação de reflexão e ação para 

transformação da realidade. 

Segundo FREIRE (1979, p.16) o compromisso é uma abstração que integra a 

decisão da pessoa que o assume. E o ato comprometido é aquele que assume o compromisso 

na estrutura de suas relações, por meio da ação, atuação e reflexão, pois a reflexão sobre si  

mesmo deve-se imergir da realidade e dos contatos, relacionar-se com o mundo, com a 

sociedade, e assim, comprometer-se transformando a realidade. 

E essa transformação da realidade, é condicionada pelo próprio mundo em que está o 

homem, na sua história. O verdadeiro compromisso com o mundo é a solidariedade, a relação 

com o outro, na humanização dos homens; que implica na responsabilidade histórica, pois o 

homem por si só deve ser comprometido (FREIRE, 1979). 

Dessa maneira, a metodologia utilizada pelo professor, será norteada pela pedagogia 

concebida em sua prática pedagógica e poderá estar descrita no Projeto Político Pedagógico 

da Instituição de Ensino. No caso da Enfermagem, como relatado anteriormente, o PPP tem 

sugerido como proposta metodológica a problematização. 

Portanto, além da metodologia utilizada, tivemos outras percepções dos 

Integralizadores como sua expectativa que o CI forme profissionais críticos e reflexivos:  

 
Olha eu espero que seja atendido. (risos), é o objetivo mesmo... (D6). 
 

Dessa forma, podemos pensar que o professor tem dúvidas em relação à formação, 

de estar proporcionando uma educação que estimule a criticidade e a transformação. Do 

mesmo jeito:  

Olha, eu não sei, eu acho que é isso é muito pessoal também (D4). 
 

Já em relação ao mercado e a demanda pelo tipo de profissional crítico e reflexivo, 

quatro Integralizadores relataram que sim:  

 
Com certeza, devemos formar profissionais reflexivos e críticos, mas com  
prática que também torna-se essencial para o profissional enfermeiro (D5). 
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Eu acredito que é uma necessidade do mercado mesmo. Aquele profissional 
que aceita tudo, ele não tem pro-atividade, ele não consegue trazer 
criatividade, idéias novas, prá resolver os problemas da prática (D6). 
 

Apesar de outros sujeitos levantarem dúvidas se o currículo consegue dar conta do 

objetivo, esses Integralizadores consideram que o mercado necessita desse tipo de 

profissional.  

Diferente disso, outros sujeitos como D1 tem a visão de que o mercado demanda um 

profissional enfermeiro(a) tarefeiro. Justifica sua opinião pela diversidade do mundo, em que 

essa característica crítica reflexiva pode naturalmente acontecer ao indivíduo, pois está 

inerente nele.  Apesar de acreditar no CI, aposta em seu aprimoramento baseado nas 

discussões entre os professores acerca do ser enfermeiro(a), e da mudança da formação 

biomédica para uma formação mais prática. Sua resposta enfatiza um momento que o modelo 

de educação é a transmissão de conhecimento, e que na sua percepção a colocação 

profissional do aluno no mercado de trabalho torna-se um aspecto positivo em relação à 

formação:  

Ele demanda tarefeiro. Vai ter lugar no mercado. Porque eu acho que isso 
reflete a realidade. Impossível toda a sociedade ser crítica reflexiva (D1). 
 

Outra Integralizadora também relacionou sua percepção de mercado para os 

acadêmicos formados no curso, divididos em duas esferas: a pública e a privada. Na 

percepção dessa Integralizadora, na esfera pública o aluno crítico reflexivo tem espaço, pois 

espera-se do enfermeiro(a) que tenha autonomia e poder de decisão e seja resolutivo; e na 

esfera privada não, pois não espera-se uma visão muito reflexiva do profissional. Ao final da 

entrevista afirma que o “termômetro” do curso seja o mercado de trabalho:   

 
Daí eu não sei, né. Assim..não posso te dizer, porque eu não sei quantos 
estão empregados, quantos estão no mercado de trabalho (...) Então isso é 
uma questão muito pessoal. (D4).  
 

Ao que o sujeito D2 relaciona ao tipo de instituição:  

 
Para o serviço público sim. Para o privado não (D2).  
 

Da mesma forma relataram também D9 e D10:  

 
Tem alguns serviços, alguns hospitais e na secretaria de saúde que querem 
esse tipo de profissional, agora sinceramente o mercado, o mercado de 
forma geral, que uma pessoa que não pense muito, eu acho. Que não escuta 
muito, que seja muito procedimento, por menor que sejam, né e é isso é o 
mercado, que é um mercado capitalista, é uma sociedade capitalista, que 
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nós vivemos que não é diferente do mercado da indústria, ... eu acho que o 
mercado de forma geral quer isso (D10) 
 
 
 
Depende do mercado depende daonde ele vai trabalhar por isso que eu 
acho que crítico reflexivo a enfermagem está num momento ao mesmo 
tempo bom. E depois que abriram mais escolas de enfermagem então nós 
estamos enxugando mais o programa de saúde da família.Então eu vejo 
assim primeiro crítico reflexivo ainda estamos centrados no diagnóstico 
médico... ainda acho que o mercado de trabalho demanda o crítico 
reflexivo porque demanda família da saúde coletiva daí eu não, a área 
hospitalar é mais rígida daí deveria ser crítico reflexivo para ter uma boa 
qualidade da assistência acho que a gente confunde o crítico reflexivo na 
saúde pública também, e esse mais eu falei de outro perfil aqui (D9). 
 

Ao relacionarem a demanda ao tipo de instituição: pública ou privada, questionamos 

como é o mercado de trabalho do profissional enfermeiro(a) no séc. XXI, na atualidade. 

Como observamos nas respostas de quatro sujeitos o mercado privado demanda um 

enfermeiro(a) tradicional, historicamente denominado ‘tecnicista’, que detinha o ‘saber fazer’, 

dentro das novas tecnologias, as mais sofisticadas técnicas da prática curativa da profissão. 

Em contrapartida, o mercado de trabalho público, focado no modelo assistencial preventivista, 

direcionado pelo Sistema Único de Saúde, que prevê um enfermeiro(a) além do saber fazer, 

que tenha o saber, o saber ser e o saber conviver juntos; com mais autonomia e pró – ativo na 

comunidade numa prática centrada na prevenção e na promoção da saúde. 

Quando questionados se o CI consegue alcançar seu objetivo de formar profissionais 

críticos e reflexivos, a maioria dos sujeitos não soube responder, ao que os sujeitos 

escreveram ou relataram não saber se a formação é diferenciada: 

 
Não, eu acho que, o tempo dirá né, que é muito prematuro poder avaliar o 
que nós estamos tentando fazer, se nós estamos conseguindo formar um 
profissional diferenciado. (...) Eu acho que seria interessante ver assim os 
alunos formados pela FURB, se eles estão conseguindo se colocar 
profissionalmente. Se eles estão conseguindo já é uma resposta. E esperança 
é a que gente teje dando um curso diferenciado. Não sei se estamos 
conseguindo (D1). 
 
 

4.4 - Desafios do currículo integrado no curso de Enfermagem da FURB 

 

Analisamos que o curso de enfermagem da FURB tem o propósito de ensinar a 

prática de forma integrada e assegurar a integralidade da atenção, a qualidade e humanização 

do atendimento, de acordo com a lei n° 8080/90 que descreve a integralidade como princípio 

do Sistema Único de Saúde e as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN/Saúde. Ao mesmo 
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tempo em que os docentes ensinam a prática do cuidado do ser humano em todos os ciclos 

vitais, o aluno é compreendido enquanto ser humano. Percebemos as várias relações dos 

docentes com seus alunos em que ultrapassam os limites de sua área de conhecimento, e 

caracterizamos as várias formas da disciplinaridade, desde a multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

Algumas das limitações e problemas foram identificadas no início do capítulo e 

enfatizamos, que, embora o currículo e o PPP tenham sido elaborados e implementados de 

acordo com as DCN, e numa lógica de modelo mais integral, consideramos novamente a 

dificuldade de implantar efetivamente o CI como descrito, de fazer diferente e de mudar a 

concepção da prática pedagógica e de prática profissional dos próprios docentes que colocam 

o currículo em prática. 

Resgatamos os problemas ou desafios descritos no início do capítulo. 

(i) A necessidade de reestruturação do PPP de modo que as ementas fiquem de 

acordo com seus módulos e eixos respectivos (embora já tenho sido discutido 

coletivamente a reestruturação do PPP, precisará ser feita nova discussão com 

o Parecer do CES n° 213/2008 que aumenta os anos de integralização do 

curso de graduação em Enfermagem) 

(ii)  A necessidade de ‘dosar’ os campos de aulas práticas - tanto na saúde pública 

quanto  no hospital de forma que confira uma formação generalista. 

 

Além desses acrescentamos ainda como desafios para o currículo integrado do curso 

de graduação em Enfermagem da FURB: 

(iii)     A compreensão docente e discente da concepção curricular integrada. 

(iv)    A prática docente voltada para a construção do conhecimento, seja por projetos 

de extensão, ou projetos independentes. 

(v) A adoção pelos docentes de uma prática de Enfermagem voltada para a 

coletividade e para o modelo integral de saúde. 

(vi) O acompanhamento pedagógico para as discussões coletivas. 

(vii)  A construção coletiva dos planos de ensino, do PPP e das aulas teóricas e 

práticas. 

(viii)  As dificuldades institucionais como a contratação horista que impede a 

realização de encontros para a integração e o acompanhamento conjunto das 

áreas de conhecimento. 
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Observamos algumas experiências integrativas em Universidades com propostas 

curriculares modulares na área da saúde, como por exemplo a Uel, segundo Dellaroza et 

al(2005) que embora a mudança curricular para o modelo integrado tenha sido feita, a 

consideram um avanço ao mesmo tempo em que destacam alguns pontos que precisam ser 

melhorados, pois não alcançam a totalidade dos avanços alcançados: 

 
- Construção coletiva. 
- Processo democrático e participativo. 
- Discussão teórica a partir da prática. 
- Diversificação das estratégias de ensino. 
- Sucessivas aproximações reestruturando os desempenhos e conteúdos dos módulos 

por nível de atendimento. 
- Alteração do sistema de avaliação, acrescentando ao cognitivo as habilidades e 

atitudes. 
- Busca de novos conhecimentos ou aprofundamento de outros para ampliar a visão 

do contexto social e suas relações com o setor de saúde e de educação. 
- Inserção em campos de estágio não utilizados anteriormente. 
- Utilização de realidade local e nacional como referência para o desenvolvimento 

das atividades do processo de ensino e aprendizagem. 
- Realização de pesquisas direcionadas para a prática pedagógica. 
   (DELLAROZA et al, 2005, p.164). 

 

Já a experiência da UFSC descrita por Pereima, Coelho, Da Rós (2005), também 

reformularam o currículo de Medicina para um modelo integrado e consideram que a 

construção de processos curriculares integrativos se tornam um desafio proposto aos docentes 

universitários e exigem modificações dos saberes teóricos e práticos da docência e da 

organização institucional. Dessa forma, a construção coletiva do PPP institucional e dos 

cursos “ tem sido um espaço e uma ação desafiante e por isto mesmo facilitadora do 

crescimento dos grupos de trabalho, além de se consituir em documento no qual estes desafios 

e mudanças vêm sendo registrados” (PEREIMA, COELHO, DA RÓS, 2005, p.138). 

Portanto, nas duas experiências ressaltamos a importância da construção coletiva 

com o envolvimento de todos os atores envolvidos (professores, coordenação, alunos) e seu 

aprimoramento contínuo. Assim como a discussão permanente sobre o perfil profissional, a 

prática pedagógica, os processos de ensino aprendizagem e as mudanças no sistema de saúde. 

Em relação ao CI do curso de graduação em Enfermagem da FURB, no que diz 

respeito ao primeiro princípio analisado, integração ou totalidade, esse é definido por 

Dellaroza et al (2005, p.39) como algo que “prevê que o todo e as partes sejam analisados, em 

um só momento e conjugadamente, interconectando conceitos e inter-relacionando 

conhecimentos oriundos das diversas disciplinas”. Pudemos identificar fases mais próximas 

da concepção de integração das áreas de conhecimento do curso de Enfermagem. Que tem o 

propósito de alcançar a integralidade que parte do movimento de mudar a prática da 
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fragmentação do conhecimento com a exclusão das disciplinas e busca por uma integração 

totalizadora.  (DELLAROZA et al, 2005).  

E para ensinar a prática integralizada, tanto do cuidado, quanto do currículo, 

observamos pelas respostas dos sujeitos que a busca pela integração está muito presente, 

embora tenham sido relatados vários fatores dificultadores como a estrutura da Universidade, 

seu regime trabalhista - horista, falta de tempo dos docentes por terem outros vínculos 

empregatícios, entre outros. Mas isso também aparece nas universidades descritas por 

Dellaroza (2005) e Pereima, Coelho e Da Rós (2005). 

Por meio das respostas obtidas, observamos que os Integralizadores afirmaram 

exercerem a integração das áreas de conhecimento, embora destaquemos que os encontros dos 

docentes dos módulos acontecem de forma pontual e ocasional, (como foi observado que 

existe uma dificuldade de comunicação entre os professores das diversas disciplinas) ao 

mesmo tempo em que os planos de ensino sejam pouco discutidos coletivamente. 

Um segundo princípio analisado foi a interdisciplinaridade, que tem vários conceitos 

e definições. 

A interdisciplinaridade é considerada uma inter-relação e interação das disciplinas a 
fim de atingir um objetivo comum. Nesse caso, ocorre uma unificação conceitual 
dos métodos e estruturas em que as potencialidades das disciplinas são exploradas e 
ampliadas. Estabelece-se uma interdisciplinaridade entre as disciplinas, busca-se o 
diálogo com outras formas de conhecimento e com outras metodologias, com o 
objetivo de construir um novo conhecimento. Dessa maneira, a 
interdisciplinaridade se apresenta como resposta à diversidade, à complexidade e à 
dinâmica do mundo atual. (VILELA, MENDES, 2003). 

 

Segundo Fazenda (1994, p.48), a integração se constitui num momento anterior à 

interdisciplinaridade, pois “seria uma etapa em que se iniciaria um relacionamento, um 

estudo, uma exegese dos conhecimentos e fatos a serem posteriormente interados”. Dessa 

forma a integralidade se constitui como base da interdisciplinaridade. 

O estudo das disciplinas, conforme Santomé (1998), e sua multiplicidade data do 

início do século XIX,  por autores como Georges Gusdorf, Guy Berger, Marcel Boisot, Jean 

Piaget, Erich Jantsch e Hilton Japiassú. De uma maneira geral, os autores definem as várias 

formas de interdisciplinaridade de acordo com as formas de colaboração, interação e 

integração entre as disciplinas. 

Para além de sua concepção etimológica, observamos que o método de projetos, no 

curso denominado de projeto de fase, é o que mais se aproxima da prática interdisciplinar e 

tem como grande dificultador o diálogo entre os professores das diversas áreas de 
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conhecimento e sua efetiva participação. Elencamos como item que nos mostra a dificuldade 

de concretizar esse princípio a fragilidade nos canais de comunicação.  

A interdisciplinaridade é também entendida como diálogo entre as disciplinas e o 

mundo vivido.O princípio da relação entre teoria e prática, aborda os dois pólos numa unidade 

indissolúvel, em que parte-se da prática; e volta-se a ela com o aporte teórico em todo o 

processo (DELLAROZA et al, 2005). 

Essa preocupação de articulação tem origem nas DCN-Saúde em que tem-se a 

expectativa de articular o ensino com o serviço/mercado de trabalho. Para além das DCN, 

existem incentivos e programas governamentais que estimulam a produção de conhecimento 

baseada nas vivências prévias dos acadêmicos, bem como de sua participação para o 

relacionamento da teoria com a prática, com posterior  transformação da realidade com o uso 

de metodologias ativas na educação. 

Como principal dificuldade nesse elemento constituinte do CI enfatizamos a 

deficiente comunicação com a sociedade, a distância entre e Universidade e os cenários de 

prática mostrados pela dificuldade do curso em buscar campos de estágio, ao contrário do que 

poderia existir com Unidades Docentes Assistenciais e parcerias com programas de extensão, 

em que os professores estão inseridos nos diversos cenários de prática, e vinculados à 

comunidade. 

Políticas governamentais, como anteriormente citadas incentivam atividades de 

extensão como o Pró Saúde, que a Universidade começa a organizar e a articular, após a 

conquista do incentivo em 2008 (Enfermagem e outros cursos da área da saúde da FURB). 

Como a estrutura universitária mantém a tradicional lógica de organização curricular 

por disciplinas, as possibilidades do CI em Enfermagem frutificar mantiveram-se limitadas a 

algumas condições. Ou seja, os professores foram contratados ou empossados num regime de 

horas para o ensino (horas para estar na sala de aula com os alunos), sem dispor de horas de 

estudo e interlocução com seus colegas docentes para encontros interdisciplinares para o 

planejamento, acompanhamento e avaliação dos módulos ministrados. No âmbito da 

coordenação, uma solução para essa dificuldade foi de organizar as reuniões didático–

pedagógicas durante o horário de trabalho do professor no curso. O professor tinha a 

possibilidade de organizá-las com atividades de ensino para os alunos e, durante este período, 

participar da reunião. Mesmo assim, a ´boa vontade´ do professor, ou mesmo a possibilidade 

dele organizar uma aula nestes moldes se constituia num elemento importante para o 

funcionamento do CI.  
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A necessidade de formação sobre CI para o docente, assim como as condições que a 

coordenação e o grupo de docentes têm para fazer com que ele seja implementado, denotam a 

dificuldade de efetivar uma proposta curricular inovadora em uma estrutura tradicional, em 

que se faz necessário atender aos seus objetivos. 

Ao final, pensamos que o princípio da interdisciplinaridade tem funcionado melhor 

do que os outros dois - integração e relação teoria e prática - pois os projetos de fase 

conseguem articular as áreas de conhecimento num trabalho de produção discente. De outra 

forma, pensamos que o princípio da relação teoria e prática, embora com algumas 

potencialidades, caracterizadas pelas aulas práticas presentes desde o início do primeiro ano 

de curso, torna esse princípio com maior dificuldade de acontecer, pela necessidade de obter 

campos de práticas mais integrados com a Universidade, e que, talvez pudessem ser 

melhorados com projetos de extensão por apresentarem maior vínculo enter as Unidades de 

Saúde, comunidade e Universidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de formar enfermeiros(as) segundo uma concepção de saúde baseada 

na promoção de saúde integral do ser humano levou-nos a estudar o CI, como alternativa de 

proposta formativa, na Furb – uma das poucas IES do Brasil que se propõe a organizar o 

currículo dessa forma. 

Tivemos por objetivo compreender as estratégias de implementação do CI, 

caracterizar a percepção e concepção dos docentes integralizadores sobre o CI e sobre sua 

função, atentos à efetivação dos princípios do CI em Saúde: interdisciplinaridade, totalidade e 

relação teoria e prática. 

Nosso estudo indica que do mesmo modo de que as políticas públicas de saúde 

estabelecidas pela Constituição Federal, sintetizadas no modelo integral de saúde, ainda não 

encontram-se efetivadas, o modelo inovador do CI embora adequado às DCN-Enfermagem, 

ainda encontra obstáculos para sua efetivação. 

Em relação à percepção e concepção dos integralizadores sobre o CI, a maioria dos 

sujeitos tem o conhecimento vinculado ao exercício da função integralizador, pela necessidade 

de responder a exigências institucionais sem, contudo, promover efetiva alteração de 

concepções anteriores (currículo tradicional por disciplinas). É importante ressaltar que 

nenhum deles conhecia o CI antes de ingressar na FURB, e como foi importante o 

acompanhamento pedagógico realizado para sua compreensão e uso de novas metodologias.  

No que diz respeito à percepção dos integralizadores sobre sua função/papel na 

implementação do CI não houve unidade ou consenso acerca do papel do Integralizador. A 

percepção estava relacionada ao planejamento, organização e avaliação das atividades 

pedagógicas; no acompanhamento do plano de ensino, ou seja numa visão gerencial da 

articulação dos conteúdos e relações. Enfatizamos a necessidade de promover ações para além 

do ‘bom relacionamento com o aluno’, de forma a articular o diálogo de conteúdos e áreas de 

conhecimento entre professores e alunos. 

Como estratégias de efetivação dos princípios identificamos a prevalência de ações 

como: o planejamento de conteúdos, a busca pela interação com os professores, sem uma 

totalidade na integração das relações. Identificamos a não compreensão dos projetos de fase e 

da articulação entre o conhecimento teórico e exigências da prática profissional. Em função de 

não se conseguir obter a mudança para uma melhor prática do cuidado, pois a hegemonia do 

modelo assistencial permanece centrada na doença e na figura do médico presente. Além 

disso, os elementos institucionais dificultam a efetiva realização das estratégias, como as 
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reuniões que não pagas pelo vínculo horista e contrato de trabalho temporário, e a rigidez 

institucional disciplinar. 

Se, por um lado, os dados apontam que a proposta de formação do CI na FURB está 

longe de ser efetivada, por outro lado, cabe considerar os diversos elementos que contribuem 

para isso. Dentre estes: 1-  aspectos da cultura profissional; 2 – profissionais sem formação 

nesta concepção de currículo; e 3 - dificuldade de inovar em termos de formação. 

Em relação ao primeiro aspecto, o resgate histórico permitiu identificar uma ‘cultura’ 

no exercício da Enfermagem (como o perfil da enfermeira, com boa aparência, ser atenciosa 

ao paciente e ao médico); consubstanciada em práticas formativas e profissionais (com o 

ensino dos cuidados relativos ao tratamento das doenças prescritos pelo médico) que não 

podem ser alteradas rapidamente. 

Num segundo aspecto abordado ao longo da pesquisa, apontamos os profissionais 

sem formação nesta concepção de currículo, devido ao seu caráter inovador e por isso a  

dificuldade de inovar em termos de formação. Destacamos as experiências de outras IES que 

mostram semelhantes, dentre eles, a necessidade de profissionalização docente permanente e a 

construção participativa, coletiva do PPP. 

Sendo assim, parece-nos que a FURB - como outras IES pioneiras na concepção 

integrada - ao buscar implementar a formação acadêmica segundo um modelo de saúde ideal, 

ainda precisará fazer muitos ajustes como a reestruturação do seu PPP e oferecer suporte 

institucional aos docentes para praticá-lo. 

Neste sentido, destacamos a coordenação do curso por arriscar-se construir um 

currículo inovador em uma estrutura institucional tradicional e apoiar, todo o tempo, a 

realização desta pesquisa, visando obter subsídios para empreender avaliação do currículo 

integrado e promover as melhorias necessárias. Desta forma, está cumprindo o papel de 

Universidade como espaço de produção de conhecimento. 

Para continuar a avançar no problema desta pesquisa, ressaltamos a importância de 

avaliar o impacto na formação profissional por meio dos alunos formados CI/FURB inseridos 

no mercado de trabalho e analisar o egresso – concepções, percepção sobre formação. Isso 

pode se tornar problema de pesquisas futuras e de interesse do curso. 

Outro aspecto importante de futuras discussões diz respeito ao mercado de trabalho. 

Diversos defensores da ampliação da relação entre currículo e mercado alegam a importância 

do currículo estar articulado ao mercado, permitindo o relacionamento das teorias e da 

aprendizagem da sala de aula com a prática profissional. Tal fazia com que a escola se torne 

um espaço de formação de cidadãos capazes de se adaptar às exigências do mercado por 
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profissionais que entendem o processo de trabalho, e não somente se limitam a desenvolver 

competências específicas.  
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APÊNDICE A - Entrevista para os Docentes Integralizadores 
 

1) Quando e como você conheceu o Currículo Integrado da FURB? 
2) Como você percebe suas atribuições no papel de Professor Integralizador? 
3) Analise as funções do Professor Integralizador previstas no Projeto Político 

Pedagógico e responda: (i) elas contribuem efetivamente para aproximar a formação 
do enfermeiro das exigências profissionais? (ii) Quais estão presentes na sua prática? 
Por quê? (iii) Como você faz isso? 
 
3.1) “interlocutor com o Colegiado do curso, acompanhando a trajetória do aluno e 
articulando propostas de encaminhamento”.  
3.2) “articulador de canais de comunicação entre professores dos Módulos/ Matérias/ 
Disciplinas”.  
3.3) “promotor de encontro e confronto dos projetos existenciais dos alunos, a partir 
dos conhecimentos, comportamentods, atitudes, sentimentos e valores gerados na sua 
vida acadêmica”. 
3.4) “mediador nas relações do aluno com o mundo, do aluno com o outro, numa 
descoberta de leituras coletivas da realidade na construção de uma solidariedade 
social”. 
3.5) “apoio ao aluno na construção coletiva de transformação da realidade”. 
3.6) “ajuda ao aluno a superar a visão compartimentalizada dos fatos, ações, conceitos 
e idéias comuns nos currículos”.  
3.7) “Articulador entre os professores das diversas áreas de conhecimento e os alunos, 
em situações concretas, nos diversos espaços de aprendizagem (laboratório, sala de 
aula, ambulatórios, hospitais, escolas, comunidade e serviços)”.  
3.8) “organização e acompanhamento e controle, em conjunto com o colegiado do 
curso, do processo de elaboração dos Planos de Ensino–Aprendizagem referentes a 
cada área correlata do Módulo/ Matéria /Disciplina, por semestre letivo”.  
 

4) Quais estratégias você utiliza para integrar os módulos/conteúdos da fase? Dê 
exemplos. 

5) Como você articula/integra os módulos/conteúdos de sua fase com as demais? Dê 
exemplos. 

6) Você considera que os projetos de fase têm sido capazes de promover a articulação 
entre o conhecimento teórico e as exigências da prática profissional? Justifique. 

7) O Currículo Integrado tem por objetivo “formar profissionais/sujeitos críticos – 
reflexivos”. 

7.1) Você considera que este objetivo é atendido? Justifique. 
7.2) Você considera que o mercado demanda profissionais com este perfil? 
Justifique. 

8) Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o currículo integrado da FURB, sobre 
a articulação teoria e prática, o perfil do estudante e do profissional demandado pelo 
mercado, ou alguma outra coisa? 

 
Obrigada! 
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APÊNDICE B – Entrevista para o Coordenador do Curso de Enfermagem 
 

 
1) Quando e como você conheceu o Currículo Integrado da FURB? 
 
2) Pensando na proposta do currículo integrado, qual a sua percepção?  
 
3) Quais elementos você identifica que garantem que o Currículo Integrado alcance seus 

objetivos?  
 
4) Como você percebe a função dos Integralizadores para os Projetos de Fase, na 

perspectiva do Currículo Integrado?  
 
5) Você considera que tem sido possível garantir, por meio do currículo integrado, que: 

5.1) Os módulos da mesma fase estejam integrados? Justifique. 
5.2) As diferentes fases estejam integradas? Justifique. 
 

6) Como você percebe, no currículo integrado, a capacidade de articular o conhecimento 
teórico e as exigências da prática profissional? Justifique. 

 
7) Você considera que os projetos de fase têm sido capazes de promover a articulação 

entre o conhecimento teórico e as exigências da prática profissional? Justifique. 
 

8) O Currículo Integrado tem por objetivo “formar profissionais/sujeitos críticos – 
reflexivos”. 

8.1) Você considera que este objetivo é atendido? Justifique. 
8.2) Você considera que o mercado demanda profissionais com este perfil? 
Justifique. 

 
9) Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o currículo integrado da FURB, sobre 

a articulação teoria e prática, o perfil do estudante e do profissional demandado pelo 
mercado, ou alguma outra coisa? 

 
 

Obrigada! 
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APÊNDICE C: Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
O questionário/entrevista ora apresentado faz parte da coleta de dados da dissertação 

de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Educação da FURB, que tem por tema: A 
Formação Profissional e o Currículo Integrado – um estudo sobre a graduação em 
Enfermagem da FURB.  

 
Este estudo, em elaboração pela acadêmica Enfª. Kellin Danielski, sob orientação da 

Profª Drª Stela Maria Meneghel, tem como objetivo investigar as formas pelas quais o 
Currículo Integrado em Enfermagem da FURB tem contribuído para a formação de um 
profissional atento às exigências da sua profissão. 

 
A participação e a confidencialidade das pessoas questionadas/entrevistadas será 

respeitada, de modo que os sujeitos da pesquisa poderão abster-se das respostas quando 
acharem conveniente, independente de sua finalização. Do mesmo modo, eles poderão acessar 
os dados coletados e analisados se assim o desejarem. 

 
Portanto, eu _______________________________________________________ 

declaro que, ciente destas informações e explicações a mim fornecidas, autorizo minha 
participação e utilização dos dados fornecidos para a pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura:_________________________________________ 
Blumenau, _______de _________________________de 2007. 
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APÊNDICE D – Entrevista com docentes 
 

 
1)   Quando e como você conheceu o Currículo de forma Integrada? 
 
2) Quando e como surgiu a idéia de criar o curso de Enfermagem na FURB? 

 
3) Quem fez parte da elaboração do projeto de viabilidade do curso, e como aconteceu 

esse processo até a sua efetiva implantação? 
 
4) Pensando na proposta do currículo integrado da FURB, qual a sua percepção?  

 
5) Quais eram as expectativas para o curso e como são elas agora? 
 
6) Quais elementos você identifica que garantem que o Currículo Integrado alcance seus 

objetivos?  
 
7) Como você percebe a função dos Integralizadores para os Projetos de Fase, na 

perspectiva do Currículo Integrado?  
 

8) Você considera que tem sido possível garantir, por meio do currículo integrado, que: 
8.1) Os módulos da mesma fase estejam integrados? Justifique. 

 
8.2) As diferentes fases estejam integradas? Justifique. 

 
9) Como você percebe, no currículo integrado, a capacidade de articular o conhecimento 

teórico e as exigências da prática profissional? Justifique. 
 
10) Você considera que os projetos de fase têm sido capazes de promover a articulação 

entre o conhecimento teórico e as exigências da prática profissional? Justifique. 
 

11) O Currículo Integrado tem por objetivo “formar profissionais/sujeitos críticos – 
reflexivos”. 

11.1) Você considera que este objetivo é atendido? Justifique. 
 
11.2) Você considera que o mercado demanda profissionais com este perfil? 
Justifique. 

 
12) Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o currículo integrado da FURB, sobre 

a articulação teoria e prática, o perfil do estudante e do profissional demandado pelo 
mercado, ou alguma outra coisa? 

 
 

Obrigada!  
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APÊNDICE E- Dados das entrevistas 
 
 
Respostas dos sujeitos Unidades de 

sentido 
(freqüência das 

respostas) 
“Eu conheci o currículo quando o curso começou”. (...) “Não. Não fiz 
parte da comissão de criação do curso, nem nada, então eu entrei em 
contato com o currículo integrado quando eu comecei a dar aula na 
Enfermagem.” Mas sabia o que era um currículo integrado? “Não tinha 
nem idéia”. D1 
“Quando iniciei as minhas atividades na FURB em junho de 2004 através 
de oficinas promovidas pelo Curso para capacitar seus professores sob a 
coordenação da Professora Claudia R. L. D. Da Silva”.  D2 
“No início do curso, ou seja, a criação desse curso”. D3 
“Eu conheci o currículo quando eu fui apresentada ao curso, comecei a 
dar aula no semestre...e ai a coordenadora que era a Judite ela me 
apresentou o currículo, mostrou e também nas reuniões posteriormente a 
isso, nas reuniões que nós tivemos depois no concurso já de professores 
era apresentado o currículo integrado, seu funcionamento, até porque 
começaram professores novos, então tive vários contatos com essa  ...essa 
apresentação, assim com essa teoria”. D4 
“ Ao ingressar na FURB, através da coordenadora do curso.” D5 
“Eu conheci o currículo integrado da FURB quando eu comecei a 
fazer...quando eu recebi o PPP, é...no começo foi difícil...li mas não 
entendi né, foi difícil, depois  quando eu fui indicada para ser 
integralizadora é que eu fui ler o PPP verdadeiramente, eu tive que ler 
atentamente e daí é que eu pude entendê-lo”.  D6 
“ Quando começaram as discussões para implantação do curso na 
FURB”.  D7 
“Após, ao menos, um semestre de aulas dadas na FURB. 
Especificamente, em discussão com a pedagoga de apoio ao Curso, na 
Reunião Didático Pedagógica – RDP, para o planejamento das mudanças 
no PPP (Projeto Político Pedagógico).  Houve uma apresentação, do 
currículo do Curso e leitura de um texto de base sobre os currículos 
integrados, diretrizes de base, etc...” D8 
“Nós como eu digo sempre nós porque sempre eu a*, eu conheci o 
Currículo Iintegrado na Escola Técnica de Saúde na Secretaria 
Municipal de Saúde através do curso de auxiliar de enfermagem... lá 
trabalhávamos no curso de auxiliar de uma maneira integrada que foi lá 
que tivemos o nosso primeiro contato com o  currículo de forma integrada 
e é isso aí  e depois nós fizemos um curso do Ministério da Saúde, que era 
um curso de...  Metodologia do arco(..) É, esse aí, Metodologia da 
Problematização e ali... que falava do construir este conhecimento de uma 
maneira integrada. Entendesse?(..) Eu era docente da FURB. De 
Medicina. Nós do Departamento de Medicina... nós não trabalhávamos 
nada integrado,  em nenhum tipo de currículo integrado, foi depois na 
tentativa do currículo integrado em Medicina veio depois”. D9 
“Então o currículo oficialmente de formacão de graduacão de forma 

Quando 
iniciaram a 
prática de 

docência, ou 
quando o curso 

começou na 
FURB (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Escola 
Técnica de 
Saúde -
Secretaria de 
Saúde de 
Blumenau (2) 
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integrada eu conheci bem mais tarde. Porque eu entrei na universidade  
como docente bem mais tarde. Mas falar em currículo com formacao 
integrada intersdisciplinar... eu comecei a ouvir no início de 1985 quando 
eu comecei a trabalhar como enfermeira numa cidade do interior. Então a 
Organizacão  Mundial da Saúde veio cobrar um curso que se chamava 
“Capacitação  pedagógica” para formar os profissionais que estavam no 
serviço, trabalhando e sem tirá-los do serviço. Formá-los com base na sua 
prática que se chamava Capacitacao Pedagógica para profissionais. 
Incluía todos os profissionais, era multiprofissional e essa capacitação 
pedagógica era com uma carga horária de 80 horas  e era feita de modo 
integrada”. D10 
QUADRO 4: Respostas dos sujeitos a respeito de quando e conheceram o Currículo 
Integrado da FURB  
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de  
sentido 

“ Importante pois você desempenha a função de um coordenador de 
curso em escala menor”.  D3 
“... percebo minhas funções como sendo  aquela coisa de coordenar o 
semestre, e aproximar a relação do aluno com o professor (...)Então, 
esse papel seria o  papel que a gente vê, e mais importante que esse, eu 
vejo é o papel de fazer com que o currículo integrado aconteça”. D1 

 
Coordenar o 
semestre: relações, 
conteúdos (2) 

“Bem, a gente procura fazer com que o tá ali no PPP, né, integrando, o 
papel do Integralizador o nome já fala, ele procura integrar as fases né 
da... de  dentro do módulo, assim, né. Então, eu vejo assim...o 
Integralizador tem essa visão geral da fase porque o que é o objetivo 
geral  daquela fase,  e se ele suporta os professores...porque  sempre tá 
trocando né. Os professores são super trabalhados assim para atingir  
consiga aqueles objetivo, né”.  D4 

Atingir os objetivos 
(1) 

“A autonomia para desempenhar o papel de integralizador é fornecida 
pela própria estrutura do curso, mas as atribuições dependem das 
características das fases, número de módulos e professores, além da 
capacidade de comunicação e relacionamento construtivo junto ao 
aluno”.  D8 

Dependente da fase 
(estrutura da 
Universidade) (1) 

 “Sou articuladora no relacionamento entre o professor e o aluno, em 
várias situações”.  D5 

Articular o 
relacionamento 
entre professor e 
aluno (1) 

“(...) E como com o papel do integralizador o aluno fica integrado, né.. 
ele não fica perdido, então daí você tem em outras questões em o aluno, 
eles fazem tudo mas, ele reprova em farmacologia, e aqui na 
Enfermagem, a gente vê que não, a gente busca desenvolver, buscar 
esse aluno a desenvolver, essas deficiências que ele tem, para que ele 
possa aplicar a farmacologia por exemplo na fisiopatologia, e outros ?, 
ele não é um conhecimento isolado. Bem longe da lógica do 
conhecimento fragmentado”. D6 
“Possibilidade de desenvolver junto aos acadêmicos os conhecimentos 
necessários a sua formação profissional, numa ótica diferente do 
cartesiano, das divisões”.  D2 

Função Integrativa: 
integrar o 
aluno/conteúdo/fase 
Função 
Pedagógica: 
desenvolver o aluno 
(2) 

“Depende da fase. Nas primeiras o professor Integralizador faz a 
discussão da disciplinaridade para interdisciplinaridade. Na sétima 
fase, função de equalizador (facilitador) das estratégias de cada 
professor e aplicação para todo grupo de alunos”. D7 

Depende da fase. 
Apoio docente na 
organização de 
conteúdos (1) 

QUADRO 5: Percepção dos Docentes acerca de suas atribuições no papel de Professor 
Integralizador. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de sentido 
(freqüência de 
respostas) 

 “Sim, porque ele pode discutir mais a fundo as necessidades, e se dá 
tempo para isso, discussão”. D3 

Proporcionar a 
discussão das 
necessidades dos 
alunos (1) 

“Eu acho que isso acontece a gente traz bastante coisa do que acontece 
na  fase para o departamento passa pro colegiado, né, procuramos 
acompanhar o trabalho dos demais professores, ali no meio do 
semestre como está os alunos, como tá o desenvolvimento deles essas 
coisa assim, embora muitos professores não dêem retorno. Então o 
trabalho existe, o trabalho do integralizador neste aspecto ele fica 
prejudicado, porque não tem o retorno de muitos professores e na 
verdade a gente não tem autonomia sobre o professor. A gente não pode, 
ser obrigado, obrigar o professor, a gente solicita, mas se ele muda ou 
não, se ele colabora ou não, a gente não tem essa autonomia sobre 
professor”. D4 

Interdisciplinaridade: 
acompanhar o 
trabalho dos 
professores (1) 

 “Antecipar a resolução de situações que necessitem de 
acompanhamento durante o processo de formação, minimizando 
“problemas” para  desenvolver das competências, habilidades, 
conhecimentos dos alunos na vida profissional”..D8 
“Possibilita articulação com a coordenação como apoio a decisões e 
intervenções junto ao aluno quando necessário. Dificulta quando não 
há recursos na FURB para “ajudar”o acadêmico a transpor a 
dificuldade, como apoio pedagógico, psicológico e de língua portuguesa, 
assistente social, etc...Contribuiria para a formação profissional se 
houvesse estrutura da FURB para o acadêmico superar adversidades”.  
D7 

Informar o 
Colegiado: antecipar 
problemas (1) 

 “Procuro levar as reclamações dos alunos para o colegiado, e dar o 
retorno das decisões”.  D5 

Informar o Colegiado: 
levar reclamações (1) 

“Sem dúvida. Com certeza. Isso acontece. Porque a gente 
é...principalmente a gente tem todas as notas na mão, o integralizador é 
o único professor que tem todas as notas na mão. Então a gente passa, 
conversa com os alunos os problemas com o aluno e passa para o 
próximo semestre.E, faz isso. Eu acho que sim”. D1 

Informar o 
Colegiado: notas (1) 

“Eu acredito que ela contribui sim, para a formação profissional, tá.? 
Depois de ver o acompanhamento e a trajetória do  aluno você busca 
desenvolver as competências dele. Então, isso é uma das coisas. Se você 
tem um aluno que você só aprova e reprova no final, você não 
desenvolveu competências,  você só avaliou ele”. D6 

Desenvolver 
competências (1) 

QUADRO 06: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“interlocutor com o Colegiado do curso, acompanhando a trajetória do aluno e 
articulando propostas de encaminhamento”. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“Sem dúvida. Com certeza. Isso acontece.” D1 
“Sim, está presente e faz com que o aluno seja direcionado aos seus objetivos”. 
.D3 
“Eu acho que isso acontece a gente traz bastante coisa do que acontece na  fase 
para o departamento passa pro colegiado (...)”. D4 
“Sim, o aluno fica satisfeito e o retorno muitas vezes demorado”. D5 
“Acontece. Muito” D6 
“Para dar ciência à coordenação da situação dos acadêmicos, solicitar apoio e 
intervenções quando necessário”. D7 
“Sim, através da participação como membro do Colegiado e comunicando sobre 
o andamento da fase e desenvolvimento dos alunos”. D8 

Interlocução 
presente na 
prática (7) 

QUADRO 07: Função de interlocução com o colegiado presente na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

Então a gente passa, conversa com os alunos os problemas com o aluno e 
passa para o próximo semestre” . D1 
“Através de inteirá-los para discussão em sala de aula”D3 
 

Conversar 
com o aluno e 
passar para o 
próximo 
semestre (1) 

“Eu acho que isso acontece a gente traz bastante coisa do que acontece na  fase 
para o departamento pasa pro colegiado (...)”.  D4 
“Contato com o chefe de departamento”.  D5 

Levar para o 
Colegiado (1) 

“A gente busca todas as necessidades dos alunos e aquilo que a gente não pode 
resolver ou não tem autonomia para resolver, enquanto integralizador, nós 
passamos para o colegiado”.  D6 
“Dialogando com o Colegiado sobre as situações – “problema”, sobre as 
avaliações referentes aos módulos e avaliações dos alunos na prática 
(estágio)”.  D8 
“Nas reuniões de colegiado. Quando necessário comunicar a coordenação 
verbalmente ou e-mail quando há urgência.”.  D7 

Informar o 
Colegiado (3) 

QUADRO 08: Respostas dos sujeitos de como fazem a função de interlocução com o 
colegiado. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“ Isso eu já falei né. Eu acho que já tá respondido na anterior, tu não acha?” 
D1 

 

“Sim, pois permite que essa interação mantenha-se”.  D3 Permitir 
interação (1) 

“É, é mais ou menos isso o que eu já falei ali também, na fase em que eu dou..., 
que sou integralizadora, nós temos os professores de outras áreas de outros 
departamentos, então muitas vezes temos tido reclamação do professor, e a 
gente...e do conteúdo não entende  módulo, a gente não tem como conversar e a 
gente não tem como,  a gente procura o professor para articular, mas depende 
muito do profissional”.  D4 
“ As disciplinas em módulos muitas vezes acaba atrapalhando, mesmo que o 
integralizador tente se comunicar”. D5 

Articulação 
dificultada (2) 

“Eu acho que é muito importante essa articulação. Ela é realmente efetiva, 
porque você consegue integrar diversas disciplinas e fazer com que os alunos 
é... enxerguem a seqüência delas né, não é a integralidade, é a interlocução 
delas mesmas, elas são interligadas, elas não são isoladas, e por que elas são 
interligadas é o mais importante. Eu, eu pessoalmente busco isso, explicar isso 
aos alunos, para eles possam entenderem essa lógica, pois se não for explicado 
eles não entendem, então é... eu explico isso no começo do semestre enquanto 
integralizadora da sexta fase, explico em diversos momentos ao longo do 
semestre, e no final do semestre eu fecho isso com eles”. D6 

Buscar 
integração das 
disciplinas (1) 
 

“Nas primeiras fases, essencial esta função pois é o enfermeiro que visualiza 
esta interlocução e a necessidade do mesmo, quando se utiliza das aulas para 
propiciar discussões, detecta a necessidade de correções no caminho ou de 
tomada de novos caminhos”. D7 

Fazer a 
Interdisciplina
ridade (1) 

“Tendo em vista a função de articulador que o enfermeiro exerce na equipe de 
saúde, quando o integralizador executa de forma clara, os alunos compreendem 
tal função”.  D8 
 

Associar a 
função à 
função do 
enfermeiro (1) 

QUADRO 09: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“articulador de canais de comunicação entre professores dos Módulos/ Matérias/ 
Disciplinas” 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“Sim. Fazer a interdisciplinaridade nos módulos da fase”.  D7 
“A gente faz sempre no começo do semestre, eu procuro mandar um e-mail se é 
possível a gente se reúne, né... Quando tem professores novos eu tento fazer 
faço uma reunião presencial,e esse semestre agora trocou um professor,  já 
conhecia já estava vários semestres, nesses módulos ali, então já conhece  ali já 
conhece o funcionamento,  então nestes casos a gente não se encontra 
pessoalmente, mas se comunica por e-mail. No meio do semestre, então eu faço 
mais uma chamada com todos os professores para ver como é que tá indo, tá,  
lembrando da freqüência  coisa assim que é  obrigatório, chamada e tal, e no 
fim do semestre também” . D4 

Sim. 
Articulação 
dos canais de 
comunicação 
entre 
professores 
presente (2) 

“Não ainda, por estrutura da Universidade”. . D3 Não. 
Articulação 
dos canais de 
comunicação 
ausente entre 
professores 
presente (1) 

“As notas que demoram para ser repassadas”.  D5 Falta de 
comunicação 
entre 
professores 
(1) 

 “Nem sempre, mas no caso da VIII fase, procura-se integralizar os dois 
módulos (internato e TCC - Trabalho de Conclusão de Curso), desde o 
planejamento e cronograma até as avaliações”. D8 

Nem sempre 
Articulação 
dos canais de 
comunicação 
entre 
professores 
nem sempre 
presente (1) 

 “... Eu, eu pessoalmente busco isso (...)”. D6 Busca pela 
articulação 
entre 
professores(1) 

QUADRO 10: Função de articulação dos canais de comunicação presente na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

Procuro articular através de reuniões com demais professores, e repasso o 
processo final para os alunos também sinalizarem o andamento do semestre”.   
D3 
“A gente faz sempre no começo do semestre, eu procuro mandar um e-mail se é 
possível a gente se reúne, né... Quando tem professores novos eu tento fazer faço 
uma reunião presencial,e esse semestre agora trocou um professor,  já conhecia 
já estava vários semestres, nesses módulos ali, então já conhece  ali já conhece 
o funcionamento,  então nestes casos a gente não se encontra pessoalmente, mas 
se comunica por e-mail. No meio do semestre, então eu faço mais uma chamada 
com todos os professores para ver como é que tá indo, tá,  lembrando da 
freqüência  coisa assim que é  obrigatório, chamada e tal, e no fim do semestre 
também”  . D4 
“Geralmente a partir do diálogo com professores e coordenação nas reuniões 
de planejamento e RDP”.  D8 

Encontros 
pontuais: 
reuniões com 
professores 
(3) 

 “... (...) eu explico isso no começo do semestre enquanto integralizadora da 
sexta fase, explico em diversos momentos ao longo do semestre, e no final do 
semestre eu fecho isso com eles”. D6 
  “Nas discussões com os alunos em sala. Em reuniões com o grupo de 
professores, as conversas individuais com os mesmos”.  D7 

Momentos 
com os alunos 
(2) 

“ Disciplinas em módulos dificultam a comunicação”. D5 Estrutura da 
Universidade/ 
disciplina - 
dificulta a 
comunicação 
(1) 

QUADRO 11: Respostas dos sujeitos de como fazem a função de articulação dos canais 
de comunicação. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“Facilita muitas vezes com a presença do Integralizador”. D5 
 “ ..Isso acontece. Porque hã..os alunos trazem pra gente certas dificuldades né, 
e a gente tenta fazer encaminhamentos, conversa com eles, e... hã..como é que 
eu vou te dizer..tu efetivamente tá mais próximo do aluno, mais acessível e o 
aluno é esclarecido que o papel da gente é esse. Que as dificuldades 
acadêmicas dele e pessoais a gente está a disposição entende?E... dificuldades 
pessoais também, pessoais  mesmo...”  D1 
“ É, a gente sempre procura, eu procuro me colocar a disposição dos 
alunos né, para o que eles precisarem né, às vezes eles colocam assim, 
muitos às vezes não procuram, a gente tem problemas, a gente até fica 
sabendo, eles vão direto na coordenação entendeu?...Assim, algumas 
vezes eles procuram, por questões particulares, e tal...mas assim quando 
é questão de doença, eles trazem atestado direto a mim, então eu faço 
como Integralizador, esse tipo de coisa assim, né? Mas a gente  procura 
sempre se colocar a disposição e tal prá.”. D4 
“Sim, mas existe um momento específico para essa mesma fase”. D3 

Estar 

presente (4) 

“Então, a gente sempre é...eu entendo o aluno, como um adulto que vem com 
uma bagagem, ele vem com o comportamento formado, ele vem que...eu acredito 
no conhecimento transformador desse comportamento que vai refletir de uma 
forma prática profissional. Então tu buscas trabalhar com aquilo que os alunos 
já vem, seus valores, seus sentimentos, ?  em todas as situações que acontecem 
durante o semestre eu, como Integralizadora vou sentar com os  alunos e 
conversar sobre as atitudes, os sentimentos, e tudo aquilo que cabe desenvolver 
individualmente, muitas vezes com o aluno, para fazer promover essa 
integração. Eu acredito que isso funciona muito bem. Eu pelo menos, consegui 
resolver todos os  problemas  que tiveram....é inerente ao grupo  social, a gente 
sempre vai ter problemas, é... o problema é que às vezes tem algumas atitudes 
éticas  graves,  e a gente consegue  resolver e resgatar o aluno e colocar ele 
dentro do que a gente?” D6 

Transformar 

a realidade 

(1) 

“A reflexão propiciada em sala leva ao amadurecimento e a consolidação de 
conhecimentos, atitudes e valores”.  D7 

Consolidar 

conhecimen

to (1) 

“Acredito que contribua para a formação daqueles alunos que estão 
interessados em discutir seus projetos”.  D8 

Discutir (1) 

QUADRO 12: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“promotor de encontro e confronto dos projetos existenciais dos alunos, a partir dos 
conhecimentos, comportamentos, atitudes, sentimentos e valores gerados na sua vida 
acadêmica.” 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ ..Isso acontece (...)”.  D1 
“Sim, pois nessa fase onde atuo é visível o desconforto do aluno, a insegurança 
do mesmo quanto ao que está cursando”. D3 
“Alunos entram em contato com o Integralizador para conversar”.  D5 
“ É, a gente sempre procura, eu procuro me colocar a disposição dos alunos né, 
para o que eles precisarem né. (...)”.  D4 
“ Então tu buscas trabalhar com aquilo que os alunos já vem, seus valores, 
seus sentimentos,  em todas as situações que acontecem durante o semestre eu, 
como Integralizadora vou sentar com os  alunos e conversar sobre as atitudes, 
os sentimentos, e tudo aquilo que cabe desenvolver individualmente, muitas 
vezes com o aluno, para fazer promover essa integração” .  D6 
“Sim. Através de discussões de projetos de fase ao ouvir os alunos como 
Integralizadora. Há necessidade de escutar e refletir as práticas unidas”. D7 
“Mesmo sem ter clareza sobre essa atribuição, como professora você acaba 
entrando em contato com os projetos e perspectivas dos alunos”. D8 

Promoção 
de encontro 
e confronto 
dos projetos 
existenciais 
dos alunos 
presente (7) 

QUADRO 13: Função de promoção de confrontos na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ ..Isso acontece. Porque hã..os alunos trazem pra gente certas dificuldades né, 
e a gente tenta fazer encaminhamentos, conversa com eles, e... hã..como é que 
eu vou te dizer..tu efetivamente tá mais próximo do aluno, mais acessível e o 
aluno é esclarecido que o papel da gente é esse (...)”. D1 
“Através da conversa com os alunos, ouvindo os alunos sobre as expectativas 
diante da carreira profissional, planos, sonhos, anseios, etc...”. D8 
“ Então tu buscas trabalhar com aquilo que os alunos já vem, seus valores, seus 
sentimentos, em todas as situações que acontecem durante o semestre eu, como 
Integralizadora vou sentar com os  alunos e conversar sobre as atitudes, os 
sentimentos, e tudo aquilo que cabe desenvolver individualmente, muitas vezes 
com o aluno, para fazer promover essa integração” .  D6 

Conversar 
com alunos 
(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ É, a gente sempre procura, eu procuro me colocar a disposição dos alunos né, 
para o que eles precisarem né. (...)”.  D4 

Colocar-se à 
disposição 
(1) 
 

“Através de encontros”.  D5 Encontrar-
se com 
alunos (1) 

“Através de didática e exercício específico de auto conhecimento”.  D3 
 

Exercício de 
auto 
conhecimen
to (1) 

“Através de discussões de projetos de fase, ouvir os alunos enquanto 
Integralizadora”. D7 
 “Através da conversa com os alunos, ouvindo os alunos sobre as expectativas 
diante da carreira profissional, planos, sonhos, anseios, etc...”. D8 
“Através de discussões de projetos de fase, ouvir os alunos enquanto 
Integralizadora”. D7 

 
Discutir 
projeto de 
fase (1) 
Ouvir o 
aluno (2) 

QUADRO 14: Respostas dos sujeitos de como fazem a função de promoção de 
confrontos. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Acho fantasia. Isso é teórico. Na prática não vejo isso acontecer mesmo 
porque eu tô três horas semanais com eles, e para isso aqui acontecer eu teria 
que estar bem mais freqüente em sala de aula com eles para acontecer isso”. D1 

Não 
compreensã
o da função 
(7) 
 

“Sim, isso acontece durante as aulas, se provoca essa discussão com exercícios 
pré - elaborados”.  D3 

Discutir em 
sala de aula 
(1) 

 “ (...), eles podem ter outras perspectivas profissionais, e acho que isso não faz 
parte do mundo deles essa  perspectiva, porque a gente conhece os nossos 
alunos. Então essa perspectiva de sair, de conhecer outras coisas,  de saber eles 
tem chance fora  país  também, eles precisam saber, porque o nosso país ele  vai 
continuar nesse mesmice muito tempo ainda,  então isso é uma coisa 
importante...(...)”. D4 

Ter outras 
perspectivas 
profissionai
s (1) 
 
 

“Esclarecer para o aluno o que é ser enfermeiro, o que quer na realidade”. D5 
 

Explicar a 
realidade do 
enfermeiro(
a)(1) 

“Solidariedade social, né (risos) a gente faz né, muito principalmente nas aulas 
práticas né...essa mediação. Buscando né, com que o aluno tenha essa visão, 
consiga ver essa realidade, que vamos estar apresentando a ele de forma crítica, 
que ele não aceite aquela realidade como definitiva, o que ele vai fazer para 
transformar isso, ..., eu busco muito, eu trabalho muito na proatividade, na 
verdade é isso, o que ele vai fazer, o que nós enquanto estágiarios podemos 
fazer para transformar essa prática.” D6 

Mediar na 
aula prática 
para 
transformar 
a realidade 
(1) 
 
 
 

“Como reflexão de mundo e sociedade, na escuta do outro”.  D7 
 
 

Vivenciar os 
questioname
ntos dos 
alunos e 
refletir 
sobre o 
mundo e 
sociedade 
(1) 

“Formação do caráter do profissional”.  D8 Formar o 
caráter 
profissional 
(1) 

QUADRO 15: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo 
PPP:“mediador nas relações do aluno com o mundo, do aluno com o outro, numa 
descoberta de leituras coletivas da realidade na construção de uma solidariedade social”. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Acho fantasia. Isso é teórico. Na prática não vejo isso acontecer mesmo 
porque eu tô três horas semanais com eles, e para isso aqui acontecer eu teria 
que estar bem mais freqüente em sala de aula com eles para acontecer isso”. D1 

Não (1) 
 
 

“Sim, pois faz parte da construção do profissional”. D3 
“ (...)...então eu acho que isso também, não só a Integralizadora, mas todos os 
professores,  o professor tem que sair dessa coisa de só dar matéria...(...)”.  D4 
“Alunos que ainda não sabem se querem ser enfermeiros, têm visão diferentes”. 
D5 
“ Solidariedade social, né (risos) a gente faz né, muito principalmente nas aulas 
práticas né...essa mediação”. D6 
“ Sim. Constantemente vivenciamos os questionamentos dos alunos e 
refletimos sobre eles”.  D7 
“Eu desconhecia essa atribuição como específica para o papel do 
Integralizador. Acredito que esta atribuição é para todos os professores”.  D8 

Sim (6) 
 

QUADRO 16: Função de mediação na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Acho fantasia. Isso é teórico. Na prática não vejo isso acontecer mesmo 
porque eu tô três horas semanais com eles, e para isso aqui acontecer eu teria 
que estar bem mais freqüente em sala de aula com eles para acontecer isso”. D1 

Não 
acontece (1) 
 
 

“ Através de exercício pré - elaborados conforme cronograma”. D3 Realizar 
exercícios 
com alunos 
(1) 

“ (...)...Eu tava falando pra eles ...(...)”.  D4 
 “Eventualmente, de forma direta. Esta atribuição se dá diretamente, na 
relação aluno – professor – ser humano”.  D8 

Conversar 
com alunos 
(2) 

“ Através de encontros”. D5 Encontrar 
com alunos 
(1) 

“Na aula prática né, na sala de aula é muito eles né..já são outra 
coisa”. D6 

Conversar 
na aula 
prática (1) 

“ Nas conversas da sala de aula, nas discussões de temas...” D7 Conversar 
na sala de 
aula (1) 

QUADRO 17: Respostas dos sujeitos de como fazem a função de mediação. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“...Eu diria que esse é um objetivo embutido entende, que eu não vejo isso como 
uma função exclusiva do Integralizador. Eu vejo como uma função de todos os 
professores do curso. Eu não sei se acontece no curso. Na fase, não. Na 
primeira fase não teria como fazer isso acontecer objetivamente. Pode ter esse 
objetivo incutido, mas não ele não é explícito. Então, ele não é claro e evidente, 
e eu não persigo cumprir isso aí”. D1 

Não sabe 
(1) 
 
 
 

“ Nem sempre, pois ainda se trabalha com a metodologia tradicional”.  
D3 

Nem sempre 
(1) 

“É a gente coloca pra eles assim o poder que eles tem nas mãos, porque o 
enfermeiro é um profissional que embora não reconhecido, mas ele tem esse 
poder na comunidade, trabalhando no ambulatório. A população comunidade 
consegue diferenciar o enfermeiro dos auxiliares e técnicos de Enfermagem. 
Porque quem manda lá no postinho é o enfermeiro, é mais ou menos isso. 
Embora às vezes ele nem é o coordenador, não é a chefia, mas ele o enfermeiro, 
o enfermeiro tem uma resolutividade boa dos problemas”.  D4 

Colocar 
para o aluno 
que tem 
poder (1) 
 
 
 

“ Informar a realidade da Enfermagem”.  D5 
 

Informar a 
realidade da 
Enfermage
m (1) 

“É também é, também é já na pergunta anterior, a gente também apóia bastante 
o aluno para conseguir transformar a  realidade. Eu busco sempre a 
transformação   da realidade. Se você formar um aluno que não é profissional 
capaz de mudar a realidade, a gente não tá formando nada,  a gente está só 
copiando modelo. Então, eu busco sempre que com essa visão crítica ele consiga 
atuar para mudar a realidade. É frisando para eles,que é muito fácil depois que 
quando tu estás na academia de enxergar os nós críticos, mas, o que você vai 
fazer para mudar isso. Esse é o questionamento que eu estou sempre puxando 
eles”.  D6 

Buscar a 
transformaç
ão (1) 

“Ver o outro e a sociedade e a sua contribuição nesta mudança são 
essenciais”.  D7 
 

Ver o outro 
e sociedade, 
permitir a 
reflexão do 
aluno para a 
construção 
da realidade 
(1) 

“Possibilita trabalhar o potencial coletivo da categoria profissional e também 
refletir e perceber o universo disto”.  D8 

Trabalhar o 
potencial 
coletivo da 
categoria 
profissional 
(1) 

QUADRO 18: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“apoio ao aluno na construção coletiva de transformação da realidade”. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 

sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“Em parte”.  D3 Em parte (1) 
“Construção do seu papel como enfermeiro de apoio ele consegue, mas até 
chegar a realidade é difícil”. D5 

Construir o 
papel de 
enfermeiro(a) 
(1) 

“ É a gente coloca pra eles assim o poder que eles tem nas mãos, 
porque o enfermeiro é um profissional que embora não reconhecido, 
mas ele tem esse poder na comunidade, trabalhando no ambulatório”.  
D4 
“ ... É frisando para eles, que é muito fácil depois que quando tu estás 
na academia de enxergar os nós críticos, mas, o que você vai fazer para 
mudar isso. Esse é o questionamento que eu estou sempre puxando 
eles”.  D6 
“ Permite reflexão do aluno e Integralizador na formação e construção de 
realidades”.  D7 
“Sim. Porque particularmente, tenho percepções e críticas sobre a profissão na 
atualidade, procurando evidenciar as diferentes perspectivas dentro dela”. D8 

Permitir a 
reflexão e 
construir 
novas 
realidades (4) 

QUADRO 19: Função de apoio na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 

de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Em parte”.  D3 Em parte (1) 
“ Não conseguimos a transformação da realidade pelas dificuldades 
encontradas”.  D5 

Não (1) 

“É a gente coloca pra eles assim o poder que eles tem nas mãos, porque o 
enfermeiro é um profissional que embora não reconhecido, mas ele tem esse 
poder na comunidade, trabalhando no ambulatório”.  D4 

Conversar 
com o aluno 
(1) 
 

 “ ... É frisando para eles, que é muito fácil depois que quando tu estás na 
academia de enxergar os nós críticos, mas, o que você vai fazer para mudar 
isso. Esse é o questionamento que eu estou sempre puxando eles”.  D6 
“Sim, nas conversas, discussões, e possibilidades de mudanças futuras”.  D7 
“Na discussão sobre a própria realidade dos campos em que os alunos estão em 
contato com profissionais da área”. D8 

 
 
Discutir 
com o aluno 
(3) 
 
 

QUADRO 20: Respostas dos sujeitos de como fazem a função de apoio. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 

de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Isso é muito complicado pelas respostas que eu te dei anteriormente. E é uma 
das queixas do aluno faz que nós estamos vendendo o peixe de currículo 
integral, e nós professores não cumprimos. Os alunos percebem isso, e cobram 
isso. Então, eles tem razão”.  D1 

Não (1) 
 

“ Da parte da Integralizadora sim, mas muitas vezes o professor não 
direciona para a Enfermagem”.  D5 

Depende (1) 
 

“Sim, se faz uma relação ao menos, procura-se, é difícil quebrar essa 
concepção. Pois uns alunos com formação técnica, e/ou o segundo fase já tem 
uma formatação? Diferente”. D3 
 “Eu acho que nosso currículo ele tem, embora ele seja por módulos, se procura 
fazer currículo integrado, ele ainda tem algumas falhas. Eu acho que muitos 
professores que ainda procuram trabalhar de forma individualizada, que não 
percebe..  A gente procura integrar, e esse é o nosso discurso, na prática, tá 
procurando relacionar de novo, olha ele é integrado,vamos  fazer aqui, essa 
coisa assim de procurar buscar, integrar mesma as outras coisas, a ética por 
exemplo, a ética perpassa,  embora está escrito no papel na segunda fase, na 
sexta fase a ética  é uma coisa que tá sempre junto? está  assunto, assim como 
outros também”. D4 
“É, o ensino fragmentado, é...a ação fragmentada da saúde. A gente busca até 
com exemplos  práticos de... da.., das as aulas é.. tentar superar isso, é lógico, é 
difícil né, da integralidade. Trabalhar a integralidade já é um conceito muito 
no papel né, e fora da prática. E eu, eu acredito na integralidade,tá, então eu 
busco a integralidade inclusive das ações, no PPP e outros né, nos projetos de 
fase, onde a gente consegue buscar outros profissionais para dividir essas 
atuações com os alunos”.  D6 

Buscar 
integração 
(3) 

“ Ver o ser como um todo integrado ao meio são funções de todos os 
professores. Ir além, trabalhar integralmente é ser competente”. D7  

Integrar: ver 
o ser em um 
todo (1) 

“ Para a visão da integralidade da saúde”.  D8  Integrar: ver 
a saúde 
como um 
todo (1) 

QUADRO 21: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“ajuda ao aluno a superar a visão compartimentalizada dos fatos, ações, conceitos e 
idéias comuns nos currículos”. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 

de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Isso é muito complicado pelas respostas que eu te dei anteriormente. E é uma 
das queixas do aluno faz que nós estamos vendendo o peixe de currículo 
integral, e nós professores não cumprimos. Os alunos percebem isso, e cobram 
isso. Então, eles tem razão”.  D1 

Não (1) 

“... A gente procura integrar, e esse é o nosso discurso, na prática, tá 
procurando relacionar de novo, olha ele é integrado,vamos  fazer aqui, essa 
coisa assim de procurar buscar, integrar mesma as outras coisas, a ética por 
exemplo, a ética perpassa,  embora está escrito no papel na segunda fase, na 
sexta fase a ética  é uma coisa que tá sempre junto? está  assunto, assim como 
outros também”. D4 
“É, o ensino fragmentado, é...a ação fragmentada da saúde. A gente busca até 
com exemplos  práticos de... da.., das as aulas é.. tentar superar isso, é lógico, é 
difícil né, da integralidade. Trabalhar a integralidade já é um conceito muito 
no papel né, e fora da prática. E eu, eu acredito na integralidade,tá, então eu 
busco a integralidade inclusive das ações, no PPP e outros né, nos projetos de 
fase, onde a gente consegue buscar outros profissionais para dividir essas 
atuações com os alunos”.  D6 

Procura (2) 
 
 
 

“Em parte”.  D3 
“Farmacologia na Enfermagem”. D5 

Em parte (2) 

“ Sim. Produz a reflexão do ser integral, como somos determinados na nossa 
saúde e vida”. D7  
“Sim. Porque minha formação de especialista na Enfermagem me 
instrumentalizou para o trabalho multi e interdisciplinar, buscando a 
integralidade do cuidado e do saber”.  D8 

Sim (2) 

QUADRO 22: Função de superação da compartimentalização na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 

de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“Em parte”. D3 Em parte (1) 

“...A gente procura integrar, e esse é o nosso discurso, na prática, tá 
procurando relacionar de novo, olha ele é integrado,vamos  fazer aqui, essa 
coisa assim de procurar buscar, integrar mesma as outras coisas, a ética por 
exemplo, a ética perpassa,  embora está escrito no papel na segunda fase, na 
sexta fase a ética  é uma coisa que tá sempre junto? está  assunto, assim como 
outros também”. D4 

Buscar a 
integração: 
discurso (1) 
 
 

“Contato com o professor através de conversas/ e –mail ”.  D5  
“ É, o ensino fragmentado, é...a ação fragmentada da saúde. A gente 
busca até com exemplos  práticos de... da.., das as aulas é.. tentar 
superar isso, é lógico, é difícil né, da integralidade. Trabalhar a 
integralidade já é um conceito muito no papel né, e fora da prática. E 
eu, eu acredito na integralidade,tá, então eu busco a integralidade 
inclusive das ações, no PPP e outros né, nos projetos de fase, onde a 
gente consegue buscar outros profissionais para dividir essas atuações 
com os alunos”.  D6 
“ Através de discussões de projetos de fase, temas importantes e 
vivências”. D7 

Buscar a 
integração: 
discutir os 
projetos de 
fase (2) 
 
 

“ Incentivando as leituras e discussões de conhecimentos de outras áreas e 
estimulando os alunos a retornarem e resgatarem conteúdos e leituras para as 
situações de ensino – aprendizagem”.  D8 

Incentivar 
leituras, 
estimular 
alunos, 
resgatar 
conteúdos 
(1) 

QUADRO 23: Respostas dos sujeitos de como fazem a função de apoio. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 

de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Isso a gente faz quando a gente faz o cronograma do semestre né, e a gente 
pede para cada professor botá o que...hã..colocar o que que ele pretende dar a 
cada dia que ele dar aula, que é como um calendário, e procurar por exemplo 
fazer com que as provas não aconteçam tudo juntas, e eu dou por exemplo 
história, quem dá história....e a gente procura fazer isso sim. Não é melhor pelas 
dificuldades pessoais e pelas dificuldades de...do currículo, que a FURB é 
compartimentalizada, eu principalmente pelas dificuldades pessoais.  Eu 
proponho isso para os outros de professores, mas se eles não topam, eles não 
topam. Eu não vou em cima deles pra...Eu não tenho essa ingerência, porque 
eles não são nem do departamento de Enfermagem. Né? D1 

Articular o 
horário (1) 
 

“Não é melhor pelas dificuldades pessoais e pelas dificuldades de...do 
currículo, que a FURB é compartimentalizada, eu principalmente pelas 
dificuldades pessoais. (..) ... A FURB deveria remunerar os professores para 
essa capacitação fora do horário de aula. Por ele remunerar, se tornaria 
presença obrigatório, aí não tem falta. E fazer isso frequentemente, até todo 
mundo ter idéia exatamente de como gira o curso.”  D1 

Dificuldade 
de integrar-
se com 
outras áreas 
devido ao 
currículo 
modular, o 
desconheci
mento 
acerca da 
proposta (1) 
 

“Sim, através de reuniões e instrumentos próprios de avaliação.”.  D3 Articular 

papéis (1) 

“É acho que assim a gente ajuda o acadêmico a se colocar, esse semestre 
agora a gente foi para um CEI,para as creches. Então era um espaço até que 
inclusive a gente  ajudou a abrir, porque para todas as educadoras não sabiam 
o que faz o enfermeiro aqui dentro, o que ele vai fazer aqui dentro, pra que um  
enfermeiro aqui dentro, então essa questão assim, para os  alunos que não são 
da área, eles já conseguem perceber né, já, na empresa, na creche, o  papel do 
professor, ele tem que ter conhecimento, experiência, para inserir o aluno 
nesses meios diferentes, não só hospital, ambulatório, tem que ter essa 
mobilidade. O que se faz numa creche, numa empresa. Então é esse tipo de 
coisa”. D4 
 

Interdiscipli
naridade: 
mostrar a 
função do 
enfermeiro(
a) em outros 
cenários de 
prática 
Relacionar a 
teoria com a 
prática: 
mudar o 
cenário de 
atuação (1) 
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“ Isso a gente consegue fazer bastante, a articulação. Entre os professores de 
diversas áreas de conhecimento, é...a gente tem muita articulação com os 
médicos, né. Que é o que a gente tem mais acesso, mas o fisioterapeuta também 
tem acesso assistente social, principalmente nas aulas práticas, a gente 
consegue fazer bem isso,  né... eu dou aula prática em locais muito 
privilegiados, então pra mim é muito fácil falar disso, porque  realmente a gente 
tem um círculo ali de...de... articulação com outros professores com outros 
profissionais,  é muito produtivo, então prá mim é fácil. Eu acho que eu tenho 
que colocar aqui que eu dou aula em locais privilegiados onde a minha 
articulação é favorecida. Outro local talvez não tivesse essa articulação tão 
favorecida assim. É na Ala da FURB. Ali é muito fácil fazer essa articulação 
com outros professores. Tem a fisio ali, a nutrição, a assistente social, é fácil 
fazer articulação ali, (risos).Não tem né.. D6 

Interdiscipli
naridade: 
articular 
com outras 
profissões 
(1) 
 
 

“Ponto importante facilitador da aprendizagem do aluno”.  D5 
“ Para o aprendizado da prática sem fragmentação do conhecimento”. D8 
 

Facilitar a 
aprendizage
m (2) 
 

“Semelhante ao item 3.2 pois  não há articulo pessoas sem articular canais de 
comunicação”. D7 

 

QUADRO 24: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“articulador entre os professores das diversas áreas de conhecimento e os alunos, em 
situações concretas, nos diversos espaços de aprendizagem (laboratório, sala de aula, 
ambulatórios, hospitais, escolas, comunidade e serviços)”. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“ Isso a gente faz quando a gente faz o cronograma do semestre né, e a gente 
pede para cada professor botá o que...hã..colocar o que que ele pretende dar a 
cada dia que ele dar aula, que é como um calendário, e procurar por exemplo 
fazer com que as provas não aconteçam tudo juntas, e eu dou por exemplo 
história, quem dá história....e a gente procura fazer isso sim.” D1 
“Em quase todo o momento” D3. 
“Reuniões com os professores de aulas teóricas / práticas”. D5 
“ Isso a gente consegue fazer bastante, a articulação. Entre os professores de 
diversas áreas de conhecimento, é...a gente tem muita articulação com os 
médicos, né. Que é o que a gente tem mais acesso, mas o fisioterapeuta também 
tem acesso assistente social, principalmente nas aulas práticas... (...)”.  D6 
“ Na VIII fase é pouco articulado com outros professores, mas os conteúdos são 
dados em outras fases anteriores sim”. D8 

Sim (6) 

QUADRO 25: Função de articulação entre áreas na prática. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“ Isso a gente faz quando a gente faz o cronograma do semestre né, e a gente 
pede para cada professor botá o que...hã..colocar o que que ele pretende dar a 
cada dia que ele dar aula, que é como um calendário, e procurar por exemplo 
fazer com que as provas não aconteçam tudo juntas, e eu dou por exemplo 
história, quem dá história....e a gente procura fazer isso sim.”  D1 

Articular o 
cronograma 
(1) 
 
 
 

“Em instrumentos de avaliação próprios”.  D3 Por meio de 
instrumentos 
(1) 

“Através de reuniões”. D5 Por meio de 
reuniões (1) 

“ Isso a gente consegue fazer bastante, a articulação. Entre os professores de 
diversas áreas de conhecimento, é...a gente tem muita articulação com os 
médicos, né. Que é o que a gente tem mais acesso, mas o fisioterapeuta também 
tem acesso assistente social, principalmente nas aulas práticas, a gente 
consegue fazer bem isso (...)”.  D6 

Articular com 
outras 
profissões (1) 
 
 

“Resgatando assuntos vistos em outros módulos e que se mostram presentes nas 
situações do estágio supervisionado”. D8 

Resgatar 
conteúdos de 
outros 
módulos 
durante o 
estágio (1) 

QUADRO 26: Respostas dos sujeitos de como fazem a articulação entre áreas. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“ Isso acontece também”.  D1 Sim (1) 
“É, a gente organiza os planos de ensino no começo do semestre, procura se 
contar a participação de todos os professores, como ele é integrado e muitas 
vezes faz falta essa questão da presença mesmo física, dos outros módulos, a 
gente precisa disso na quarta fase é essencial,  que eles estejam presentes, pra 
dizer o que vai ser abordado, como eles vão ser cobrados, e tal, independente de 
estar no ava  a gente sempre coloca para os alunos e o professores também, que 
eles vão ter de forma bem específica no começo do semestre e os professores me 
mandam isso todo o conteúdo que eles vão trabalhar e a forma de avaliação, 
fora isso, o aluno recebe tipo num  contrato verbal, o aluno recebe, a gente 
sempre  procura articular isso ali, e o plano de ensino a gente procura fazer da 
forma mais fidedigna possível, inclusive com relação a peso, número de 
avaliações, então faz parte do  planejamento, a gente  tem que ter”. D4 

Integrar 
professores 
virtualmente 

(1) 
 

“Não participamos do colegiado, cada professor faz seu plano de ensino”.  D5 Ausência de 

integração (1) 

 “Acontece, em conjunto. Né, é, os planos de ensino são é...nós fazemos um 
planejamento estratégico na construção do plano de ensino todo semestre”  D6 
 

Planejar e 
construir 

coletivamente 
por meio do 

planejamento 
estratégico (1) 

“Promover plano de ensino à articulações das áreas”  D7  
“ Para a integração das disciplinas e organização dos conteúdos abordados ao 
longo dos semestres, os quais poderão ser rotulados ou revistos em vários 
outros momentos do Curso”.  D8 

Articular e 
integrar outras 

áreas (2) 
 

QUADRO 27: Percepção dos Integralizadores acerca de sua função segundo PPP: 
“organização e acompanhamento e controle, em conjunto com o colegiado do curso, do 
processo de elaboração dos Planos de Ensino–Aprendizagem referentes a cada área 
correlata do Módulo/ Matéria /Disciplina, por semestre letivo”. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“ Cada professor faz seu plano” D5 
 

Construir o 
plano 

individualmen
te (1) 

“ Isso acontece também”.  D1 
“ (...) contribui com sugestão para melhorar, porém procura-se seguir o Projeto 
de Fase do curso”. D3 
“Em cada semestre (final)”  D3. 
“..., no começo do semestre. Agora em fevereiro, nós temos para o próximo 
semestre. Esse planejamento estratégico, onde a gente senta e procura né... 
articular com outros professores da fase é.., mesmo porque, porque esse 
currículo...o plano de ensino ele  tem que refletir a integralização, então assim 
você tem numa disciplina,é... você tem é...por exemplo notas que compõe o 
projeto de fase, que tem notas de filosofia, que tem notas do gerenciamento, 
notas do? , notas da  farmacologia, então ele é bem integral, sim. Então é difícil, 
por isso se torna difícil de fazer”. D6 
“Na sétima fase sim. Nas fases anteriores mais difícil, pois professores 
Integralizadores dos outros departamentos consideram a disciplina”. D7 
“Não participo do controle e acompanhamento de outros planos (de outras 
fases) mas da VIII fase sim”.  D8 

Sim (6) 

QUADRO 28: Percepção do processo de elaboração do Plano de Ensino na prática. 

Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência 
de respostas) 

“Em cada final de semestre”.  D3 Final do 
semestre (1) 

“ (...) ...que eles vão ter de forma bem específica no começo do semestre e os 
professores me mandam isso todo o conteúdo que eles vão trabalhar e a forma 
de avaliação, fora isso, o aluno recebe tipo num  contrato verbal, o aluno 
recebe, a gente sempre  procura articular isso ali, e o plano de ensino a gente 
procura fazer da forma mais fidedigna possível, inclusive com relação a peso, 
número de avaliações, então faz parte do  planejamento, a gente  tem que ter”. 
D4 
“..., no começo do semestre. Agora em fevereiro, nós temos para o próximo 
semestre. Esse planejamento estratégico, onde a gente senta e procura né... 
articular com outros professores da fase é.., mesmo porque, porque esse 
currículo...o plano de ensino ele  tem que refletir a integralização, então assim 
você tem numa disciplina,é... você tem é...por exemplo notas que compõe o 
projeto de fase, que tem notas de filosofia, que tem notas do gerenciamento, 
notas do? , notas da  farmacologia, então ele é bem integral, sim. Então é difícil, 
por isso se torna difícil de fazer”. D6 

Começo do 
semestre (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Na formulação conjunta do plano de ensino”.  D7 
 

Formular 
coletivamente 

o plano de 
ensino (1) 

 
“Nos momentos de discussão sobre o PPP e também nos planejamentos para o 
semestre letivo”.  D8 

Reunir-se 
para o 

planejamento 
e RDP (1) 

QUADRO 29: Respostas dos sujeitos de como fazem o processo de elaboração do Plano 
de Ensino. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência de 
respostas) 

“É, existe sim, que é conversar pessoalmente com os professores. Existe 
sim. Existe esse contato por telefone, e-mail, no corredor, aí a gente se 
encontra, se cruza, e olha tal aluno, elas me  mandam e- mail, 
principalmente os professores que estão na primeira fase desde o início, a 
gente consegue ter uma relação muito aberta e elas colocam, isso nós  
mudamos, nós mudamos faz dois ou três semestres, porque pelo “vínculo de 
saúde” e do módulo e do trabalho da fase, todo mundo passava. E aí nós 
tiramos do trabalho da fase, dos módulos aonde tem fisiologia, anatomia, 
microbiologia, aí nós começamos a reprovar os alunos, por quê? Porque 
ah...aí é uma questão bem mais complexa, nós ainda tamos formando 
enfermeiras dependentes do modelo médico. Nós não temos, é a minha visão 
é absolutamente contrária a isso, acho que nós teríamos que buscar ser 
professores, profissionais autônomos. Nós estamos cada vez formando gente  
dependente do modelo biomédico. A enfermeira não é autônoma 
profissionalmente(...)”  D1 

Integrar 
casualmente 

dependente do 
ensino de 

disciplinas (1) 
 
 
 

“Através de reuniões com professores de aulas práticas e teóricas”.  D5 
 

Integrar 
professores da 

aula teórica com a 
prática 

“Como são todos professores enfermeiros, trabalhamos com reuniões de 
planejamento. Construímos instrumentos e estratégias em conjunto. Novas 
estratégias são imediatamente divulgadas e aplicadas a todo o grupo”. D7 
“ Realizando o planejamento dos semestres, em conjunto com os professores 
da fase”. D8 

Construção 
conjunta de 

estratégias (2) 
 
 

“ Isso ali o que a gente já colocou, então, o encontro com o professores, 
sempre quando entra um professor novo no semestre,, a gente faz uma 
encomenda  o que ele tem que trabalhar naquela fase, então ele tem que ser 
específico, ele tem que dar conta da... de porque aquele conteúdo vai ter que 
ser dado naquela fase, porque vai servir de subsídio no que a gente vai 
abordar na Enfermagem também, então ele não pode fugir muito do 
assunto, ele tem que estar dentro daquilo, ser bem específico, que seja  
prático para o aluno, a nutrição, a parte da psicologia né.., as outras áreas, 
a bioquímica, mais especificamente assim, os professores tem que saber 
qual a finalidade- objetivo da fase, o objetivo de cada um”  D4 

Estratégia para 
relação da teoria 
com a prática (1) 

 

“Reunir no início do semestre.” D3 
 

Integrar: 
pontualmente (1) 

“ Cronograma de atividades para acompanhamento” .  D3 
“ Articulando os cronogramas de atividades entre os módulo”.  D8 

Integrar 
conteúdos e 

atividades (2) 
“ Supervisão direta através de questionamento com alunos sobre o 
andamento do curso”.  D3 
 

Questionar o 
aluno (1) 

“ Reunindo-se regularmente para organização da fase e módulos; 
avaliação”.  D8 
 

Realizar reunião 
no final do 
semestre de 
avaliação (1) 
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“A gente integra ele. A estratégia principal é a problematização que é 
através do projeto de fase. Então .... De um paciente a gente consegue 
integrar os diversos  módulos e conteúdos inclusive dividindo a nota com 
outros professores numa perspectiva bem de integralidade mesmo. A gente 
faz alguns  outros  metodologias, como júri simulado e outras coisas assim, e 
a gente convida outros professores pra participar, principalmente   quando 
envolve bioética e gerenciamento, bioética e cuidado..(...) De outras fases 
também, né...Porque assim, por exemplo, um exemplo bem prático nesse 
semestre os alunos estavam com dificuldade na evolução. Então, aí eu 
chamei uma  outra professora  de outro semestre é ...para dar para eles, 
...como que é a evolução do enfermeiro no Internato, para que eles pudessem 
ter essa visão, né, da...integrada ao outro semestre também..” D6 

Integrar: relação 
teoria – prática 

por meio da 
problematização 

(1) 

QUADRO 30: Estratégias utilizadas pelos Integralizadores para integrar os 
módulos/conteúdos da fase. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 

(freqüência 
de respostas) 

“Eu faço isso, como é que eu faço isso...Porque eu dou aula na primeira, na 
segunda, na terceira e na sexta. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo: 
na segunda fase nós temos aquele trabalho à beira do leito doze horas, que é o 
trabalho para o aluno começar a entrar em contato para ele começar a definir 
o seu entendimento do que é cuidar do outro. Então, eu na primeira fase, 
começo a dar todo o histórico de como foi criado o cuidado como essência na 
Enfermagem. Aí, na segunda fase, ele entra e vai lá ficar cuidando, sem poder 
fazer tarefas. Daí nós trouxemos isso na terceira fase como é que ele estabelece 
comunicação, porque na terceira fase entra o exame físico. Daí para fazer o 
exame físico, tu tem que te comunicar com teu aluno. Daí, como é que tu te 
comunicaste no trabalho de doze horas, esse foi teu problema, como tu te 
percebeste lá. E na sexta fase, eu dou filosofia, aonde eles tem que escrever o 
conceito pessoal deles, o que é cuidado para eles, o que é ser enfermeira para 
eles, o que é saúde, eles tem que construir um conceito. Então na minha 
opinião, eu estou fazendo uma integração, entende, mas tô fazendo eu, não 
como professora integralizadora, mas isso quer dizer, pela minha 
responsabilidade de integralizadora, que eu faço isso”. D1 
“ Puxando o mesmo conteúdo “relembrando”e casando como quebra cabeça 
com o novo conteúdo”.  D3 
“Olha, existe, eu procuro fazer, porque o que o aluno aprende na segunda fase 
e na terceira fase de práticas, por exemplo, a gente pratica na quarta, a gente 
revê se ficou alguma coisa, se ficou algum ponto falho por exemplo, na quarta 
fase ele começa a ter contato com mulher e criança e adolescente,  então.. são 
conteúdos específicos, mas esses conteúdos eles vão ser novamente cobrados na 
quinta fase, que daí é mulher hospitalizada, criança hospitalizada, na quarta 
fase é sadia, então sempre tem esse  vai e vem, então, eu acho que isso 
acontece, pelo menos a gente procura fazer, procura solicitar que os 
professores façam também... cobrar, mas eu não lembro mais isso aqui e tal, 
mas é um conteúdo que já foi trabalhado, então  a gente relembra o aluno 
porque a gente sabe que é muita coisa”.  “De uma fase para a outra é sempre 
feito no fim do ano numa reunião de avaliação, né, não especificamente por 
aluno, antigamente existia, no computador os professores tem acesso, depois 
não foi mais feito, mas tem da fase em geral, é feito uma reunião no fim de 
ano, onde se passa né, a avaliação que os alunos fizeram da fase, então a gente 
sabe o que eles acharam da fase anterior, da nossa, os pontos falhos, a gente 
procura passar,inclusive nesse ponto a gente fala um pouco sobre os alunos, os 
que tem mais dificuldades, os que precisam ser puxados,e  não de cada um, não 
específico de todos, mas de vários a gente coloca”. D4 

Prática 
pedagógica 
individual 

(3) 
 

“Olha, existe, eu procuro fazer, porque o que o aluno aprende na segunda fase 
e na terceira fase de práticas, por exemplo, a gente pratica na quarta, a gente 
revê se ficou alguma coisa, se ficou algum ponto falho por exemplo, na quarta 
fase ele começa a ter contato com mulher e criança e adolescente,  então.. são 
conteúdos específicos, mas esses conteúdos eles vão ser novamente cobrados na 
quinta fase, que daí é mulher hospitalizada, criança hospitalizada, na quarta 
fase é sadia, então sempre tem esse  vai e vem, então, eu acho que isso 
acontece, pelo menos a gente procura fazer, procura solicitar que os 

Orientar 
professores 

sobre a 
integrar 

conteúdos 
(1) 



 154 

professores façam também... cobrar, mas eu não lembro mais isso aqui e tal, 
mas é um conteúdo que já foi trabalhado, então  a gente relembra o aluno 
porque a gente sabe que é muita coisa”.  “De uma fase para a outra é sempre 
feito no fim do ano numa reunião de avaliação, né, não especificamente por 
aluno, antigamente existia, no computador os professores tem acesso, depois 
não foi mais feito, mas tem da fase em geral, é feito uma reunião no fim de 
ano, onde se passa né, a avaliação que os alunos fizeram da fase, então a gente 
sabe o que eles acharam da fase anterior, da nossa, os pontos falhos, a gente 
procura passar,inclusive nesse ponto a gente fala um pouco sobre os alunos, os 
que tem mais dificuldades, os que precisam ser puxados,e  não de cada um, não 
específico de todos, mas de vários a gente coloca”. D4 
“Acontece mais durante as reuniões didáticas pedagógicas e às vezes, 
conversas paralelas entre outros integralizadores das fases”.  D5 

Acompanham
ento da 

Integração (1) 
“É, a gente articula né, com os alunos, né...colocando pra eles, chamando a 
atenção né, para as outras fases porque  nós temos professores da sexta fase da 
quinta,  e chamo da sétima quando há necessidade, quando acho necessário, 
né, por causa do diagnóstico”.  D6 

Informar o 
aluno – visão 
gerencial de 
cobrança (1) 

“Esta é a função do estágio curricular supervisionado, integralizar na prática 
todo o aprendizado anterior. Produzir novas reflexões que sejam pertinentes 
aos ser enfermeiro baseado em conhecimento já adquiridos, nas novas 
requeridos pela realidade e nas atitudes diante do real. Através de visitas 
diárias ao cliente, sistema de classificação de pacientes, priorização, HE, 
planejamento da sistematização da assistência de Enfermagem,interrelação do 
aluno com a equipe de Enfermagem e multiprofissional, além da família. Nas 
ações de educação em saúde, e permanente; no gerenciamento da assistência, 
na pesquisa de indicadores, na assistência entre outros”.  D7 
“ Retomando os planos de ensino das disciplinas anteriores aos módulos da 
VIII fase que tenham co- relação de eixo temático e conteúdos teóricos – 
práticos pertinentes; articulando os temas transversais trabalhados ao longo 
das demais fases (por exemplo: ética, saúde mental); no caso das bancas de 
TCC, fazendo articulação com professores de módulos relacionados ao tema de 
trabalho”.  D8 

Articular a 
teoria com a 

prática: 
integralizar na 
prática todo o 
aprendizado 

anterior, 
produzir 
novas 

reflexões (2) 
 
 

QUADRO 31: Como os Integralizadores articulam/ integram os módulos/conteúdos 
defase com as demais. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Não sei te dizer isso. Não sei te dizer isso. Honestamente, não sei te dizer isso 
Até seria interessante uma avaliação sobre trabalhos de fase, porque é um 
saco, porque a partir da metade do semestre tu tem aluno faltando em aula, 
porque tem que fazer o trabalho da fase.....eu acho uma chateação. Agora, por 
outro lado, a gente vê lá no seminário, que apresentam belíssimos trabalhos e 
tu fica óóó, que criação bonita. Então, eles devem ter o seu valor, mas eu não 
sei te dizer”. D1 
 “Acho necessário mais tempo para discussão aos projetos de fase, na 
elaboração e na articulação dos módulos. No momento, muitas me parecem 
capítulos estanques de disciplinas. O que não é o objetivo, este deveria trazer 
as interfaces das disciplinas construindo um todo”. D7 

Não sabe 

(2) 

“ Para a maioria das fases, sim. Dependendo dos professores”.  D2 Depende (1) 

“Em parte, pois atualmente está se tornando cansativo, os alunos acabam 
realizando cópia ou não dando atenção como deveria”. D5 
“Olha acho que sim...embora que assim, por exemplo, na quarta fase eles 
fazem o projeto de fase mas eles não aplicam, eles não fazem a intervenção, 
eles fazem o levantamento de problemas,e tal, e obviamente seria muito melhor 
se pudesse aplicar e avaliar, fazer a avaliação, se deu certo ou não, tá....Então 
da exigência profissional, não sei como é que poderia ser avaliado, mas assim, 
com relação ao objetivo do módulo sim, porque ele daí tá aplicando os 
conhecimentos, ele trabalha com a gestante obesa, ele aplica os  
conhecimentos que ele teve em  psicologia, nutrição...ele consegue fazer essa 
ponte”.  D4 
“Até o ponto em que pude acompanhar os trabalhos de fase, percebe-se uma 
evolução no aspecto de aproximação com as exigências da prática. Apesar 
disso, vê-se que ainda estão enfocados no exercício gradativo da SAE 
(Sistematização da Assistência de Enfermagem) (o que é uma das muitas 
exigências da prática), deixando a desejar a construção da aprendizagem e 
reflexão sobre o processo de trabalho, políticas públicas, ética, gerenciamento 
e cuidado holístico”.  D8 
Eu vejo assim, nós falamos em crítico reflexivo e nenhum acadêmico é crítico e 
reflexivo porque...mas depois dessa experiência que eu tive né...lá em Portugal, 
o que faz com o aluno seja mais crítico com o currículo integrado. Porque nós 
damos espaço para ele falar. Se nós tivemos explicamos  para o aluno ele tem 
mais liberdade de se manifestar eu ele é mais ouvido e isso faz com que ele 
consiga espaço para ser crítico e reflexivo tem que dar espaco a coordenaçào 
era muito presente vive conversando com ele, o professor integralizador 
sempres conversando com eles depois  professor conversando no colegiado 
então eu vejo o currículo, a maneira como nós queremos o currículo integrado 
ele fazem com que o aluno entre aspas fica mais fácil ele incomoda mais, tá 
mais próximo ele fala mais ele questiona  mais também nós temos o Sistema 
Único de Saúde por causa de reflexivo eu achei interessante eu conversei com 
uma aluna egressa e ela disse professora como perceber então depende da 
maturidade mas o que eu posso dizer mais facilita do integrado dele ser crítico 
reflexivo  a oportunidade de porque nós chegamos com uma proposta nova 

Em parte 

(4) 
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explicamos para os alunos tem gente que acha que é até demais porque nóes 
conversamos com o aluno parece que ele manda mas daí a gente tem que fazer 
um jogo de cintura. Daí eu acho assim ele é atendidoD9 
“Sim, pois eles contribuem todos os ensinamentos ou aprendizados num só 
projeto ou plano”. D3 
 “Eu acho que o projeto de fase é uma estratégia fundamental, para fazer a 
articulação, para a integralização do módulo, para os conhecimentos, é...ele é 
muito rico, os alunos gostam muito, tanto é que na avaliação só tenho aspectos 
positivos, não tenho nenhum aspecto negativo,  nunca tive do projeto de fase. 
Então, o resultado né, eles adoram fazer o projeto de fase, quanto maior a 
complexidade, porque na sexta fase eles tem que aplicar o projeto de fase na 
sua integralidade total, né, mas eles gostam. Isso é evidenciado pelos alunos. 
Eles falam que eles gostam, eles vão apresentar, eles gostam, eles?, todos 
participam de todo o processo até o final.” D6 
De um modo geral acho que sim, claro que não é cem por cento e nós não 
temos como garantir, mas eu ainda acredito que ele sai com uma formação 
melhor do que os alunos que..., e esses dias eu tive um retorno de um hospital, é 
colocando sim da diferença dos alunos, da qualidade dos alunos da FURB, e de 
outras instituições próximas. Fiquei bem contente, que os alunos da Furb se 
sobressaem, agora eu não posso te dizer se isso é 20% ou 80%, né porque esse 
também nós temos que ter pra mim, eu tinha há 15 anos atrás, eu tinha uma 
idéia mais, eu acho que é um mito, em que a formação do curso de graduação 
vai fazer uma revolução, e não vai, né. Tem toda uma formação é a vida inteira 
da pessoa, tem aluno que chega aqui com 30 anos, tem o que chega com 19, 
mas tem mesmo assim, né, eles já tem né , um mundo, uma história toda. É, e 
não é 4 anos que vai fazer uma revolução, e né com todos assim magicamente, 
isso é um mito, acho. Mas de certa forma, algumas revoluções ou micro 
revoluções ele faz., então assim de forma geral, eu acredito, continuo 
acreditando que ele sai mais crítico e reflexivo neste sentido, não que ele vai 
revolucionar a sociedade, mas porque ele vai olhar o seu ambiente de trabalho 
de forma diferente, seu micro contexto, a sua família, a sua vida, ele, porque o 
curso é discutir isso né, não discute só, só técnicas, só procedimentos.D10 

Sim (3) 

Fonte: Sujeitos entrevistados 
QUADRO 32: Respostas dos sujeitos referentes ao atendimento do objetivo do Currículo 
Integrado: “formar profissionais/sujeitos críticos – reflexivos” . 
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Respostas dos sujeitos Unidades 
de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“ Não. Ele não é atendido não só por causa do curso da FURB. Eu acho que 
ele não é atendido a nível universitário. Eu acho que as Universidades não tão 
criando ninguém crítico e reflexivo. Porque o ensino no Brasil tá muito ruim. 
Se o ensino do Brasil tá muito ruim para só formar tarefeiros, não é para 
formar gente reflexiva. Então, não é um ônus do curso integral de 
Enfermagem”.  D1 
Nenhum dos currículos, pois é muito individual, cognitivo do aluno”.  D3 

Não (2) 

“Olha, eu não sei, eu acho que é isso é muito pessoal também, sabe assim a 
gente não pode querer nivelar que numa turma de quarenta alunos todos eles 
vão ser profissionais críticos reflexivos, e vão ter uma capacidade igual.....a 
mesma chance de sorte, aos mesmos professores, as mesmas experiências 
profissionais, as mesmas experiências práticas, não deu certo, porque cada um 
vem com sua bagagem, uns tem mais leituras, outros tem menos, a idade 
também influencia, porque que vejo que profissionais de cinquenta anos é uma 
coisa, de vinte são outra, eles tem outra maturidade, outro entendimento, outra 
compreensão, então...eu digo assim ó, que grande parte deles tem essa 
capacidade, agora não todos, é muito pessoal, tu não podes nivelar isso”. D4 

Não sabe 

(1) 

“Em parte, porque muitas vezes, o aluno não quer refletir , pensar, tem que 
der estimulado sempre, depende muita da metodologia do professor”  D5 
“Parcialmente. Considero que a questão crítica-  reflexiva  passe por atitudes e 
valores, por “incomodar-se”diante da realidade e então tomar a atitude de 
mudança.Contudo, mudar não é fácil, é lutar contra a hegemonia e contra 
você mesmo algumas vezes. Requer maturidade”.  D7 
“Parece-me que os sujeitos críticos  sim, até pela característica da maior 
demanda de alunos que são profissionais de nível técnico na saúde. No 
entanto, os sujeitos reflexivos sobre a prática e o conhecimento da 
Enfermagem não me parece tão evidente, o que é preocupante para a 
Enfermagem brasileira no sentido geral da profissão e seus dilemas atuais”. 
D8 

Em parte 

(3) 

“ Olha eu espero que seja atendido. (risos), é o objetivo mesmo... Agora, eu 
trabalho na sexta fase, eu não tenho como avaliar como é ..como é o  aluno 
egresso. O aluno egresso eu já não tenho como identificar se ele foi formado 
mesmo... É...Eu acredito que sim, eu acredito que ele forme né, a gente espera 
que os alunos são críticos, são reflexivos.Eles  fazem essa reflexão. São alunos 
bastante críticos. Não aceitam,é... estão sempre questionando, sempre 
questionando esse aspecto desde o primeiro semestre”  D6 

Acredita (1) 

“Sim, agregado ao acadêmico – natureza de ser humano. O curso possibilita a 
reflexão”. D2 
Porque a nossa proposta era que ele fosse....daí mais uma coisa que nós 
puxamos por causa do projeto da fase...nós queríamos que o projeto da fase 
desencadeasse aquele vontade do aluno de pesquisar.(...) A base desse 
currículo integrado ele tem haver ele vai lá na realidade daí nós queríamos 
associar a pesquisa junto inclusive eu não sei como é que está a idéia era que 
cada projeto da fase passasse pelo Comitê de Ética, então aconteceu fase então 
daria um pouco de trabalho né. Mas pelo menos levar a nossa proposta do 

Sim (1) 
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projeto de fase mais para o comitê de ética porque daí ele seria associação 
particular dos conhecimentos teóricos e a prática através de uma pesquisa 
então nessa nossa era para ir lá na realidade, ele teorizasse a realidade e 
depois ele para poder motivar e integrar os conhecimentos podia ter outro 
nome ao invés de projeto da fase.D9 
Eu acho que sim, mas além disso é a questão de ir e voltar dos locais que nós 
chamamos de aula prática, né é, ir e voltar, eu acho que o projeto de fase tem 
essa função mais tem uma outra função, que pra mim ela foi mais saliente, 
porque eu, é a mais importante, porque a articulação teoria prática eu acho 
que ela se da nisso, seja aula, seja na biblioteca, seja escrevendo um projeto, 
ou fazendo relatório do projeto e indo essas idas e vindas que ele vai para as 
aulas práticas e depois pro estágio, então é isso que eu acho que mexe, é 
diferente de quando ele tem toda a teoria, que a maioria dos cursos ainda 
permanece assim. Ele tem toda teoria na sala de aula e depois ele vai para o 
estágio, ou para aula prática né, aplicar a teoria.D10 
QUADRO 33: Consideração dos Integralizadores acerca dos projetos de fase se esses 
têm sido capazes de promover a articulação entre o conhecimento teórico e as exigências 
da prática profissional. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades 

de sentido 
(freqüência 
de 
respostas) 

“Ele demanda tarefeiro”. Então, se porventura, um desses alunos sair crítico 
reflexivo, que não se espera na tua opinião, ele não vai ter lugar no mercado? 
“Vai ter lugar no mercado. Porque eu acho que isso reflete a realidade. 
Impossível toda a sociedade ser crítica reflexiva. Então vai ter um ou outro 
aluno que vai vir para essa área, tu tem preto, branco, amarelo, há diversidade, 
essa é a palavra. A diversidade é ótima, e necessária e ela é evidente, ela é 
natural. Essa palavra é natural. Então vai ter aluno crítico e reflexivo, mesmo, 
apesar, do curso, que nós fornecemos, porque isso está dentro dele. Então a 
Universidade só teria que fazer isso acontecer melhor. Não sei se alguém 
ensina alguma coisa a alguém. Eu acho que a gente só dá condições para o 
aluno. Tu põe a mesa, e ele come dessa refeição se ele quiser”. D1 
“Daí eu não sei, né. Assim..não posso te dizer, porque eu não sei quantos 
estão empregados, quantos estão no mercado de trabalho, o que a gente ouve é 
assim, vários deles estão empregados, conseguiram emprego, justamente 
aqueles que são os expoentes da turma, são os melhores alunos, que tem 
emprego garantido. Então, aquele aluno, passou raspando esse tipo de coisa, 
ele tem mais dificuldade de conseguir uma colocação depois, né, muitas vezes 
se ele é técnico continua na função de técnico, então tem outros a gente vê que, 
experiências várias que, já se passaram três turmas, agora a quarta, que 
conseguem colocação mais fácil, com certeza.   Então isso é uma questão muito 
pessoal. Muito pessoal”. D4 

Não sabe 

(2) 

“Para o serviço público sim. Para o privado não”.  D2 
“ O mercado exige do profissional um perfil diferente do que ele tem, mas 
molda o novo profissional com o tempo. Do desvirtuá-lo do plano inicial”. D3 
“Depende da função que se quer, tem alguns locais de trabalho que não 
querem, realmente querem um profissional que não delegue....quando tu 
entras,  dependendo da empresa que tu entras, é prá fazer aquilo lá,que é bem 
específico,  naquela coisa, acho...o que se busca muito é a questão do trabalho 
em equipe, aquele profissional que consegue se relacionar bem também, até 
que tenha essa visão aí .......(o telefone toca, ela desliga e pede desculpas) essa 
visão aí...essa visão ele não consegue atuar, então acaba se frustando. Então, 
tem empresas que não querem que o profissional tenha uma visão muito 
reflexiva da coisa, porque ele vai trazer muitos problemas, o enfermeiro é o 
tipo de profissional que eles consideram que incomoda, dependendo de como 
ele  atuar né, canalizar aquela energia para aquilo lá. Mas acho que a gente 
consegue formar sim vários profissionais mais capacitados, sim, não todos, 
volto a te dizer, não todos, porque tu não consegues nivelar isso, daí seria 
utópica se achar que sim, não é”. D4 
Depende do mercado depende daonde ele vai trabalhar por isso que eu acho 
que crítico reflexivo a enfermagem está num momento ao mesmo tempo bom e 
depois que abriram mais escolas de enfermagem então nós estamos enxugando 
mais o programa de saúde da família então eu vejo assim primeiro crítico 
reflexivo ainda estamos centrados no diagnóstico médico. Daí eu queria que o 

Depende 

(5) 
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crítico reflexivo fosse uma nova enfermagem voltada para a saúde 
considerando que a doença faz parte da saúde da pessoa, principalmente o 
idoso, ainda mais que a população vai ficando mais idosa com a qualidade de 
vida melhorando ainda acho que o mercado de trabalho demanda o crítico 
reflexivo porque demanda família da saúde coletiva daí eu não, a área 
hospitalar é mais rígida daí deveria ser crítico reflexivo para ter uma boa 
qualidade da assistência acho que a gente confunde o crítico reflexivo na saúde 
pública também, e esse mais eu falei de outro perfil aqui.D9 
depende de que mercado que tu tais falando, porque assim ó, o mercado, eu 
como enfermeira né, voltava a trabalhar ainda, tem alguns serviços, alguns 
hospitais e na Secretaria de Saúde que querem esse tipo de profissional, agora 
sinceramente o mercado, o mercado de forma geral, que uma pessoa que não 
pense muito, eu acho. Que não escuta muito, que seja muito procedimento, por 
menor que sejam, e é isso é o mercado, que é um mercado capitalista, é uma 
sociedade capitalista, que nós vivemos que não é diferente do mercado da 
indústria, ... eu acho que o mercado de forma geral quer isso. Um enfermeiro 
que faça bastante coisa, que tenha bastante procedimento, e não questione 
muito, de forma geral. Tem exceções, daí tem a ver com a questão bem política 
mesmo... Tem as oscilações, vai depender da gestão, tem algumas gestões que 
querem esse tipo de profissional. E buscam e tem dificuldade de encontrar, e 
tem gestões, que não vai, por exemplo do município e gestão da política de 
saúde. Então eu acredito que é isso, é um problema comum da nossa sociedade. 
Mas se tu pergunta o mercado de forma geral, acho que não, mais nós temos 
assim espaço, que vão se abrindo, e às vezes a instituição não quer mais depois 
que ela vê, porque ele não é só um só, porque quando ele é crítico e reflexivo 
ele também produz mais, né, mas não só naqueles termos quantitativos., tem 
que mostrar os resultados, tem que ter desenvolvimento daquela comunidade, 
ou daquele grupo, daquela instituição, não só pensar em números, finais. 
Digamos porque na nossa área tem isso, quantos procedimentos foram feitos, 
inclusive até um tempo atrás a política de saúde, era assim pagava para o 
município, repassava o dinheiro por procedimentos realizados. Então tem uma 
história isso, agora não é mais assim, e até isso nós discutimos com nosso 
aluno. D10 
“Sim, com certeza, devemos formar profissionais reflexivos e críticos mas com  
prática que também torna-se essencial para o profissional enfermeiro”. D5 
“Eu acredito que é uma necessidade do mercado mesmo. Aquele profissional 
que aceita tudo, ele não tem pro - atividade, ele não consegue trazer 
criatividade, idéias novas, pra  resolver os problemas da prática.” D6 
“Sim. Necessitam profissionais pró- ativos, com conhecimento técnico, 
científico e  habilidades relacionais”. D7 
“Com toda a certeza sim, mas acho que a imaturidade de nosso currículo não 
oportunizou ainda a formação de profissionais claramente caracterizados e 
diferenciados por este perfil, o que pode ser observado na diminuição da 
conquista de vagas no mercado local de trabalho”. D8 

Sim (4) 

QUADRO 34: Respostas dos sujeitos sobre se o mercado demanda profissionais com o 
perfil descrito. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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Respostas dos sujeitos Unidades de 
sentido 
(freqüência de 
respostas) 

Não, eu acho que, o tempo dirá né, que é muito prematuro poder avaliar o 
que nós estamos tentando fazer, se nós estamos conseguindo formar um 
profissional diferenciado. Eu não sei te responder isso, logicamente teria 
que ter uma pesquisa, e isso não dá para fazer depois de três anos, formada 
a primeira turma. Eu acho que seria interessante ver assim os alunos 
formados pela FURB, se eles estão conseguindo se colocar 
profissionalmente. Se eles estão conseguindo já é uma resposta. E 
esperança é a que gente teje dando um curso diferenciado. Não sei se 
estamos conseguindo. D1 

Não sabe se a 
formação é 
diferenciada 

“Hoje, existe uma matriz que será modificada. Ficará melhor”.  D2 Expectativa de 
melhoria 
 

“O problema é que a Universidade não está acreditando e por isso não dá 
espaço para a implementação do mesmo. Todos os outros cursos são com 
currículos tradicionais”.  D3 

Currículos 
tradicionais na 
Universidade  

“Assim, .............(a pedagoga chega para chamá-la para reunião em gestos, e a 
entrevistada responde em gestos que esta seria a última questão) eu acho que 
é isso, infelizmente a gente não tem mais dados, acho que falta isso,  pra 
fazer esse mapeamento profissional, até uma questão, que poderia ser um 
até um trabalho de mestrado, saber o que a comunidade que tá recebendo 
esse profissional nos locais de trabalhos, que abrigaram esses profissionais, 
como ele vê isso, porque eu acho que esse é o termômetro do nosso curso, 
não é o que a gente acha como é que tá o profissional; pra mim, tem que 
ver o que a pessoa que tá recebendo esse profissional lá no local de 
trabalho, o que ela tá achando, o que tá bom, o que não tá,  porque 
contratou um ou outro, o que no outro faltava, pra dai a gente conseguir 
alterar alguma coisa no curso também”.  D4 

Preocupação em 
servir o mercado 
 

“ O currículo integrado tem suas falhas, pois dependemos muito das outras 
disciplinas, fica claro que o professor tem participação, deveria de ter mais 
integração entre as disciplinas. A área de Enfermagem a articulação é  mais 
acessível”. D5 

Disciplinas 
desarticuladas 
 

“(...)..Então, o professor, o docente quando chega na universidade, ele tem 
que dominar o currículo PPP, para poder exercer sua função, dentro 
daquilo que se espera. Porque ele fica confuso, o professor que foi formado 
numa forma tão fragmentada e que agora você vai aprender ginecologia. 
Pronto, aprendi ginecologia, acabou. Agora acabou, passou nunca mais.   E 
esse modelo de currículo é diferenciado, começa ali, volta, depois volta de 
novo, e assim acrescenta e vai aumentando a complexidade, para que o 
aluno tenha a compreensão do todo. E para o professor que teve uma 
formação anterior  fragmentada, e biologicista, mudar,numa visão integral, 
ele fica meio perdido, mas, é..Agora que eu entendo, eu acho ele 
fantástico!(risos) Agora que eu entendo ele, eu acho ele fantástico, mas no 
começo,no primeiro semestre foi difícil...foi difícil de entender o currículo. 
Onde o aluno aprendeu isso? Será que já sabe isso, sabe?posso cobrar ou 
não posso cobrar? Né..mas, depois que eu entendo  o currículo, aí fica 
interessante de trabalhar, muito interessante, e fica muito mais rico, mais 

Currículo 
diferente/inovador 
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produtivo. E aí tu consegues resgatar o aluno muito mais do que tu tavas 
acostumado”. D6 
“O currículo integrado não apenas uma novidade para a FURB, mas é 
também uma novidade para os professores enfermeiros que tiveram outra 
formação (currículo diferente). Portanto, o foco essencial para que ele tenha 
diferencial na formação profissional é de que os professores se permitam 
sair de seus “moldes”e incorporar o “novo”. Assim, todos faremos a 
diferença”. D8 
“Deveria aumentar o nível das avaliações nos semestres anteriores, 
incluindo avaliação comportamental. Os professores iniciantes deveriam 
ser acompanhados para produzir discussões e avaliações coerentes com 
PPP”.  D7 

Melhorar a 
avaliação 

QUADRO 35: Respostas dos sujeitos acerca do currículo da FURB, sobre a articulação 
teoria e prática, o perfil do estudante e do profissional demandado pelo mercado e 
outros temas questionados ao final da entrevista/questionário. 
Fonte: Sujeitos entrevistados 
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ANEXO A – Fragmentos do Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem 2006 
páginas 1-10 

 
 

1 APRESENTAÇÃO  

   

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem vem sendo construído ao longo 

da implantação do curso de forma coletiva, participativa e democrática apostando na possibilidade de 

construirmos um processo de formação profissional articulado ao mundo do trabalho, visando à 

melhoria da qualidade da assistência à saúde, formando profissionais qualificados e com uma visão 

integrada de ser humano e saúde. Portanto propõe romper com a separação entre teoria/prática, 

utilizando projetos de pesquisa, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, inserção na realidade 

profissional a partir das aulas práticas no início do curso. O Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Enfermagem, portanto visa um currículo integrado organizado por módulos e estruturado por eixos 

que norteiam o trabalho pedagógico. Propõe uma avaliação formativa que acompanha o processo 

ensino aprendizagem em todas as suas dimensões. Isso determina as possibilidades de mudanças 

nos diversos sujeitos envolvidos no processo em questão, tendo como perspectiva a formação de 

profissional crítico, reflexivo, compromissado com seu papel social, sendo um sujeito ativo no seu 

próprio percurso de vida e de trabalho, contribuindo para a construção de um sistema de saúde 

pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 

O panorama do processo saúde-doença é complexo. Enquanto se agrava o quadro 

nosológico da humanidade, o grupo do G-8 (países mais ricos) veicula uma política controlada pelo 

Banco Mundial e o FMI, levando ao desmantelamento do Estado de Bem-Estar, motivados pelos 

princípios do neoliberalismo. Conseqüentemente, são drasticamente reduzidos recursos destinados 

às políticas sociais, principalmente nas áreas da educação e da saúde. 

Os modelos de saúde de base flexneriana23 e biologicista não conseguiram melhorar  o 

estado de saúde da população, a despeito dos gastos crescentes no setor, naqueles países. 

Está posto o enorme desafio ético, técnico e político a ser enfrentado pelos profissionais 

de saúde, pela sociedade com sua ciência e tecnologia, a construir novos caminhos para prevenir, 

diagnosticar, tratar e reabilitar os agravos e promover a saúde / qualidade de vida, nas dimensões do 

indivíduo, família e coletividade. 

Este contexto complexo requer um pensar e agir interdisciplinar, multiprofissional e 

intersetorial. Diante deste quadro é fundamental a práxis do/a Enfermeiro/a que tem como objeto de 

trabalho o cuidar do ser humano. Este ser humano tem corpo e sentimento a ser cuidado de forma 

complexa e ao mesmo tempo singular.  

                                                 
23 Base Flexineriana – medicina científica voltada para a biologia, mais especializada e concentrada em hospitais. 
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Segundo SÁ, Lenilde Duarte de (1999) está assegurada à continuidade da profissão da 

Enfermagem enquanto a mesma conjugar o verbo transitivo indireto: cuidar/confortar. Esta prática do 

cuidar está sujeita e sensível às alterações necessárias para impactar os níveis de saúde e qualidade 

de vida e acompanhar as mudanças sociais, econômicas, científicas e tecnológicas que vem 

ocorrendo. Mudanças principalmente no que concerne à formação de seres/profissionais para cuidar, 

prestar/praticar o cuidar, investigar sobre o cuidar, organizar, supervisionar e liderar o processo de 

trabalho sobre o cuidar/confortar. Com exceção de prestar o cuidar, as outras são atribuições 

exclusivas do profissional Enfermeiro de acordo com a Lei do Exercício Profissional. 

Para se atingir esta meta, há necessidade de suprir uma demanda de mercado do 

profissional Enfermeiro na região. 

Assim a história da criação do curso de Graduação em Enfermagem, na Universidade 

Regional de Blumenau, acompanha a evolução da inserção do profissional Enfermeiro na cidade. A 

assistência de Enfermagem prestada nos Hospitais era realizada pelas irmãs de caridade e pelos 

atendentes de Enfermagem (na rede pública) onde a maioria não possuía formação na área, 

principalmente, em nível superior.  

Nesta prática estava inserida a Escola de Auxiliar de Enfermagem, hoje Escola Técnica 

de Saúde, ofertando auxiliares de Enfermagem para o mercado de trabalho da Região do Vale do 

Itajaí.   

A Lei N.º7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da Enfermagem, estabelece no seu Art. 15 que as atividades do Técnico de Enfermagem e do 

Auxiliar de Enfermagem quando exercidas em instituições de saúde, públicas e/ou privadas, e em 

programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do 

Enfermeiro. 

Fundamentada na referida Lei, a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau contratou 

a primeira Enfermeira no ano de 1988, posteriormente o quadro de enfermeiras ampliou-se para 4 em 

1990. No ano de 1996 a rede física municipal de Saúde havia sido ampliada significativamente; o 

quadro de pessoal da saúde que era em 1992 de 300 funcionários, com seis enfermeiras, passou a 

ser composto por 800 profissionais, com 51 enfermeiras.  

Atualmente a perspectiva da construção do Hospital Regional Universitário em 

Blumenau, a ampliação do Programa de Saúde da Família na Região do Médio e Alto Vale do Itajaí e 

a obrigatoriedade da profissionalização dos atendentes de Enfermagem que dependem do 

Enfermeiro para a sua formação, são espaços concretos de inserção do Enfermeiro. 

A Enfermagem, desde a sua criação, foi exercida por um conjunto heterogêneo de 

trabalhadores enfermeiros, técnicos e auxiliares. Somente a enfermeira pode exercer a função de 

gerenciamento da assistência de Enfermagem. Além disso, tem-se identificado a necessidade de 

investir na modernização gerencial para que o profissional enfermeiro seja capaz de coordenar ações 

nos serviços de saúde que contribuam para a qualidade das práticas realizadas e a transformação 

dos perfis epidemiológicos 

Deve-se ainda levar em consideração o envelhecimento da população que demandará 

serviços de Enfermagem. Há a necessidade de enfermeiros experientes em cuidado crítico, cuidado 
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intensivo, emergência e sala de operações e enfermeiros experientes em cuidados primários de 

saúde. 

Diante deste contexto o Centro de Ciências da Saúde previu no seu Plano Plurianual 

para compor o quadro dos cursos da área da saúde, além dos já existentes a criação do Curso de 

Graduação em Enfermagem. 

O Curso foi implementado em março de 2003, com quarenta (40) vagas no período 

vespertino. 

 

3. CURRÍCULO 

 

3.1 OBJETIVOS  DO CURSO 

 

Formar o profissional Enfermeiro/Enfermeira geral humanista e crítico, qualificando-o 

para o exercício profissional, com base no rigor científico e intelectual, pautado nos princípios éticos, 

capacitado para conhecer e explicar os problemas/situações de saúde-doença com base no perfil 

epidemiológico, intervindo sobre seus determinantes bio-psico-sociais. 

Formar o Enfermeiro para atuar com senso de responsabilidade social e compromisso 

com o exercício da cidadania, promovendo a saúde integral do ser humano.  

Para atingir o perfil estabelecido para o enfermeiro a ser formado, propõe-se os 

seguintes objetivos educacionais: 

Criar situações de ensino-aprendizagem que possibilitem ao estudante: 

� Apreender a história do homem e relacioná-la com o processo saúde-doença e o processo de 

cuidar. 

� Apreender a aplicar os valores políticos e éticos da profissão. 

� Apropriar-se do conhecimento e desenvolver habilidades para o processo de cuidar. 

� Apreender os procedimentos básicos de uma investigação científica e resolver os problemas 

encontrados na sua prática, utilizando-se dos mesmos quando a situação exigir. 

� Valorizar e desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe. 

� Desenvolver a capacidade de gerenciamento da assistência de Enfermagem e serviços de 

saúde. 

� Valorizar e buscar a atualização nos novos conhecimentos da área de Enfermagem, visto que 

é construído historicamente e portanto, datado e provisório. 

� Realizar análise crítica e contextualizada da realidade social e de seus perfis epidemiológicos 

para identificar problemas e intervir de forma a transformá-la.  

� Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

� Utilizar-se dos princípios éticos em todas as situações da prática.  
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3.2  PERFIS 

3.2.1 DOCENTE  

 

O Curso de Enfermagem, tem como objetivo desenvolver um currículo integrado que 

favoreça principalmente a articulação teoria/prática e trabalho/ensino, utilizando como estratégias 

para a implementação do mesmo, projetos de fases que norteiam o processo ensino aprendizagem, 

aulas práticas, planejamento coletivo entre outras dimensões pedagógicas. Nesse sentido o curso de 

Enfermagem requer um conjunto de características que o educador do ensino superior necessita ter 

mediante a esses desafios.  

Espera-se desse docente um profissional ciente e envolvido na dinâmica viva do curso, o 

qual, além da dedicação ao conhecimento, as habilidades, e ao acadêmico, possua uma visão crítica 

e reflexiva do espaço onde atua a profissão enfermeiro (a). Nesse perfil  agregarem-se atitudes 

pessoais de respeito, de compartilhamento e participação no coletivo de trabalho, de abertura à 

crítica e revisão de suas ações e conceitos, de coerência e retidão frente aos valores defendidos, 

tudo isso aliado a uma consciência do educador sobre a realidade na qual se inscreve a sua prática.  

 

 

3.2.2 PROFISSIOGRÁFICO 

Formar o profissional Enfermeiro generalista, humanista e crítico, qualificando-o para o 

exercício profissional, com base no rigor científico e intelectual, pautado nos princípios éticos, 

capacitado para conhecer e explicar os problemas/situações de saúde-doença com base no perfil 

epidemiológico, intervindo sobre seus determinantes bio-psico-sociais. 

Formar o Enfermeiro para atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com o 

exercício da cidadania, promovendo a saúde integral do ser humano. 

O curso de Graduação em Enfermagem da FURB busca formar o Enfermeiro para: 

  -    Atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento.  

- trabalhar em equipe multiprofissional com enfoque interdisciplinar; 

- prestar assistência de Enfermagem ao indivíduo, em todos os ciclos da vida, à 

família e à comunidade, nos diferentes níveis de atenção à saúde, utilizando 

metodologia científica; 

- ter visão crítica da estrutura social; 

- pautar suas ações pela ética profissional, respeitar os princípios legais da profissão, 

valorizando o ser humano em sua totalidade e o exercício da cidadania; 

- gerenciar a assistência de Enfermagem em todas as áreas de atuação; 

- buscar sua constante capacitação e atualização; 

- realizar pesquisas para o aperfeiçoamento do processo de trabalho em saúde; 

- apropriar-se do conhecimento científico aplicando-o em seu ambiente de trabalho e 

na comunidade; 
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- ter visão pedagógica e crítica da Educação Básica e da formação técnica do 

enfermeiro. 

Estes objetivos estão de acordo com as diretrizes curriculares de 2001 do curso de 

Enfermagem. 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

3.3.1 CONCEPÇÃO CURRICULAR  

 

Compreende-se currículo como “o conjunto articulado das ações do ensinar, aprender e 

do avaliar com intencionalidade política e pedagógica, visando a constituição do sujeito, por meio de 

aprendizagens diversas, de forma a possibilitar uma formAção atenta às questões e necessidades 

sociais e humanas” (NUPOF, 2003).24 

 O Projeto Político Pedagógico da Graduação da FURB preconiza uma “organização 

curricular que tenha como princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão  e que o 

currículo seja materializado em propostas interdisciplinares e flexibilizadoras”. (PPP graduação 2005).  

Nesse sentido o Projeto Político Pedagógico da Graduação da FURB prevê 

componentes curriculares obrigatórios que devam constituir na matriz curricular de cada curso a fim 

de possibilitar interações entre cursos e áreas, uma maior vivência e convivência nos espaços 

formativos da Universidade, promovendo atividades que integrem ensino, pesquisa e extensão. 

Dessa forma, os currículos serão organizados a partir de três eixos: geral, de articulação e específico, 

os quais poderão se organizar nas seguintes modalidades: presencial e semi-presencial. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP graduação 2005)  o  Eixo Geral  será 

composto por uma carga horária mínima de 252h/a. Destas, 144h/a serão destinadas às disciplinas 

obrigatórias: Universidade, Ciência e Pesquisa e Desafios Sociais Contemporâneos . Além destas 

disciplinas, os alunos deverão ainda optar por uma das seguintes disciplinas de 72 h/a: Linguagem 

Científica ; Dilemas Éticos e Cidadania : Comunicação e Sociedade : 

O Eixo de Articulação  constitui-se de espaços comuns e integrados de estudos em 

torno de temáticas ou disciplinas apontadas através de demandas das áreas de conhecimento da 

Universidade. Ele objetiva ampliar e aprofundar as discussões dos aspectos destacados no eixo 

geral, com foco na área de conhecimento. Além disso, deve promover atividades interdisciplinares 

visando à articulação dos cursos em torno de projetos comuns de ensino, pesquisa e extensão. Esse 

eixo será obrigatório na composição da matriz curricular de todos os cursos de graduação da 

Universidade. 

No Centro de Ciências da saúde foram elencados os seguintes componentes 

curriculares que serão articuladores: Saúde Comunitária  com carga horária de 04 créditos, sendo 2 

teóricos e 2 práticos; Bioética  com 3 créditos teóricos e Relações Interpessoais na Saúde  com 3 

créditos teóricos. 

Esses eixos serão futuramente incorporados na Matriz Curricular num processo de 

reforma assim como outras mudanças construídas pelo corpo docente e discentes a partir de 

                                                 
24 Conceito produzido nas reuniões do Núcleo de Políticas de Formação, setembro de 2003. 
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avaliações sistemáticas realizadas ao longo do curso. Vale ressaltar que muitas dessas temáticas 

abordadas nestes eixos fazem parte do currículo atual do Curso de Enfermagem, porém com uma 

organização diferenciada. 

No Eixo Específico  de acordo com o PPP da Graduação da Furb, o curso deverá se 

organizar focando os conceitos específicos da atividade profissional. Destaca-se que é imprescindível 

a articulação entre os conceitos que compõem a matriz curricular, considerando que a construção do 

conhecimento se desenvolve em um processo sistemático, porém não linear e gradeado. Nesse 

sentido, a integração destes saberes pode se organizar em formas horizontais ou verticais. 

Horizontalmente trabalha-se com a integração de saberes em um mesmo semestre, operacionalizado 

pelas áreas de conhecimento dos módulos e o Projeto da Fase. Verticalmente, a articulação se dá de 

forma contínua, ou seja, ao longo do curso. Além dos temas e  conteúdos, as aulas práticas prevêem 

desempenhos do acadêmico que aumentam em complexidade de um semestre ao outro, sendo que o 

instrumento de avaliação utilizado constitui-se desses elementos e acompanha o acadêmico da 

segunda a sexta Fase do curso. 

Assim o Projeto Político Pedagógico do Curso corrobora o atual currículo que procura 

superar a lógica disciplinar e a fragmentação dos saberes. O currículo está fundamentado numa 

concepção de educação emancipatória como um processo de transformação, voltado para a 

construção do conhecimento e intervenção na nossa realidade, pautando-se na ética e bioética. Por 

entendermos que o currículo é a totalidade das situações de ensino-aprendizagem, planejadas 

intencionalmente pelo coletivo de uma instituição/escola, e deve proporcionar experiências 

direcionadas para o alcance dos objetivos educacionais da mesma, o currículo do curso de 

Enfermagem da FURB tem os seguintes princípios: 

_ A elaboração do conhecimento pela integração dos conteúdos  através da 

interdisciplinaridade tomando como referência a rede explicativa dos conteúdos, baseados no 

referencial do nosso currículo e o processo de trabalho do enfermeiro, tendo como finalidades 

o aprender a aprender, a visão crítica dos problemas sociais, e a intervenção baseada na 

bioética; 

_ O processo ensino-aprendizagem realiza-se através da observação da realidade, 

questionamento da experiência e conhecimento acumulado pelo estudante, reflexão sobre os 

problemas encontrados, teorização dos conteúdos e ação/intervenção, utilizando Metodologia 

da Problematização, tendo destaque a relação ensino-serviço/trabalho-comunidade; a 

aprendizagem ocorre, também, através do trabalho em grupo/equipe multiprofissional. 

 

A principal opção metodológica do curso é pela Metodologia da Problematização. Esta 

metodologia privilegia uma efetiva integração entre ensino, serviço e comunidade, entre a educação e 

trabalho, tendo como eixo norteador o processo de trabalho em saúde/Enfermagem e os 

determinantes do processo gerador de saúde e doença, considerando o trabalho e a pesquisa como 

princípio educativo e tendo como pano de fundo as características sócio-culturais do meio em que o 

processo de ensino e aprendizagem se desenvolve.  
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A metodologia é articulada por um Projeto desenvolvido de acordo com os módulos 

trabalhados  em cada Fase (semestre). 

 

 

3.3.2 ESTRUTURA DO CURRÍCULO INTEGRADO 

 

A estrutura curricular do curso de Enfermagem está organizada de forma interdisciplinar 

constituída de oito eixos norteadores, por módulos que são integralizados por projetos. O projeto 

educacional é constituído de princípios essenciais, fundamentos cognitivos e relacionais, e temas 

relevantes. Este trajeto é uma pesquisa que o estudante desenvolve individualmente ou em grupo e 

culmina com a apresentação na forma de comunicação coordenada em um seminário de pesquisa no 

final do semestre. Cada projeto foi planejado pelos professores das áreas básicas e 

profissionalizantes, considerando a avaliação docente e discente do semestre anterior para avançar 

em direção ao perfil do profissional desejado. 

Os projetos desenvolvidos em cada semestre são: Fase I - Situação de saúde da 

comunidade; Fase II -  Família e seu processo de viver e À Beira do “leito” por 12 horas; Fase III - 

Avaliação do estado de saúde do indivíduo, com Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

Fase IV – Saúde, família e sociedade; Fase V – Assistência ao adulto, idoso hospitalizado e família e 

sociedade; Fase VI – Planejamento e gestão em Enfermagem e assistência na urgência e 

emergência; Fase VII – Internato em atenção terciária e Fase VIII – Internato em atenção secundária 

e primária. 

A elaboração dos planos de ensino em conjunto pelos professores  da fase é a forma de 

operacionalizar os módulos e garantir a integralização dos conteúdos.  

A organização e acompanhamento de cada eixo norteador ficam sob a responsabilidade 

de um professor enfermeiro integralizador/uma professora enfermeira integralizadora.  

 

3.3.3 PROFESSOR INTEGRALIZADOR  

 

O professor integralizador/a professora integralizadora faz a interlocução com o 

colegiado do curso, acompanha a trajetória do acadêmico e encaminha as propostas de estudo e 

atividades segundo a necessidades de acadêmicos. É o articulador entre os professores das diversas 

áreas de conhecimento e os acadêmicos, nos diversos espaços de aprendizagem.  

Este professor é indicado, semestralmente, pelo colegiado de Curso. Sua formação é 

obrigatoriamente de enfermeiro/enfermeira com Pós-graduação em nível mínimo de mestrado e em 

área correlata aos Módulos/Matérias/Disciplinas desenvolvidas no Eixo Norteador. O Professor 

Integralizador vai compor todos os módulos/matérias/disciplinas como docente com carga-horária 

especificada no projeto. Além dessa carga horária, o mesmo tem no mínimo quatro horas aulas 

semanais dedicadas à organização e acompanhamento de cada Módulo/Matéria/Disciplina. 
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Funções  a serem desempenhadas: 

_ de interlocutor com o Colegiado do curso, acompanhando a trajetória do aluno e articulando 

propostas de encaminhamento. 

_ de articulador de canais de comunicação entre os professores dos 

Módulos/Matérias/Disciplinas. 

_ de promotor de encontro e confronto dos projetos existenciais dos alunos, a partir 

conhecimentos, comportamentos, atitudes, sentimentos e valores gerados na sua vida 

acadêmica. 

_ de mediador das relações do aluno com o mundo, do aluno com o outro, numa descoberta de 

leituras coletivas da realidade na construção de uma solidariedade social. 

_ de apoio ao aluno na construção coletiva de transformação da realidade. 

_ de ajuda ao aluno a superar a visão compartimentalizada dos fatos, ações, conceitos e idéias 

comuns nos currículos. 

_ articulador entre os professores das diversas áreas de conhecimento e os alunos, em 

situações concretas, nos diversos espaços de aprendizagem (laboratório, sala de aula, 

ambulatórios, hospitais, escolas, comunidade e serviços). 

_ de organização, acompanhamento e controle, em conjunto com o colegiado de curso, do 

processo de elaboração dos Planos de Ensino - Aprendizagem referente a cada área 

correlata do Módulo/Matéria/Disciplina, por semestre letivo. 

 

 

3.3.4 O INTERNATO 

 

Os Estágios Supervisionados em Enfermagem serão desenvolvidos em forma de 

Internato que visam inserir o futuro profissional no mundo do trabalho, com acompanhamento do 

professor supervisor. Os estágios têm como princípios e objetivos  a integralização do conhecimento 

ao longo de todo o processo da formação acadêmica. 

Entretanto, o acadêmico desenvolve aulas práticas nos serviços de saúde, ambulatoriais  

e hospitalares a  partir do segundo semestre. Do segundo ao quinto semestre essas atividades são 

realizadas num dia por semana e no sexto dois dias por semana conforme consta no manual de aulas 

práticas. (ANEXO I) 

O Internato em  Enfermagem hospitalar  ocorre na sétima fase nos hospitais da região  

as ações são desenvolvidas nas seguintes áreas:  Cuidado de Enfermagem à criança, adolescente, 

adulto, mulher, idoso hospitalizados considerando seu contexto famíliar e social;  Planejamento e 

Gestão dos Serviços de Enfermagem; Educação e Pesquisa em serviço;   

O Internato em Enfermagem em Saúde Coletiva  ocorre na oitava fase nas Unidades 

Básicas de Saúde da Rede Ambulatorial Municipal , nessa fase as ações são desenvolvidas nas 

seguintes áreas: Cuidado de Enfermagem à criança, adolescente, adulto, mulher, idoso considerando 

seu contexto famíliar e social na Unidade, Comunidade e Domícilio; Planejamento e Gestão dos 

Serviços de Enfermagem; Educação e Pesquisa em serviço;  Vigilância Epidemiológica e Vigilância 
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Sanitária. O acadêmico desenvolverá  suas atividades na Unidade Básica de Saúde e deverá 

conhecer os serviços de referência ambulatoriais ou seja, que são as Unidades de Atenção 

Secundária.   

  Nos dois internatos os acadêmicos devem integrar-se as atividades da Instituição, 

campo de Estágio. Para desenvolver o cuidado nos dois estágios, o acadêmico deverá utilizar a 

Metodologia SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem.  

 

3.3.5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de  Curso é propiciar ao corpo discente a 

produção de conhecimento científico na área de Enfermagem. Neste sentido, acontecerá sob 

coordenação de um Professor Orientador, homologado pelo Colegiado do Curso de Enfermagem. O 

acadêmico terá 4 créditos específicos de TCC contribuindo para o a elaboração de um projeto de 

pesquisa afim de dinamizar as Eixo Norteador, possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua 

capacidade técnica-científica na área de Enfermagem e realizar experiências de pesquisa e extensão. 

Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, voltado à área de Enfermagem, o acadêmico 

utilizará os campos de estágio do Internato ou outro da área afim.  

O Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do Curso de Enfermagem 

encontra-se no ANEXO II.   

Para obter sucesso e qualidade de ensino é relevante que o curso seja implantado e 

desenvolvido conforme as condições propostas neste projeto 

 

 

3.3.6 MATRIZ CURRICULAR  
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ANEXO B: Resolução nº 03 de 07/11/2001 
 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*) 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 
 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Enfermagem. 
 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacio nal de Educação, tendo em 
vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e 
com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, peça indispensável do 
conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro 
da Educação, em 1º de outubro de 2001, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Enfermagem, a serem observadas na organização curricular das Instituições do 
Sistema de Educação Superior do País. 
 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Enfermagem 
definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de enfermeiros, 
estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para 
aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos 
pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem das Instituições do Sistema de Ensino 
Superior. 
 
Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando 
egresso/profissional: 
I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 
qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectua l e 
pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de 
saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região 
de atuação, identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitado a 
atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 
da saúde integral do ser humano; e 
II - Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação Básica 
e na Educação Profissional em Enfermagem. 
 
Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 
I - Atenção à saúde : os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 
estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática 
seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, 
sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar 
soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 
padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que 
(*)CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 
3/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de Novembro de 2001. Seção 1, p. 37. 
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a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 
de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este 
fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir 
as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 
III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 
saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e 
habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 
tecnologias de comunicação e informação; 
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão 
estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 
comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 
tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 
V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, 
fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e 
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 
gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem 
aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições 
para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 
inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 
cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 
 
Art. 5º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 
expressões e fases evolutivas; 
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas 
de organização social, suas transformações e expressões; 
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional; 
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 
epidemiológicos das populações; 
VI – reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema; 
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da 
mulher, do adulto e do idoso; 
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações 
em constante mudança; 
IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 
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XI – responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 
integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 
XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de Enfermagem; 
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional 
em saúde. 
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 
social; 
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de 
ponta para o cuidar de Enfermagem; 
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 
modelos clínico e epidemiológico; 
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 
condicionantes e determinantes; 
XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de Enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 
de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência; 
XIX – coordenar o processo de cuidar em Enfermagem, considerando contextos e demandas 
de saúde; 
XX – prestar cuidados de Enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 
XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de Enfermagem às 
diferentes demandas dos usuários; 
XXII – integrar as ações de Enfermagem às ações multiprofissionais; 
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em Enfermagem com princípios de Ética e de 
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de 
atuação profissional; 
XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de Enfermagem e de saúde; 
XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a 
especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho 
e adoecimento; 
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 
XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse 
processo; 
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da 
assistência à saúde; 
XXX – participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 
saúde; 
XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 
XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 
enfermeiro; e 
XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 
planejamento em saúde. 
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Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, 
com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a 
qualidade e humanização do atendimento. 
 
Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem estar 
relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 
integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações 
do cuidar em Enfermagem. Os conteúdos devem contemplar: 
I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 
moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, 
órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo saúde-doença no 
desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem; 
II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões 
da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 
culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e 
coletivo, do processo saúde-doença; 
III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se: 
a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 
instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e 
coletivo; 
b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a 
assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao adolescente, 
ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os determinantes sócio-culturais, econômicos e 
ecológicos do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais e humanísticos 
inerentes ao cuidado de Enfermagem; 
c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do 
processo de trabalho de Enfermagem e da assistência de Enfermagem; e 
d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do 
enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem. 
§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e 
adquiridos no nível de graduação do enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e 
capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades 
prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do país/região. 
§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e no 
enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 
permanente. 
 
Art. 7º Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao 
longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 
supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de 
saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. 
Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em 
estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva participação dos 
enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A carga horária 
mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga 
horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no 
Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação. 
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Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá contemplar 
atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de 
aprove itamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 
independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas de 
iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em 
outras áreas afins. 
 
Art. 9º O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, construído 
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 
facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá 
buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, 
a pesquisa e a extensão/assistência. 
 
Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do 
Curso de Graduação em Enfermagem para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 
Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, 
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em 
um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 
§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem deverão contribuir 
para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 
§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem deve incluir aspectos 
complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a 
inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 
demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 
 
Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Enfermagem deverá ser definida pelo 
respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, 
sistema de créditos ou modular. 
 
Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá elaborar um 
trabalho sob orientação docente. 
 
Art. 13. A Formação de Professores por meio de Licenciatura Plena segue Pareceres e 
Resoluções específicos da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho Nacional de 
Educação. 
 
Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: 
I - a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, 
reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a realização de 
experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando 
em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença; 
II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a 
formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 
III - a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 
IV - os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 
pluralidade no currículo; 
V - a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a 
refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 
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VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber 
conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o 
aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à 
formação do Enfermeiro; 
VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e 
as relações interpessoais; 
VIII - a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 
enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e 
IX - a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em Enfermagem. 
 
Art. 15. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 
propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que deverão ser 
acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 
necessários ao seu aperfeiçoamento. 
§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos 
curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 
§ 2º O Curso de Graduação em Enfermagem deverá utilizar metodologias e critérios para 
acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 
consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 
pertence. 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Arthur Roquete de Macedo 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


