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RESUMO 
 
FERLA, J.B.S. A formação inicial do enfermeiro sob o paradigma ético-humanista: ênfase nas 
relações interpessoais. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2010.  
 
Orientadora: Profª: Drª. Maria Antonia de Souza 
 
 
Esta dissertação traz os resultados de uma investigação sobre a formação inicial do enfermeiro e 
o seu vínculo com o paradigma ético-humanista, dando especial atenção às relações 
interpessoais. A abordagem de pesquisa foi qualitativa, do tipo descritivo exploratória. Os 
sujeitos foram egressos e docentes do curso de Enfermagem. A coleta de dados foi realizada em 
2009, por meio da utilização das técnicas análise documental do Projeto Pedagógico do curso de 
Graduação em Enfermagem; aplicação de questionário aos egressos da graduação em 
Enfermagem; entrevista semi-estruturada aos enfermeiros-docentes da Faculdade Evangélica do 
Paraná. As informações coletadas foram submetidas à análise de conteúdo, da qual emergiram 
três categorias. A primeira categoria, Totalidade/Multidimensionalidade, se integra ao proposto 
pelas diretrizes curriculares, quando prevê a formação voltada às diversas dimensões da relação 
indivíduo/sociedade, dentro de um contexto de integralidade do ser. A segunda categoria, 
Interdisciplinaridade/Disciplinaridade/Dicotomia Teoria-Prática, demonstra uma trajetória de 
formação que permeia a transcendência concreta entre o saber fazer e o saber ser enfermeiro. E, 
por fim, a terceira categoria, Relações interpessoais/competência interpessoal, que foi 
considerada pelos sujeitos como um elemento facilitador do processo de trabalho e do 
desenvolvimento do caráter individual e coletivo do sujeito em formação. Os resultados revelam 
que, tanto os docentes como discentes percebem a formação acadêmica ainda centrada nos 
referenciais técnico-científicos, porém com uma intencionalidade real de formação também de 
competências voltadas às relações humanas. Este estudo permitiu identificar a influência do 
paradigma ético-humanista proposto pelas diretrizes curriculares no processo de formação do 
enfermeiro e também permitiu reforçar a necessidade de novas possibilidades de 
desdobramentos das ideias, no sentido de repensar a formação em enfermagem que seja capaz 
de fundamentar-se em princípios pedagógicos que visem à totalidade do ser em formação e do 
ser assistido pelo profissional da saúde. 
 
 
Descritores: Educação; Enfermagem; Paradigma ético-humanista; Relações Interpessoais.  
 



ABSTRACT 
 
 
This dissertation gives the results of on investigation into the training of nurses and their link 
with the ethical-humanist paradigm, giving special attention to interpersonal relationships. The 
research approach was qualitative, descriptive exploratory. The subjects were graduates and 
teachers from the School of Nursing. Data collection was performed in 2009 by using the 
techniques of documentary analysis Project of the undergraduate course in Nursing, application 
of questionnaire to graduates of undergraduate nursing, semi-structured interviews with teachers 
of the Evangelical University of Paraná. The data collected were subjected to content analysis, 
which revealed three categories. The first category, Whole / Multidimensionality integrates with 
the proposed curriculum guidelines, when considering the background of the various dimensions 
of the relationship between individual and society, within the context of the whole being. The 
second category, Interdisciplinary  / Disciplinarity  / Theory-Practice Dichotomy, shows a 
trajectory of training that permeates the concrete transcendence between the expertise and 
knowledge to be a nurse. And finally, the third category, Interpersonal Relations  / Interpersonal 
Skills that were considered by subjects as a facilitator of the work process and the development 
of individual and collective character of the subject in training. The results indicate that both 
teachers and students perceive the academic still focused on technical and scientific references, 
but with a real intent of skills training also focused on human relations. This study revealed the 
influence of ethical and humanistic paradigm proposed by the curriculum guidelines in the 
process of nursing education and also has reinforced the need for new opportunities unfolding of 
ideas, to thing again training in nursing to be able to be based pedagogical principles that address 
whole of being in training and be assisted by health professionals. 
 
Key words: Education, Nursing, Ethical-humanist Paradigm, Interpersonal Relation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, um aprofundamento acerca das práticas educativas em Enfermagem 

se faz necessário, uma vez que a realidade e o cotidiano demonstram que devemos ir além do 

processo de ensino e aprendizagem. É preciso transcender uma concepção de formação de um 

ideário profissional em enfermagem que não condiz com a realidade humano-social 

vivenciada.  

A proposta de estudo ora apresentada provém de uma trajetória acadêmica e 

profissional de inquietações. Como enfermeira, primeiramente atuante em unidades de terapia 

intensiva e, posteriormente, como docente de uma faculdade privada da cidade de Curitiba, 

tais inquietações e inconformismos remetem à necessidade de compreensão acerca da 

mudança de um paradigma dominante, visto aqui como modelo biomédico1 e, portanto, 

meramente curativo, que ainda permeia a dificuldade de elencar o processo de ensino e 

aprendizagem do profissional enfermeiro sob um paradigma ético-humanista e, dessa forma, 

voltada ao aprender a ser, conhecer e conviver a realidade social. 

O ensino na Enfermagem, como processo educativo, desde sua institucionalização, 

vem passando por várias transformações na busca da competência profissional, procurando 

acompanhar o desenvolvimento técnico-científico, e sendo influenciado pelas condições 

sócio-políticas e culturais em várias épocas. Nesse cenário, as relações interpessoais 

conquistam espaço na medida em que auxiliam no cuidado em diferentes níveis de 

complexidade, onde o enfermeiro torna-se um agente de mudanças capaz de interagir e 

intervir com e na sociedade, motivado pela transformação pessoal, profissional e social.  

Segundo Mizukami (1986), há várias formas de se conceber o processo educativo. 

Nele estão presentes as dimensões humanas, a técnica, a cognitiva, a emocional, a sócio-

                                                 
1 Segundo Capra (1982), o modelo biomédico é considerado o alicerce da moderna medicina científica, onde o 
corpo humano é considerado uma máquina que pode ser analisada em termos de suas peças. 
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política e a cultural. Não se trata, portanto, de mera justaposição das referidas dimensões, mas 

sim, da aceitação de suas múltiplas implicações e relações, bem como da utilização destas na 

prática profissional. 

Dessa forma, a necessidade de um profissional crítico surge dos questionamentos 

quanto à ruptura do tecnicismo voltado ao modelo biomédico e o retorno às práticas de 

cuidado, porém sob um enfoque ético-humanista. Tal premissa encontra base nas palavras de 

Demo (1990) que afirma que o profissional não é aquele que executa sua profissão, mas, 

sobretudo, aquele que sabe pensar e refazer sua profissão, e que se impõe à atitude de 

aprender pela elaboração própria. O mesmo autor enfatiza a reflexão acerca da formação face 

às transformações do novo século, em que os educadores passaram a rever seus pressupostos 

teóricos, baseando-se em desígnios norteadores de um ideário profissional. Formação esta 

detentora de possíveis desdobramentos para as práticas pedagógicas, em cuja proposta 

assistencial encontramos a humanização como grande apelo no sentido de proporcionar 

consonância nas abordagens relacionadas ao ensino em enfermagem. 

Sob tal perspectiva trata-se, portanto, de direcionar o acadêmico ao “para que” e “para 

quem” tal capacidade de crítica e de construção do conhecimento será utilizada, e não, 

meramente, de ampliar a criatividade do aluno e do professor em relação ao conhecimento 

como dimensão crítica do saber, sem considerar o ser cuidado e o ser cuidador. 

Diante deste contexto, diversos estudos nos remetem ao enfoque da atuação do 

enfermeiro e sua trajetória de formação, no que concerne ao desafio de mudanças, não só 

curriculares, mas de práticas educativas adotadas durante o processo de construção do 

conhecimento. 

Em um desses estudos, Melek (2003) reafirma a importância de que o futuro 

profissional tenha clareza que o ensino necessita ser baseado no domínio científico, bem 
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como na reflexão e na mudança de paradigmas a partir de suas próprias experiências e 

concepções. 

A formação acadêmica com ênfase em um paradigma ético e humanista é a 

responsável por fortalecer o indivíduo e mostrá-lo ao mundo, com toda competência que se 

espera de um profissional que saiba lidar com situações e conflitos, que eventualmente 

possam aparecer. Para tanto, é vital que percebamos o mundo que nos cerca, que despertemos 

o sentido crítico, a curiosidade intelectual e o desenvolvimento da capacidade para comunicar, 

especialmente na interação sócio-profissional no trabalho em enfermagem, que visa 

proporcionar ao profissional enfermeiro saberes inerentes às relações interpessoais e 

competências interpessoais, à construção grupal e da equipe de trabalho, bem como suas 

concepções no processo de trabalho e transformação dos grupos.  

A abordagem educativa em vigor, especialmente no que se refere ao currículo de 

graduação em Enfermagem, e porque não dizer, em outras áreas da saúde, parece-nos 

desafiador, em relação aos níveis de realidade e de percepção. Como expõe Berger (2001), o 

grande desafio da educação deste século está em aliar o desenvolvimento científico e 

tecnológico à expansão da consciência do ser humano sobre as dimensões pessoais e 

transpessoais de sua existência e seu papel como cidadão planetário.  

Estamos vivendo um momento histórico permeado por um acelerado processo de 

modernização científica e tecnológica que desafiam as mais afins compreensões teóricas 

como educadores comprometidos com a educação integral do ser humano, uma vez que 

somos impulsionados a protagonizar novas formas de construção de conhecimento e relações 

interpessoais que nos desafiam a dar respostas para além da capacidade técnica especializada 

e científica habitual, dentro de um modelo de cuidado cristalizado e sob a égide de um 

paradigma cartesiano que não mais atende às necessidades de um mundo globalizado.  
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Tal dinâmica de relação entre homem, natureza e sociedade, portanto, está sujeita à 

abertura de novos caminhos à educação, o que nos remete a repensar o processo educativo sob 

uma abordagem ético e humanista e, dessa forma, favorável a possíveis transformações com 

vistas a uma prática pedagógica voltada à totalidade desse ser humano; ser este fisiológico, 

constituído em sistemas e passível de “consertos” sim, mas também social, capaz de suscitar 

interações e relações consigo mesmo e com seus semelhantes e transformá-la numa complexa 

teia de inter-relações que pressupõe a existência de algo mais do que simplesmente um corpo, 

uma máquina, ou um “quebra-cabeça” que pode ser montado e desmontado quando bem 

convier.  

Apesar de ser unânime entre diversos autores, como os mencionados a seguir, a 

aceitação da relevância do tema relações interpessoais no ensino, como também o é na 

assistência e na pesquisa, não se observa coerência entre esse fato e o ensino real que se 

processa na maioria das instituições formadoras da graduação em Enfermagem. A concepção 

ético-humanista, bem como a dita competência interpessoal, em todas as suas vertentes é algo 

ainda pouco vislumbrado, e, portanto, pouco praticado. 

 De acordo com Stefanelli & Carvalho (2005), a literatura tem diagnosticado a 

necessidade de conduzir a interação entre os diversos interlocutores (aluno-professor, aluno-

paciente, aluno-aluno, aluno-enfermeiro, aluno-grupos de pacientes e famílias, colegas ou 

profissionais) de forma efetiva, com domínio, habilidade e competência, isto é, utilizando os 

conhecimentos e habilidades adquiridas para um propósito profissional.  Isso significa que, o 

acadêmico e/ou profissional, no desenvolvimento do seu papel, vale-se de sua competência 

para efetivar o relacionamento com as pessoas das várias equipes existentes no âmbito da 

saúde, bem como pacientes e familiares. 

 Para alicerçar a importância das relações interpessoais e, conseqüentemente, do 

processo de comunicação, Stefanelli & Carvalho (2005) destacam que as teorias de 
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Enfermagem que norteiam a utilização do Processo de Enfermagem2, de Florence Nightingale 

à contemporaneidade, apresentam em seu conteúdo ênfase em diferentes graus, nesse aspecto. 

Dentre tais teorias, algumas definem a enfermagem como processo interpessoal e apresentam 

as estratégias de comunicação como o ponto crucial para o relacionamento em saúde, a 

exemplo da teoria do cuidado transpessoal, de cunho mais filosófico e humanista, de Jean 

Watson (1979), como nos colocam Taylor, Lillis e LeMone (2007, p. 115).   

Outras teorias fundamentam o desenvolvimento do processo de enfermagem na 

interação enfermeiro-paciente, em época e local determinado, como a Teoria de Imogene 

King. Há, ainda, as que apresentam o sistema interpessoal como um dos sistemas básicos de 

sua teoria, com destaque para a comunicação, a interação, a percepção, a transação, o 

crescimento e o desenvolvimento, como as teorias de Betty Neuman (1995), Hildegard Peplau 

(1952), Faye Abdellah (1960), Martha Rogers (1970) e Dorothea Orem (1971). 

 O que há de comum entre as teorias é a relevância atribuída às relações interpessoais 

que ocorre entre o enfermeiro, a equipe multiprofissional e o paciente e sua família durante 

toda sua trajetória. Dinâmica esta obscurecida e defasada no processo de ensino-

aprendizagem na formação do enfermeiro, porém com uma perspectiva esperançosa, ainda 

que em fase de maturação. Souza (2002) afirma que parece que a humanidade percebeu, de 

repente, que deu demasiada importância às máquinas, à tecnologia, à informação, 

esquecendo-se da constituição do ser humano. 

Nesse contexto, o processo de formação acadêmica do enfermeiro envolve como 

finalidade, a promoção de mudanças nos indivíduos; mudanças essas desejáveis e 

relativamente permanentes, as quais implicam tanto a aquisição de novos comportamentos, 

quanto a modificação dos já existentes. No tocante às relações que se estabelecem entre os 

seres, Cortelazzo (2001) descreve que é por meio da colaboração mútua, que se formam os 

                                                 
2 Segundo Horta (1979, p. 35), processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-
relacionadas, visando a assistência ao ser humano. 
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sujeitos coletivos, que se constroem novos conhecimentos, se agregam valores ao 

conhecimento já existente, se tecem novas teias de conexões que aumentam a aprendizagem.  

Mizukami (1986) acrescenta que é importante ressaltar que tudo que estiver a serviço 

do crescimento pessoal, interpessoal ou intergrupal é educação. Portanto, os elementos de 

ensino, aluno, professor e conteúdo, devem ser vistos de forma equitativa. Não se deve perder 

de foco a prática da vida, o mundo do trabalho e da cidadania como necessidades humanas 

indispensáveis no compromisso da transformação social e profissional do Enfermeiro. 

Ainda, segundo Schirr (2006), aprender, ensinar, conviver, são desafios do século 

atual, pois as pessoas estão em busca de raízes e referências, e necessitam aprender a viver 

juntas nesse mundo globalizado, onde a educação emerge como grande trunfo, por possibilitar 

o desenvolvimento contínuo de pessoas e, consequentemente, da sociedade. 

Por fim, salientamos a importância atribuída ao nosso estudo com vistas à 

compreensão de um paradigma ético-humanista que tramita em sua essência princípios que 

são norteadores das diretrizes de formação do profissional enfermeiro, e que visam 

possibilitar o repensar a natureza do homem, enquanto ser individual e coletivo, suas 

capacidades e potencialidades, bem como as suas relações, no intuito de contextualizar o 

conhecimento apreendido às ações desejadas no processo de cuidar em saúde. 

Destarte, o cenário exposto contribuiu sobremaneira para a formulação da questão 

norteadora deste estudo, sendo ela: Como os princípios ético-humanistas norteiam a prática 

pedagógica na formação do enfermeiro? Como os princípios determinam a discussão sobre as 

relações interpessoais? 

Para tanto, a pesquisa teve como objetivos: objetivo geral da pesquisa é identificar a 

influência do paradigma ético-humanista proposto pelas diretrizes curriculares no processo de 

formação do enfermeiro. 
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Os objetivos específicos são: Caracterizar aspectos da trajetória da profissionalização 

da Enfermagem; Descrever os pressupostos teórico-metodológicos que orientam a formação 

inicial em enfermagem; Caracterizar a compreensão dos alunos e professores do curso de 

enfermagem sobre o significado atribuído ao paradigma ético-humanista, e dentro dele as 

relações interpessoais, no processo de formação do enfermeiro. 

Dessa maneira, tendo como objeto de pesquisa o paradigma ético-humanista e nele um 

olhar específico às relações interpessoais dentro de um contexto de formação inicial em 

enfermagem, optou-se por estruturar o estudo em cinco momentos, sendo eles a Introdução, 

dois capítulos de embasamento teórico, um capítulo de análise e discussão dos dados e as 

considerações finais. 

No primeiro capítulo deste trabalho, apresentamos a trajetória histórica da 

profissionalização em enfermagem, sendo esta uma contextualização temporal das 

potencialidades e limites que permearam e ainda permeiam a profissionalização da 

Enfermagem no Brasil, cujo foco central perpassa pelo processo de formação do enfermeiro. 

No segundo capítulo, abordamos sobre o paradigma ético-humanista no ensino da 

enfermagem, que circunda o contexto de nosso objeto de pesquisa, atrelado às mudanças 

paradigmáticas na enfermagem e no ensino da enfermagem, conforme as Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001), propostas a partir 

de 2001 (Anexo II). No terceiro capítulo, retomamos nossos objetivos trazendo à tona a 

análise e discussão dos resultados obtidos, tanto do ponto de vista da análise documental 

quanto das técnicas de entrevista e questionário realizados para a coleta de dados com 

docentes e discentes do curso de graduação em enfermagem. Outrossim, finalizamos o 

terceiro capítulo demonstrando as sinalizações encontradas nos dados levantados acerca das 

relações interpessoais como evidência do paradigma ético-humanista no processo de 
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formação do enfermeiro. Esperamos, desta forma, contribuir ao levantamento de novos 

questionamentos e argumentos sobre a formação inicial em Enfermagem.  
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2 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA PROFISSIONALIZAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

 

 

Tendo em vista a trajetória histórica da enfermagem, bem como as práticas de cuidado 

implementadas ao longo dos tempos, podemos identificar nesse capítulo que a 

profissionalização e, consequentemente, a educação em enfermagem, advieram da carência de 

cuidados sistematizados e arraigados a princípios norteados pelas ciências naturais, de forma a 

transpassar a essência empírica que sustentava tais preceitos. Apresentaremos o percurso 

histórico no contexto da problemática que envolve nossa pesquisa, ou seja, o paradigma ético-

humanista no processo de formação do enfermeiro. 

A Educação em Enfermagem hoje, especialmente no que se refere à formação 

superior, constitui um tema relevante, tendo em vista novas concepções relacionadas à crise 

de paradigmas3; crise esta concebida sob um enfoque de mudança conceitual, perpassando o 

modelo biomédico, meramente curativo, para um modelo ético-humanista em que se procura 

a formação de um profissional crítico e reflexivo de sua prática. Tal tendência é passível de 

ser observada especialmente ao perpassar pela trajetória da profissionalização em 

Enfermagem, especialmente da Enfermagem Brasileira, o que constitui um dos objetivos 

deste estudo. 

Sendo assim, entendemos que a história da profissionalização da enfermagem 

brasileira é um tema instigante pelas possibilidades de abordagem que oferece, além da 

quantidade de questões e óticas colocadas a seu respeito e que, ainda, estão por se esclarecer, 

apesar do grande esforço que vem sendo empreendido por pesquisadores em diversificados 

grupos de pesquisa. Nesse sentido, optamos por desenvolver um estudo acerca da 

                                                 
3 Entende-se paradigma nesse estudo como, segundo Kuhn (2007), “realizações passadas dotadas de caráter 
exemplar”. 
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profissionalização da enfermagem brasileira, em consonância aos acontecimentos inerentes à 

educação na época, tendo como pano de fundo todo contexto cultural, político e social que 

envolvia os acontecimentos de uma sociedade em transformação. 

Os relatos acerca da história da profissionalização da enfermagem no Brasil nascem da 

necessidade de repensar a escassez de estudos que permeiem a diversidade que marcou a 

constituição dessa profissão e dos saberes construídos durante sua trajetória, cuja 

predominância se dava à abordagem positivista na formação de enfermeiras, ao desprestígio 

das questões relacionadas às ciências humanas, como nos afirma Moreira e Oguisso (2005), 

numa área de conhecimento tão identificada, com as ciências biológicas, e com enfoque 

especificamente técnico. Isso porque existe mais do que uma única história para um mesmo 

fato, o que acaba por constituir uma incógnita quanto a real origem da referida profissão. 

Optamos por referenciar o significado da palavra profissão, cujo conceito e definições 

se perderam ao longo do trajeto de uma pesquisa histórica, cuja finalidade volta-se à busca de 

uma verdade ou causa única. Nesse sentido, Moreira e Oguisso (2005), indicam que, de 

acordo com o Dicionário de Ciências Sociais, publicado pela Fundação Getúlio Vargas em 

1987, “profissão é uma atividade econômica especializada, permanente e institucionalizada 

legalmente, cujo status e papéis sociais de seus agentes podem ser modificados no tempo e no 

espaço, mas que conferem nítida superioridade ao profissional em relação à sua clientela”. 

Porém se faz imprescindível salientar que, se compararmos o que era entendido por 

profissão em 1890 com o conceito empregado pelos sociólogos nos dias atuais, podemos 

observar claramente que seu conceito e significado são dinâmicos, devendo, portanto, ser 

entendido como, segundo Moreira e Oguisso (2005), um processo em permanente construção 

semântica, e, portanto, com mudanças contínuas que evoluem de acordo com as exigências da 

sociedade de cada época.  



 
 

23
 

O exercício da Enfermagem, no princípio de suas atividades, estava respaldado na 

solidariedade humana, no misticismo, no senso comum e, também nas crendices, como nos 

demonstra Geovanini et al. (2005), ao mencionar o desenvolvimento histórico das práticas de 

saúde.  

Como nos remete a mesma autora, cada período histórico é determinado por uma 

formação social específica, trazendo consigo uma caracterização personalizada que engloba 

sua filosofia, sua política, sua economia, suas leis e sua ideologia. Dessa forma, tem-se que os 

períodos transitórios de desenvolvimento da sociedade em geral, as relações de poder e a 

articulação do tema saúde, dentro das perspectivas socioeconômicas e políticas, são os fatores 

que caracterizam a evolução e a trajetória das práticas de saúde, na qual a Enfermagem está 

inserida. 

No intuito de esclarecer os momentos vivenciados pelas práticas em saúde, e desta 

forma demonstrar a necessidade da profissionalização do cuidado, tendo em vista que tais 

práticas evidenciam a formação dos cuidadores, ainda aqui não nomeados como enfermeiros, 

mas que permeiam toda essência da formação desse profissional, faz-se necessário uma breve 

explanação acerca das práticas desenvolvidas em cada época ou tempo histórico. Dessa 

forma, podemos dividir tal periodização da seguinte forma: as práticas de saúde instintivas, 

mágico-sacerdotais, no alvorecer da ciência, monástico-medievais, pós-monásticas e no 

mundo moderno, descritas a seguir.  

Segundo Geovanini et al. (2005), as práticas de saúde instintivas eram caracterizadas 

pelas práticas de cuidar no mundo primitivo nômade, os quais estavam em constante busca 

por alimentos e proteção e, na medida em que foram parando de vagar, tais grupos foram se 

corporificando, passando a constituir tribos, onde os homens exerciam as funções patriarcais, 

deixando às mulheres a habilidade psicomotora da prática do cuidar. Passa-se, então, para um 

novo momento em que a agricultura passa a ser comercializada, com ela uma organização 
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social mediada pela contribuição individual para um progresso comum, consolidando dessa 

forma uma civilização.  

Nesse contexto, a prática de saúde propriamente dita passa a constituir ações que 

garantiam a manutenção da sobrevivência do homem, em cuja origem está associada ao 

trabalho inerente à mulher, ou seja, ao trabalho feminino. 

No que se refere às práticas de saúde mágico-sacerdotais, Geovanini et al. (2005) 

aborda a relação mística entre as práticas religiosas e as práticas de saúde primitivas 

realizadas pelos sacerdotes nos templos. Conforme a autora citada, esse período corresponde à 

fase de empirismo, verificada antes do surgimento da especulação filosófica que ocorre por 

volta do século V a.C. Nesse momento da história, as terras pertencem ao Estado ou, mais 

frequentemente, às aristocracias locais, ou ainda, a uma classe camponesa de médios 

proprietários as quais são cultivada por trabalhadores rurais e escravos. A transmissão de 

poder obedecia a um princípio de hereditariedade, sem, contudo, haver um critério de 

legitimidade, e cada cidade possuía um deus-protetor, sendo a religião um fenômeno cívico 

que interferia na vida política do Estado, sem, contudo, corresponder totalmente aos anseios 

da massa, que cultivavam cultos populares repletos de magia e superstição.  

Nesse sentido, a religião correspondia às necessidades individuais de sobrevivência do 

povo que almejava a felicidade material, a saúde do corpo e a imortalidade da alma. Assim, as 

práticas de saúde associavam-se às práticas religiosas, numa luta de milagres e encantamentos 

contra possíveis demônios causadores de males ao corpo e à alma, sendo os sacerdotes os 

mediadores entre os homens e os deuses. 

Nas práticas de saúde consideradas, pela autora Geovanini et al. (2005), como no 

alvorecer da ciência, estas estão relacionadas ao surgimento da filosofia e ao progresso da 

ciência, quando então se baseavam nas relações de causa e efeito. Nesse momento da história 

tem-se que o cuidado era praticado por feiticeiros, sacerdotes e mulheres dotadas de aptidão e 
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conhecimento rudimentar pelo uso e preparo de ervas como remédios. Tais cuidados ou 

práticas de saúde se davam pela oralidade passada de geração em geração.  

 As práticas de saúde monástico-medievais têm como foco a influência dos fatores 

socioeconômicos e políticos do medievo e da sociedade feudal, bem como as relações destas 

com o cristianismo, instante este em que a enfermagem aparece como prática leiga, empirista, 

desenvolvida por religiosos, cujo paradigma era alicerçado no caráter religioso em busca da 

salvação da alma, tanto dos enfermos, como das pessoas caridosas que para eles trabalhavam. 

Dessa forma, as funções consistiam em assistir os pobres e moribundos e segregar os 

indivíduos infectados pelas doenças epidêmicas que, neste momento da história, dizimaram 

literalmente populações inteiras, sendo a função do hospital aqui como um local de transição 

entre a vida e a morte. 

 Este foi um período que deixou como legado uma série de valores, segundo Geovanini 

et al. (2005) que, aos poucos, foram sendo legitimados e aceitos pela sociedade como 

características inerentes à enfermagem, como abnegação, espírito de serviço, obediência e 

outros atributos que vieram a consolidar como herança dessa remota época, dando à 

Enfermagem uma conotação mais voltada ao sacerdócio do que à prática profissional. 

 As práticas de saúde pós-monásticas, também citadas como parte da periodização de 

nosso objeto de estudo, evidenciam a evolução das práticas de saúde, em especial a 

Enfermagem, por meio dos movimentos renascentistas e da Reforma Protestante. Tanto a 

Renascença quanto a Reforma foram acompanhadas de modificações econômicas 

fundamentais que assinalavam a transição econômica para o dinâmico regime capitalista que 

viria a concretizar-se. Nesse período, segundo Soares (2002), a influência do ideário 

positivista, no grupo de oficiais que proclamaram a República, foi um dos fatores que 

contribuíram para o atraso na criação das universidades no Brasil; como constituição 

medieval e adaptada às necessidades do “Velho Continente”, a universidade era considerada, 
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por líderes políticos da Primeira República (1989-1930), como “ultrapassada e anacrônica 

para as necessidades do Novo Mundo”. Em função disto, tais representantes eram 

francamente favoráveis à criação de cursos laicos de orientação técnica profissionalizante, o 

que permitiu que a primeira Universidade Brasileira só viesse a se constituir efetivamente no 

ano de 1920, data próxima às comemorações do centenário da independência. 

Por fim, as práticas de saúde no mundo moderno analisam, em especial, a 

enfermagem, sob a ótica do sistema político e econômico da sociedade capitalista e ressalta a 

Enfermagem como prática profissional institucionalizada, tendo em vista a doença 

proveniente de uma nova constituição de o trabalho humano tornar-se um obstáculo à força 

produtiva do trabalhador e, desta forma, ocasionar transtornos a uma sociedade onde os 

interesses econômicos e políticos são ou foram inegáveis. Nesse momento, o Estado assume o 

controle da assistência à saúde a fim de garantir a produção e reprodução do capital e, 

segundo Geovanini et al. (2005, p. 22), reestabelece a capacidade de trabalho ao operariado, 

através da criação de legislações de proteção ao trabalho a fim de manter a população sadia e, 

portanto, produtiva.  

No que concerne às práticas educativas desenvolvidas no campo da saúde, estas têm 

sido nomeadas de diversas formas, como nos coloca Acioli (2008), e que estão relacionadas à 

história da Educação e da Saúde, diante de uma trajetória fortemente influenciada pelo 

higienismo, doutrina que remonta o século XIX, tendo sido inspirada por uma revolução 

bacteriana, ou seja, foram disseminadas formas negativas de representação da população 

brasileira, ao mesmo tempo em que se instituía um discurso médico disposto a salvar um 

“país doente”. 

Como nos remete Veiga (2004, p.71), 
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O poder do higienismo, desde o século XIX, foi marcado pela incorporação 
das populações ao saber médico, ou melhor, como objeto desse saber, 
provocado principalmente pelo adensamento urbano, heterogenicidade racial 
e econômica da população e inércia das autoridades em resolver os 
problemas relativos à salubridade. A superioridade médica nesse contexto 
ficou registrada a partir da produção e execução de políticas que visaram 
higienizar as populações por meio de medidas educacionais na perspectiva 
profilática.   
 

 

 Destarte, a então chamada “educação sanitária” cumpria o papel de controle da 

sociedade, tanto no que se refere às questões sanitárias quanto aos aspectos referentes à vida 

cotidiana das famílias pobres. Essa idéia é perpassada pela concepção de que as classes pobres 

eram perigosas, pois ofereciam problemas para a organização das cidades, além da 

possibilidade de contágio de doenças, o que nos remete, segundo Acioli (2008), ao imaginário 

brasileiro desde fins do século XIX, acompanhando a administração pública brasileira que 

associava as ações saneadoras nas cidades com a incorporação de um modelo europeu de 

civilização. Modelo este supostamente arraigado por legados liberais da Revolução Francesa 

que, segundo Rizzotto (1999, p.15), defendiam os princípios da individualidade, da liberdade, 

da igualdade, da propriedade e da democracia. 

 Nesse contexto, a enfermagem parece ter sido influenciada pelo higienismo, que 

pressupunha a necessidade de mudança de vida da população pobre, adotando abordagens de 

Educação e Saúde respaldadas em um referencial tradicionalista e autoritário que ainda 

prevalece nos dias atuais, porém, sob um enfoque educativo-preventivo. Isso porque, segundo 

Rizzotto (1999, p.15-16), determinados setores como a Saúde e a Educação passaram a fazer 

parte das Políticas Públicas do Estado, muito mais respaldadas em discursos e dispositivos 

legais do que nas próprias práticas capazes de beneficiar efetivamente a população. 

 No que concerne à Educação, ainda segundo Rizzotto (1999, p.16-17), esta nos coloca 

que, na tentativa de resolver os problemas de saúde, agravados nesse início de período 

republicano, o governo cria: o Conselho de Saúde Pública (1890); Regulamenta o Laboratório 
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de Bacteriologia (1892); cria o Instituto Sanitário Federal (1894); cria a Diretoria Geral da 

Saúde Pública (1897); o Instituto Soroterápico Municipal (1900); institui a obrigatoriedade da 

vacina contra a rubéola e a notificação compulsória de doenças consideradas transmissíveis. 

Tais medidas, porém, só tiveram efeito satisfatório a partir de 1903, quando Oswaldo Cruz 

assumiu a Direção Geral da Saúde Pública, quando práticas mais eficazes foram 

implementadas. 

 Concomitante à Saúde, a Educação avança com um esforço público para a organização 

da formação profissional, com o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio assumindo 

em 1906, segundo Caverni (2005, p.47), a responsabilidade pelo ensino profissional que, em 

1910, implementa as “Escolas de Aprendizes e Artífices”, destinadas também aos “pobres e 

humildes”, cujo ensino estava voltado ao industrialismo. Já na década de 1920, a Câmara dos 

Deputados propõe a expansão do Ensino Profissional para todos, “pobres e ricos”, que conclui 

seu trabalho em 1930, quando foram criados dois Ministérios: o da Saúde Pública e Educação 

e o do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 A partir da década de 1930 então, tendo em vista o processo de urbanização e 

industrialização que culminou em profissionais mais especializados, o então Ministro da 

Educação e Saúde, Francisco Campos, empreendeu uma reforma no intuito de regulamentar a 

organização do ensino secundário e profissional, que culminaria na implementação do curso 

técnico de enfermagem por volta de 1948, exigindo a complementação de mais um integrante 

de cuidados à saúde.  

 Dessa forma, conforme Geovanini et al. (2005, p.23), a saúde passa também a ser 

considerada objeto de consumo, pois, além de constituir um instrumento de manutenção da 

reprodução da força de trabalho, a saúde funcionaria como maneira de fortalecer o poder 

econômico, uma vez que “lhe consumirá bens, equipamentos e grande quantidade de 

medicamentos, o que resultará em produção direta de riqueza”. 
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 De qualquer forma, a Enfermagem não escapou dos moldes de condução de líderes 

pertencentes à elite social e cultural. Nesse entremeio de transformações, as universidades 

que, apesar de permanecerem enclausuradas e elitistas por muito tempo, agora constituiam 

locais mais liberados do controle religioso e político e, portanto, torna-se evidente o 

crescimento vertiginoso da medicina por meio de descobertas anatomopatológicas e 

terapêuticas. Assim, os verdadeiros médicos, movidos pelas descobertas científicas, e não 

empíricas alimentadas por um “povo crédulo e ignorante alvo de falsos remédios e práticas 

dúbias”, passam a investir na distribuição qualitativa dos serviços de saúde. 

 Sendo assim, diante de uma retomada histórica premente, faz-se mister retornarmos ao 

fato de que as primeiras tentativas para ensinar e cuidar dos doentes foram feitas por médicos 

que sentiam a necessidade de ter ao lado pessoas mais preparadas para auxiliar em seu 

trabalho. Desta forma, segundo Oguisso (2005, p. 60), parece que a primeira tentativa de que 

se tem notícia ocorreu em Nova York, em 1798, quando o cirurgião Valentine Seaman, do 

Hospital Bellevue, iniciou cursos regulares por meio de aulas teóricas e práticas 

demonstrativas de anatomia, fisiologia, obstetrícia e pediatria para mulheres a fim de que 

pudessem auxiliá-los como “enfermeiras”. Em paralelo, as congregações religiosas alegavam 

a necessidade de cumprir tradições, recusando-se a trabalhar conforme exigências da 

medicina da época; época esta em que os hospitais constituíam refúgio dos pobres e 

oprimidos que as religiosas acolhiam e cuidavam à sua maneira e costume. 

 Diante do desencadeamento de uma revolução nos costumes de higiene e assepsia da 

época e a comprovação da existência de microorganismos e a possibilidade de contágio, 

exigiam-se, portanto, novas estratégias de defesa e cuidado aos enfermos. Porém, tais 

estratégias propostas pela medicina não eram aceitas pelas religiosas, que detinham o poder 

de comando do pessoal auxiliar nos ambientes hospitalares, fazendo necessário o 

recrutamento de pessoas, ou melhor, mulheres com qualidades de devotamento, submissão e 
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rigor na ordem e limpeza, assim como o eram as religiosas, porém sem o caráter confessional 

de uma determinada religião, como nos coloca Oguisso (2005, p. 62). Assim, foram ensinados 

princípios de higiene e cuidado a jovens de origem modesta, que adquiririam a competência 

de limpeza hospitalar e deveriam se submeter, como auxiliares do trabalho médico, sem 

jamais tentar substituí-lo. 

Diversas foram as maneiras como o cuidado era visto e praticado nos diferentes cantos 

do mundo. Porém, foi nos períodos de guerra que um cuidado mais organizado e sistemático 

aos doentes e feridos se fazia necessário, constituindo este fator de estímulo à formação de 

pessoas capacitadas e dedicadas ao cuidado do indivíduo enfermo. Neste momento da história 

surge Florence Nightingale4.  

O treinamento e as atividades de cuidado já existiam mesmo antes de Florence, porém 

foi com sua forte personalidade, visão e habilidade prática para organização que conseguiram 

dar à enfermagem a visibilidade de poderosos fundamentos, como rememora Oguisso (2005, 

p. 66), bem como os princípios técnicos, educacionais e a elevada ética, antes impensável de 

realização.  

A partir desse momento, sem dúvida, a história demonstra que o movimento voltado à 

profissionalização da enfermagem surge na Inglaterra, tendo como precursora Florence 

Nightingale, logo após a Guerra da Criméia (1853-1856). Muito embora fosse um indício de 

profissionalização, tais condutas ocorriam ainda sob uma perspectiva religiosa, tendo em vista 

o aprendizado de Florence ser proveniente de missionários religiosos5.  

                                                 
4 Florence Nightingale nasceu em 12 de maio de 1820 na cidade de Florença, na Itália, em uma família rica e 
aristocrática e falecida em 13 de agosto de 1910. Era uma mulher de muitas habilidades, tanto domésticas como 
culturais e sociais, as quais foram fortemente influenciadas por sua família, especialmente seu pai, em cuja 
convivência adquiriu conhecimentos de história, matemática e ciências, além de vários idiomas como latim, 
grego, inglês, francês, alemão e italiano. Além disso, o casal Fanny e William Edward Nightingale incutiram aos 
filhos um profundo senso de responsabilidade social, especialmente para com os menos favorecidos (OGUISSO, 
2005). 
 
5 Primeiramente Florence foi à Roma onde teve a oportunidade de passar dez dias no Convento de Trindade d 
Monte, onde absorveu muito do espírito religioso da Igreja; Posteriormente esteve em Alexandria, Egito, onde 
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Ao retornar da Guerra, em 1856, Florence tornou-se uma figura popular 

nacionalmente, pois seu trabalho teve um impacto muito maior do que simplesmente a ação 

de reorganizar a enfermagem e salvar vidas. De acordo com Oguisso (2005), Florence 

quebrou o preconceito que existia em torno da participação da mulher em diversos âmbitos, 

em especial no exército, e transformou a visão da sociedade em relação à enfermagem e ao 

estabelecimento de uma ocupação útil para a mulher. Mesmo tendo contraído uma doença 

conhecida como febre tifóide durante a Guerra, fundou sua escola de Enfermagem quatro 

anos após seu retorno, no Hospital Saint Thomas, em Londres. A filosofia de vida de Florence 

permeava todo o currículo de sua escola onde enfatizava que “fazer enfermagem era ajudar a 

pessoa a viver; para ela a escola deveria ensinar à enfermeira sua função de ajudar o paciente 

a viver. Portanto, 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 aos profissionais dessas áreas” (OGUISSO, 2005, p. 76). 

Ainda sob a ótica de Oguisso (2005), temos que a difusão do modelo de ensino6 de 

Florence Nightingale foi proveniente das enfermeiras diplomadas pela Escola do Hospital 

Saint Thomas, onde tal sistema de ensino foi levado para outros países dentro e fora do 

continente europeu. 

Diante do exposto podemos observar o percurso realizado na tentativa de efetivação de 

uma profissão voltada ao cuidado do ser humano. Cuidado esse empírico a priori, de onde 

                                                                                                                                                         
conheceu o trabalho realizado pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e na Grécia auxiliando 
missionários americanos em um orfanato em que trabalhavam. Já com 31 anos, conseguiu convencer a 
resistência à família e foi autorizada a ir para a instituição de Kaiserswerth, onde permaneceu por três meses com 
os fundadores participando das aulas teóricas e práticas, inclusive executando serviços de limpeza. Não 
satisfeita, foi novamente à França onde obteve autorização oficial para estudar com as Filhas de Caridade, no 
Hôtel-Diou de Paris, onde pôde ter a oportunidade de visitar os hospitais e ver a prática da “enfermagem” lá 
realizada. Retornando à Kaiserswerth, Florence foi indicada para trabalhar como superintendente de uma 
instituição de mulheres doentes da alta sociedade, sendo posteriormente convidada a trabalhar no famoso 
Hospital King’s College e, enfim, chamada a trabalhar como cuidadora na Guerra da Criméia (OGUISSO, 2005). 
 
6 Tais princípios estabelecidos por Florence eram o de dar a formação técnica específica, com ensino metódico 
por enfermeira e não ocasional, por meio da prática, e manter rigorosa seleção de candidatas sob o ponto de vista 
físico, moral, intelectual e de aptidão profissional. 
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podemos destacar as práticas de saúde ao longo da história, porém com um intuito de 

sistematização, bem como de fundamentação teórica dos procedimentos realizados no cuidado 

ao indivíduo enfermo, advindo, especialmente, da postura adotada por Florence Nightingale 

para a formação deste profissional, que deveria estar comprometido com suas tarefas de tal 

forma que a isso se dedicasse integralmente. Foi assim, com uma classificação rígida e, até 

mesmo, de caráter missionário, que fez com que a enfermagem emergisse de um cenário de 

ocupações manuais que correspondiam a níveis baixos de poder, rendimento e prestígio para a 

execução de procedimentos mais especializados e com nível de conhecimento elevado.  

Em suma, temos que no início dos anos 20, segundo Rizzotto (1999, p. 25), o novo 

paradigma de compreensão do processo saúde-doença que decorre do avanço das áreas de 

biologia, fisiologia, anatomia patológica, microbiologia e bacteriologia, já impregnava as 

experiências no campo da Saúde Pública. Tal paradigma da medicina clínica, portanto, ao 

mesmo tempo em que exigia outro espaço para se desenvolver – o hospital – provocava um 

abandono progressivo das medidas de caráter coletivo, o que acabou por privilegiar a 

assistência individual. Essa tendência de intervenção médica individualista e curativa vai, 

então, progressivamente tendo uma demanda maior, o que acabou por exigir um maior 

número de pessoal de enfermagem para compor o grupo de saúde hospitalar, segundo o 

modelo Biomédico de assistência.  

Sendo assim, a formação do profissional de enfermagem dava ênfase ao ensino 

organicista e individualista centrado no espaço hospitalar. Esse modelo de Medicina 

hospitalar se amplia na década de 20 e cresce progressivamente tornando-se predominante na 

atenção à saúde. 

Tendo em vista o exposto acerca da tendência de ensino voltada à enfermagem, 

especialmente no Brasil, faremos menção à constituição dessa profissão em nível nacional, 
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atentando para a perspectiva de formação que a orientou e orienta, e que será mais 

profundamente abordada no capítulo a seguir.  

 

2.1 A ENFERMAGEM7 NO BRASIL – POTENCIALIDADES E LIMITES DA 

PROFISSIONALIZAÇÃO  

 

No Brasil, segundo Moreira e Oguisso (2005), desde a criação das primeiras 

instituições psiquiátricas, por volta de 1852, até o final do século XIX, os homens eram os 

encarregados de cuidar de doentes mentais. Posteriormente, tal responsabilidade passou às 

mulheres, as quais desempenhavam a tarefa sem nenhum preparo formal específico.  

 A organização de um sistema de preparo da força de trabalho para os hospitais 

psiquiátricos, em 18908, trouxe como consequência a instituição da primeira escola de 

                                                 
7 Entende-se por enfermagem profissional aquela atividade exercida por pessoas que passaram por um processo 
formal de aprendizado, com base em um ensino sistematizado, com currículo definido e estabelecido por um ato 
normativo, e que, ao término do curso, receberam um diploma e a titulação específica. (OGUISSO, 2005, p. 103) 
8 O decreto n. 791/1980 foi publicado tanto na imprensa oficial como nos periódicos da época. Ele estabeleceu 
os requisitos básicos para o curso, que eram forma de ingresso, freqüência, período de duração e conclusão, 
assim como descreveu todas as disciplinas a ser ministradas. São estes os dizeres do decreto, com a ortografia 
transcrita do original da redação da notícia da revista O Brazil-Médico, em 1890.  
Art. 1º. Fica instituída no Hospício Nacional de Alienados uma escola destinada a preparar enfermeiros e 
enfermeiras para os hospícios e hospitais civis e militares. (cont.) 
Art 2º. O curso constará: 

1. de noções práticas de propedêutica clínica; 
2. de noções gerais de anatomia, fisiologia, higiene hospitalar, curativos, pequena cirurgia, cuidados 

especiais a certas categorias de enfermos e aplicações balneoterápicas; 
3. de administração interna e escrituração do serviço sanitário e econômico das enfermeiras. 

Art. 3º. Os cursos teóricos se efetuarão três vezes por semana em seguida à visita às enfermarias; os práticos 
terão lugar diariamente nas enfermarias e serão dirigidos pelos internos e inspetoras, sob fiscalização do médico 
e superintendência do diretor geral. 
Art 4º. Para ser admitido à matrícula, o pretendente deverá: 

1. ter 18 anos, pelo menos, de idade; 
2. saber ler e escrever corretamente e conhecer aritmética elementar; 
3. apresentar atestações de bons costumes. 

Parágrafo único. Poderão ser admitidos ao curso alunos internos e externos; os primeiros, que não poderão 
exceder 30, além de aposento e alimentação, terão direito à ratificação, no primeiro ano de 20$ mensais e no 
segundo, depois da primeira aprendizagem, de 25$; devendo, porém, coadjuvar os empregados do 
estabelecimento no serviço que lhes for designado. 
Art 5º. Aos alunos que se distinguirem nos exames, serão conferidos prêmios de até 50$, e aos enfermeiros 
diplomados e alunos que em qualquer tempo se invalidarem no exercício da profissão em hosptiais mantidos 
pelo Estado, por efeito dos deveres a ela inerentes, se abonará uma pensão proporcional ao ordenado que 
perceberem. 
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enfermagem que, a partir daquele ano, marcou o início do processo de profissionalização no 

país. Esse foi de certa forma o caminho adotado pelos médicos psiquiátricos para solucionar o 

problema de assistência aos enfermos, ampliando, dessa forma, o saber e o poder médico 

internamente às instituições. Isso se deve ao fato de os brasileiros, candidatos a médicos irem 

estudar na Europa, trazendo no retorno, além de suas funções aprimoradas, algumas ideias 

laicas dos serviços de enfermagem, os quais sentiam necessidade de repassar aos “dóceis 

auxiliares”, como nos colocam Moreira e Oguisso (2005), para que seus princípios e regras 

fossem aceitos e praticados sem contestações. 

 Sendo assim, o Brasil acompanhava as práticas de saúde e modelos assistenciais 

instituídos na Europa, uma vez que o ensino formal de enfermagem, formalizado pelo Decreto 

nº 791/1890, era realizado e ministrado pelos médicos que, como dito, haviam estudado e 

estagiado nos melhores hospitais franceses, os quais constituíam os mais avançados do mundo 

na área de psiquiatria. 

 Destarte, o momento que concretizou a profissionalização da enfermagem no Brasil, 

para alguns autores como Moreira e Oguisso (2005), foi a Escola Profissional de Enfermeiros 

e Enfermeiras, instalada no Hospício Nacional de Alienados, na cidade do Rio de Janeiro, 

cujo pano de fundo estava voltado à laicização da enfermagem nessa instituição. Isso porque, 

segundo Xavier (2004), a laicidade constituía um elemento fundamental, na medida em que 

colocava em prática os princípios democráticos de liberdade de pensamento e de credo, além 

de neutralizar o predomínio que as instituições católicas de ensino já exerciam de longa data, 

não só na educação, mas também na assistência ao indivíduo enfermo.  

                                                                                                                                                         
Art. 6º. No fim do curso, que poderá ser feito em dois anos no mínimo, será conferido ao aluno um diploma 
passado pelo diretor da Assistência Médico-Legal de Alienados. 
Art. 7º. O diploma dará preferência aos empregos nos hospitais a que se refere o art. 5º, e o exercício profissional 
durante 25 anos dará direito à aposentadoria na forma de leis vigentes. 
Art. 8º. Enquanto permanecerem no estabelecimento, ficarão os alunos sujeitos às penas disciplinares impostas 
nas instruções do serviço interno aos respectivos empregados” (Hospício, 1890). (OGUISSO, 2005, p.108-109). 
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Tal processo de desagregação de um regime católico surge, na Enfermagem, a partir 

de uma grave crise entre o diretor do Hospício e as Irmãs de Caridade, da Congregação de 

São Vicente de Paulo, que cuidavam, até então, de todas as atividades relativas aos doentes 

que ali permaneciam. Como consequência de tais incidentes, as religiosas foram dispensadas, 

ocasionando um período de emergência no que se refere aos cuidados aos doentes, o que 

acabou por vislumbrar a ideia de formar pessoas habilitadas para a assistência de 

enfermagem, tanto aos pacientes desse nosocômio como de outros hospitais civis e militares. 

Foi nesse cenário que houve, portanto, a substituição das irmãs de caridade pelas 

enfermeiras francesas de Salpêtrière, uma das escolas formadoras de enfermeiras de Paris, 

com o apoio do governo brasileiro. 

 É inegável que a necessidade de formar pessoas qualificadas tenha sido o fator 

desencadeante da criação dos cursos de enfermagem de forma emergente, como foi o caso 

relatado acima, acerca do Hospício Nacional de Alienado, onde faltava mão-de-obra – 

enfermeiros – para cuidar dos doentes. A seguir, decorrente de outros fatores, surgiu a 

necessidade de pessoas qualificadas para cuidar de feridos de guerra e, posteriormente, para 

cuidar de enfermos, de forma geral. Em suma, nesse momento questionava-se muito mais 

sobre a formação técnica que visava à qualificação de recursos humanos do que as relações 

dialógicas e, portanto, interpessoais estabelecidas entre os sujeitos cuidados e os sujeitos 

cuidadores.  

 Cabe neste momento, deixar os escritos de Moreira e Oguisso, acerca do exposto, onde 

nos colocam que: 

 

 

Um olhar retrospectivo remete-nos aos últimos 100 anos da trajetória 
percorrida pela enfermagem e nos leva a constatar uma tendência de caráter 
“hospitalocêntrico” quanto ao exercício da profissão, apesar dos avanços 
técnicos e científicos ocorridos em outras áreas de conhecimento da 
enfermagem, tais como na saúde coletiva, no ensino e na pesquisa. Com 
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efeito, não há como negar que tais avanços foram de alta significância para 
o crescimento e o desenvolvimento da enfermagem como profissão (2005, 
p.109). 

 

 

 Ao contrário dos achados de Moreira e Oguisso, surge uma outra perspectiva da 

profissionalização da Enfermagem no Brasil, sob o ponto de vista de diversos outros autores 

como Geovanini et al. (2005), Rizzotto (1999) e Secaf e Costa (2007), os quais nos fazem 

refletir a trajetória da enfermagem brasileira e sua relação com a Saúde Pública.  

 Sob tal aspecto, tem-se nos primeiros decênios do século XX, no Brasil, a preocupação 

com a Saúde Pública. Nesse momento, o país era um dos maiores supridores de matérias-

primas no mercado internacional, segundo Secaf e Costa (2007), onde o café havia ampliado 

significativamente o mercado interno graças ao desenvolvimento ferroviário e bancário, 

possibilitando o crescimento industrial. Nessa perspectiva, há um consenso historiográfico 

dos autores supracitados que apontam o ano de 1922 como o marco inicial da Enfermagem 

Moderna brasileira. Ano este em que foi criada a Escola de Enfermeiras do Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP), outorgada pelo Decreto 15.799/22, que começa a 

funcionar em 19 de fevereiro de 1923, posteriormente chamada de Escola de Enfermagem 

Anna Nery, pelo Decreto 12.268/26, de 31 de março de 1926. 

 Nesse período da história, como nos coloca Rizzotto (1999, p.11), a sociedade 

brasileira foi marcada por profundas transformações e que, de certa forma, constituíram-se 

determinantes mediatos e imediatos do surgimento da enfermagem. No campo político, 

podemos destacar a proclamação da República, em 1889, a primeira Guerra Mundial (1914-

1918) e a chamada Revolução de 1930. Já no campo econômico, a crise do ciclo cafeeiro e o 

processo de aceleração da industrialização. No campo social, a urbanização, as imigrações e 

os movimentos sociais. E, no campo cultural, a Semana da Arte Moderna, em 1922 que, de 

certo modo, funcionou como ponto de partida para a mobilização de setores intelectuais.  
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 No que concerne à educação, portanto, pode-se dizer que os 15 primeiros anos do 

século XIX foram marcados por um comportamento de desalento dos poucos homens 

públicos que ainda conservavam uma esperança de difusão de novos costumes e modos de 

pensar. A partir de 1915, portanto, iniciam-se esforços quanto a discussões e pressionamentos 

para um amplo desenvolvimento do sistema escolar. No período corrente de 1920, muitas das 

ideias educacionais deflagradas pelo então Movimento Renovador Educacional foram trazidas 

à tona e respaldadas nas reformas estaduais de ensino, exigidas, segundo Araújo (2004), pelos 

tempos novos de evolução do progresso material, cultural e educacional; pelos tempos de 

novas ideias político-sociais e ideais reformadores, e pelo tempo da sociedade do trabalho 

industrial, de homens e mulheres, modernistas e pioneiros.  

 Neste momento histórico, Araújo (2004), nos remete a refletir que, 

 

 

[...] acrescentam-se, ainda, outras vanguardas intelectuais que se associaram 
e projetaram o ideário do Brasil moderno, cuja implantação se fazia 
necessária visando à oportunidade de uma coesão social. A educação e a 
escolarização seriam, nessa medida, vertidas para o aprendizado disciplinar 
dos códigos morais, intelectuais e sociais. Era essa talvez a dimensão oculta 
do currículo praticado pela nova forma de escolarização requerida pelos 
escolanovistas (2004, p. 142). 
 

 

 Em 1932, portanto, por iniciativa daqueles que almejavam uma Escola Nova, ditos 

escolanovistas, teóricos da educação e suportes intelectuais do Movimento Renovador, deu-se 

o lançamento de uma obra para a reconstrução educacional no Brasil, O Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, que “aparecia como expressão de compromisso e de luta histórica 

por um futuro capaz de reconhecer um panorama social mais equitativo, portador de um 

ideário que, acima de tudo, cultivaria a identidade da consciência da nação em sintonia íntima 
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com a consciência dos novos tempos, modernos, republicanos, sob os contornos de uma 

cultura científica” (ARAUJO, 2004, p. 143). 

No que se refere ao campo da saúde, as epidemias, que não constituíam novidade, 

contribuíram para que, nos primórdios da República, a Saúde Pública emergisse como 

preocupação do governo, cuja nova ordem republicana balizava nos princípios liberais, 

embora, como nos coloca Rizzotto (1999), politicamente excludente, defendia a 

universalização de certos benefícios, como a saúde e a educação. 

 Na tentativa de resolver tais problemas relacionados à saúde, dentre outras medidas, o 

governo criou o Conselho de Saúde Pública (1890), e instituiu a obrigatoriedade da vacina 

contra a varíola e a notificação compulsória de doenças tidas como transmissíveis (1902) 

(RIZZOTTO, 1999, p. 17). Porém, tendo em vista a ausência de resultados satisfatórios 

esperados diante de tais medidas, a partir de 1903, Oswaldo Cruz assume a Direção Geral de 

Saúde Pública, onde, diversas práticas foram consideradas eficazes, como, por exemplo, a 

erradicação da febre amarela. 

 Posteriormente, tomando como referência ações da Fundação Rockfeller, cuja entidade 

norte-americana já havia assessorado as atividades sanitárias no Brasil, e cujas perspectivas 

propunham uma administração dos serviços de Saúde Pública fundamentada cientificamente, 

o então diretor do DNSP, Carlos Chagas, procurou implementar uma reforma sanitária no 

período de 1920 a 1926, onde reivindicava a formação de uma equipe profissional que atuasse 

de forma sistemática junto à população.  

 Nesse momento da história, diz-se que foi proclamada a institucionalização da 

“Enfermagem Moderna” no Brasil, onde, numa atitude considerada “idealista” por Rizzotto 

(1999), o sanitarista Dr. Carlos Chagas criou, em 1922, um curso para a formação de 

enfermeiras, tendo como modelo o sistema nightingaeleano de ensino, que se originara nos 

hospitais europeus e se desenvolvera nos hospitais americanos, e cujo objetivo de formação 
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estava na profissionalização de indivíduos para atuar na Saúde Pública, como agentes de 

Educação em Saúde. 

 Por fim, Geovanini et al. (2005), ainda nos remete a reflexão de outra perspectiva do 

processo de profissionalização da Enfermagem no Brasil, onde nos coloca que, em 1980, com 

a transferência do Hospital Pedro II para o controle direto do Governo Provisório da Segunda 

República, dá-se início oficial do ensino de Enfermagem no Brasil, sob o decreto 791/1890, 

em que é criada a Escola de Enfermeiros e Enfermeiras, que constitui a atual Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto da UNIRIO (Universidade do Rio de Janeiro). 

 Nesse sentido, Geovanini et al. (2005), ainda comenta que: 

 

 

Atentar para o fato de que esse dado se refere à primeira Escola de 
Enfermagem criada na Universidade do Brasil, porque a primeira tentativa 
de sistematizar o ensino de Enfermagem no país emergiu como resultado de 
um processo político que, ultrapassando as fronteiras do Hospital Nacional 
de Alienados, pôs em confronto o poder clerical, o poder do Estado e da 
classe médica. Desse confronto foi criada, em 1890, a Escola Profissional de 
Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE), em um momento Histórico e político do 
país. (GEOVANINI et al., 2005, P.75) 

 

 

 De um modo geral, segundo Geovanini et al. (2005), o mercado e as condições de 

trabalho relativos à enfermagem profissão, no Brasil, podem ser diferenciados tendo em vista 

quatro períodos históricos, quais sejam, de 1889 a 1930, de 1930 a 1945, de 1945 a 1964 e o 

após 1964.  

Dessa forma, o primeiro período correspondente aos anos de 1889 a 1930 nos indica a 

prevalência de uma sociedade predominantemente rural, conhecida como “República Velha”, 

que inicia mesmo sem qualquer política específica para a área da saúde, porém com interesse 

do Estado por determinadas doenças, que acabaram embutindo medidas drásticas de 

saneamento em portos, além do controle rígido de doenças epidêmicas.  
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Já no período de 1930 a 1945, segundo Geovanini et al (2005, p.303), este foi 

“marcado por significativas mudanças estruturais, afetando tanto os meios de produção de 

bens e prestação de serviços, como mudando o perfil da organização da sociedade com o 

fortalecimento econômico da nova burguesia industrial”. Nesse momento podemos identificar 

a migração de diversos profissionais da área preventiva (voltada à saúde pública e ao controle 

de doenças) para a curativa, especialmente em hospitais-escola, como o pioneiro Hospital das 

Clínicas de São Paulo, a fim de atender à demanda do novo mercado de trabalho. 

De 1945 a 1964, Alves (1987) citado por Geovanini et al. (2005), interpreta tal período 

como o de crescimento do ensino de enfermagem pela política de privatização para atender à 

demanda do mercado. Nesse momento muito da formação estava voltada à alienação político-

social que, ou apregoava a conduta ética, ou melhor, tendenciosa quanto à superioridade do 

saber e poder médico nos ambientes de saúde, em especial hospitalar, e, ao mesmo tempo, em 

paralelo, condicionava a formação do enfermeiro ao pretenso perfil sacerdotal da política 

religiosa. Contexto esse de subordinação, dominação e/ou repressão que, segundo Geovanini 

et al. (2005), adquiriu mais respaldo com a lei 775, de 1949, que regulamentava o ensino de 

nível superior e criava os cursos de auxiliar de enfermagem, além, obviamente e não sem 

motivo, de tornar obrigatória a existência do ensino de enfermagem de qualquer nível em toda 

sede de faculdade de medicina.  

Já no após 1964, o contexto de desenvolvimento, segundo Geovanini et al. (2005), 

impulsiona a formulação de políticas de saúde voltadas ao incentivo à medicina curativa, 

hospitalar e privada.  

Segundo Rizzotto (1999, p. 27) “a introdução e a consolidação da ótica positivista da 

Medicina, como método que, segundo os seus adeptos, possibilitava a produção “objetiva e 

neutra” do conhecimento, reforçaram a posição dominante já exercida por essa profissão no 

campo da saúde”. A função no hospital, que deixava de ser um depósito de marginalizados 
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para se transformar em grandes centros tecnológicos para tratamento, cura e pesquisa de 

doenças, exigia uma melhor preparação técnico-científica das pessoas que prestariam 

cuidados aos enfermos e manipulariam os instrumentais. Tornava-se, pois, por essa via, 

imprescindível a criação de cursos de enfermagem que qualificassem essas pessoas. 

Destarte, cabe destacar que, mesmo em se tratando da formação de enfermeiros, o 

modelo de ensino instituído seguia o modelo de ensino médico, ou seja, baseado em 

conteúdos vigentes nos cursos de medicina, simplificados e adaptados aos programas relativos 

à enfermagem e ministrados pelos próprios médicos, cuja hegemonia no campo da saúde foi 

construída durante séculos, a partir de alguns processos que deram legitimidade e poder a essa 

ciência.  

Além disso havia uma hierarquia que, segundo Oguisso e Moreira (2005), existe até 

hoje e que estava relacionada aos estágios probatórios para as ingressantes que, depois 

passavam à categoria de nurses por cerca de cinco anos. E, somente depois de ultrapassado 

esse período, poderiam ascender à categoria de sisters. Através dessa formação nos 

primórdios, portanto, o perfil desejado de um enfermeiro era o de um profissional que deveria 

ser leigo, de preferência do sexo feminino, sua instrução seria elementar, mas com ensino 

teórico-prático ministrado por médicos, como dito anteriormente, a quem deveria ser leal, 

dócil, devotado e submisso. 

No que denota o status universitário, este se dá em 1946, quando a Universidade do 

Brasil passa a ter entre as suas Faculdades nacionais a Escola Ana Néri9. Até então, no país, 

havia dez escolas de enfermagem que integravam Universidades. De acordo com a Lei nº 775, 

de 1949, em seu art. 20, em cada centro universitário ou sede de faculdade de medicina deverá 

                                                 
9 Decreto Federal N.º 21.321, de 18 de junho de 1946, que aprova o ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DO 
BRASIL. TÍTULO I. Da Universidade. Capítulo I. Da Constituição e Finalidades da Universidade. 
Art 6º - A Universidade do Brasil será imediatamente constituída dos seguintes estabelecimentos de ensino: 1. 
Faculdade Nacional de Medicina. 2. Faculdade Nacional de Direito..............14. Escola Ana Néri................Rio de 
Janeiro, 18 de junho de 1946. Ernesto de Sousa Campos. As demais escolas de enfermagem do país até 1949 
eram equiparadas à Escola Ana Néri e a partir da Lei 775 de 1949, são reconhecidas por Decreto 27.426 de 14 de 
novembro de 1949 (OGUISSO, 2005). 
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haver escola de enfermagem. Além disso, a lei ainda previa que o diploma de Enfermeiro 

seria registrado na Diretoria do Ensino Superior, do Ministério da Educação e Cultura, o qual 

exerce o controle do reconhecimento dos Cursos de Enfermagem. 

O curso universitário de enfermagem tinha as seguintes características: duração de 36 

meses, ou seja, quatro anos acadêmicos; como requisito educacional dos candidatos foi 

exigido o curso secundário, segundo o que prescreviam as leis nº 775, de 6 de agosto de 1949 

e o art. 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 27.426, de 1949, que mandava fazer o 

curso de Habilitação segundo a Lei nº20, de 1947, a qual autorizava o Ministério da Educação 

e Saúde a expedir instruções para a realização de Concursos Vestibulares em todos os 

estabelecimentos de ensino superior. 

Com relação à natureza das funções, o Enfermeiro realizaria, de fato, funções de 

chefia técnica de áreas de enfermagem. Tomavam-se, por exemplo, hospitais do Ministério da 

Saúde, da Educação e Cultura onde o serviço do farmacêutico estava a cargo do farmacêutico, 

o serviço social a cargo do Assistente Social, e o Serviço de Enfermagem a cargo do 

Enfermeiro, a do laboratório, a cargo do médico especializado. Neste caso, evidencia-se um 

paralelismo entre todas as áreas, sendo a de enfermagem a maior em volume e uma das de 

mais responsabilidades. O mesmo era aplicado ao campo da Saúde Pública, quanto às chefias 

de enfermagem e engenharia sanitária, em um Centro de Saúde.  

 Segundo Resende (1961), uma análise posterior, mesmo que superficial, do currículo 

estabelecido pela Lei n.º 775/49, revela estar que o curso de enfermagem forma enfermeiras 

para a execução de funções, que apenas uma minoria, na realidade, desempenhava realmente. 

O Relatório do Centro de Levantamento de Recursos e Necessidades de Enfermagem, 

desenvolvido em julho de 1959, pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), 

mencionou as seguintes porcentagens relacionadas aos cargos pela profissão desenvolvidos: 
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QUADRO 1: CARGOS E PORCENTAGENS EM ENFERMAGEM 

Direção 1,6% 

Ensino 8,9% 

Chefia 53,4% 

Enfermeiro de cabeceira 16,7% 

Enfermeiro de Saúde Pública 11,7% 

Sem declaração 8,3% 

  

 

Sendo assim, o relatório considera que, se a moda recai nos cargos de chefia e se, 

acima da moda, existem cargos de ensino e de direção, será conveniente ressaltar uma lacuna 

no currículo que não proporcional ao ensino de disciplinas que formem para tais cargos; ao 

menos não evidentemente. 

 Resende (1961) acrescenta que o seguinte comentário foi feito neste relatório: 

 

  

O sistema de ensino de enfermagem, visando dar uma verdadeira e autêntica 
habilitação para o exercício profissional, correlacionando teoria e prática 
durante todo o período de formação do estudante, contando com professores 
enfermeiras e alunos de tempo exclusivo, favorece longos períodos de 
convivência entre um grupo e outro e diverge do sistema de ensino superior, 
de educação comumente mais acadêmica e freqüentemente de tempo parcial. 
Todos esses fatores contribuíram para que as escolas de enfermagem se 
constituíssem em escolas atípicas, dentro das Universidades, sem o status de 
ensino superior. 
 

 

 A questão da escolaridade em enfermagem foi intensamente debatida no âmbito da 

então Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), que veio a ser resolvida à revelia das 

lideranças de enfermagem, por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1961, que determinou a exigência do curso secundário completo para o ingresso 

em quaisquer instituições de ensino superior. Tal processo evidenciou que nem todas as 

Fonte: Revista Brasileira de Enfermagem. Ano XIV. Abril de 1961. n.º2. p.122-123 
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escolas, portanto, poderiam contribuir para formalizar a enfermagem como uma carreira 

universitária, ocorrendo então que muitas foram sendo transformadas em escolas de ensino 

profissionalizante.  

Nos anos 60, porém, segundo Baptista e Barreira (2006), a ABEn e escolas de 

enfermagem conjugaram esforços no sentido de pleitear, junto ao Conselho Federal de 

Educação (CFE), a revisão do currículo mínimo para o curso de enfermagem, estabelecido 

após a LDB 4024/61, pelo Parecer 271/62, o qual apresentava inconveniências tais como 

redução do tempo de duração do curso, extinção de disciplinas como a de Saúde Pública, além 

da inclusão de um quarto ano facultativo. De certa forma, de 1954 a 1964 observou-se um 

crescimento importante no número de universidades brasileiras, entre federais, estaduais e 

religiosas, espalhadas pela maioria dos estados da Federação. A partir desse momento, 

diversas escolas de enfermagem foram criadas dentro das universidades, o que acabava por 

conferir-lhe diferentes graus de autonomia, exigindo uma nova postura, mais acadêmica e 

com um discurso permanente voltado à investigação científica. 

 Segundo o mesmo autor, com as ditas “Reformas de Base”, e dentro delas a reforma 

universitária no governo de João Goulart, observou-se, porém, uma ruptura do modelo 

pedagógico vigente, o que propiciou um remodelamento no ensino em enfermagem no intuito 

de atender às novas exigências legais impostas pela reforma, culminando na incorporação da 

enfermagem aos Centros de Ciências da Saúde ou biomédicos, o que correspondeu ao seu 

reconhecimento enquanto área do Saber. Sendo assim, mesmo diante de problemas 

estruturais, a proposição de um novo currículo mínimo foi considerada um grande avanço na 

formação do enfermeiro. 

 Ainda segundo Baptista e Barreira (2006), estes nos relatam que no que se refere à 

formação do enfermeiro, uma série de Seminários de Ensino em Enfermagem, promovidos 

especialmente pela ABEn, de 1986 a 1991, resultou em proposta de substituições do Parecer 
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163/72, encaminhada ao Conselho Federal de Educação e que resultou no Parecer 314/94, que 

estabeleceu um novo currículo mínimo para o ensino de graduação em enfermagem. Em 

1994, portanto, foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem (SENADEn) que, juntamente aos fóruns de escolas promovidos pela ABEn, vêm 

contribuindo de maneira efetiva para a formação de parâmetros consensuais no que se refere à 

formação dos enfermeiros brasileiros.  

 De forma geral, Baptista e Barreira (2006, p.414) nos colocam que: 

 

  

Portanto, na série histórica, verifica-se que em 1969 funcionavam 32 cursos 
superiores de enfermagem, sendo 87,5% (vinte e oito) públicos e 12,5 
(quatro) privados. Em 1999, já contávamos com 152 cursos, sendo 53% 
(oitenta) públicos e 47% (setenta e dois) privados. Isto quer dizer que em 
trinta anos (1970-1999), o aumento do número destes cursos foi de 475%. 
Entre 2000 e 2005, entraram em funcionamento mais 310 cursos, sendo 93% 
(duzentos e oitenta e oito) privados e apenas 7% (vinte e dois) públicos, o 
que equivale a um aumento de 204%, em apenas seis anos. Vale ressaltar 
que o número de cursos que entrou em funcionamento nos últimos seis anos 
é maior do que o de todos os cursos criados entre 1890 e 1999, ou seja, em 
cento e dez anos de existência da enfermagem profissional no Brasil. 
 

  

Como pudemos observar, o empenho por mudanças contínuas e frequentes no ensino 

de enfermagem decorreu da necessidade de que a formação do enfermeiro fosse adaptada às 

crescentes exigências de saúde da população, conforme considerado, mencionado 

anteriormente e ilustrado nos quadros 2, 3, 4 e 5 (Anexo III), e que demonstram a incidência 

de criação de cursos de graduação em enfermagem subdivididos em âmbitos federais, 

estaduais e municipais, respectivamente. Tal formação propõe, portanto, novas posturas 

diante de fatos relativos como uma nova filosofia de saúde, dando ênfase aos aspectos 

preventivos em prol dos curativos, elevação do nível de vida da população e assistência 

voltada ao cuidado integral em saúde, tanto em âmbito individual quanto coletivo, incluindo 

aspectos diferenciados de cobertura de saúde, desde o mais elementar dos cuidados ao 
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indivíduo sadio até o mais complexo e sofisticado direcionado ao indivíduo adoecido e 

hospitalizado.  

 Com relação aos quadros (2, 3, 4 e 5), em anexo, podemos observar o 

desenvolvimento da educação superior em enfermagem no Brasil a partir de 1890, quando 

temos o marco referencial inerente à primeira escola de enfermagem situada no Rio de Janeiro 

– Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – e considerada em âmbito Federal, seguida pela 

implementação também de instituições de ensino estaduais e municipais voltadas à formação 

em Enfermagem. Além disso, podemos visualizar a prevalência da formação voltada à Saúde 

Pública, o que confere veracidade histórica em consonância às transformações sociais, 

econômicas e culturais ocorridas na época, diferentemente do que vem a ocorrer a partir de 

1923, cuja formação permaneceu por um longo período voltada à Obstetrícia, 

especificamente, e que perdura até meados de 1976. 

Destarte, ao considerar que o conceito de saúde transcende os limites da assistência 

prestada pelos serviços do sistema, fica evidenciado que a articulação teoria-prática, no 

processo de formação, e dentro dele a dialogicidade e o cuidado integral, envolve os diversos 

espaços onde se concretiza a promoção da saúde. 

 Nesse sentido, para a proposição de novos caminhos para um projeto político-

pedagógico emancipador, a “escola para a saúde” enfrenta o desafio da superação da 

concepção de “escola como agência de transmissão”. Diante de tantos e complexos desafios 

não podemos deixar de construir um processo educativo flexível e contextualizado, a fim de 

garantir o atendimento das múltiplas necessidades, baseando-se no conceito de competência 

humana para o cuidar, tendo como grande desafio tomar como princípio a dialogicidade na 

educação, materializada pelas relações interpessoais que se estabelecem entre os pares. 

 Finalizo este momento com uma citação pertinente de Baptista e Barreira (2006, p.415), 

que diz: 
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É importante ressaltar que do presente, não faz parte apenas o passado 
próximo ou remoto, mas também o futuro, próximo ou distante. Por 
conseguinte, o que somos agora, é uma resultante do que fomos, do que 
temos lutado para ser, mas também daquilo que pretendemos vir a ser, pois 
“a concepção e a formulação de uma representação, mais ou menos, 
elaborada de um futuro coletivo” impõe um esforço crítico e reflexivo, sobre 
os caminhos que nos trouxeram à realidade presente, e sobre as 
possibilidades de ruptura com os modelos vigentes de visão e de 
classificação do espaço social, em que trabalhamos e convivemos, o que 
inclui a produção de novas categorias de percepção e de apreciação. 

 

 

2.2 MARCOS DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA TRAJETÓRIA DA 

ENFERMAGEM 

 

 

 Todas as notícias que recebemos ou sabemos da História ou Pré-história nos remetem 

a agregados humanos. O Homem traz consigo, portanto, uma dimensão que não pode ser 

desconsiderada, que é sua condição social e histórica.  

Mas e as relações interpessoais, onde ficam nesse contexto histórico, especialmente 

quando falamos de cuidado ou nos remetemos à enfermagem?  

Pois bem, de uma forma geral não conseguimos detectá-las como parte integrante e 

essencial de um paradigma objetivamente, mas podemos abstraí-las subjetivamente na medida 

em que entendemos as relações interpessoais como parte integrante de um processo de 

cuidado humano, cuja manifestação e expressões se desenvolvem e adquirem formas que se 

modificam e sofisticam. 

 Podemos observar, por exemplo, que o início da socialização ocorre quando os 

humanos deixam de ser nômades para conviver em grupos ou comunidades, o que amplia suas 

relações passando a compartilhar o bem comum. Nesse caso, e desde os primórdios da 

humanidade, já podemos perceber que o EU não convive sozinho, mas necessita de relações 

com o Outro para que a convivência ocorra.  

 A enfermagem, ao longo dos tempos, foi se aperfeiçoando técnica e cientificamente. A 

sobrevida dos enfermos, a estrutura tecnológica, as práticas cada vez mais estruturadas, a 

complexidade do corpo cada vez mais explorado e desvendado fez com que a idolatria da 

técnica tornasse a enfermagem extremamente eficiente, porém bem menos humana no sentido 

do cuidado e das relações interpessoais que se estabelecem entre os seus. O cuidado técnico 

passou a ser essencial, assim como as atividades voltadas exclusivamente ao tratamento e à 
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cura, deixando, por sua vez, lacunas que refletem também no processo de formação e na 

condução da prática no campo profissional.  

 Dessa forma, estabelecer relações, entender relações e proporcionar relações mais 

humanas e éticas implica compromisso, uma responsabilidade, segundo Waldow (2001), de 

estar no mundo e não fazer apenas aquilo que satisfaz ou é moralmente correto, mas ajudar a 

construir uma humanidade pautada em princípios e valores que deveriam fazer parte não só 

do ensino, mas do cotidiano acadêmico. Princípios e valores estes que são características de 

uma sociedade simplesmente, humana. 
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3 PARADIGMA ÉTICO-HUMANISTA NO ENSINO DE ENFERMAGEM 

 

É possível que em algum momento já se tenha ouvido falar em “paradigma”. Tal 

palavra é comumente empregada tendo como referência as “ciências”, porém vem sendo cada 

vez mais utilizada nos diversos argumentos e discussões, seja de cunho filosófico ou, até 

mesmo, espiritual. De forma gradual, esse conceito vem permeando nosso cotidiano e 

despertando novas indagações. Assim, a importância desses paradigmas não se resume 

meramente aos padrões da ciência, mas está de tal forma arraigado em nosso ser, por meio de 

valores e regras que sequer tomamos conta de sua existência. 

Nesse intuito, portanto, a fim de estender o olhar à área da educação, entendamos esta 

investigação como um caminho para contribuir na compreensão e direcionamento das ações, 

fazendo necessário identificar as tendências do ensino enraizadas em princípios ético-

humanistas, os quais têm constituído diretrizes norteadoras na concepção de projetos 

pedagógicos, especialmente no que tange à área de saúde, especificamente da Enfermagem, 

dando ênfase ao desenvolvimento do ser humano, enquanto ser social e, portanto, inserido 

numa teia de relações que o comportam.  

Assim, pois, faz-se pertinente uma citação de Campos (2003, p.124), que diz 

“Humano quer dizer humano, ou seja, biológico, subjetivo e social [...] Somos isso o tempo 

todo, misturado, inseparável, ao mesmo tempo”. Interessante pensar que mesmo antes do 

florescer do pensamento cartesiano a doutrina médica, na qual a enfermagem sempre esteve 

pautada, entendia o corpo como um instrumento de percepção e de ação controlado pelos 

desejos, valores e emoções e que, após o afastamento da filosofia do homem e de todo o 

conhecimento que ostentasse a base empírica reconhecida pela ciência, passou a ser, segundo 

Campos (2003), relegada ao limbo. Nesse momento, o autor nos coloca que o saber médico 

passou a rejeitar tudo que estivesse relacionado à subjetividade humana. Entretanto, na 
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segunda metade do século XX, a própria ciência passou a anunciar a transição das verdades e 

doutrinas, de forma que o saber médico revela-se, em diversificados momentos, precário em 

relação ao reconhecimento e a compreensão dos referenciais e princípios humanos 

descartados e esquecidos há séculos. 

Dessa forma, de modo a melhor compreender acerca da vigência do modelo biomédico 

de atenção à saúde, faz-se necessária uma breve explanação acerca do pensamento cartesiano 

ou biomédico, o qual era aplicado aos currículos e disciplinas do meio biomédico, com ênfase 

na separação do todo em partes, no domínio cognitivo e na noção instrumental dos saberes. 

Tal modelo vigora desde 1910, quando foi proposto no relatório Flexner, pela Fundação 

Carnegie, contendo uma crítica à situação da medicina, em uma época em que as escolas 

médicas cresciam assustadoramente e sem controle, em cujas ditas Faculdades surgiam por 

geração espontânea, independentes de vínculos com Universidades e totalmente desprovidas 

de equipamentos, constituindo uma base mercantilizada, desprovida de bases científicas.  

Assim sendo, segundo Camargo (1996), o Relatório de Flexner converteu-se na base 

para implantação do ensino e da prática médica, tal como hoje vislumbramos. Nesse sentido, 

suas propostas estavam em definir os padrões de entrada e ampliação, para quatro anos, nos 

cursos médicos; introdução do ensino laboratorial; estímulo à docência em tempo integral; 

expansão do ensino clínico; vinculação das escolas médicas às universidades; ênfase na 

pesquisa biológica como forma de superar a era empírica do ensino médico; vinculação da 

pesquisa ao ensino e controle do exercício profissional pela profissão organizada. Nesse 

momento histórico, iniciava-se a era do cientificismo também na medicina, não se 

importando, em momento algum, com qualquer preocupação ético-moral.  

Entendemos, assim, corroborando com os pensamentos de Matos (2006, p.117) que a 

cultura médica tem promovido “um grande engano quando cultua a imagem do profissional 

que não se comove, sempre frio, sem nunca perder a pose, soberbo, acima dos sentimentos 
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humanos”. Esta constitui, pois, uma defesa psicológica “grave que desumaniza, substituindo o 

sentimento e o calor das trocas humanas pelo valor relativo, aqui absolutizado, do 

conhecimento técnico”.  

Sabe-se que a discussão sobre a educação em Enfermagem está permanentemente 

relacionada à perspectiva tradicionalmente praticada pelas instituições de formação, bem 

como pela natureza histórica do cuidado empírico que acaba por dar à enfermagem um caráter 

de racionalidade técnica, exclusivamente. 

Nesse cenário, impregnado pelo pragmatismo, o ensino em enfermagem se 

desenvolve, porém tal abordagem conservadora que acompanhou a docência e a atividade 

profissional por muito tempo, baseando-se numa visão fragmentada dos fenômenos da 

natureza e, portanto, em um discurso pedagógico dominante, passa a necessitar da construção 

de uma consciência pessoal e profissional que, segundo Kruse (2008), servem de princípio 

para a prática, de critério para a crítica e consequente transformação dessa prática. 

Transformação esta não entendida aqui como reflexão na ação, baseando-se na racionalidade 

técnica, como nos propõe autores teóricos como Donald Schon10, mas como transformação da 

prática embasada por conhecimentos científicos que a sustentem e garantam sua efetividade.  

Tal crítica não se refere necessariamente e exclusivamente a Donald Schon, mas à 

razão técnica que, segundo Guedin (2002) consiste numa epistemologia da prática que deriva 

da filosofia positivista, defendendo a idéia de que os profissionais solucionem problemas 

instrumentais mediante critérios dos meios técnicos, ou seja, o conhecimento é sempre obtido 

por meio de uma relação estabelecida entre a prática e as interpretações que fazemos dela. 

Em consonância com o exposto, faz-se necessário mencionar, quando da filosofia 

positivista, referimo-nos à medicina moderna ou científica, como aquela fundamentada na 

anatomia patológica dentre outras disciplinas ou conteúdos que permitiram e privilegiaram a 

                                                 
10 Donald Schon licenciou-se em 1951 em Filosofia pela Universidade de Yale, seguindo aos cursos de mestrado 
e doutorado na mesma área, como nos remetem Campos e Pessoa (1998), pela Universidade de Harvard. 
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manipulação do corpo de forma individualizada. Ciência esta que passa a predominar, 

segundo Geovanini et al. (2005), no período de desorganização-organização das relações 

sociais e econômicas da ordem feudal para a capitalista, podendo, segundo o autor, ser 

grosseiramente caracterizado pela mudança na seguinte pergunta proposta pelo médico ao 

paciente: “o que você tem?”, para, “onde lhe dói?” (GEOVANINI et al., 2005, p.136). 

Assim, diante de sua fundamentação na anatomia patológica, fisiologia, biologia e 

outras ciências, a medicina descobre no corpo enfermo a localização do mal que o encobre, 

através de um olhar clínico, detentor de um direito irrefutável da verdade, comprovado 

cientificamente numa relação de causa e efeito concretos e mensuráveis. 

Sob este contexto, a visão conservadora e reducionista da ciência biomédica, 

possibilitou a proposição de aprendizagens focadas em verdades consideradas absolutas e 

inquestionáveis. Nesse sentido, Behrens (2006) nos colocam que o paradigma tradicional, ou 

seja, pragmático, traduzido como uma abordagem mecânica do universo fez-se acompanhar 

por abordagens educativas que, ao longo do tempo, tiveram como foco central a reprodução 

de saberes técnicos em detrimento de conhecimentos científicos. Isso é identificado, segundo 

Kruse (2008), quando nos remete que, ao analisar as técnicas de enfermagem, como o 

primeiro saber organizado e sistematizado da enfermagem, observou estas muito mais 

voltadas à tarefa e à arrumação e controle do ambiente, o que acabou por produzir um 

esquadrinhamento do tempo e do espaço, onde o corpo é controlado e trabalhado 

detalhadamente nos seus gestos e atitudes.  

Como afirma Camargo (1996), a pessoa humana, anteriormente concebida como 

sujeito do processo terapêutico, respeitada em sua dignidade, vontade, razão e liberdade, por 

hora transforma-se em objeto de estudos, consumidora de tecnologia. Nesse contexto, a 

supervalorização do cientificismo implica em capitulações graves no que concerne à atitude 
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humanista, tendo em vista que os avanços científicos e tecnológicos vivenciados nas últimas 

décadas vêm ocorrendo “desnudos de qualquer reflexão ética”. 

Destarte, segundo Gomes (2002), considera-se como princípios fundamentais para a 

formação do caráter ou do acervo ético-crítico, para dotação do profissional de saúde, a 

justiça, a bondade, o respeito, a autonomia, a beneficência, não-maleficência, solidariedade, 

sigilo, preservação da vida (humana/ambiental) e a índole para o alívio do sofrimento. Assim, 

o objetivo imediato da educação ética vem a inculcar valores, moldar o caráter, promover os 

princípios essenciais e alcançar como resultado, a modelagem das virtudes mínima e 

consistente, para uma conduta profissional adequada. 

Nesse contexto, torna-se cada vez mais comum, especialmente em instituições 

formadoras de recursos humanos em saúde, nos depararmos com cobranças políticas e sociais, 

no sentido de alcançar uma formação que possibilite o estabelecimento de relações ético-

humanistas mais fortalecidas. Tais relações requerem uma atuação profissional pautada no 

“cuidado” com o ser humano, baseando-se no acolhimento, no vínculo e no respeito.  

Segundo Benetton (2002, p. 149), a palavra “cuidado” vem do latim “cura”, ou ainda, 

“coera”, cujo significado alude amizade e amor. Desse modo, podemos dizer que curar e 

cuidar são sinônimos e dirigem-se a uma postura que seja cautelosa, zelosa e delicada. Nesse 

sentido, muitos autores, como Matos (2006), acreditam que a sociedade moderna passa por 

uma profunda crise de humanismo, uma vez que, no contexto capitalista, os processos de 

formação e de trabalho na área de saúde têm sido cada vez mais objetualizados, tecnificados, 

especializados e mercantilizados. 

Ainda que as razões para a necessidade de uma (re) significação do perfil do 

profissional de saúde, no sentido de buscar relações mais éticas e humanizadas, tenha um 

sentido mais profundo e subjetivo, observamos razões sociais mais objetivas atualmente 

apontadas por meio das DCNs. Tal perspectiva pode ser observada através das exigências das 
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Políticas Públicas de Educação, além do atual programa de Humanização da Atenção aos 

Usuários do Sistema Único de Saúde (HumanizaSUS), e, obviamente, da competitividade do 

mercado de trabalho, que têm exigido posturas relacionais mais qualificadas no que concerne 

aos profissionais da área de saúde, aqui mencionados os Enfermeiros como sujeitos do nosso 

estudo. 

Não obstante, Matos (2006), afirma que se faz necessário estar ciente de que o perfil 

ético-humanista de um profissional de saúde produz e se manifesta a partir de uma abordagem 

multidimensional, na qual o indivíduo está integrado em uma teia de relações. Entendemos, 

desse modo, que contribui para esse perfil uma interação complexa entre vários sistemas, tais 

como, a família, a espiritualidade, a escola, os referenciais psico-sócio-culturais do indivíduo 

e o conhecimento técnico científico sobre áreas de humanidades e de determinantes 

psicossociais do processo saúde-doença.  

 A despeito do exposto nos deparamos também com o Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (DELORS, 1998), realizado no 

período de 1993 a 1996, proveniente de uma discussão entre especialistas do mundo inteiro, 

que propuseram o que constituiu quatro pilares básicos para a educação, quais sejam: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Tal proposta 

pauta os quatro pilares como objetos de atenção igual, desde o que compreende o ensino 

básico até o ensino superior, além da educação permanente ou aquela designada como 

educação ao longo da vida.   Segundo a Comissão: 

 

 

[...] para enfrentar os desafios do próximo século, assinalar novos objetivos à 
educação e, portanto, mudar a idéia que se tem da sua utilidade. Uma nova 
concepção ampliada de educação devia fazer com que todos pudessem 
descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo – revelar o tesouro 
escondido em cada um de nós. Isto supõe que se ultrapasse a visão 
puramente instrumental da educação, considerada como via obrigatória para 
obter certos resultados (saber-fazer, aquisição de capacidades diversas, fins 
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de ordem econômica), e se passe a considerá-la em toda a sua plenitude: 
realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser. 

 

 

Não obstante, em consonância com o exposto, as propostas para a elaboração das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), discutidas a seguir, foram feitas para atender à Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei n. 9.394/96, conforme Brasil (1996), que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, cujo princípio evidencia a solidariedade humana e a 

cidadania, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Nesse intuito, sabendo 

que as DCNs visam proporcionar às Instituições de Ensino Superior (IES) o direcionamento 

para a implantação e a implementação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), entendemos, 

portanto, no tocante à formação em enfermagem, que o desafio do contexto social requer a 

formação de profissionais que implicam em novas formas de saber, fazer e ser do enfermeiro 

e de sua equipe nos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.  

Berger (2001), nesse contexto, nos remete a necessidade de pensar novamente acerca 

do que estamos vivendo hoje, enquanto educadores comprometidos com a formação integral 

do ser individual, porém inserido dentro de uma realidade humano-social. Se, por um lado, 

ideologicamente, tal proposta é coerente com uma educação que resgata a dimensão humana 

dentro de uma perspectiva de totalidade tanto no processo de formação como no trabalho, por 

outro, não podemos negar ainda a dificuldade de sua legitimação na prática. 

 

3.1 MUDANÇA PARADIGMÁTICA NA ENFERMAGEM E NO ENSINO DA 

ENFERMAGEM 

 

Como forma de mudança paradigmática na Enfermagem optamos por subsidiar nossa 

discussão numa posição epistemológica antipositivista, sob a perspectiva do teórico 
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Boaventura de Sousa Santos, que põe em causa a teoria representacional da verdade e a 

primazia das explicações causais, e defende que todo o conhecimento científico é socialmente 

construído, que o seu rigor tem limites inultrapassáveis e que a sua objetividade não implica a 

sua neutralidade. 

Segundo Santos (2008, p.20-21), o modelo de racionalidade que preside à ciência 

moderna constituiu-se a partir da revolução científica do século XVI e foi aperfeiçoado nos 

períodos seguintes, sendo estes de domínio das ciências naturais. Como nos remete o mesmo 

autor, mesmo que por alguns prenúncios no século XVIII, tal modelo de racionalidade se 

estende às ciências sociais emergentes somente no século XIX, quando se ousa falar sobre um 

modelo global de racionalidade científica que admite a variedade interna de duas formas de 

conhecimentos considerados não-científicos: o senso comum e os estudos humanísticos.  

Sendo um conhecimento causal que necessita da formulação de leis, à luz de 

regularidades observadas, a natureza teórica do conhecimento científico estima prever o 

comportamento futuro dos fenômenos. Assim, a descoberta das leis da natureza, segundo 

Santos (2008), assenta no isolamento das condições iniciais relevantes e, por outro lado, no 

pressuposto de que um determinado resultado se produzirá independentemente do lugar e do 

tempo em que se realizarem as condições iniciais. Dessa forma, o determinismo mecanicista é 

o horizonte possível de uma determinada forma de conhecimento que se pretende utilitário ou 

funcional; conhecimento este reconhecido mais pela capacidade de dominar e transformar do 

que compreender verdadeira e profundamente a realidade. 

Nos pressupostos de Thomas Kuhn11, quando no detalhamento das transformações que 

estavam ocorrendo na esfera da ciência e seus paradigmas, este retoma que o atraso das 

ciências sociais é dado pelo caráter pré-paradigmático destas ciências, ao contrário das 

                                                 
11 Thomas S. Kuhn – físico teórico levado ao estudo da história e a preocupações de natureza filosófica. Em sua 
obra, “A estrutura das revoluções científicas” (2007), faz-se a análise do papel dos fatores exteriores à ciência na 
erupção desses momentos de crise e transformação do pensamento científico e da prática correspondente.  
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ciências naturais. Entende-se, portanto que as ciências naturais tiveram seu desenvolvimento 

de conhecimento sobre teorias de estrutura da matéria que são aceitas sem discussão por toda 

comunidade científica; ao contrário, nas ciências sociais não há consenso paradigmático, ou 

seja, o comportamento humano, ao contrário dos fenômenos naturais, é visto como subjetivo, 

não podendo ser visto ou explicado com base em suas características exteriores e objetiváveis, 

isso porque um mesmo ato pode corresponder a sentidos de ação extremamente diferenciados.  

Nesse sentido, a crise do paradigma dominante traduz-se no resultado interativo de 

uma pluralidade de condições, tanto sociais quanto teóricas. Assim nos remete Santos (2008, 

p. 54): 

 

[...] o rigor científico, porque fundado no rigor matemático, é um rigor que 
quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao objectivar os 
fenômenos, os objectualiza e os degrada, que, ao caracterizar os fenômenos, 
os caricaturiza. É, em suma e finalmente, uma forma de rigor que, ao afirmar 
a personalidade do cientista, destrói a personalidade da natureza. 
 

 

Por fim, diz-se que a ciência moderna consagrou o homem enquanto sujeito 

epistêmico, mas expulsou-o enquanto sujeito empírico, repleto de valores humanos ou 

religiosos. Um conhecimento objetivo, baseado em fatos concretos e extremamente rigoroso 

não tolerava tal interferência, o que acabou por construir uma distinção dicotômica entre 

sujeito e objeto. Foi, portanto, segundo Del Prette (2007, p.24), na esteira dessa premissa que 

o interesse científico pela compreensão do funcionamento humano fragmentou-se para depois 

integrar-se, constituindo assim, nas áreas de saber, algumas disciplinas que se ocupavam do 

assunto, bem como na criação de outras. 

Cônscio do exposto, Santos (2008, p.83-84) assim nos coloca que, 

 

 



 
 

58
 

A ciência não descobre, cria, e o acto criativo protagonizado por cada 
cientista e pela comunidade científica no seu conjunto tem de se conhecer 
intimamente antes que conheça o que com ele se conhece do real. Os 
pressupostos metafísicos, os sistemas de crenças, os juízos de valor não estão 
antes nem depois da explicação científica da natureza ou da sociedade. São 
parte integrante dessa mesma explicação. A ciência moderna não é a única 
explicação possível da realidade e não há sequer qualquer razão científica 
para a considerar melhor que as explicações alternativas da metafísica, da 
astrologia, da religião, da arte ou da poesia. A razão por que privilegiamos 
hoje uma forma de conhecimento assente na previsão de no controle dos 
fenômenos nada tem de científico. É um juízo de valor. A explicação 
científica dos fenômenos é a autojustificação da ciência enquanto fenômeno 
central da nossa contemporaneidade. A ciência é, assim, autobiográfica. 
 

 

 

Vale ressaltar que as atitudes pessoais e profissionais, bem como as abordagens 

teóricas e práticas, segundo Behrens (2006), são contaminadas por pressupostos que 

caracterizam o paradigma que se apresenta em determinada época ou tempo histórico. Em 

consonância com o exposto, ressaltamos aqui um conceito de paradigma exposto por Kuhn 

(2007, p.220), como sendo aquele que “indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas, 

etc., partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada”. Dessa forma, portanto, 

temos que os paradigmas permeiam todas as instituições que compõem uma determinada 

sociedade. 

Nesse intuito, Santos (2008, p.61), nos faz refletir sobre a distinção dicotômica entre 

ciências naturais e ciências sociais, e que deixou de ter sentido e utilidade, uma vez que 

assenta numa concepção mecanicista da matéria e da natureza a que contrapõe, como 

pressuposta evidência, os conceitos do ser humano, cultura e sociedade.  

Corroborando com o que nos coloca o autor supracitado, cuja vertente volta-se à 

educação, Moraes (1997) nos reporta que a forma como a educação é desenvolvida traduz a 

percepção e o conhecimento de teorias de aprendizagem implícitas e subjacentes às 

proposições utilizadas, com sérias consequências no desencadeamento da prática pedagógica. 

Portanto, uma mudança paradigmática em saúde implica também no oferecimento de uma 
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prática pedagógica com vistas à totalidade, e cuja responsabilidade e preocupação estão em 

proporcionar as inter-relações contempladas numa teia complexa e que pressupõe entender a 

existência de conexões dentro de um contexto de transformação. 

Dessa forma, entende-se que um paradigma não sofre transformações à medida que se 

impõe uma nova roupagem, obscurecendo teorias antigas, mas é necessário que a cognição 

humana seja ampliada e norteada por um referencial teórico capaz de direcionar a busca de 

uma nova abordagem, um novo paradigma capaz de conciliar a ciência aos avanços 

científicos e tecnológicos com a necessidade hodierna da construção e reconstrução contínua 

do homem, do mundo e do homem no mundo. 

Destarte, Gramsci (1982), nos coloca que o educador deve ser capaz de criar uma nova 

perspectiva de redescobrir a realidade como totalidade de aprender o conhecimento que está 

em constante movimento, de saber para ensinar, de fazer e refazer a trajetória com a intenção 

de reconstrução contínua.  

Nesse sentido, a enfermagem insere-se nesse contexto de necessidade de mudanças de 

concepções, onde, para Schirr (2006, p.66): 

 

 

Torna-se desafiador este elo para a produção de conhecimento e leva-o à 
superação do trabalho, realizado de uma maneira, muitas vezes, mecânica 
para outra forma de produção subsidiada com embasamento teórico 
científico, através da criticidade, da reflexão e da transformação, na busca de 
práticas pedagógicas que subsidiem teorias, capazes de se reverterem em 
práticas profissionais significativas. Uma prática educacional que contribua 
para a formação de um profissional agente transformador da realidade. 
 

 

Discute-se aqui, portanto, o estado atual das práticas educativas relativas à saúde, em 

especial ao ensino da Enfermagem, dada a visão fragmentária do ser humano, proveniente de 

um modelo biomédico instituído historicamente e que reduz o indivíduo a um corpo técnico, 
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passivo e objeto de intervenções, cujo horizonte de referência é excluído da dimensão 

totalizante do ser humano. Ressalta-se ainda que, embora os princípios humanistas da 

assistência sejam defendidos, especialmente no que se refere à enfermagem há muito tempo, 

podemos perceber que são pouco experienciados no cotidiano do ensino acadêmico. 

Com relação a um processo paradigmático dominante, no que se refere à ciência, 

Santos (2008), nos reporta a necessidade de entendê-lo como modelo de transição, tendo em 

vista que define a especificidade do ser humano em contraposição a uma concepção 

considerada, pelas ciências naturais, como ultrapassada.  

Nesse instante, faz-se necessária também uma menção a uma concepção de caráter 

pré-paradigmático, citada por Thomas Kuhn in Santos (2008), acerca das ciências sociais, em 

cuja superação da dicotomia ciências naturais e ciências sociais tende a re-valorizar os estudos 

humanísticos, esquecidos ao longo da trajetória, especialmente, em nosso estudo, no que 

concerne ao processo de profissionalização da enfermagem. 

Sendo assim, os princípios humanísticos provenientes das ciências sociais, que ora 

desejamos transcender à formação do enfermeiro, emergem enquanto agente catalisador de 

uma progressiva fusão, segundo Santos (2008), entre as ciências naturais e as ciências sociais, 

colocando a pessoa enquanto autor e sujeito do mundo, no mundo e para o mundo. 

Sobre o exposto, Esperidião (2005, p. 8) ainda nos coloca que: 

 

 

A despeito das inúmeras influências dos paradigmas emergentes na ciência, 
com as consequentes reformas e adaptações curriculares, percebemos que, 
atualmente, a estrutura curricular vigente na maioria das escolas de 
Enfermagem brasileiras não favorece o desenvolvimento de uma educação 
integral e humanizadora, que deve ser embasada num processo pedagógico 
que permita vivenciar os pressupostos contidos no referencial filosófico 
pertinente a esta postura. O que encontramos, na realidade, é uma formação 
ainda fragmentada, permeada de contradições entre o currículo explícito e o 
oculto, perceptível pela maioria dos alunos que deles são sujeitos. 
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Berger (2001), nesse contexto, nos convida a pensar novamente acerca do que estamos 

vivendo hoje, enquanto educadores comprometidos com a formação integral do ser individual, 

porém inserido dentro de uma realidade humano-social. Por conseguinte, entendemos a 

necessidade, corroborando com o mesmo autor, de ultrapassar a noção meramente 

instrumental da educação, considerada como direção obrigatória para obtenção de 

determinados resultados, como o de aprender a fazer e adquirir competências e habilidades 

diversificadas em detrimento de fins econômicos, e passe a considerá-las em toda sua 

plenitude, ou seja, integrar o saber ao ser. 

 

 

3.2 AS DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM E O ENSINO DE ENFERMAGEM 

 

 
O sistema educacional brasileiro vem passando por inúmeras mudanças ao longo dos 

tempos; mudanças essas necessárias e provocadas pela implementação da LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996) e sua regulamentação. Sua natureza fundamental decorre do fato de ser o 

currículo o fundamento de qualquer sistema de ensino e, portanto, o elemento nuclear dos 

projetos político-pedagógicos, capazes de viabilizar o processo de ensino e aprendizagem nas 

diversas instâncias. Dessa forma, entendemos que as questões curriculares vêm sendo 

discutidas desde meados dos anos 20 e 30, quando nas reformas curriculares isoladas 

realizadas pelos pioneiros da Escola Nova surgiu a primeira tentativa de reforma educacional 

brasileira, logo após a criação do Ministério da Educação e Saúde, por Francisco Campos. 

Com relação às Instituições de Ensino Superior (IES), as diretrizes curriculares visam 

oferecer maior autonomia para a definição dos currículos de cursos específicos, como os da 
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enfermagem, explicitando competências e habilidades requeridas por meio de um modelo 

pedagógico que seja capaz de adaptar-se à dinâmica das relações sociais.  

Segundo Santana et al. (2005), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) resultaram 

de uma construção coletiva que contou com as seguintes referências: Constituição Federal de 

1988; a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (n.8.080 de 19/09/1990); a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB (n. 9.394/96); a Lei que aprova o Plano Nacional de 

Educação (n. 10.172 de 09/01/2001); o Parecer da CNS/CNE (n. 776/97); o Edital da 

SESu/MEC n. 4/97, de 10 de dezembro de 1997; o Parecer CES/CNE n. 583/2001; a 

Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, da Conferência Mundial sobre 

o Ensino Superior em 1998, promovida pela UNESCO; o Relatório Final da 11ª Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 15 a 19 de dezembro de 2000; o Plano Nacional de 

Graduação do ForGRAD de maio de 1999; os documentos da OPAS, OMS e Rede UNIDA; e 

os instrumentos legais que regulamentam o exercício das profissões da saúde. Além destes, 

para a elaboração das diretrizes para o curso de graduação em Enfermagem participaram 

diretamente a Comissão de Especialistas de Ensino de Enfermagem e da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), procurando elencar o embasamento das diretrizes e 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) à visão de saúde-doença enquanto processo 

constituído de determinantes históricos, sociais, econômicos e políticos. 

Sendo assim, após essa construção coletiva, a CES do Conselho Nacional de 

Educação, por meio da Resolução n.3, de 7 de novembro de 2001, institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Enfermagem (Anexo II), cujo 

documento apresenta um total de 16 artigos que norteiam a organização, o desenvolvimento e 

a avaliação dos projetos pedagógicos das IES em Enfermagem do Brasil, assinado pelo então 

presidente da Câmara de Educação Superior, Arthur Roquete de Macedo. 
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Nesse intuito, temos que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de 

graduação em Enfermagem, homologadas pelo Senhor Ministro da Educação em 01 de 

outubro de 2001, tendo em vista o disposto no Art. 9º do 2º Parágrafo, 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,  definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação 

dos enfermeiros. Nestas está presente um perfil do egresso baseado em preceitos ético-

humanistas, quando se refere ao desenvolvimento de um profissional com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional este, qualificado para o exercício da 

Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual, e pautado em princípios éticos. Além 

disso, enfatiza como conteúdos a serem abordados em sua formação, aqueles provenientes das 

ciências humanas e sociais, os quais incluem 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. 

Contudo, mesmo diante de tamanhas transformações no ensino da enfermagem, 

mudanças essas necessárias e desejáveis ao longo do processo de profissionalização, podemos 

perceber que este ainda permanece marcado pelo distanciamento dos sentimentos dos alunos e 

professores em detrimento do que lhes é conferido no tocante ao cuidado “sistematizado” 

(ironicamente) ao ser integral, ou holístico. O cuidado com o envolvimento entre os pares, 

inerente tanto ao processo de ensino e aprendizagem quanto à prática profissional 

propriamente dita, e pautado nas diretrizes quando na menção a habilidades e competências 

interpessoais, ainda se vê vislumbrado numa esvoaçante nuvem de princípios e valores que 

resistem em aceitar uma mudança de paradigmas. O todo deve ser visto em detrimento das 

partes, mas também não se pode deixar as partes soltas sem o todo: há que entender que a teia 
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de relações é muito maior do que acreditamos ser, e é necessário preparar o egresso para viver 

nesse mundo; que é um universo de coletivos e não de seres eminentemente individuais.  

Mudar em educação implica, necessariamente, segundo Esperidião (2005, p.8), 

“mudar paradigmas, rompendo com práticas e crenças tão profundamente internalizadas que 

nos levam, às vezes, a perder a capacidade de olhar o diferente, de sair do lugar comum e 

enfrentar o desafio.” Isso porque, segundo o mesmo autor, nossos valores são capazes de 

influenciar nossas percepções e, consequentemente, formas de agir, fazendo-nos acreditar que 

o que fazemos constitui realmente a única forma possível e imaginável de fazer algo, o que 

nos torna deficientes visionários diante do novo ou diferente, incapazes de prever tendências e 

antecipar mudanças. 

Além disso, como nos reporta Esperidião, (2005), a mudança de paradigmas na 

assistência em saúde implica oferecer aos futuros profissionais uma prática pedagógica com 

vista de totalidade, com a “responsabilidade e a preocupação de provocar interações e 

relações dos alunos consigo mesmos, com seus semelhantes, numa complexa teia de inter-

relações pressupondo a compreensão da existência de conexões que ajudam a compreender o 

significado de um contexto também em transformação”. 

Ainda segundo o mesmo autor, no tocante à enfermagem, existe uma mobilização 

nacional, já há algum tempo, especialmente por porte de órgãos estatais, entidades 

representativas e de instituições de ensino, que visam à elaboração de propostas que orientam 

a elaboração dos projetos político-pedagógicos, tendo em vista a “inadequação do atual 

processo de formação do enfermeiro” (ESPERIDIÃO, 2005, p. 07), como maneira de atender 

atuais propostas de políticas de saúde e modelos assistenciais. Sendo assim, podemos 

entender um cenário favorável e passível de mudanças, tendo em vista a implementação das 

DCNs como estratégia de inovação, no tocante à graduação, especialmente nas áreas que 

contemplam profissionais de saúde. 
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Em síntese, o que se vê nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação 

em enfermagem permeia um panorama de educação articulado em princípios pedagógicos 

voltados à pedagogia das competências e no aprender a aprender, bem como na formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, centrada no aluno e o professor como facilitador do 

processo. Ao contrário do que possa parecer, faz-se necessária uma abordagem crítica no 

tocante à interpretação das diretrizes, entendendo-as com maior profundidade a fim de 

garantir real efetividade em relação a seus preceitos. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando 

atentamos para uma formação centrada no aluno que, num primeiro momento pode nos fazer 

entender a necessidade da existência de uma prática assistemática, fomentada por uma 

formação inconsciente, arreflexiva; o que não é verdade se considerarmos que centralização 

no aluno busca a descaracterização dos ditos “conteúdos” fragmentados, sustentados no 

autoritarismo do professor.  

Ainda nesta linha de pensamento, faz-se mister apontar para olhares críticos no tocante 

à pedagogia de competências e no “aprender a aprender” como pilar norteador de formação, 

aqui entendida não como consonante, mas como paradoxo ao entendimento desse modelo de 

ensino sob os diferentes olhares da educação. Nesse intuito, Duarte (2001) nos remete a 

necessidade da percepção do que chama de “pedagogia do aprender a aprender” que nega, por 

si só, o ato de ensinar, afirmando que na formação deva ser enfatizada a prática, sendo mais 

desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si só, nas quais ausenta-se a 

transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e experiências, abarcando uma 

rotulação que se estende à pedagogia das competências, de Philippe Perrenoud, juntamente 

com o Construtivismo, a Escola Nova e os estudos da linha do “Professor Reflexivo”. Diz 

ainda que, 
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“[...] trata-se do fato de que as pedagogias do “aprender a aprender” 
estabelecem uma hierarquia valorativa na qual aprender sozinho situa-se 
num nível mais elevado do que a aprendizagem resultante da transmissão de 
conhecimentos por alguém. Ao contrário desse princípio valorativo entendo 
ser possível postular uma educação que fomente a autonomia intelectual e 
moral através justamente da transmissão das formas mais elevadas e 
desenvolvidas do conhecimento socialmente existente. [...] é mais 
importante o aluno desenvolver um método de aquisição, elaboração, 
descoberta, construção de conhecimentos, do que esse aluno aprender os 
conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas. É 
mais importante adquirir o método científico do que o conhecimento 
científico já existente” (DUARTE, 2001, p. 3-4). 

 

 

Tendo em vista a contextualização exposta, entendemos que é preciso pensar de outro 

modo a formação em enfermagem, não incutindo mágica às palavras expostas como 

princípios nas diretrizes curriculares, como se, ao mencionar tais princípios, a formação 

estivesse assegurada e as práticas modificadas e iluminadas, mas fomentando a verdadeira 

construção da história da enfermagem profissão. Uma enfermagem que foi, é e sempre será a 

arte e a ciência do cuidar.  

 

 

3.2.1 Marcas das Relações Interpessoais nas Diretrizes Curriculares Nacionais em 

Enfermagem 

 

 

Diversificados são os momentos em que nos deparamos com princípios, conceitos e 

definições que nos reportam ao entendimento do que seria um paradigma ético-humanista de 

formação, quando na leitura das DCNs (2001) para o curso de graduação em enfermagem, e 

que nos remetem a pensar as marcas inerentes à importância atribuída às relações humanas 

e/ou interpessoais nesse contexto.  



 
 

67
 

Podemos, pois, nos reportar já ao Art. 3º, que dispõe sobre o perfil esperado do 

egresso em enfermagem, quando almeja a “[...] formação humanista, crítica e reflexiva”; 

Capacitando um agente transformador capaz de identificar as dimensões bio-psicossoais dos 

determinantes do processo saúde-doença. Além disso, capacitado “[...] a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral 

do ser humano.” 

 Já em seu Art. 4º, são citadas as competências e habilidades requeridas para esse 

profissional, dentre elas: tomada de decisões, que implica não só basear-se em evidências 

científicas para a resolução de problemas, mas também, em condutas e posturas adequadas 

diante de situações que incitem a ordenação de partes que interagem para atingir um resultado 

efetivo; Comunicação, que requer a interação com outros profissionais e os usuários, em 

geral; Liderança, que envolve um posicionamento ético e político entre os pares; 

Administração e gerenciamento, que implica, entre outros, também o direcionamento aos 

recursos humanos no processo de trabalho em enfermagem; e a Educação permanente, que 

requer a capacidade de estimular e desenvolver a mobilidade do educando, proporcionando 

crescimento mútuo e atuando como facilitador da aprendizagem. 

Além disso, em seu Art. 5º, as DCNs pontuam outras competências e habilidades 

específicas e que demonstram a presença das relações interpessoais como pano de fundo para 

sua formação, como o estabelecimento de novas relações com o contexto social, o 

reconhecimento da saúde como direito e condições dignas de vida e a atuação contínua em 

ações que privilegiem também o coletivo, o trabalho em equipe e o enfrentamento de 

situações em constantes mudanças, o reconhecimento das relações de trabalho e sua influência 

na saúde, a formação de recursos humanos e o estabelecimento de compromisso ético, 

humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde. E ainda pontua, no Art. 6º, os 

conteúdos essenciais para a formação, sendo estes os de ciências biológicas e da saúde, 
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ciências da enfermagem (fundamentos da enfermagem, assistência de enfermagem, 

administração de enfermagem e ensino de enfermagem) e os conteúdos das ciências humanas 

e sociais, que devem estar articulados às dimensões da relação indivíduo/sociedade e que, 

segundo as DCNs, contribuem “[...] para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 

processo saúde-doença.” 

Tendo em vista o exposto, entendemos que há evidentemente uma visão de mundo que 

preserva as conquistas da ciência moderna ao mesmo passo em que reintroduz os valores 

perdidos, sendo capaz de influenciar profundamente nossas vidas individuais e coletivas. 
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4         PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos desenvolvidos para o 

alcance dos objetivos propostos a partir da concepção de que a metodologia escolhida pode 

ser comparada ao caminho utilizado para o alcance dos objetivos traçados.  

No que se refere aos procedimentos metodológicos da pesquisa, portanto, e tendo em 

vista tratar-se de um estudo que envolve o universo humano, optou-se pela abordagem 

qualitativa, uma vez que, segundo Ludke e André (1986), esta possibilita a apreensão de 

aspectos subjetivos do objeto de estudo, aqui retratado como as relações interpessoais, 

implicando na obtenção de dados descritivos, e, portanto, propiciando um contato mais 

próximo com o contexto que está sendo investigado, na tentativa de compreender a 

perspectiva dos participantes sujeitos do estudo, e cuja ênfase está mais centrada no processo 

do que no produto. 

Minayo (1994), ainda salienta que a pesquisa qualitativa propicia o encontro de 

respostas para questões particulares, cuja atenção diz respeito a um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, uma vez que se constituem de crenças, valores, significados, aspirações 

e atitudes. 

Sendo assim, com vistas aos objetivos propostos, utilizou-se como técnicas de coleta 

de dados a entrevista, o questionário e a análise documental. Neste momento, no intuito de 

compreender melhor acerca dos procedimentos metodológicos adotados, delineamos 

elementos metodológicos essenciais ao desenvolvimento da pesquisa tais como: tipo de 

pesquisa, cenário e sujeitos pesquisados, aspectos éticos, coleta e análise dos dados. 
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4.1  TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo foi realizado com base na abordagem qualitativa do tipo descritiva 

exploratória, o qual optou-se por utilizar a técnica da entrevista semi-estruturada conjugada 

com a aplicação de questionário e com a pesquisa documental como concepção investigatória.  

Quanto à abordagem qualitativa, Minayo e Sanches (1993) entendem como aquela 

capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 

relações e às estruturas sociais estabelecidas em diversos ambientes. Nessa ótica, Godoy 

(1995) afirma que, de maneira contrária à pesquisa quantitativa, não utiliza recursos 

estatísticos na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos 

sobre pessoas, processos e características de organizações, pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada. 

Corroborando, Minayo (2004, p.34) afirma que a pesquisa qualitativa ao invés de 

reconhecer na subjetividade a impossibilidade de construção científica, considera esta como 

“parte integrante da singularidade do fenômeno social”. 

No que concerne à utilização da pesquisa qualitativa no âmbito da Enfermagem, 

Matheus e Fustinoni (2006) pontuam que esta possibilita descrever as experiências 

vivenciadas pelos sujeitos e valorizar as questões afetivas e emocionais como importantes 

aspectos a serem explorados, contribuindo sensivelmente para que ocorram mudanças 

profundas e eficientes no desempenho do papel do enfermeiro. 

Um estudo descritivo, segundo Gil (2008), permite observar, registrar, analisar, 

correlacionar fatos ou fenômenos sociais e estabelecer relações entre as variáveis sem 

manipulá-las. O autor citado ainda complementa que a pesquisa descritiva permite também 
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detalhar acontecimentos, situações e depoimentos que enriquecem a análise das informações 

de forma mais ampla.  

Para viabilizar a execução de uma pesquisa descritiva, o pesquisador procura observar, 

registrar, analisar e interpretar os fenômenos por meio de técnicas padronizadas e coleta de 

dados como questionário e observação sistemática (RODRIGUES, 2006). Nessa perspectiva, 

Gil (2008) corrobora pontuando que estas duas técnicas de coleta de dados contemplam as 

necessidades para o desenvolvimento de uma pesquisa descritiva de qualidade.  

No concernente à pesquisa exploratória, esta é a primeira etapa de uma investigação 

mais ampla; mostra uma visão geral aproximativa; é usada quando o tema é pouco explorado 

e torna-se difícil formular problemas precisos e hipóteses operacionalizáveis; tem por objetivo 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para estudos posteriores; tem menor 

rigidez em seu planejamento. Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, aproximar o pesquisador do fenômeno, ou seja, tem o intuito de torná-lo mais 

explícito, para assim desvendar obtendo enfoques, percepções, ideias desconhecidas e 

inovadoras, terminologias novas sobre os fenômenos estudados, contribuindo para que, 

paulatinamente, o modo de pensar do pesquisador seja modificado de acordo com a forma que 

a realidade vai se apresentando (TOBAR; YALOUR, 2001; GIL, 2008).  

A pesquisa documental, segundo Ludke e André (1986), por sua vez, constitui uma 

técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por 

outras técnicas ou desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Nesse intuito busca 

identificar informações em documentos a partir de hipóteses e questionamentos de interesse, 

cuja fonte constitui estável e rica, mesmo quando a fonte não é reativa ou o acesso ao sujeito é 

impraticável. 
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4.2  CENÁRIO DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida na Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR), uma 

instituição privada de ensino superior, mantida pela Sociedade Evangélica Beneficente de 

Curitiba, entidade de caráter filantrópico, religioso, educacional e sem fins lucrativos. 

 

4.3 SUJEITOS PESQUISADOS 

 

Os sujeitos do estudo foram divididos em dois grupos: egressos do curso de graduação 

em Enfermagem e enfermeiros docentes da graduação em Enfermagem, ambos da FEPAR. 

 

4.3.1  Sujeitos grupo 1: egressos da graduação em Enfermagem da FEPAR 

 

 Este grupo de sujeitos foi composto por enfermeiros formados pela FEPAR nos anos 

de 2006 e 2007, perfazendo uma população total de 81 indivíduos. A delimitação destes anos 

deve-se ao fato de que se trata dos primeiros enfermeiros formados pela instituição sob o novo 

currículo, o qual ancora-se nos princípios ético-humanistas propostos pelas DCNs (BRASIL, 

2001), referencial desta investigação.  

 A este grupo de participantes foi enviado via correio eletrônico um questionário 

(Apêndice D) integrando um caso e uma pergunta sobre o caso para análise dos discentes do 

curso de Enfermagem, a fim de identificar e analisar aspectos inerentes ao desempenho dos 

estudantes (cognitivo, técnico e atitudinal); Manejo de informações e capacidade de resolução 

de problemas; Capacidade de Trabalhar em Grupo; Capacidade de adaptação a mudanças, 

criatividade, comunicação e iniciativa; Compreensão do paradigma ético-humanista no 

processo de formação. 
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 Ressalta-se que a amostra trabalhada na análise dos dados diz respeito ao quantitativo 

de questionários que foram devolvidos por este grupo de pesquisados, ou seja 5 (cinco) 

alunos, dentro de uma perspectiva total de 81 enviados por correio eletrônico. 

 

4.3.2 Sujeitos grupo 2: enfermeiros docentes da Graduação em Enfermagem da FEPAR 

 

 O curso de graduação em Enfermagem da FEPAR conta com um total de 31 

professores, dos quais 18 são enfermeiros. O critério de inclusão para esta pesquisa foi o de 

ser enfermeiro-docente deste curso, com disponibilidade e interesse em participar da pesquisa, 

cujo quantitativo amostral permaneceu em 6 (seis) indivíduos.  

 Para este grupo de sujeitos foi aplicada uma entrevista semi-estruturada áudio-

gravada, cujo instrumento (Apêndice C) busca identificar e analisar aspectos inerentes ao 

processo de ensino-aprendizagem, considerando: compreensão do paradigma ético-humanista 

seus princípios; Inovações didático-pedagógicas e estratégias de ensino e aprendizagem; 

Desenvolvimento de módulos interdisciplinares; Desenvolvimento de habilidades técnicas e 

interpessoais; Relacionamento professor-aluno; Capacidade de negociação, adaptação a 

mudanças e trabalho em grupo. 

 Cada sujeito foi submetido a apenas uma entrevista, realizada pela própria 

pesquisadora, nas dependências da FEPAR, com agendamento prévio, conforme 

disponibilidade de cada indivíduo. O tempo estimado para tal foi de aproximadamente 20 a 30 

minutos, dependendo da desenvoltura das respostas dadas pelo participante.  

 

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
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Para ser viabilizada, destaca-se que os aspectos éticos seguiram a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, a qual estabelece diretrizes e normas éticas da pesquisa que 

envolve seres humanos (BRASIL, 1996).  

Baseando-se nesta Resolução, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa sob o protocolo nº, 2009-007525 e certificação de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) sob o n. 7525/09, foi solicitada a autorização dos sujeitos participantes 

(egressos e docentes), com assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice A).  

 

4.5  COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados foi realizada no ano de 2009 em basicamente três etapas, por meio 

das seguintes técnicas: pesquisa documental no Projeto Pedagógico do curso de Graduação 

em Enfermagem; aplicação de questionário aos egressos da graduação em Enfermagem; 

entrevista semi-estruturada aos enfermeiros-docentes.  

 No tocante à análise Documental do Projeto Político Pedagógico do curso de 

Enfermagem da Faculdade Evangélica do Paraná, esta foi feita no intuito de perceber 

sinalizações que indicassem a presença do paradigma ético-humanista na formação inicial em 

Enfermagem, abordando os seguintes indicadores: Organização didático-pedagógica; 

Coerências entre objetivos, diretrizes curriculares e formação profissional (cidadania, ética e 

responsabilidade social); Interdisciplinaridade; Flexibilidade Curricular; Os principais eixos 

de articulação do projeto. 

 Com relação à técnica de coleta referente à entrevista, podemos dizer que este 

constitui instrumento básico em tipos de pesquisas utilizados nas ciências sociais, em que 



 
 

75
 

desempenha papel importante não apenas nas atividades científicas, mas também em muitas 

outras atividades humanas. 

 

4.5.1  Análise do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da FEPAR 

 

 Nesta etapa foi realizada a pesquisa documental com vistas a analisar os seguintes 

elementos do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem da FEPAR (Anexo 

IV): Objetivo, Justificativa e Marco referencial.  

Durante a leitura deste material, foram recortados aspectos relevantes que 

demonstrassem afinidade ao paradigma ético-humanista apregoado pelas DCNs (BRASIL, 

2001). 

 

4.5.2  Aplicação de questionário aos egressos da graduação em Enfermagem 

  

 Nesta fase a estratégia para produção de dados compreendeu a aplicação de um 

questionário aos egressos da graduação em Enfermagem dos anos de 2006 e 2007, conforme 

descrito previamente. 

 

4.5.3  Entrevista semi-estruturada aos enfermeiros-docentes 

  

 As informações advindas desta etapa tiveram origem a partir das entrevistas semi-

estruturadas realizadas com enfermeiros-docentes, com explicitado a priori neste texto. 

Entrevista é o encontro entre duas pessoas com o intuito de que uma delas obtenha 

informações, a partir de uma conversa orientada sobre determinado assunto ou problema 
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(RODRIGUES, 2006), sendo um procedimento de papel fundamental no contexto das 

pesquisas sociais (MARCONI; LAKATOS, 2005). 

 É um meio básico de coleta de dados na pesquisa qualitativa, pelo qual as informações 

obtidas são fundamentadas no discurso dos entrevistados. No enfoque qualitativo, a entrevista 

semi-estruturada é um dos tipos mais utilizados, partindo de certos questionamentos básicos 

contidos em um instrumento apoiado em teorias e hipóteses que possibilitam interrogativas 

advindas de outras hipóteses, as quais vão surgindo à medida que o pesquisado é entrevistado 

(MATHEUS; FUSTINONI, 2006). 

    

4.6  TRATAMENTO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

  

As informações obtidas pela pesquisa documental no Projeto Pedagógico do curso de 

Graduação em Enfermagem; aplicação de questionário aos egressos da graduação em 

Enfermagem e entrevista semi-estruturada aos enfermeiros-docentes foram submetidas à 

análise de conteúdo de Bardin (1977). 

Com relação à análise dos dados, podemos dizer que por sua própria natureza e 

subjetividade, os dados foram analisados qualitativamente, sendo sistematizados conforme a 

técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977, p.105), que “consiste em descobrir 

os núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição 

podem significar alguma coisa com o objetivo analítico escolhido”. 

Para Bardin (1977), a análise dos dados por meio do conteúdo organiza-se de acordo 

com três pólos cronológicos, sendo eles: pré-análise; exploração do material e o tratamento 

dos resultados, incluindo a inferência e a interpretação, expostos a seguir. 

A pré-análise é o momento de se organizar o material. São escolhidos os documentos 

a serem analisados, formuladas hipóteses ou questões norteadoras, elaborados indicadores que 
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fundamentem a interpretação final. Inicia-se o trabalho escolhendo os documentos a serem 

analisados (BARDIN, 1977).  

Assim, nesta fase da análise, constituiu-se o corpus do texto a ser trabalhado, os dados 

em seu estado bruto. Em síntese, trata-se da edição dos dados (BARDIN, 1977) 

Após isso, realizou-se o primeiro contato com os documentos, chamado de leitura 

flutuante, que conforme menciona Bardin (1977), é da leitura que surgem hipóteses ou 

questões norteadoras, em função de teorias conhecidas.  

Sequencialmente à leitura flutuante foram redigidos os índices, que são recortes do 

corpus do texto advindos das questões norteadoras ou das hipóteses. Os temas que se repetem 

com muita frequência podem ser índices. 

A partir deste momento, passou-se para a segunda etapa da Análise de Conteúdo, 

chamada de exploração do material, descrita por Bardin (1977), como a administração 

sistemática das decisões tomadas, corresponde à codificação, ou seja, é a transformação dos 

dados brutos em núcleos de compreensão do texto. 

Neste ponto, após várias leituras dos índices recortados do corpus textual, 

identificaram-se temas que se libertaram naturalmente da redação, os quais constituíram as 

unidades de registro. 

A partir da identificação das unidades de registro foi possível elencar as categorias que 

emergiram dos dados. Categorizar, na perspectiva de Bardin (1977), é classificar elementos 

constitutivos de um conjunto por meio da diferenciação seguida de reagrupamento segundo 

analogia e critérios previamente estabelecidos. Assim, categorias são classes que reúnem 

grupos de unidades de registro em razão de características comuns. 

Por fim, passamos ao tratamento dos resultados, durante o qual foram realizadas 

inferências e interpretação dos achados, com sustentação de literaturas abordando a temática. 

Nesta etapa, foi preciso voltar atentamente aos marcos teóricos pertinentes à investigação, 
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pois eles deram o embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. A relação entre 

os dados obtidos e a fundamentação teórica é que permite sentido à interpretação. As 

interpretações a que levam as inferências são sempre no sentido de buscar o que se esconde 

sob a aparente realidade, o que significa verdadeiramente o discurso enunciado, o que querem 

dizer, em profundidade, certas afirmações, aparentemente superficiais. Em outras palavras, 

corresponde ao tratamento dos dados brutos de maneira a serem significativos (BARDIN, 

1977). 

Para melhor compreensão das etapas desenvolvidas durante a Análise de Conteúdo, 

apresento a seguir uma representação gráfica (Figura 1). 

 

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS ETAPAS DA ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 

PRÉ-ANÁLISE

EXPLORAÇÃO

TRATAMENTO DOS RESULTADOS

• Construção do corpus (transcrição das falas)

• Leitura flutuante

• Escolha dos índices (recortes do corpus)

• Unidades de Registro (temas) = se liberta naturalmente do texto

•Categorias = classes que reúnem grupos de unidades de registro 
em razão de características comuns

• Inferências (deduções por meio de raciocínio)

• Interpretação

 

                     Fonte: Bardin (1977) 
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Em síntese, os passos da pesquisa foram: 

1) Estudo Bibliográfico sobre a trajetória da profissionalização em enfermagem e 

sobre os pressupostos teórico-metodológicos que orientam a formação inicial do 

enfermeiro, cujo foco permeia a concepção ético-humanista. 

2) Análise Documental do Projeto Político Pedagógico do curso de Enfermagem da 

Faculdade Evangélica do Paraná no intuito de perceber sinalizações que indiquem 

a presença do paradigma ético-humanista na formação inicial em Enfermagem, 

abordando os seguintes indicadores: Organização didático-pedagógica; Coerências 

entre objetivos, diretrizes curriculares e formação profissional (cidadania, ética e 

responsabilidade social); Interdisciplinaridade; Flexibilidade Curricular; Os 

principais eixos de articulação do projeto. 

3) Entrevista com docentes do curso de Enfermagem a fim de identificar e analisar 

aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, considerando: 

compreensão do paradigma ético-humanista seus princípios; Inovações didático-

pedagógicas e estratégias de ensino e aprendizagem; Desenvolvimento de módulos 

interdisciplinares; Desenvolvimento de habilidades técnicas e interpessoais; 

Relacionamento professor-aluno; Capacidade de negociação, adaptação a 

mudanças e trabalho em grupo. 

4) Questionário integrando um caso e uma pergunta sobre o caso para análise dos 

discentes do curso de Enfermagem, a fim de identificar e analisar aspectos 

inerentes ao desempenho dos estudantes (cognitivo, técnico e atitudinal); Manejo 

de informações e capacidade de resolução de problemas; Capacidade de Trabalhar 

em Grupo; Capacidade de adaptação a mudanças, criatividade, comunicação e 

iniciativa; Compreensão do paradigma ético-humanista no processo de formação. 
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A partir da apresentação do delineamento metodológico do estudo, emergiram as 

categorias de análise, as quais são descritas no próximo capítulo. 
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5 O PARADIGMA ÉTICO-HUMANISTA NUM CURSO DE ENFERMAGEM 

 

No tocante à análise e discussão dos dados apresentamos este capítulo que aborda a 

apresentação das informações advindas da análise do projeto político-pedagógico do curso de 

graduação em enfermagem de uma instituição particular de ensino superior da cidade de 

Curitiba, bem como a análise de conteúdo dos dados coletados em entrevistas aos docentes e 

questionários-piloto aplicados aos discentes no cenário da pesquisa. Preliminarmente é 

exposto um panorama que detalha as considerações inerentes ao projeto político pedagógico e 

sua relação com as diretrizes curriculares nacionais; posteriormente são expostas categorias 

preliminares de análise que emergiram a partir das unidades de registro extraídas das falas dos 

sujeitos e seus aspectos relevantes conforme quadros 8 (Apêndice E) e 9 (Apêndice F). 

 

5.1  ANÁLISE DOCUMENTAL: OLHARES SOBRE O PROJETO-PEDAGÓGICO 

 

 

“Numa sociedade movida pelas aceleradas e profundas revoluções 
científicas, culturais e tecnológicas, não se podem ignorar as contradições e 
incertezas, as dominações e alienações nela existentes, nem desconsiderar a 
falta de uma política educacional e econômica definida em prol do 
desenvolvimento humano em suas múltiplas dimensões. Dentro desse 
cenário importa redimensionar o sentido dessas transformações, realizando 
análise e reflexão do processo educativo acompanhadas de ações 
construtivas que produzam mudanças” (ZANETTE, 2003, p.80). 

 

 

Nesse contexto, aborda-se a construção de projetos pedagógicos de cursos de 

graduação em Enfermagem na atualidade, segundo Gisi (2006, p.183), “[...] coloca-se como 

um grande desafio; por um lado, muito já foi dito sobre o processo de formação do(a) 

enfermeiro (a), e nos dias atuais estamos em constante busca do novo[...]”. Tais palavras nos 

instigam a refletir que novo realmente buscamos dentro da formação em enfermagem: será 
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uma nova tentativa de permitir maior visibilidade à enfermagem profissão pela e para a 

sociedade, dentro de um contexto de responsabilidade social, cidadania e cuidado humano ou 

serão novas formas de mercantilizar o trabalho do enfermeiro, ou melhor, a presença 

comercial dentro de um contexto de globalização por meio da descaracterização da 

universidade? 

Enquanto refletimos sobre tais considerações ou questionamentos, passemos ao nosso 

campo de estudos. No tocante ao projeto político-pedagógico do curso de enfermagem da 

faculdade particular em estudo, podemos dizer que este se aproxima de interesses e 

pressupostos previstos nas diretrizes curriculares, diretrizes essas norteadoras de sua 

elaboração, e busca, por meio de seus marcos referenciais e matriz curricular (Anexo IV), 

uma formação de agentes transformadores da realidade dentro de um contexto de 

integralidade. Para tanto, apresentamos a seguir alguns aspectos relevantes mencionados no 

projeto pedagógico do curso e que integram um referencial do perfil do egresso desejado e 

que, posteriormente, será abordado em consonância com o proposto pelas diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de graduação em Enfermagem (QUADRO 6). 

 

QUADRO 6 – PP CURSO DE ENFERMAGEM - ASPECTOS RELEVANTES 
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PROPOSIÇÕES DO PP 

 
DA JUSTIFICATIVA: 

- são embutidas finalidades referentes ao preparo do “enfermeiro cidadão”, capaz de atender à 

demanda da globalização e comprometido com a qualidade de vida do ser individual e 

coletivo por sua competência técnica e científica e posicionamento ético-político. Justifica-se 

ainda pelo norte filosófico de profissionais inseridos dentro de um contexto de humanização 

em saúde, capaz de compreender sua natureza humana e responsabilidade social. 

 

DOS OBJETIVOS: 

- busca a formação de enfermeiros generalistas, humanistas, críticos e reflexivos da realidade 

humano-social na qual estão inseridos, criativos para o exercício da enfermagem, capazes de 

intervir no processo saúde-doença, tendo em vista sua constituição “histórico-social” e 

responsabilidade social; nesse contexto estão embutidas competências técnicas e científicas, 

além de políticas, éticas e pedagógicas, além da construção de saberes inerentes à 

indissociabilidade da tríade: ensino, pesquisa e extensão. 

 

DO MARCO REFERENCIAL 

- tem suas bases conceituais fundamentadas na filosofia, sociologia e psicologia, abarcando 

conceitos de educando, educação, ensino, enfermagem, saúde, processo de trabalho do 

enfermeiro, qualidade de vida e inclusão social; para a sustentação da concepção de 

formação proposta baseia-se em um referencial teórico-metodológico, denominado marco 

teórico, que pauta sua orientação nas relações educando-educador, nas dimensões que 

envolvem o processo de trabalho do enfermeiro, nos princípios de totalidade, diversidade e 

complexidade, na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão por meio de processos 

interdisciplinares. 

 

Fonte: Ferla. Ano: 2009 

 

Ao observarmos o quadro 6, este nos traz alguns aspectos significativos acerca de três 

itens, particularmente, mencionados no Projeto Pedagógico, estando eles voltados à 

justificativa, aos objetivos e ao marco referencial. 
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 No tocante à justificativa e aos objetivos, podemos perceber que estes se voltam à 

importância atribuída à formação de um enfermeiro que seja capaz de interagir com o 

contexto no qual se insere no cotidiano de sua prática profissional, aliado à competência 

técnica e científica, além, e não menos importante, do posicionamento ético-político. Isso 

porque se entende a formação como a possibilidade de proporcionar um cuidado que seja 

mais humanizado com vistas à responsabilidade social desse ser coletivo. Trata-se, pois, de 

caminhar para a produção humana marcada pela opção valorativa do homem em nosso tempo 

histórico.  

Ainda que possamos entender a necessidade de uma (re)significação do perfil do 

profissional enfermeiro, no sentido de buscar relações mais éticas e humanizadas, um tanto 

quanto profundo e subjetivo, observamos que atitudes, ou melhor, razões mais objetivas têm 

sido apontadas. Dentre elas, destacamos a exigência das Políticas Públicas de Educação, por 

meio das Diretrizes Curriculares Nacionais, além da própria competitividade do mercado de 

trabalho que busca posturas relacionais como mais uma referência de competência 

profissional. E aqui, mais uma vez, destacamos a importância das relações interpessoais como 

alicerce a essa proposta de formação. 

Como podemos observar, o projeto pedagógico propõe uma perspectiva integradora à 

ação pedagógica, uma vez que suscita um projeto interdisciplinar capaz de substituir o 

produzir e transmitir conhecimento por uma proposta de ampliação da visão de mundo, do ser 

e da sociedade. Contudo, mesmo visando a uma nova proposta de construção curricular e, 

portanto, de formação, nos deparamos ainda com a ótica de um sistema educacional marcado 

pela fragmentação do conhecimento e, portanto, do indivíduo - disciplinar. 

No intuito de favorecer nossa análise, apresentamos também a seguir, um quadro 

resumo do marco referencial proposto pela instituição em estudo. 
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QUADRO 7 - QUADRO RESUMO DO MARCO REFERENCIAL FEPAR 

 

 
Fonte: PPP/FEPAR. Ano: 2006 

 

  

 Quanto ao marco referencial, podemos observar sua divisão por meio de três 

dimensões: marcos conceituais, teóricos e sistematizadores, cada qual fundamentado em bases 

conceituais que embasam o perfil do egresso desejado no seu processo de formação. Com 

relação ao marco conceitual, a questão principal está voltada a que alunos pretende-se formar, 

tendo como pano de fundo bases da filosofia, sociologia e psicologia. Nesse momento do 

projeto pedagógico encontramos os preceitos propostos pelas DCNs em consonância com as 

teorias do ensino por competências ou pedagogia das competências, voltados ao aprender-

conhecer, aprender-fazer; aprender-conviver e aprender-intervir. Trata-se, pois, de referências 

aos princípios pedagógicos que foram se incorporando e que, hoje, permeiam o currículo de 

formação em enfermagem, cujo foco está voltado ao aluno, tendo o docente como facilitador 

desse processo. 
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Em contraponto temos o marco teórico que nos apresenta formas de realizar a 

concepção de formação desejada. Interessante observar que, ao pontuar tais aspectos 

relacionados a conteúdos, metodologia e métodos avaliativos, o marco teórico encontra-se em 

dissonância ao marco conceitual, uma vez que apresenta, especialmente no item metodologia, 

a relação transmissora e condicionada de conteúdos, muito embora aliados à problematização 

e salvaguardados por princípios de totalidade, teoria-prática, diversidade e complexidade. 

Entendemos, assim, que se trata de não secundarizar a aquisição de conhecimentos, 

mas de agregá-los ao saber sistematizado, científico e tecnológico como integrantes nucleares 

para a formação desse profissional, não sendo possível abrir mão de saberes oriundos de 

outras áreas de conhecimento, mas de fazer avançar o cuidado e o entendimento humano 

como centrais na assistência à saúde. 

 Com relação ao marco sistematizador, esse se refere à forma de integrar linhas de ação 

no campo institucional. Sendo assim, diversas estratégias são traçadas como a maneira de 

como as disciplinas são estruturadas, onde podemos observar, na matriz curricular do curso 

em anexo, a preocupação com a articulação destas, em forma de eixos integralizadores 

divididos em áreas temáticas que propõem, em cada fase do curso, suplantar as necessidades 

de formação de um sujeito múltiplo (cuja preocupação não somente está voltada à profissão, 

mas também à vida, onde também fica evidenciado por meio das intervenções do GAMA – 

Grupo de apoio multiprofissional ao aluno), ético e com responsabilidade social, além de um 

profissional consistente, no que se refere ao processo de trabalho, apto a desenvolver o 

cuidado qualificado almejado. 

O Sistema Educacional Brasileiro tem passado por diversas mudanças nos últimos 

tempos, segundo Schmidt (2003), mudanças essas necessárias e provocadas pela 

implementação da LDBEn n. 9394/96 e sua regulamentação. Em meio a tantas 

transformações, faz-se mister relembrar que fruto disto constitui o currículo, constituindo este 
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o fundamente de qualquer sistema de ensino e o elemento nuclear do projeto pedagógico. Isso 

posto, podemos entender que se trata, pois, de conexões entre o que é ensinado e o que é 

aprendido da e para a sociedade e que foram sendo modificadas e reestruturadas ao longo dos 

tempos, perpassando por diversas possibilidades de entendimento do processo educacional, 

ora assumindo posições mais conservadoras, ora demonstrando atitudes mais renovadoras.  

 É nesse sentido que analisamos este projeto pedagógico do curso de enfermagem de 

uma instituição particular da cidade de Curitiba, no intuito de entender em que medida 

posições mais conservadoras, aqui consideradas como disciplinares e pautadas apenas na 

emissão de conteúdos, ou renovadoras, voltadas ao pensamento mais crítico, problematizador 

e ético, são detectadas objetivamente no projeto pedagógico do curso.  

  Por fim, entendemos que tal proposta pedagógica do curso de graduação em 

enfermagem da Faculdade Evangélica do Paraná volta-se ao equilíbrio para a formação 

técnico-científica e humana, em consonância com os encaminhamentos das políticas 

educacionais em vigor. 

   

 

5.2  PARADIGMA ÉTICO HUMANISTA – UMA VISÃO ACADÊMICA 

 

 

Cada vez mais deparamo-nos com cobranças políticas e sociais no intuito de propiciar 

uma formação profissional que possibilite o estabelecimento de relações mais éticas e 

humanas. Segundo Matos (2006), tais relações, indo além do cumprimento dos princípios da 

Bioética (beneficência, autonomia, não-maleficência, justiça), requerem um comportamento 

profissional pautado no “cuidado” com o ser humano, sendo este baseado no acolhimento, no 

respeito e no vínculo. A busca por uma formação humanística, portanto, deve-se a uma 
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perspectiva alicerçada no homem e para o homem, onde são consideradas suas 

potencialidades criativas, respeitando as diferenças e individualidades e visando condições de 

vida dignas. 

Corroborando, com Pessotti (1996, p.446-447), temos que: 

 

 

A idéia básica aqui é a de que os valores, ou significados dos objetos, atos, 
ou eventos, os tornam emotivamente carregados, dotados de valências 
positivas e negativas e, assim, dotados de função. Os valores passam a 
exercer algum tipo de determinação, de controle não só sobre as escolhas 
mais decisivas ou sobre as relações interpessoais: eles atuam também sobre 
os órgãos e sistemas da machine humaine. Se, quando a pele de uma criança 
é espetada por um espinho ou por uma agulha, as estruturas sensoriais e a 
fibra nervosa reagem às propriedades físicas do estímulo, o sistema nervoso 
central, necessariamente, reage; também, aos significados ou valores que 
esse evento possui, graças à história pessoal dessa criança. Em resumo, o 
homem que o médico trata é o velho homem da Filosofia: o homem que é a 
“medida de todas as coisas”, “criador de valores”, exposto às forças da 
natureza, como um caniço açoitado pelo vento, “mas um caniço que pensa”, 
como escreveu Pascal, e que se assusta. 

 

 

E acrescenta, 

 

 

Tratar a machine humaine implica conhecer, ou pelo menos, admitir essa 
individualidade, até fisiológica, de cada homem. Em suma, nenhum médico 
consegue tratar só do corpo doente, ainda que o pretenda ou professe. 
Qualquer relacionamento entre pessoas é, em alguma medida, um encontro 
(mais ou menos harmônico) entre diferentes sistemas de valores e 
significados que cada uma delas atribui aos objetos, às ações, às palavras 
(PESSOTTI, 1996, p. 447). 

 

 

Tendo, pois, como pano de fundo as implicações de uma formação ética e humanística 

do profissional de saúde, trazemos à tona a análise dos discursos dos sujeitos do processo de 

pesquisa (Apêndices E e F), tendo sido realizada pelo método proposto por Bardin (1977), 
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estando presentes os discentes e docentes do curso de graduação em enfermagem, quando na 

sua compreensão, bem como atuação, dentro do paradigma que entendem como ético-

humanista. 

Nestes discursos são analisados, além do entendimento desse olhar de formação, 

aspectos tais como métodos de ensino e inovações tecnológicas e pedagógicas, a existência do 

desenvolvimento ou promoção interdisciplinar, as formas e manejos referentes ao 

relacionamento interpessoal, bem como a capacidade de negociação, mudança e trabalho em 

grupos, os quais acabaram por emergir categorias relacionadas a esse contexto. 

Com relação às categorias, portanto, estas foram elencadas de forma a permitir o 

entrelaçar de informações emanadas dos sujeitos, seguindo a análise de conteúdo de Bardin 

(1979), sendo explanadas a seguir: Totalidade / Multidimensionalidade; Interdisciplinaridade / 

Disciplinaridade / Dicotomia Teoria-Prática; Relações Interpessoais / Competência 

Interpessoal.  

 

 

5.2.1  Totalidade / Multidimensionalidade 

 

 

- Severino, retirante, / deixe agora que lhe diga: / eu não sei bem a resposta 
/ da pergunta que fazia, / se não vale mais saltar / fora da ponte e da vida / 
nem conheço essa resposta, / se quer mesmo que lhe diga / é difícil defender, 
/ só com palavras, a vida, / ainda mais quando ela é esta que vê, Severina / 
mas se responder não pude / à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu / 
com sua presença viva. 
 
E não lhe há melhor resposta / que o espetáculo da vida: / vê-la desfiar seu 
fio, que também se chama vida, / ver a fábrica que ela mesma, 
/teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco / em nova vida 
explodida / mesmo quando é assim pequena a explosão, como a ocorrida / 
como a de há pouco, franzina / mesmo quando é a explosão de uma vida 
Severina. 

 
(João Cabral de Mello Neto, Morte e Vida Severina) 
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Para enfatizar a categoria voltada à totalidade e multidimensionalidade, como fatores 

inerentes à vida humana e à concretização da existência do ser, tomo a liberdade de apresentar 

um trecho da obra de João Cabral de Mello Neto, “Morte e Vida Severina”, que trata do 

caráter autopoético da vida.  Nesse contexto, Mattos (2008) nos faz refletir sobre a maneira 

como os estreitamentos da vida podem estabelecer limites patológicos e como o profissional 

de saúde deveria se pautar pelo esforço de alargar esses limites, independente destes terem 

sido produzidos pela miséria socialmente construída ou, mesmo, produzidos 

independentemente da miséria. Como nos remete esse autor, seria esse o sentido ético-político 

mais fundamental que deveria orientar o trabalho e a formação em saúde (2008, p. 321). 

Trata-se, pois, de assegurar, por meio de prática de cuidados que entendam o indivíduo como 

ser integrante de uma complexa teia de relações, a continuidade da vida deste, do grupo social 

onde estes se inserem, ou, mesmo, da própria vida da espécie.  

 Sendo assim, a necessidade da ênfase na formação do enfermeiro dentro de uma 

concepção de desenvolvimento total da pessoa, explicitando a idéia de dar valor às dimensões 

éticas e culturais, proporcionando meios de compreender o outro, na sua especificidade, e de 

compreender o mundo, são fatores abordados durante nossa análise e cujo recorte subsequente 

ilustra esta questão: 

 

Essa importância ético-humanista tem que ver na formação do aluno 
quando ele consegue observar o indivíduo como um todo [...]; ele consegue 
perceber este indivíduo e inseri-lo em um contexto, seja ele social, 
econômico, tendo a visão do todo deste paciente, é por isso que é 
extremamente importante que o aluno tenha esta formação, para deixar de 
ver somente a doença que o paciente apresenta naquele momento, e o que 
levou este indivíduo a chegar nestas condições . P1 
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 Para Behrens (2009), a forte influência do avanço paradigmático nas ciências, levou a 

uma nova visão de mundo. Dessa forma, diz o mesmo autor, o grande desafio da visão 

totalitária do indivíduo, ou holística, está em superar o saber fragmentado que se instituiu com 

o positivismo no processo pedagógico.  

 Capra (1982, p.259), nos aponta que a nova visão da realidade baseia-se na 

consciência do estado de inter-relação e interdependência essencial de todos os fenômenos – 

físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais.  Tal visão, segundo esse autor, transcende 

as fronteiras disciplinares e conceituais, devendo ser explorada no âmbito de novas 

instituições.   

 Com relação ao exposto, podemos entender que a implementação efetiva de uma nova 

concepção de formação ainda caminha a passos lentos na medida em que busca, 

especialmente por meio de adequações curriculares, traçar novas estratégias que atinjam o 

propósito de formação esperado e/ou almejado. Tal perspectiva é evidenciada pelos sujeitos 

de pesquisa quando em sua percepção dessa dimensão ética e humanista no processo de 

formação do enfermeiro, enquanto docentes, 

 

 

[...] ela é um ideal de formação, porém acredito que como toda realidade 
tem lá sua própria dialética na prática ainda estamos um pouco distantes da 
efetividade. [...] acredito que temos que preparar melhor nossos docentes, e 
não só eles mas também as próprias instituições de formação têm que se 
preparar nas suas condições tecnológicas, nas suas condições físicas, para 
que o ambiente de formação seja realmente um ambiente que tenha 
condições para efetivar esta percepção e torná-la algo mais concreto fora 
do seu próprio discurso. P2 
 
Mesmo sendo uma dimensão essencial, quando nos inserimos nas 
instituições como supervisores de estágio ou ensino clínico, percebemos que 
há uma dissonância entre o discurso ético-humanista “pregado” na 
academia e as exigências do mundo do trabalho [...]. Então, para mim, essa 
dimensão ainda encontra-se incipiente nos serviços de saúde, o que 
distancia a academia da prática profissional do futuro enfermeiro. P3 
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Acredito que esse contexto é muito pouco discutido e trabalhado dentro de 
sala de aula. P4 
 
Pra ser sincero, nunca ouvi falar de paradigma ético-humanista. A 
terminologia de ética é clara, a terminologia de humanização também, 
agora dizer que isso constitui um paradigma, pra mim, é uma novidade. P6 

 

 

e, enquanto discentes,  

  

 

Penso que não há um paradigma pré-determinado no processo de formação 
acadêmica. A2 
 
Na formação acadêmica esse paradigma é abordado de forma direta e 
indireta. A3 
 
Bom professora, penso que a questão da ética (profissional) é pouco 
trabalhada na graduação de enfermagem, mesmo porque, nos deparamos 
com vários profissionais da enfermagem, na prática, sem ética. A5 

 

 

 De um modo geral, as respostas apontam para os sujeitos inseridos no processo de 

formação e na prática, referente ao preparo desses profissionais para um amadurecimento 

precoce capaz de servir como ferramenta para transformação da realidade dos serviços de 

saúde, bem como à política institucional, na qual percebemos a necessidade de pensar a 

concretização do discurso das IES por um ideário profissional em contraponto às imposições 

das instituições de saúde de onde a realidade de atuação emana.  

Em síntese, a mudança de paradigma na assistência à saúde e, portanto, na formação 

desses profissionais, especialmente aqui mencionado a do enfermeiro, envolve a formulação 

de novos modelos conceituais, a criação de novas instituições e a implementação de novas 

políticas. Observamos, pois, a tentativa de adequação a esses parâmetros no processo de 

formação do enfermeiro, porém, ainda distantes, como podemos visualizar nas falas acima, de 
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um contexto mais amplo que permeia ainda em nossos tempos a sociedade de uma forma 

geral. Entendemos, portanto, que não se trata apenas de reescrever um projeto pedagógico ou 

alterar uma matriz curricular, mas de empreender forças às mudanças de atitudes e 

pensamentos de todos os envolvidos nesse processo e que convirjam para o entendimento do 

homem como um ser inteiro, total, holístico e multidimensional.   

 

5.2.2  Interdisciplinaridade / Disciplinaridade / Dicotomia Teoria-Prática 

 

 

“Diante do colar 
-belo como um sonho- 

Admirei, sobretudo, 
o fio que unia as pedras 

e se imolava anônimo 
para que todos fossem 

um...” 
 

(D. Helder Câmara) 
 

 

Desde outrora, a humanidade se defronta com o desafio da fragmentação, de onde a 

grande especialização do conhecimento vem sendo estudada e criticada. Dessa crítica ao 

pensamento científico, tido como tradicional, outros caminhos vêm surgindo, sendo um deles 

o da interdisciplinaridade. É por meio desses novos caminhos, portanto, que vamos 

entendendo e contestando cada vez mais as ciências, especialmente a ciência médica, por 

meio do modelo biomédico, fortemente arraigado na educação em saúde.   

 As disciplinas, ou corpos de conhecimentos, segundo Luck (2007), foram construídos 

a partir de um paradigma teórico-metodológico que norteou a determinação da visão 

especializada de mundo, centrado nas proposições de Descartes e Newton, combinando 

empirismo e lógica formal. Sendo assim, a disciplinaridade e ensino por disciplinas 
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fragmentadas se constrói mediante a aplicação dos princípios da delimitação interna, do foco 

no objeto próprio de análise, pela decomposição de problemas em partes separadas e sua 

ordenação posterior, através do raciocínio lógico formal, caracterizado pela regra da exclusão 

do que é e do que não é. Dessa forma, podemos dizer que a disciplinaridade constitui uma 

visão limitada para orientar a compreensão e entendimento da realidade tão complexa dos 

tempos atuais, bem como da atuação em seu contexto.  

 Em contraponto a isso, emana a prática interdisciplinar, numa tentativa de superação 

da fragmentação e linearidade, tanto no processo de ensino como de aprendizagem. 

Para Japiassu (1976, in Rossi 2004), a interdisciplinaridade é uma resposta sintomática 

da situação patológica em que se encontra, hoje, o saber. Complementa dizendo que o exagero 

das especializações conduz a uma situação de “inteligência esfacelada”, que produz um “saber 

em migalhas”. Sendo assim, a interdisciplinaridade propõe uma reformulação das estruturas 

de ensino superior, o que privilegia um ensino de interconexões, diferentemente da 

disciplinaridade que, segundo Vilela e Mendes (2003 in Rossi 2004) parte do preceito de 

disciplina como “uma progressiva exploração científica especializada numa certa área, 

limitada por fronteiras que, por sua vez, delinearão os objetivos materiais e formais, os 

métodos e sistemas, os conceitos e teorias; em resumo, o ensino de uma ciência”. 

Isso posto, entendemos que o enfoque disciplinar nos cursos de graduação é 

resultado de uma postura científica que promoveu a excessiva especialização e fragmentação 

o que resultou em alienação e depauperamento do ser humano. Por conseqüência, o 

conhecimento acaba sendo fragmentado pela própria estrutura universitária, dificultando o 

convívio na diversidade e tornando a prática profissional um grande desafio ao enfermeiro 

inserido nesse universo.  

Em consonância, versam as falas a seguir: 
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Nós vemos dentro do curso disciplinas específicas para isso, nós temos ética 
e humanização, nós temos relações interpessoais, que preparam o aluno 
para ter esta visão [...]. P1 
 
[...] há uma série de disciplinas que já vem trabalhando esta questão de 
dimensionar a formação dentro de uma concepção ético-humanista, e nós 
temos as disciplinas de caráter social, as disciplinas humanas e, 
particularmente, a disciplina de relações interpessoais [...]. P2 
 
Olha, eu não tenho conhecimento profundo de todas as disciplinas do 
curso...Domino bem a Semiologia e Semiotécnica (teoria e ensino clínico) e 
estágio curricular supervisionado, então vou responder considerando essas 
duas. Na semiologia, seja teoria ou ensino clínico, essa concepção é difícil 
de ser abordada, já que a parte técnica é muito evidenciada. P3 
 
Dou como exemplo a minha própria disciplina (fisiologia), que apesar de 
ser considerada uma disciplina básica, oferece várias oportunidades para 
tal valorização. P4 
 
No curso de enfermagem tentamos valorizar este paradigma desde o 1º 
período do curso, segundo os eixos e as disciplinas integrantes na matriz 
curricular. P5 
 
Se eu não conheço o paradigma, como eu posso ver estimulação disso no 
curso? P6 

 

 

Podemos observar, por meio dos apontamentos acima, que sinais do paradigma 

incutidos no processo de formação são apontados como evidentes em disciplinas e nos 

estágios, exceto ao sujeito P6 que desconhece tal concepção. Trata-se de disciplinas que têm a 

intencionalidade de dimensionar a formação, sejam elas teóricas ou práticas, quando no 

direcionamento da interlocução ao longo da formação, e de estágios ou ensinos clínicos que 

demonstram a relação pontual e direta com a prática da práxica (relação teoria-prática) com 

vistas ao futuro profissional.  

Tendo em vista o exposto, acreditamos que existe ainda incipiência na aplicabilidade 

prática da metodologia interdisciplinar na realidade do ensino superior, porém há indícios de 

um encaminhamento para superação, tanto quando nos atemos ao que propõem hoje as DCNs 

que direcionam os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, como já nas estratégias de 
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implementação, mesmo que embrionárias, em matrizes curriculares de instituições que 

almejem uma mudança concreta para o alcance real de um ideário de formação em 

enfermagem. 

 

 

5.2.3. Relações Interpessoais / Competência Interpessoal 

 

 

As ações cotidianas da enfermagem, segundo Medeiros (2001, p. 11), têm denotado a 

fragilidade de estudos que podem compreendê-la em seu ato pedagógico, especialmente nos 

cursos de graduação. De características técnicas desde seu surgimento, a profissão é 

reconhecida por suas atividades práticas. Tal visão de praticidade ao longo do percurso 

histórico em enfermagem caracterizou-se, até meados da década de 70, em formar 

profissionais com excelência técnica em prol de um caráter crítico que pudesse garantir a 

profissão seu significado epistemológico crítico. Sendo assim, o pensar, por um viés técnico, 

tornou-se um ato mecânico.  

Ainda segundo o mesmo autor, das várias e intensas situações vivenciadas no processo 

de ensino-aprendizagem, pode-se estabelecer que as interações sociais, tomadas como fato 

pedagógico em suas intervenções, provocam mecanismos nas relações interpessoais que 

eclodem na construção individual do conhecer. Os aspectos da complexidade do homem, por 

sua vez, que nascem e renascem do cotidiano das relações interpessoais, permitem que se 

lance um olhar sobre conceitos de nascimento e renascimento engajados nos desafios que se 

impõem à realidade... realidade humana. 

De acordo com Del Prette (2007), quando nos propomos a refletir a temática das 

relações interpessoais em uma perspectiva sistêmica, a decomposição do desempenho social 
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em diversificados níveis de habilidades, supondo-as sempre em um contínuo e não em uma 

relação dita dicotômica, faz sentido apenas se entendermos o desempenho como conjunto de 

subsistemas do indivíduo em integração com seu ambiente. Sendo assim, o ambiente não se 

refere apenas a situações específicas, mas também a contextos como os da família, escola, 

cultura e sociedade. Trata-se de formar não só o enfermeiro, mas um enfermeiro cidadão, 

capaz de estabelecer em sua vida pessoal e profissional relações igualitárias, fraternas e 

amistosas. 

Tendo em vista o exposto, trazemos algumas falas dos sujeitos de nossa pesquisa que 

nos incitam a corroborar não só com a necessidade, mas com indissociabilidade de um 

processo de formação elencado também ao saber humano. 

 

A gente percebe um amadurecimento do aluno... é um aluno mais atencioso, 
que realiza as coisas com mais critério[...]. P1 
 
[...] nós percebemos algumas situações em sala de aula que os alunos já 
utilizam as competências, já se assumem nestas competências... nós 
percebemos como é que eles estão fazendo a transposição de toda a parte 
teórica desta disciplina (relações interpessoais) nas suas relações 
interpessoais dentro dos campos de estágio...já são capazes de tomar suas 
decisões, são capazes de fazer suas negociações, já têm um olhar crítico, 
sobre as relações interpessoais da equipe. P2 
 
Como futuro gestor, esse profissional necessita mobilizar diversas 
competências no seu cotidiano para o bom andamento do processo de 
trabalho da enfermagem e sem as relações interpessoais, essa mobilização 
pode não acontecer ou acontecer de maneira ineficaz...a disciplina de RI é 
um  alicerce para que estas possam ser exploradas em maior profundidade. 
P3 
 
[...] no nosso curso as aulas teóricas buscam preparar este indivíduo no seu 
contexto psicológico, na sua integração social e profissional, assim como no 
seu desempenho fazendo com que se sintam funcionalmente competentes no 
contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais eles convivem. P4 
 
[...] a boa comunicação intrapessoal que eles têm que fazer, e isso 
proporciona o processo de crescimento. P6 
 
[...] é nos ensinado esse paradigma a cada aprendizado de técnica de 
enfermagem, cuidados de enfermagem, porque só poderemos oferecer um 
cuidado de qualidade se formos tanto éticos quanto humanos na realização 
deste. A3 
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Nas situações de relações pedagógicas, as experiências vividas ricamente, na grande 

maioria das vezes, acabam por satisfazer formas mais efetivas de relacionamento, 

desencadeando construções de aprendizagem outrora inimagináveis.  

Quando olhamos as relações na educação, nos diz Souza (2004), observamos quão 

desgastadas estão, baseadas quase que somente no ensino de conteúdos fatuais, sem nenhum 

significado ou sentido para alunos e professores. Almeida (2001 in Souza 2004) nos fala das 

habilidades de relacionamento interpessoal, “o olhar atento, o ouvir ativo e o falar autêntico”, 

que podem ser desenvolvidas pelo professor, ao mesmo tempo em que os alunos também as 

desenvolvem. Esse desenvolvimento é possível, segundo o mesmo autor, por meio do 

exercício cotidiano do “olhar”, do “ouvir” e do “falar”, como atividades que vão além do que 

se vê na aparência, do significado das palavras ditas e de uma fala unilateral, que contém 

somente um ponto de vista (nesse momento eu os convido a retornar à página 05 para uma 

breve reflexão sobre o que nos fala, brilhantemente, o poeta Fernando Pessoa). 

“Ver de novo, olhar o novo é um exercício imprescindível quando estamos 

interessados nas relações interpessoais. Isso porque muitas vezes nos habituamos à rotina da 

aula, guiando-nos por determinado formato que obscurece nosso olhar, “desativa” nosso ouvir 

e aliena nosso falar” (SOUZA, 2004, p.48). 

Num cenário de constantes mudanças, aprender a conviver continua sendo um grande 

desafio, fruto de uma história da humanidade marcada por conflitos e onde se torna difícil 

desestimular os preconceitos e hostilidades, resolver conflitos latentes ou emergentes, enfim, 

descobrir de forma progressiva o outro sem esquecer que ele é apenas humano, como você, 

como eu, como  nós. 
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 Com relação aos discentes egressos, elencados ao questionário, foi realizado um caso 

para análise e condução, referente ao processo de trabalho desse profissional e dentro do que 

consideram um processo de formação ético e humanista, no qual foram analisados aspectos 

inerentes ao desempenho cognitivo, técnico e atitudinal (Apêndice F) expressos a seguir como 

marcas ou sinalizações da importância das relações interpessoais na formação e na prática do 

enfermeiro. 

 

 

5.2.4 Marcas da importância das Relações Interpessoais na formação e na prática do 

enfermeiro 

 

 

Na tentativa de identificar de que forma tem se configurado o paradigma ético-

humanista na formação dos alunos, buscamos sinalizações que apontassem para a percepção 

destes, bem como a importância atribuída às relações interpessoais na formação e na prática 

profissional.  

Dessa forma, um fator apontado pelos discentes quando na análise do estudo de caso 

proposto traz à tona uma especificidade que não pode ser deixada aquém ao falarmos do perfil 

do egresso esperado dentro de um paradigma ético-humanista. Tal fator diz respeito às 

relações interpessoais no processo de gestão, Assim articulados em índices inerentes a 

aspectos cognitivos, técnicos e atitudinais, que prevaleceram durante as respostas. Para 

ilustrar tais aspectos, retomam-se alguns trechos expostos referentes aos aspectos cognitivos 

apresentados, 
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Procedimentos como a PCR tem a prioridade, passagem de sonda vesical e 
outras problemáticas que não coloquem em risco a vida do cliente podem 
ser deixados para posteriormente. A1 
 
Primeiramente iria até o setor de cardiologia para o atendimento da parada 
cardiorespiratória...após iria ver o paciente em ventilação mecânica... 
[...]orientar os funcionários sobre a realização e cuidados que precisam ter 
com esse paciente. A2 
 
[...] priorização: devido à situação organizaria a assistência de enfermagem 
aos colaboradores.A3 
 
[...] delegando funções quando possível... o primeiro passo é resolver as 
paradas simultâneas, visto que são casos de extrema urgência, com alto 
risco de morte. 

 

 

aspectos técnicos, 

 

 

Logo depois iria tentar providenciar o material necessário para passagem 
do dreno de tórax e para o cateterismo vesical. A2 
 
Buscar suprir a necessidade de intervenções de enfermagem durante o 
período...[...] auxílio na aspiração de traqueobrônquica, pois o paciente 
está em ventilação mecânica; passagem de sonda vesical[...]A3 

 

 

e aspectos atitudinais,   

 

Buscaria ajuda e compreensão com os colegas médicos e equipe de 
enfermagem. [...] ter muita calma e cautela para a priorização de 
emergências. E ainda que o trabalho em equipe faz a diferença sim! A1 
 
Manter a calma e tranqüilidade para saber a melhor maneira de agir diante 
as circunstâncias não favoráveis... Verificar quantos colaboradores que 
estão no hospital trabalhando e qual o setor que está mais necessitado de 
atenção...[...] conversar com o colaborador autoritário sobre seu trabalho e 
tentar chegar a alguma solução juntamente com este[...] conversar com o 
colaborador da unidade X sobre a dificuldade da postura dele diante o 
trabalho e seus colegas, mostrando que ele é um colaborador importante, 
principalmente por sua habilidade técnica, porém está gerando 
conflitos/dificuldades no trabalho[...]. A2 
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Realizar planejamento de pessoal para as unidades de cuidados mais 
críticos.[...] conversas que se perceber que não surte muito efeito já fica 
como uma advertência verbal...se isso não resolvesse seguiria as “normas” 
da instituição quanto às punições para os funcionários, tais como 
advertência escrita e suspensão.A3 
 
Em relação à falta de funcionários nos setores, e em relação ao funcionário 
autoritário, infelizmente não são casos urgentes, então acabam ficando em 
segundo plano... eu reorganizaria os funcionários cujos setores estão 
desfalcados em suas atividades, no modelo funcional de escala de 
atividades[...] no caso do colaborador que não colabora, mesmo tentando 
“acalmar” a equipe e os familiares, acredito que não será o melhor dia 
para tentar resolver esta questão, pois as tarefas de fato urgentes terão 
tomado praticamente a noite toda. Esta afirmação não quer dizer que a 
questão não será resolvida, pelo contrário: acredito que esta questão deve 
ser resolvida com calma, na presença das supervisoras que estão faltando, 
em um momento oportuno. A4 

 

 

 Com relação ao exposto nas falas dos sujeitos e referente aos aspectos atitudinais, 

cognitivos e técnicos, podemos destacar alguns fatores relevantes, como: cognitivos e técnicos 

– prioridade de atendimento relacionado ao grau de gravidade dos pacientes e situações 

adversas; orientação aos colaboradores (educação em serviço); conhecimento científico prévio 

para resolução de problemas e atendimento qualificado; processo de trabalho relacionado ao 

planejamento e organização; atitudinais – calma e cautela; traçado de prioridades; visão 

totalitária para implementação de ações; desenvolvimento de relações interpessoais centradas 

nas prioridades de atendimento, especialmente voltadas aos colaboradores; liderança 

democrática e autoritária contextualizadas; postura profissional adequada frente a situações 

conflituosas e de raciocínio rápido e lógico; e o trabalho em equipe.  

 Com base nos fatores relacionados, podemos perceber, a priori, diversos aspectos que 

nos suscitam maior atenção. Um exemplo e fato interessante é o da dificuldade de dissociar 

aspectos cognitivos e técnicos quando na análise preliminar dos dados. Muito embora 

permaneçam separados estruturalmente, podemos identificar a proximidade entre falas e 

condutas que permite a esses fatores constituírem realmente indissociáveis. Entendemos assim 
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que a área de saúde, de um modo geral, necessita do conhecimento técnico-científico, uma 

vez que corresponde à atuação desse profissional e gera segurança para as relações intra-

hospitalares, seja entre profissionais, pacientes, familiares, entre outros. Além disso, também 

podemos identificar atitudes, posturas e condutas pautadas em conhecimento técnico-

científico prévios, além da habilidade de comunicação e resolução de problemas 

implementados ao longo do caso selecionado para análise. 

Por fim, entendemos que seja no contexto gerencial ou em qualquer outro de sua área 

de atuação, o enfermeiro apresenta-se como um profissional da equipe de saúde capaz de 

vivenciar a construção, as repercussões e os resultados do trabalho vivo. Isso é possível 

devido a sua inserção nos processos de trabalho e relaciona-se ainda ao seu potencial 

mediador e articulador que se faz alicerçado pelas relações interpessoais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Mas aprendi que, num hospital, por mais que ele seja bom, você passa a ser 
um número. Sofri muito com isso. Chega de manhã, o cara tem de dar banho 
em você e em mais trinta. Então ele me lava como se estivesse lavando um 
banheiro. É mais um número. Vira de um lado, vira do outro, e pronto. Isso 
não é só no hospital público, não, o outro hospital onde fiquei é particular, e 
caro. E lá teve um enfermeiro que, para lavar meu sovaco, me puxou pelo 
ferro ortopédico que tive de colocar no braço esquerdo. Quase morri de dor. 
(Marcelo Fontes Nascimento Santa Ana – Marcelo Yuka – o Rappa – Veja, 
2001) 12. 

 
 

 

Não é de “praxe” finalizar um estudo com esse tipo de comentário, como o 

apresentado durante uma entrevista com Marcelo Yuka, mas eu não poderia de deixar de 

trazê-lo à tona, especialmente quando penso em que tipo de profissional estamos formando 

hoje. 

É escandalosamente triste e gritante a forma como o profissional de enfermagem é 

retratado inúmeras vezes pelos clientes por ele assistidos. Como se não bastasse um tabu 

histórico que ainda prevalece na enfermagem (como os de que enfermeiras são prostitutas e 

enfermeiros são homossexuais), ainda nos deparamos com situações como a relatada acima, 

com a falta de respeito e humanização do cuidado. Infelizmente o fato relatado não está 

totalmente alienado da prática profissional exercida por muitos nos dias de hoje. Trata-se, tão 

somente, de esquecer para quem se faz, levando em consideração o fazer incessante, técnico 

exclusivamente e dentro de um período predeterminado.  

Ao contrário do que se vê, está a tentativa, por meio da formação dentro de um 

paradigma ético-humanista, de ensinar o humano a ser, novamente, humano. Nesse contexto, 

privilegiamos o que consideramos alicerce desse processo de formação: as relações 

interpessoais; relações essas que se estabelecem entre os pares e que constituem fundamental 

                                                 
12 Entrevista realizada com Marcelo Yuka em 17 de Janeiro de 2001, Revista Veja, por Lucila Soares. 
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para o exercício profissional em enfermagem. Tal pressuposto é compactuado com os achados 

nesse estudo, e que comprovam a importância e relevância dessa perspectiva de formação, 

onde a preocupação volta-se não só à competência técnica e científica, mas também à 

capacidade e habilidade interpessoal que se adquire e/ou desenvolve à medida em que é 

trabalhada durante a graduação, e que constitui ferramenta indispensável ao exercício da 

enfermagem enquanto profissão preocupada com o cuidado humano.  

Nos remetendo às categorias de análise emanadas dos sujeitos durante esta pesquisa, 

entendemos que estas refletem, ou melhor, clarificam a percepção do paradigma ético-

humanista dentro do processo de formação. A primeira categoria intitulada Totalidade / 

Multidimensionalidade, vai ao encontro ao proposto pelas diretrizes curriculares quando prevê 

a formação voltada às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade e que contribui para 

a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais, envolvendo o ser cuidado dentro de um contexto de vida e não de 

“uma peça” doente e que necessite de reparos. Demonstra ainda os dilemas pontuados pela 

literatura entre a ênfase técnico-científica exigida pela sociedade e as reais necessidades para 

o alcance da saúde e bem estar do ser humano dentro de uma perspectiva de qualidade de vida 

do ser cuidado e qualidade de assistência prestada do cuidador. 

 Ainda alicerçados nas DCNs, entendemos a formação de indivíduos críticos e reflexivos 

como essencial à mudança da atual situação da enfermagem, concebendo a necessidade de 

multidimensionalizar e/ou totalizar para pensar, fazer e ser, ou seja, tendo os princípios de 

um paradigma ético-humanista como norteador.  Porém, não se pode afirmar 

peremptoriamente que essa discussão finda-se aqui, já que este trabalho limita-se a uma 

única instituição e a temática que aborda as convergências e divergências entre ensino e 

mundo do trabalho é de vasta abrangência. 
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 A segunda categoria discorre sobre três fatores consonantes e dissonantes 

simultaneamente, porém que são capazes de incultir discussões extremamente relevantes e 

que tramitam incessantemente o processo de formação e a maneira como essa formação é 

vista e sentida pelos sujeitos de nossa pesquisa, são eles: Interdisciplinaridade / 

Disciplinaridade / Dicotomia Teoria-Prática. Entendemos assim que, além da necessidade 

de mudança paradigmática das instituições formadoras e de saúde de modo geral, para o 

enfermeiro desenvolver a assistência de forma ética e humanista no seu cotidiano deve haver 

coerência entre a sua trajetória acadêmica, o mundo do trabalho e as atitudes profissionais ao 

longo de seu percurso. Aqui encontramos uma lacuna significativa em nossa análise, quando 

percebemos que a interlocução entre teoria e prática existe ao longo da formação, ou, pelo 

menos, existe uma intencionalidade de dimensionar esse processo, ao passo que ela se finda 

na medida em que esse profissional é inserido no mercado de trabalho.  

 Podemos entender que tentativas pessoais são realizadas no intuito de favorecer a 

atenção e assistência de forma totalitária, integrando teoria e prática, dentro de uma 

perspectiva ética, crítica e reflexiva, porém, diversos são os fatores dissonantes que apontam 

para outro caminho quando falamos de prática profissional, um caminho de maior 

produtividade e qualidade técnica. 

 Quando trazemos à tona a importância atribuída à qualidade técnica no campo de 

atuação profissional, por outro lado emana uma categoria que permeia intimamente o 

paradigma ético-humanista, as Relações Interpessoais / Competência Interpessoal. As 

relações que se estabelecem entre os pares são refletidas nas ações cotidianas e caracterizam 

a singularidade e complexidade humana. Percebemos, pois, que a realidade de formação e de 

prática profissional dificulta a articulação do cuidado, culminando no retrocesso ao 

cartesianismo e, portanto, à prevalência de um pensamento que privilegia o conhecimento 
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técnico-científico em detrimento do saber integral e multidimensional, ético e reflexivo, 

humano e questionador.  

 As relações interpessoais aqui emergem como poderosa ferramenta para veicular o 

cuidado em todos os seus domínios, como demonstram os participantes deste estudo, e que 

consideram este um elemento facilitador do processo de trabalho e da formação do caráter 

individual e que pode sim ser desenvolvido durante o processo de formação.  

De um modo geral, o que esperamos hoje da formação é a atribuição de outros valores 

ao ensino de forma que proporcione ao aluno o desenvolvimento da assistência digna, 

humana, tanto ao cuidador como ao ser cuidado, sem desmerecer absolutamente em nenhum 

momento a competência técnico-científica esperada à capacitação desse profissional. Ao 

mesmo passo, temos consciência de que esse paradigma ético-humanista e, portanto, tal 

perspectiva de formação, ainda permanece na inércia da grande maioria das estruturas 

universitárias e mercado de trabalho no Brasil.  

Outrossim, entendemos que não basta tomar consciência de algo, mas necessitamos de 

atitudes que sejam tomadas e que levem à concretização do que ora se propõe. Obviamente, 

para que o projeto pedagógico possa ser efetivo, há que integrar esforços dos envolvidos de 

forma que estes possam concretizar as ações de ensino e aprendizagem, experienciando-os em 

seu dia-a-dia.  

Há que elucidar, nesse momento, que não procuramos, nessa pesquisa, defender o 

paradigma ético-humanista, mas demonstrar o que representaria tal opção, que ora se vê 

norteada pelas diretrizes curriculares nacionais, e que constitui uma possibilidade de 

incorporar novas formas de ver e ser no mundo.  

 Os resultados desta pesquisa propiciam uma série de reflexões sobre o processo de 

formação do enfermeiro e fornece subsídios, ainda que embrionários, para desafios a este 

profissional. O princípio destes desafios ancora-se na maneira como se dá o processo de 



 
 

107
 

formação em um cenário que valoriza sobremaneira o aspecto técnico como elemento 

essencial para uma prática mecânica e, portanto, produtivista. 

Este estudo teve como objetivo identificar a influência do paradigma ético-humanista 

proposto pelas diretrizes curriculares no processo de formação do enfermeiro e considero este 

foi alcançado por meio da metodologia adotada. O emprego dos questionários elencados às 

entrevistas semi-estruturadas, bem como o tratamento das informações obtidas com uso da 

análise de conteúdo permitiram alcançar os objetivos específicos propostos. 

Avalio que realizar este estudo serviu, em primeiro lugar, a mim mesma, para que eu 

pudesse ser um pouco menos alienada, tentando não venerar o futuro, mas também não 

menosprezando o passado para que este pudesse integrar as narrativas da minha vida. Enfim, 

também escrevo para ser diferente do que sou, do que fui e, talvez, do que um dia poderia ser. 

Vislumbro ainda novas possibilidades de desdobramentos das ideias aqui propostas, 

no sentido de repensar a formação em enfermagem que seja capaz de fundamentar-se em 

princípios pedagógicos que visem à totalidade do ser em formação e do ser assistido por esse 

profissional da saúde, deixando de lado o discurso para se tornar, efetivamente, algo que valha 

à pena investir quando pensamos em quem formamos: a nós mesmos – o homem. 

Tendo em vista, pois, a implementação de um projeto pedagógico que busca uma 

formação diferenciada, dentro de um paradigma ético-humanista e do entendimento dos 

sujeitos quanto à importância desse paradigma na formação, a dúvida agora se concentra em 

determinar em que medida isso se concretiza aos olhos daqueles aos quais o cuidado se faz, o 

paciente. Nessa perspectiva, deixamos como sugestão que outras possibilidades de abordagem 

sejam promovidas no intuito de refletir e fortalecer a prática profissional do enfermeiro.  

Considero ainda que este processo de investigação e reflexão contribuiu de forma 

valiosa à minha qualificação profissional e despertou o interesse pela pesquisa. Vislumbro que 

os resultados possam instigar àqueles que se voltam à formação ou, mesmo à prática 
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profissional, como fator motivacional e de inspiração real para a transformação de sua prática 

e da maneira de ser e estar no mundo. 

Por fim, faço minhas as palavras de Kruse (2008) corroborando quando diz que, não 

me preocupo se o meu discurso possa parecer ou soar inseguro ou impróprio. Tendo não fazer 

prescrições ou dizer como se deve agir, mas, nem por isso, penso que o que escrevo seja 

desprovido de qualquer efeito. Entendo que o trabalho do pesquisador serve para transformar, 

em primeiro lugar, a si mesmo, sendo capaz de ultrapassar seus próprios pensamentos, dando 

passagem àquilo que ele pensa silenciosamente para, então, pensar diferente.  
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APÊNDICE A  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa intitulada “A formação 

inicial do Enfermeiro sob o paradigma ético-humanista: ênfase às relações 

interpessoais”, que tem como pesquisadora principal a mestranda em Educação pela 

Universidade Tuiuti do Paraná, Josiane Bernart da Silva Ferla (RG- 7691367 6 – Fone: (41)- 

91182338; e-mail: jbferla@yahoo.com.br), sob a orientação da Professora Dra. Maria Antônia 

de Souza. Tal estudo tem como objetivo geral da pesquisa identificar a influência do 

paradigma ético-humanista proposto pelas diretrizes curriculares no processo de formação do 

enfermeiro, bem como os princípios teórico-metodológicos que o orientam; e como objetivos 

específicos: Caracterizar aspectos da trajetória da profissionalização da Enfermagem; 

Descrever os pressupostos teórico-metodológicos que orientam a formação inicial em 

enfermagem; Caracterizar a compreensão dos alunos e professores do curso de enfermagem 

sobre o significado atribuído ao paradigma ético-humanista, e dentro dele as relações 

interpessoais, no processo de formação do enfermeiro. 

A sua participação é voluntária e tem como método de coleta de dados uma entrevista 

semi-estruturada relacionada com a temática. Caso você participe da pesquisa, não será 

necessário fazer exames ou consulta médica, o estudo não aplica nenhum tipo de desconforto, 

não há risco em participar da pesquisa, não será utilizado um grupo controle ou placebo, e não 

haverá recompensa monetária ou quaisquer outras ao participar do mesmo. Seu anonimato é 

garantido e os resultados serão divulgados respeitando-se a Resolução 196/96. A qualquer 

momento desta pesquisa você pode retirar seu consentimento se assim o desejar, sendo 

garantido que não haverá qualquer forma de retaliação do profissional.  

 

Declaro que concordo em participar e que minhas dúvidas foram sanadas, 

 

Nome: _______________________________________ Assinatura:_____________________ 

 

Curitiba, ______/ ______/ ______. 
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APÊNDICE B 

 

 ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Dimensão Indicador Fonte de Análise 

documental 

Projeto Pedagógico Organização didático-

pedagógica; 

Coerências entre objetivos, 

diretrizes curriculares e formação 

profissional (cidadania, ética e 

responsabilidade social); 

Interdisciplinaridade; 

Flexibilidade Curricular; 

Os principais eixos de articulação 

do projeto; 

 

Projeto Pedagógico do 

curso de graduação em  

Enfermagem 
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APÊNDICE C 

  

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS COM A TÉCNICA DE ENTREVISTA 

 

Dimensão Indicador Fonte 

I – Processo de ensino e 

aprendizagem – Corpo 

Docente 

Aspectos inerentes ao processo de 

ensino-aprendizagem, abordando 

aspectos como: 

- Compreensão do paradigma 

ético-humanista seus princípios; 

- Inovações didático-pedagógicas 

e estratégias de ensino e 

aprendizagem; 

- Desenvolvimento de habilidades 

técnicas e interpessoais; 

- Relacionamento professor-

aluno; 

- Capacidade de negociação, 

adaptação a mudanças e trabalho 

em grupo. 

 

Entrevista Semi-estruturada 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: Docentes 

  

Tendo em vista a concepção ético-humanista de formação, responda: 

 

1) Qual sua percepção acerca do paradigma ético-humanista no processo de formação 

acadêmica? 

2) Quais as evidências de valorização (ou estimulação) de tal paradigma no curso (seja 

nas disciplinas, em conteúdos específicos ou na abordagem realizada pelos 

professores)? Mencione quais disciplinas e conteúdos tal concepção se faz presente. 
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3) Qual a importância percebida no desenvolvimento das Relações Interpessoais, e dentro 

dela da competência interpessoal, no cotidiano acadêmico de sala de aula e estágios 

curriculares? 

4) A sua prática pedagógica contribui para a formação de um profissional crítico e 

reflexivo dentro de um contexto de totalidade (ou: para a formação do profissional 

enfermeiro)? Dê exemplos. 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS COM A TÉCNICA DE QUESTIONÁRIO 

 

II – Processo de ensino e 

aprendizagem – Corpo 

Discente 

Identificar e analisar aspectos 

inerentes ao: 

- Desempenho dos estudantes 

(cognitivo, técnico e atitudinal); 

- Manejo de informações e 

capacidade de resolução de 

problemas; 

- Capacidade de Trabalhar em 

Grupo; 

- Capacidade de adaptação a 

mudanças, criatividade, 

comunicação e iniciativa; 

- Compreensão do paradigma 

ético e humanista no processo de 

formação. 

 

Questionário; 

 

 

Questionário: Discentes 

Tendo em vista a concepção ético-humanista de formação, responda: 

1) Qual a sua compreensão sobre o paradigma ético-humanista no processo de formação 

acadêmica? 

2) Você é Enfermeiro supervisor, no período noturno, de um hospital de grande porte, 
compreendendo aproximadamente 600 leitos. Tendo em vista a carga horária noturna à qual 
você pertence, não há muitos supervisores neste período, ficando responsáveis pela supervisão 
do hospital somente você e outras duas colegas enfermeiras, que costumam atrasar sua 
chegada e permanecem na sala de enfermagem durante o período noturno inteiro, somente 
saindo quando solicitadas emergencialmente. Porém, em uma de suas noites de trabalho, você 
é surpreendida (o) com a ligação de ambas, já após a passagem de plantão, colocando que 
permaneceriam em casa, tendo em vista atestados médicos por motivos diferenciados. Você 
agora permanecerá sozinha (o) no hospital para a realização de suas tarefas de supervisão. 
Logo após a ligação das colegas enfermeiras, o telefone da sala de enfermagem começa a 
tocar... são os colaboradores dos setores, solicitando a intervenção do enfermeiro em 
procedimentos complexos como aspiração traqueobrônquica do paciente em ventilação 
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mecânica com saturação de O2 baixa; passagem de sonda vesical; atendimento de parada 
cardiorespiratória simultânea no setor de cardiologia e nefrologia, auxílio na passagem de 
dreno de tórax no setor de convênios, tendo em vista pneumotórax por punção de subclávia; 
além das ligações sobre faltas de funcionários em vários setores, contribuindo para o déficit 
de qualidade na assistência ao paciente. Além desses acontecimentos, você se depara com um 
determinado colaborador no setor X assumindo uma posição autoritária frente à “equipe”, 
ignorando completamente sua presença e solicitações enquanto supervisor, agindo de forma 
grosseira com todos, inclusive pacientes e familiares. Sua postura faz com que o trabalho dos 
demais componentes do setor seja prejudicado, visto que o mesmo dá pareceres frequentes 
sobre “a melhor forma” de realizar os procedimentos e atender aos clientes, porém, não de 
forma a acrescentar conhecimento, mas de “impor” sua posição, ou seja, age como se fosse o 
“gerente/dono/chefe daquele setor. Como lidar com um ‘colaborador que não colabora’, e 
cuja postura autoritária se dá, inclusive, sobre seu superior?”. 
Obs: Tal colaborador, apesar disso, possui uma prática invejável, no que se refere à habilidade 
técnica, bem como conhecimento empírico satisfatório. 
E agora, o que fazer???? 
Tendo em vista todos esses acontecimentos, responda: 
• Quais serão suas principais providências durante o plantão (turno 12 horas); 
• Descreva detalhadamente de que forma você pretende priorizar o atendimento, tanto à 
clientela como para com os colaboradores que necessitam de seu suporte; 
• Qual a conduta a ser adotada diante do colaborador da unidade X? 
• Qual a postura a ser adotada a seguir desta noite de plantão? 
 

3) Com base em que princípios elencados durante o processo de formação você foi levado a 

resolver a questão acima? 
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APÊNDICE E 

 

QUADRO 8 – DISCURSO DOS SUJEITOS 

 ANÀLISE DE CONTEÚDO DE BARDIN 
Objetivos da Pesquisa: 
Geral: analisar a influência do paradigma ético-humanista proposto pelas diretrizes curriculares no 
processo de formação do enfermeiro, bem como os princípios teórico-metodológicos que a orientam. 
Específicos: Identificar aspectos da trajetória da profissionalização da Enfermagem; Caracterizar os 
pressupostos teórico-metodológicos que orientam a formação inicial em enfermagem; Analisar de que 
forma o paradigma ético-humanista é trabalhado na formação inicial do enfermeiro; Caracterizar a 
compreensão dos alunos e professores do curso de enfermagem sobre o significado atribuído ao 
paradigma ético humanista no processo de formação e dentro dele as relações interpessoais. 

 
SUJEITOS: PROFESSORES 

 
Questão 1 - Qual sua percepção acerca da importância dessa dimensão no processo de formação 
acadêmica? 

 
CORPUS 

P1 Essa importância ética humanista tem que ver na formação do aluno quando ele consegue observar 
o indivíduo como um todo, quando a gente tem inserido o aluno no campo de estágio, quando ele vê 
além da patologia que o paciente esta apresentando naquele momento ele consegue perceber este 
indivíduo e inseri-lo em um contexto, seja ele social, econômico, tendo a visão do todo deste paciente, é 
por isso que é extremamente importante que o aluno tenha esta formação, para deixar de ver somente a 
doença que o paciente apresenta naquele momento, e o que levou este individuo a chegar nestas 
condições. 
 
P2 Eu considero esta questão bastante importante, ela é uma questão de ideal de formação, porém 
acredito que como toda realidade tem lá sua própria dialética na prática ainda estamos um pouco 
distantes da efetividade, da implementação desta percepção no processo de formação acadêmica. 
Acredito que temos de preparar melhor nossos docentes, e não só eles mas também as próprias 
instituições de formação têm que se preparar nas suas condições tecnológicas, nas suas condições 
físicas, para que o ambiente de formação seja realmente um ambiente que tenha condições para efetivar 
esta percepção e torná-la algo mais concreto fora do seu próprio discurso. 
 
P3 Eu acho fundamental que essa concepção seja explorada na formação do enfermeiro, não somente 
por ser uma exigência legal estipulada pelas DCN, mas também por ser uma forte ferramenta para a 
profissão no que se refere à possibilidade de modificar a realidade dos serviços de saúde onde este 
futuro profissional irá atuar. Mas, como docente, sei que as coisas não são tão simples assim... Mesmo 
sendo uma dimensão essencial, quando nos inserimos nas instituições como supervisores de estágio ou 
ensino clínico, percebemos que há uma dissonância entre o discurso ético-humanista “pregado” na 
academia e as exigências do mundo do trabalho, sendo estas muito mais voltadas ao sistema de 
produção (capitalismo, entende?)... Falando especificamente dos hospitais, é muito complicado a 
inserção deste aluno no campo, pois o discurso de ser um agente crítico e reflexivo, capaz de modificar 
a realidade e visualizar o ser humano em sua totalidade confronta-se , muitas vezes, com a atuação do 
enfermeiro do setor, que acaba desenvolvendo seu processo de trabalho de modo a atender às 
demandas institucionais, por vezes de maneira alienada. Então, para mim, essa dimensão ainda 
encontra-se incipiente nos serviços de saúde, o que distancia a academia da prática profissional do 
futuro enfermeiro. 
 
P4 Acredito que esse contexto é muito pouco discutido e trabalhado dentro de sala de aula, e 
quando isso se faz presente, muitos alunos reclamam do tempo disponibilizado em certas 
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discussões, pois encaram tais momentos como se o professor estivesse “matando aula”.  O 
aluno não tem a menor noção da importância de certas discussões. 
 
P5 Paradigma ético-humanista para mim é a atitude ou maneira como as pessoas se comportam numa 
determinada sociedade, estando imbuídos as noções e os valores considerados como corretos e válidos. 
Na formação acadêmica ela é vista na sua totalidade, procurando compreender o indivíduo em todas as 
suas dimensões. Busca desenvolver um raciocínio que considera o ser humano, na sua  universalidade, 
buscando primeiramente identificar as características essenciais da pessoa como ser único e original, 
possuidora de um caráter relacional desenvolvido através da comunicação. 
 
P6 Pra ser sincero, nunca ouvi falar de paradigma ético-humanista.a....terminologia de ética é clara, a 
terminologia de humanização também, agora dizer que isso constitui um paradigma, pra mim, é uma 
novidade. Então eu nem tenho como colocar nada a respeito. 

 
Questão 2 - Quais as evidências de valorização (ou estimulação) de tal paradigma no curso (seja nas 
disciplinas, em conteúdos específicos ou na abordagem realizada pelos professores)? Mencione em quais 
disciplinas e conteúdos tal concepção se faz presente 
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CORPUS 
 
P1 Nós vemos dentro do curso disciplinas específicas para isso, nós temos ética e humanização, nós 
temos relações interpessoais, que preparam o aluno para ter esta visão, para que quando ele chegue no 
final do curso ou na metade do curso ele comece a perceber isso. Nós evidenciamos isso já desde o 
início da formação, já no primeiro semestre do curso nós temos na grade curricular estas disciplinas 
inseridas para que o aluno tenha essa visão global do paciente desde o início da sua formação; 
 
P2 Particularmente falando do nosso currículo ela se põe primeiro como uma concepção de totalidade 
deste currículo. Dentro desta totalidade nós também vamos ver que há uma série de disciplinas que já 
vem trabalhando esta questão de dimensionar a formação dentro de uma concepção ético-humanista, e 
nós temos as disciplinas de caráter social, as disciplinas humanas, e particularmente a disciplina de 
relações interpessoais, as disciplinas da área de educação, os núcleos integradores, que também agora 
convergem para a efetividade desta percepção ético humanística no currículo institucional. 
 
P3 Olha, eu não tenho um conhecimento profundo de todas as disciplinas do curso... Domino bem a 
Semiologia e Semitoécnica (teoria e ensino clínico) e estágio curricular supervisionado, então vou 
responder considerando essas duas.  Na semiologia, seja teoria ou ensino clínico, essa concepção é 
difícil de ser abordada, já que a parte técnica é muito evidenciada. No entanto, eu e os demais 
professores, procuramos ao máximo articular as bases técnicas com conhecimentos de anatomia, 
fisiologia, ética, relações interpessoais, metodologia da assistência, entre outros... Assim, penso que 
além de meros executores, os alunos desenvolvem habilidades reflexivas sobre o que estão fazendo, 
tanto no âmbito científico quanto na questão expressiva do cuidado. Afinal, Enfermagem não é ciência e 
arte? No estágio curricular, esse aluno já possui uma gama maior de conhecimentos que proporcionam 
que atue na perspectiva dessa concepção. A dificuldade nessa etapa é conseguir que ele mobilize esses 
conhecimentos na realidade do estágio seguindo a concepção ético-humanista, pois, como falei na 
pergunta anterior, as exigências do campo, na maioria das vezes, impulsiona esse futuro enfermeiro 
para uma prática do “saber fazer”, com vistas à produtividade da instituição. Aí entra o docente como 
direcionador do aprendizado para que essa dimensão não se perca ao longo do estágio e o aluno seja 
apenas uma força de trabalho gratuita no campo. 
 
P4 Dou como exemplo a minha própria disciplina (fisiologia), que apesar de ser considerada uma 
disciplina básica, oferece várias oportunidades para tal valorização. Durante praticamente todos os 
módulos da disciplina, sempre levanto algumas polêmicas para estimular a percepção ético-humanista. 
Ex: nas aulas de fisiologia renal abro discussão sobre a forma de encarar a problemática dos 
transplantes renais, etc 
 
P5 No curso de enfermagem tentamos valorizar este paradigma desde 1º período do curso, segundo os 
eixos e as disciplinas apontadas a seguir: O Núcleo Integrador em Saúde e o Núcleo Integrador em 
Produção do Conhecimento em Saúde. São estruturas curriculares que foram criadas com a finalidade 
de proporcionar uma formação que atenda às necessidades emergentes da sociedade contemporânea, 
tendo como perspectiva o equilíbrio entre excelência técnico-científica e humanismo, considerando a 
relevância social da formação de trabalhadores para a saúde. O Núcleo Integrador, tratado de forma 
interdisciplinar, tem como objetivo formar um profissional qualificado para atuar em sua carreira, 
consciente de sua responsabilidade político-social, capaz de assumir de maneira crítica e construtiva 
seu papel de cidadão, tendo as competências e habilidades necessárias, nas diferentes linguagens, para 
atuar com êxito no seu campo de trabalho. As atividades, que serão operacionalizadas sob a forma de 
módulos, foram distribuídas, na matriz curricular dos cursos, ao longo dos quatro primeiros períodos, 
em atendimento às peculiaridades dos mesmos e à otimização das cargas horárias. Para a avaliação do 
trabalho e efetivação do processo integrador, ao final de cada semestre acontece um Seminário 
Intercursos e Internúcleos envolvendo todos os estudantes.Desta forma os diversos olhares, em sua 
fragmentação, convergem para a totalidade.As atividades de ensino aprendizagem são:1º 
período:Núcleo Integrador em Saúde I com 60 horas, envolvendo as seguintes dimensões do humano: 
sócio-antropológica; ecológica e processo saúde e doença.2º período:Núcleo Integrador em Saúde II, 
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com 60 horas, envolvendo os seguintes conteúdos: História das Políticas de Saúde no Brasil; e Sistema 
único de Saúde.3º período: Núcleo Integrador em Saúde III, com 40 horas, envolvendo os conteúdos 
referentes à Gestão de sistemas e serviços de saúde. 4º período: Integrador em Saúde IV, com 30 horas, 
envolvendo os conteúdos relacionados a: Questões contemporâneas, ou seja,  competências relacionais, 
educação em saúde e saúde no mundo globalizado: Núcleo Integrador em Produção do Conhecimento 
IV, com 70 horas, que contempla a Epidemiologia e a Bioética.  
 
P6 Se eu não conheço o paradigma, como eu posso ver estimulação disso no curso? Né? É...do ponto de 
vista da ética eu vejo uma forma bastante interessante no curso de enfermagem da Fepar, certo, a 
relação que existe entre os docentes e a coordenação e vice-versa..é.... sempre foram relações abertas, 
com liberdade de expressão, com possibilidade de expressar-se livremente mesmo e...de questionar...e 
tudo isso eu acho positivo e facilita o ambiente de trabalho. Nas relações ligadas ao acolhimento, ao 
pensamento humanista tenho percebido também uma grande preocupação por parte dos docentes...e... 
da postura e atitude dos alunos sempre em respeitar... essa linha de pensamento, ao menos. Agora não 
sei se isso tem a ver ou não com esse tal paradigma, né... 

 
QUESTÃO 3 - Qual a importância percebida no desenvolvimento das Relações Interpessoais, e dentro 
dela da competência interpessoal, no cotidiano acadêmico de sala de aula e estágios curriculares? 
 

CORPUS 
 
P1 A gente percebe um amadurecimento do aluno, o aluno que consegue compreender estas concepções 
humanistas, ético humanistas, ele é um aluno mais maduro, ele é um aluno que está mais preparado 
para a atuação na área do que aquele que ainda não percebeu. Preparado para trabalhar com o ser 
humano. É um aluno mais atencioso que realiza as coisas com mais critério, o critério técnico é o 
mesmo para todos os alunos, mas aquele aluno que se destaca na parte de humanização do trabalho, 
nós percebemos claramente, o aluno que já tem isso incorporado, diferente daquele que ainda precisa 
amadurecer esta parte , é nítido isso no desempenho do aluno  
 
P2 Eu acredito que as relações interpessoais têm um conteúdo riquíssimo, as pessoas têm trabalhado de 
forma bastante dinâmica com um bom conteúdo, mas as próprias competências de relações 
interpessoais elas são vistas dentro de um processo mais extenso, muitas vezes nós percebemos algumas 
situações de sala de aula que os alunos já utilizam as competências já se assumem nestas competências 
. Porém este é um processo de formação pessoal e cada pessoa, digamos assim, na sua formação ela 
tem um tempo, ela tem um ritmo, um tempo interno. Mas a disciplina vem trazendo sim reflexos da sua 
efetividade, principalmente nos momentos de estágio, porque nos momentos de estágio como nós, 
professores, estamos com menos alunos, nós percebemos como é que eles estão fazendo a transposição 
de toda a parte teórica desta disciplina nas suas relações interpessoais dentro dos campos de estagio, e 
que não são poucas, veja por exemplo, na saúde coletiva eles tem que se relacionar com os XXXXX têm 
que se relacionar com a equipe profissional, com a comunidade, com as representações políticas da 
unidade na comunidade, com os agentes comunitários , com o próprio professor de estágio, porque 
também não dizer . E nós temos visto que eles vêm apresentando já este desenvolvimento, de maneira 
digamos assim no estagio que eles estão de desenvolvimento interpessoal é bom tem sido bom, tem sido 
efetiva, tem dado conta de alguns problemas de conflitos de relações interpessoais ou até de 
competências interpessoais que eles necessitam no estágio de gestão, exemplificando melhor já são 
capazes de tomar suas decisões, são capazes de fazer suas negociações, já têm um olhar crítico, sobre 
as relações interpessoais da equipe, já percebem muitas vezes os seus saberes, e não saberes em relação 
a essa lida com pessoas tão diversa e com questões tão peculiares. Eles também já se posicionam, já 
sabem quando têm de fazer valer sua autoridade também de aluno, não vejo os alunos assim tão 
submissos mais como eu via em outros anos, bem passados, da formação acadêmica, isso é um reflexo 
da efetividade e da importância e da justificativa desta disciplina dentro destes currículos institucionais 
preocupados com esta percepção ético humanística na formação. 
P3 Nossa! Para o enfermeiro é importantíssimo o desenvolvimento das RI em sua trajetória de 
formação!!! Como futuro gestor, esse profissional necessita mobilizar diversas competências no seu 
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cotidiano para o bom andamento do processo de trabalho da Enfermagem e sem as relações 
interpessoais, essa mobilização pode não acontecer ou acontecer de maneira ineficaz. Aqui na FEPAR, 
a disciplina de RI é um alicerce para que estas possam ser exploradas em maior profundidade nas 
demais etapas do curso. Quanto à competência interpessoal, entendendo competência como 
conhecimento, habilidade e atitude, eu penso que quando chega ao último ano, o discente possui 
conhecimento sobre as relações interpessoais, mas a habilidade e a atitude, ainda são incipientes. 
Assim, é no estágio curricular supervisionado que ele terá maior oportunidade para desenvolver essa 
competência, desde que o direcionamento docente seja pertinente.  
 
P4 Tenho dificuldade para detectar tal desenvolvimento, já que lido com alunos do segundo período. 
Mas, percebo uma imensa dificuldade que os alunos têm em fazer essas relações interpessoais.  
 
P5 No mundo de hoje percebemos a ausência de diálogo, da uniformização do discurso e sua 
propagação através dos professores na tentativa de padronizar o ensino, sabotando os limites 
definidores das identidades. Assim como a troca de experiência é fundamental para a construção da 
subjetividade, a aceitação do outro como singular, como ser desejante, inscrito em um sistema 
simbólico, portador de uma identidade psíquica e de uma identidade cultural, é crucial para a 
sobrevivência do ser humano. Portanto no nosso curso as aulas teóricas buscam preparar este 
indivíduo no seu contexto psicológico, na sua integração social e profissional, assim como no seu 
desempenho fazendo com que se sintam funcionalmente competentes no contexto da cultura e dos 
sistemas de valores nos quais eles convivem. Compreendendo ainda a noção de democratização dos 
acessos às condições de vida e saúde do homem, da natureza e do meio ambiente. 
As atividades de ensino clínico e estágio curricular são essencialmente práticas e devem proporcionar 
ao estudante sua participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área 
de formação, bem como ao desenvolvimento interpessoal do mesmo. Sendo, portanto compatíveis com o 
contexto básico da profissão e devem ocorrer numa seqüência que atenda ao princípio de dificuldade e 
complexidade crescentes, de acordo com a progressão curricular. Durante todo o período dos estágios 
os alunos devem buscar enfrentar as mais variadas situações relacionadas ao seu desenvolvimento 
pessoal e profissional buscando esta articulação. O estudo da ética profissional e sua prática devem 
perpassar todas as atividades vinculadas ao estágio. 
 
P6 Pra mim eu acho que é fundamental e é o mais importante. A gente percebe que alguns alunos ao 
longo do curso é que vão tendo crises e enfrentamento e isso proporciona um grande crescimento 
pessoal. E essas crises se dão a partir da vivência e, é claro, a boa comunicação intrapessoal que eles 
tem que fazer, e isso proporciona o processo de crescimento.. e é na relação entre os discentes, entre  as 
pessoas com as quais eles têm contato nos ensinos clínicos e nos embates/discussões entre os alunos 
mesmo que os proporciona esse processo de crescimento ou mesmo de adoecimento; tem alunos que 
adoecem nesse..nesse...processo. Isso é bem notório na disciplina de saúde mental onde, ao começar a 
discutir esses assuntos, ao vivenciarem contatos com pacientes portadores de transtorno, ao 
participarem de grupos de tratamento de pacientes em grupo eles começam a aumentar também o risco 
de adoecimento... o que não deixa de ser interessante... que proporciona uma evolução, não é... Cessa o 
processo de negação e há um crescimento pessoal. É... já na profissão, da área da saúde ou quaisquer 
que seja, é... a relação interpessoal é a base de todo trabalho. Não se constrói o trabalho em saúde 
isoladamente. As pessoas que começam a desenvolver mais essa habilidade, percepção de lidar... 
conhecer o outro e a pré-disposição pra lidar com a diferença tendem a ser melhores profissionais e a 
terem uma maior capacidade de coordenação e de inserção nos diversos cenários que a profissão 
apresenta, não é....então eu vejo que o estímulo a essa postura, essa preocupação da relação igual, 
relação horizontal e a comunicação assertiva são fundamentais no processo pedagógico, na área da 
saúde principalmente. 

 
QUESTÃO 4 - A sua prática pedagógica contribui para a formação de um profissional crítico e reflexivo 
dentro de um contexto de totalidade (ou: para a formação do profissional enfermeiro)? Dê exemplos. 
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CORPUS 
 
P1 Durante o momento do estágio nós conseguimos selecionar alguns pacientes para fazer um estudo 
mais completo, nós temos um roteiro de coleta de dados com este aluno em forma de estudo de caso , e 
deste paciente que o professor seleciona, para os alunos coletarem os dados e fazerem toda esta 
reflexão , nós incluímos perguntas sobre o cotidiano, os hábitos que este paciente tem como ele se 
percebe dentro do processo de amadurecimento, para nós extrairmos dali alguns conceitos e abordar 
isso com o aluno, então colocamos este contexto a partir  da percepção que o paciente trouxe pra nós , e 
faz um exercício com o aluno para ele perceber esta concepção humanista. É mais fácil o aluno 
perceber com o paciente, até porque nós os instrumentalizamos para isso, com a equipe no estagio 
curricular isso fica mais fácil do que com alunos de períodos anteriores. Eles no estágio curricular, ele 
tem um momento que ele se insere junto com a equipe para trazer estas percepções e dentro do roteiro 
que nós temos ele aborda esta parte ético humanista junto com questões críticas e reflexivas onde o 
aluno faz uma análise sobre a equipe de enfermagem do local onde ele está inserido. Nós colocamos 
alguns itens onde força a visão do aluno a perceber este funcionário inserido neste ambiente de 
trabalho e até questões do cotidiano dele, a vida dele lá fora influenciam neste momento que ele esta 
trabalhando ali. 
 
P2 As minhas disciplinas, são disciplinas dentro da área de educação, digamos assim cujo paradigma 
não pode fugir de forma nenhuma desta questão ético-humanística, porque trabalha o ser humano, 
desenvolve o ser humano, tem como perspectiva as relações interpessoais que visam mesmo a formação, 
a transformação das pessoas, dos coletivos e da própria sociedade . A disciplina de gestão sem duvida é 
uma disciplina em que eles têm de apresentar estas relações interpessoais no papel do gestor e por 
outro lado eles também têm instrumento de estágio que os conduz para esta observação, para fazer esta 
análise crítica, e para começar a refletir que profissional realmente eles querem ser. 
 

P3 Como docente procuro em minha prática pedagógica guiar o aluno para o aprendizado de modo 
que ele não seja apenas um receptor de conhecimentos. Mesmo dentro das limitações institucionais, 
insiro instrumentos de aprendizagem que o façam pensar sobre sua prática e não apenas criticar por 
criticar sem propostas de soluções cabíveis naquela realidade. É preciso que o aluno compreenda a 
instituição de saúde inserida em um sistema econômico, social e político para poder entendê-la na sua 
totalidade e então planejar mudanças pertinentes. Com relação à assistência ao paciente, a mesma 
linha de raciocínio deve ser seguida, pensando o indivíduo como algo complexo, sem fragmentá-lo, 
extrapolando o modelo biomédico vigente. Então, procuro instigar os discentes a planejar, executar e 
avaliar a assistência considerando o indivíduo em suas diferentes esferas e como pertencente a uma 
rede social extra-muros hospitalares. Outra coisa que sempre me incomoda e que busco 
constantemente é fazer com que o aluno compreenda que, ao falarmos de totalidade, é preciso 
compreender que não há ação administrativa do enfermeiro sem se pensar em cuidado, pois cuidar e 
assistir são dimensões complementares no processo de trabalho do enfermeiro, não sendo possível 
dicotomizá-las. 
 

P4 Eu não tenho a menor dúvida que a prática pedagógica que eu adoto em minhas aulas contribui 
para a formação de um profissional crítico e reflexivo, por um motivo bastante simples. As minhas aulas 
expositivas envolvem de forma expressiva a participação do aluno na construção do conhecimento de 
cada aula.  Por exemplo: quando explico os diferentes tipos de controle para a pressão arterial, eu 
apresento algumas ferramentas e conteúdos básicos para o aluno, mas ele é que vai montar todo o 
sistema envolvido naquele processo fisiológico. 
 
P5 Sim contribui como mencionado na resposta acima. Penso que a identidade é a marca específica do 
sujeito ... ela não apenas se constrói nesse processo, mas também se mantém, ou não, através dele.A 
prática pedagógica é um processo que favorece a construção de conhecimentos e de relações 
significativas, em um espaço de vivências compartilhadas, de busca e produção de saberes e de reflexão 
e experimentação na ação. Valoriza-se a elaboração subjetiva dos sujeitos sobre a base de suas 
relações no mundo social e cultural em que se desenvolvem; consideram-se os ritmos e as diferenças 
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individuais, de modo que a aprendizagem parta do estado real de desenvolvimento do educando para 
provocar a sua transformação e a da realidade em que está inserido. Por exemplo no Estágio curricular 
supervisionado precisamos ter como ponto de partida o entendimento das interações entre os sujeitos e 
como as personalidades se expressam através da vida institucional e social mais ampla dos indivíduos e 
como ocorrem tais relações. Se bem desempenhadas, podem nos oferecer os elementos necessários à 
transformação da realidade, alicerçada nas relações que devem ser estabelecidas entre os profissionais 
e instituição.  
 
P6 Eu acredito que sim porque [...]  de cada trabalho, seja no ensino clínico, seja em aulas teóricas, 
seja também com aquelas práticas, o contrato pedagógico é o primeiro passo que nós procuramos 
estabelecer. Nesse contrato vem a expectativa dos envolvidos, objetivos das atividades e 
estabelecimento da comunicação horizontal..esse contrato tem que ser revisto e compactuado a cada 
mudança de cenário. E as pessoas têm que se sentir livres pra falar o que pensam e o que sentem em 
cada um dos momentos...e, às vezes, é nesse momento de embate ou mesmo durante as crises da relação 
onde tem melhor possibilidade de crescimento por mais que, digamos assim que..desconfortável que 
possam ser esses momentos. E acho que também que esse é um grande ensaio para os embates que vão 
surgir na vida profissional futuramente. Na área da saúde, como já falei, uma área na qual atuo, na 
saúde coletiva, ela é feita a partir do embate da contraposição das diferentes ideologias, da reflexão 
sobre a educação atual, a história, né, e os projetos de futuro. É... a teoria sistêmica também que 
sustenta e embasa grande parte do trabalho na linha de crescimento de trabalho de saúde da família, 
que é onde mais atuo, também reforça e sustenta essa prática de aceitar o diferente, entender o 
contexto, refletir sobre esse contexto, negociar as situações de cuidado, saber se as relações não 
estão...é.. refutar relações de poder hierarquizadas...então tudo isso ajuda para que esse aluno e/ou 
futuro profissional de saúde possa desenvolver habilidade de reflexão e a preocupação com essa linha 
de pensamento, com essa forma de atuação profissional, digamos assim. E uma das coisas que ajudam a 
desenvolver isso é a problematização. A teoria da problematização é uma das linhas de trabalho que 
gosto porque ela ajuda nesse processo de reflexão, de crítica e de teorização depois do levantamento de 
conhecimento técnico que as pessoas têm a respeito. 

 
SUJEITOS: ALUNOS 

 
Questão 1 - Qual sua percepção acerca da importância dessa dimensão no processo de formação 
acadêmica? 
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CORPUS 
 
 
A1 O Paradigma ético-humanista no processo de formação acadêmica é de suma importância e 
indiscutível relevância, pois ambos fazem com que todas as posturas profissionais sejam pensadas em 
prol de realizar o melhor atendimento ao cliente, em busca de um processo qualificado. Tanto a 
humanização, quanto à ética são princípios fundamentais para a prática profissional do enfermeiro, no 
qual ambos devem ser alencados e instituídos durante a formação acadêmica, com análise de posturas, 
situações problemas, entre outros, para que realmente quando na prática, o desempenho da atividade 
profissional seja rodeada de bons costumes e hábitos. 
 
A2 Penso que não há um paradigma pré-determinado no processo de formação acadêmica, cada pessoa 
tem sua maneira de pensar e agir, de ver ao seu ponto de vista o que é certo ou não, por isso cada um 
reage de uma forma frente ao mesmo problema, e cada um irá responder/solucionar de forma diferente. 
 
A3 Na formação acadêmica esse paradigma ético-humanista é abordado de forma direta e indireta, 
pois temos disciplina de ética; bem como disciplinas que focam para o lado mais humano como as 
relações interpessoais e relações interpessoais no mundo do trabalho, além destas é nos ensinado este 
paradigma a cada aprendizado de técnica de enfermagem, cuidados de enfermagem, porque só 
poderemos oferecer um cuidado de qualidade se formos tanto éticos quanto humanos na realização 
deste. 
A4 Acredito que o mesmo seja fundamental no processo de formação acadêmica, visto que o mesmo, ao 
ser abordado na graduação, propicia a formação de futuros profissionais comprometidos com a ética e 
o relacionamento humano. 
 
A5 Bom professora, penso que a questão da ética (profissional) é pouco trabalhada na graduação de 
enfermagem, mesmo porque, nos deparamos com vários profissionais da enfermagem, na prática, sem 
ética. Não sei se era isso que deveria responder. Com relação à humanização do atendimento, penso 
que é de extrema importância que este seja também muito bem trabalhado na graduação, visto que 
alguns profissionais confundem humanização com envolvimento emocional com o paciente. Eu já li 
alguns artigos que trazem a questão do envolvimento emocional. Até que ponto ele é positivo ou 
negativo? Não sei. Penso que na nossa área não dá para sermos totalmente isentos de emoção, e à 
medida que você expressa, mesmo que de forma mais contida, suas emoções, acaba por ser humano ao 
atender o cliente. Infelizmente, pela precarização das condições de trabalho na enfermagem, ela falta 
de valorização social e pessoal da profissão, baixa remuneração, entre outros motivos, os profissionais 
acabam que, no início da profissão, estão cheios de ideiais, mas que com o passar do tempo, vão se 
perdendo, e dando espaço para outros tipos de sentimentos, como o desencanto pela profissão, frieza, 
entre outros.  
 
 
Fonte: Ferla. Ano: 2009 
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APÊNDICE F 

 

QUADRO 9: DISCENTES – ANÁLISE DE CASO 

QUESTÕES 2-3: DISCENTE – ANÁLISE DE CASO 
 
“Você é Enfermeiro supervisor, no período noturno, de um hospital de grande porte, compreendendo 
aproximadamente 600 leitos. Tendo em vista a carga horária noturna à qual você pertence, não há muitos 
supervisores neste período, ficando responsáveis pela supervisão do hospital somente você e outras duas 
colegas enfermeiras, que costumam atrasar sua chegada e permanecem na sala de enfermagem durante o 
período noturno inteiro, somente saindo quando solicitadas emergencialmente. Porém, em uma de suas 
noites de trabalho, você é surpreendida (o) com a ligação de ambas, já após a passagem de plantão, 
colocando que permaneceriam em casa, tendo em vista atestados médicos por motivos diferenciados. 
Você agora permanecerá sozinha (o) no hospital para a realização de suas tarefas de supervisão. Logo 
após a ligação das colegas enfermeiras, o telefone da sala de enfermagem começa a tocar... são os 
colaboradores dos setores, solicitando a intervenção do enfermeiro em procedimentos complexos como 
aspiração traqueobrônquica do paciente em ventilação mecânica com saturação de O2 baixa; passagem de 
sonda vesical; atendimento de parada cardiorespiratória simultânea no setor de cardiologia e nefrologia, 
auxílio na passagem de dreno de tórax no setor de convênios, tendo em vista pneumotórax por punção de 
subclávia; além das ligações sobre faltas de funcionários em vários setores, contribuindo para o déficit de 
qualidade na assistência ao paciente. Além desses acontecimentos, você se depara com um determinado 
colaborador no setor X assumindo uma posição autoritária frente à “equipe”, ignorando completamente 
sua presença e solicitações enquanto supervisor, agindo de forma grosseira com todos, inclusive pacientes 
e familiares. Sua postura faz com que o trabalho dos demais componentes do setor seja prejudicado, visto 
que o mesmo dá pareceres freqüentes sobre “a melhor forma” de realizar os procedimentos e atender aos 
clientes, porém, não de forma a acrescentar conhecimento, mas de “impor” sua posição, ou seja, age como 
se fosse o “gerente/dono/chefe daquele setor. Como lidar com um ‘colaborador que não colabora’, e cuja 
postura autoritária se dá, inclusive, sobre seu superior?”. 
Obs: Tal colaborador, apesar disso, possui uma prática invejável, no que se refere à habilidade técnica, 
bem como conhecimento empírico satisfatório. 
E agora, o que fazer???? 
Tendo em vista todos esses acontecimentos, responda: 
Quais serão suas principais providências durante o plantão (turno 12 horas); 
Descreva detalhadamente de que forma você pretende priorizar o atendimento, tanto à clientela como para 
com os colaboradores que necessitam de seu suporte; 
Qual a conduta a ser adotada diante do colaborador da unidade X? 
Qual a postura a ser adotada a seguir desta noite de plantão? 
 



 
 

131
 

 
CORPUS 

A1 Atender as emergências com prioridade; Buscaria ajuda e compreensão com os colegas médicos e 
equipe de enfermagem. Pediria para que houvesse a solicitação do enfermeiro somente quando realmente 
fosse necessário, e que primeiramente chamem o médico e me avisem do acontecido. Procedimentos como 
PCR tem a prioridade, passagem de sonda vesical e outras problemáticas que não coloquem em risco a 
vida do cliente podem ser deixados para posteriormente. Como estamos em situação de apuro, 
conversaria com os demais funcionários para que qualquer problemática entrem em contato comigo, 
deixaria o funcionário terminar o seu plantão ou em uma situação mais tranqüila. O chamaria para 
conversarmos e se não resolvesse passaria o problema para maiores instâncias. Ter muita calma e 
cautela para  a priorização de emergências. E ainda que o trabalho em equipe faz a diferença sim! 
 
A2 Manter a calma e tranqüilidade para saber a melhor maneira de agir diante as circunstâncias não 
favoráveis. Primeiramente iria até o setor da cardiologia para o atendimento da parada 
cardiorespiratória verificar se já havia um médico dando suporte e funcionários auxiliando no 
procedimento, se necessário ajudaria, depois iria ao setor da nefrologia novamente atender a parada 
cardiorespiratória Após iria ver o paciente em ventilação mecânica que precisa da aspiração 
traqueobrônquica orientar os funcionários sobre a realização e cuidados que precisam ter com esse 
paciente.Verificar quantos colaboradores que estão no hospital trabalhando e qual o setor que está mais 
necessitado de atenção.  Logo depois iria tentar providenciar o material necessário para passagem do 
dreno de tórax e para o cateterismo vesical, assim como algum colaborador para auxiliar o médico 
durante o procedimento da passagem do dreno de tórax. Passar a sonda vesical no setor e paciente 
solicitado. Conversar com o colaborador autoritário sobre seu trabalho e tentar chegar a alguma solução 
juntamente com este, verificando o que poderia ser feito para mudar essa situação e resolver de uma vez. 
Conversar com o colaborador da unidade X, sobre a dificuldade da postura dele diante o trabalho e seus 
colegas, mostrando que ele é um colaborador importante, principalmente por sua habilidade técnica, 
porém está gerando conflitos/dificuldades no trabalho, que preciso da colaboração dele para solucionar 
esse problema, questionando- o se tem interesse em mudar de setor. Enfim, tentar conversar para 
solucionar o problema e quem sabe assim chegar a uma conclusão para resolver o problema. Orientar os 
funcionários do turno da noite sobre seu trabalho, mostrando minha dificuldade de poder atender 
prontamente a todos, visando que sou responsável por vários setores simultaneamente. Principalmente 
quando não tenho ninguém para auxiliar-me, ou seja, minhas colegas também faltam. Conversar com a 
gerência sobre o turno anterior e a falta de alguns funcionários e principalmente advertência ao 
colaborador autoritário que havia me desrespeitado, para serem tomadas as medidas necessárias. 
 
A3 Providências: realizar remanejamento de pessoal para as unidades de cuidados mais críticos; buscar 
suprir a necessidade de intervenções de enfermagem durante o período, priorizando o atendimento aos 
pacientes mais enfermos no momento; conversar com o colaborador X de modo que este entenda que sua 
postura não está contribuindo mas sim prejudicando a equipe e por conseqüência os pacientes. 
Priorização: devido a situação organizaria a assistência de enfermagem aos colaboradores da seguinte 
maneira: 1.orientação aos dois casos de parada para início da massagem cardíaca e p localizar médico; 
2.auxílio na passagem de dreno de tórax; 3. auxílio na aspiração traqueobrônquica, pois o paciente está 
em Ventilação Mecânica. 4. passagem de sonda vesical, deixaria este por último pois diante das outras 
situações este procedimento parece ser de menor necessidade no momento, o paciente pode esperar um 
pouco mais que os outros. Conduta: conversa que se perceber que não surte muito efeito já fica como 
uma advertência verbal, mostrar ao colaborador que além da habilidade técnica é fundamental ao 
profissional o saber se relacionar, ter respeito com os demais e trabalhar em equipe para o bem desta e 
do paciente que é quem acaba sofrendo muitas vezes. se isto não resolvesse seguiria as "normas" da 
instituição quanto às punições para os funcionários, tais como advertência escrita e suspensão. 
Postura: conversa com a gerência de enfermagem com respeito à postura das demais enfermeiras do 
plantão, falta de consideração e de ética profissional, não execução de tarefas (chegar após o início do 
plantão); conversa, reunião com a equipe da unidade X; 
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A4 A primeira providência será priorizar os atendimentos, delegando funções quando possível. Apesar 
dos acontecimentos e dos procedimentos solicitados serem de grande complexidade, será praticamente 
impossível resolvê-los sozinha, de forma rápida e eficaz. Levando em consideração os acontecimentos, o 
primeiro passo é resolver as paradas simultrâneas, visto que são casos de extrema urgência, com alto 
risco de morte. Sugiro aqui delegar funções a possíveis técnicos em enfermagem que trabalhem no setor, 
orientando as condutas a serem tomadas, uma vez que eu deveria acompanhar ambos os casos, mas estar 
em dois lugares será impossível. Daria preferência para o setor de cardiologia, mas não desviaria o foco 
do outro setor, pois ambos exigem atenção. Passado isto, avisaria os setores que entraram em contato 
comigo de que estaria resolvendo as pendências aos poucos, que aguardassem, além de passar as 
instruções imediatas de resolução dos problemas relatados: tentassem dividir as tarefas entre os 
funcionários presentes, tolerassem por mais alguns instantes o colega autoritário, se possível 
mantivessem o paciente em VM com a cabeceira um pouco elevada, etc. A próxima atitude seria verificar 
o andamento da colocação de dreno de tórax do paciente do setor de convênios, e caso nada tenha sido 
feito, auxiliar no atendimento deste paciente. Suponho eu que o plantonista terá realizado o procedimento 
sem minha presença, uma vez que eu tenha me ausentado por longo período de tempo, para os 
atendimentos de PCR. Resolvido, daria atenção ao paciente que necessita de aspiração traqueobrônquica 
com baixa saturação de O2 e após realizaria a sondagem do paciente que a necessitava. Em relação à 
falta de funcionários nos setores, e em relação ao funcionário autoritário, infelizmente não são casos 
urgentes, então acabam ficando em segundo plano. Ao meu ponto de vista, eu reorganizaria os 
funcionários cujos setores estão desfalcados em suas atividades, no modelo funcional de escala de 
atividades (um na medicação, dois ou três nos banhos, etc). No caso do colaborador que não colabora, 
mesmo tentando “acalmar” a equipe e os familiares, acredito que não será o melhor dia para tentar 
resolver esta questão, pois as tarefas de fato urgentes terão tomado praticamente a noite toda. Esta 
afirmação não quer dizer que a questão não será resolvida, pelo contrário: acredito que esta questão 
deve ser resolvida com calma, na presença das supervisoras que estão faltando, em um momento 
oportuno. Também, se a situação hipotética chegou a este extremo, não pode ser de repente, mas um 
problema que vem se desenvolvendo há tempos. Na situação oportuna, buscaria de forma amistosa 
abordar o motivo que leva a mesma a agir desta forma, e de acordo com a resposta, mostraria o lado da 
equipe e das pessoas que se sentiram lesadas pelas suas atitudes. Parto do principio que a mesma age 
desta forma pela tentativa de auxiliar, de melhorar o atendimento, mas em um modelo de liderança falho 
e desgastante para os liderados. Até porque, um colaborador que é tecnicamente eficaz pode ser de 
grande valia em casos como os vividos no plantão atual, para serem delegadas funções que estão ao seu 
alcance e respaldo.Nos próximos plantões, a situação será discutir com as colegas enfermeiras os 
acontecimentos, colocar minha posição quanto a sobrecarga de trabalho e pressionar uma atitude de 
ambas, pois conforme mencionado, alguns problemas vêm ocorrendo há muito tempo, e sozinha eu não 
posso resolve-los. Se continuar assim, a próxima a me ausentar por atestado serei eu. 
 
A5 A primeira seria ligar para a minha chefia, e solicitaria o auxílio para conseguir outra enfermeira 
para me ajudar na supervisão e outros profissionais de outros setores para me ajudarem. Elencaria, 
dentre os colaboradores que estão nos setores, um em cada setor para ser meu braço-direito, responsável 
por condutas e me avisando dos problemas dos setores. Com relação ao atendimento da clientela, eu 
atenderia a PCR da cardio, delegaria outra pessoa para atender a outra PCR, e para os demais 
procedimentos, iria resolvendo um por um avisando os setores da minha demora. Com relação aos 
colaboradores, penso que a primeira coisa a ser feita é explicar a situação, e que eu necessito de muita 
ajuda da parte deles, para ir resolvendo os problemas pontuais, um de cada vez, e que eu já estava 
providenciando outras pessoas para nos ajudar. Penso que neste dia, já que estou sozinha, não chamaria 
a atenção deste, muito menos em público. Esperaria outra oportunidade para conversarmos sobre a sua 
postura profissional, mostrando que o trabalho em equipe é favorecido se todos são ouvidos no processo.  
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Diria que ele tem um perfil de líder, mas que para ser líder, não necessariamente precisamos utilizar o 
autoritarismo. Porém, que por eu ser a profissional mais capacitada, em termos de graduação, que eu era 
a líder naquele momento, e que essa situação um dia poderia se inverter, caso este profissional 
procurasse crescer profissionalmente, e fizesse uma faculdade de enfermagem, por exemplo. (ESTOU 
PARTINDO DO PRESSUPOSTO QUE ESTE COLABORADOR É UM TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, NÃO OUTRO ENFERMEIRO, CERTO?); Infelizmente, penso que o meu 
planejamento para a supervisão seria bem pontual, com vistas a ficar resolvendo pequenos problemas 
que fossem surgindo, com o passar das horas. Atividades mais assistenciais que administrativas, talvez 
passando visitas de tempos em tempos no setores, atendendo a chamados.  
 
Questão 3 - Com base em que princípios elencados durante o processo de formação você foi levado a 
resolver a questão acima? 
 
 
A1 Primeiramente atender as situações emergenciais e que causem danos à saúde/vida do cliente, 
posteriormente tentar sanar as demais problemáticas com bastante calma também. 
 
A2 Com base ao bom senso e principalmente em conhecimentos científicos traçados durante o período 
acadêmico. 
 
A3 O de organização do trabalho de enfermagem, atendimento de qualidade ao paciente, trabalho em 
equipe e não "EUquipe", postura ética- profissional; relacionamentos interpessoais. 
 
A4 Principalmente nas disciplinas de gestão do cuidado em enfermagem e nas aulas de relacionamento 
interpessoal, visto que são abordados a resolução de conflitos e o raciocínio rápido e lógico para 
situações codidianas de trabalho, nos quais o embasamento cientifico combinado com a capacidade de 
tomar decisões é fundamental 
 
A5 Nossa, muito complexa essa questão, mas me lembro de que, na faculdade aprendemos que devemos 
priorizar os pacientes mais graves. Também, em uma das últimas disciplinas, nos ensinaram a questão 
gerencial do enfermeiro. Mas, confesso que a parte assistencial foi muito mais aprofundada na 
graduação do que a questão das relações interpessoais, que são, no meu modo de pensar, as mais difíceis. 
Muitos auxiliares de enfermagem relatam que, quando chega um enfermeiro novo no setor ou recém-
formado, este aprende as questões técnicas com a equipe, e depois “se acha superior”. Devido a isso, 
penso que estas questões devem ser melhor trabalhadas na graduação. 
 
Fonte: Ferla. Ano: 2009 
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ANEXO I – Aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba 
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ANEXO II 

 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM ENFERMAGEM - 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 Nacional 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 intelectual e 
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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 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 
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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; 

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; 
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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; 

XVIII – 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; 
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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. 

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, 
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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. 

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 

aproveitamento 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 
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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; 
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V - a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a 

refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

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 
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ANEXO III 

 

QUADRO 2 – RELAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – ANO 

BASE 1979 - FEDERAIS 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 111 
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Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 112 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 113 
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QUADRO 3 – RELAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – ANO 

BASE 1979 - ESTADUAIS 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 114 

 

QUADRO 4 – RELAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – ANO 

BASE 1979 - PARTICULARES 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 115 
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Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 116 

 

 

QUADRO 5 – RELAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – ANO 

BASE 1979 - MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Brasília: [1979?], p. 117 
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ANEXO IV 

 

 

 

 
 

 


