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RESUMO 

 

O foco deste estudo é a formação moral na graduação em enfermagem. Espera-se que durante 

a graduação o estudante seja estimulado não somente em suas competências e habilidades 

técnicas, inerentes à profissão, mas também que ele vivencie situações capazes de ampliar sua 

percepção de mundo, ajudando na construção dos seus valores morais enquanto cidadão. 

Assim, o objetivo do estudo é compreender quais os valores morais que são importantes para 

a graduação em enfermagem; quais os valores morais que são, de fato, promovidos; 

identificar de que maneira a educação em valores ocorre na instituição pesquisada e analisar 

os desafios presentes na universidade que dificultam a formação moral. Trata-se de um estudo 

etnográfico, com observação participante e entrevistas individuais com professores e 

estudantes do curso de graduação em enfermagem de uma instituição pública, no município 

do Rio de Janeiro. Como resultado, encontrou-se que professores e estudantes valoram a 

prudência, o respeito, a responsabilidade, a empatia. Ambos acreditam que a educação em 

valores acontece, principalmente, por meio do diálogo e do exemplo. Constatou-se que as 

relações interpessoais se encontram desgastadas, ainda que consideradas como um importante 

espaço para a formação moral. E se apresentam como desafios da graduação: a mudança de 

perfil dos estudantes, a precariedade das condições de trabalho dos professores, a dificuldade 

de construção da identidade profissional e dificuldade socioeconômica dos estudantes. 

Concluiu-se que a enfermagem é uma profissão que convida a viver experiências morais que 

favorecem o processo consciente, voluntário e autônomo da construção da personalidade 

moral, que se potencializa quando a instituição de ensino se responsabiliza pelo planejamento 

das práticas morais e se engaja em instituir uma cultura moral em prol de uma formação para 

a cidadania.   

 

Palavras-chave: Educação em enfermagem; Educação em valores; Educação moral; 

Currículo; Ética. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The focus of this study is the moral formation in nursing graduation. It is hoped that during 

graduation, students will be stimulated not only in their technical skills and abilities inherent 

in the profession, but also that they will experience situations capable of broadening their 

perception of the world, helping to build their moral values as citizens. Thus, the aim of the 

study is to understand which moral values are important for undergraduate nursing; what 

moral values are, in fact, promoted; to identify in what way the education in values occurs in 

the institution researched and to analyze the present challenges in the university that hinder 

the moral formation. This is an ethnographic study, with participant observation and 

individual interviews with professors and students of the undergraduate nursing course of a 

public institution, in the city of Rio de Janeiro. As a result, it has been found that teachers and 

students value prudence, respect, responsibility, empathy. Both believe that education in 

values happens, principally, through dialogue and example. It was found that interpersonal 

relationships are worn out, although considered as an important space for moral formation. 

And as undergraduate challenges presented: the change of profile of the students, the 

precariousness of the working conditions of the teachers, the difficulty of building the 

professional identity and the socioeconomic difficulties of the students. It is concluded that 

nursing is a profession full of moral values and that this does not exempt the institutional 

responsibility in planning moral practices and instituting a moral culture in favor of a 

formation for citizenship. 

 

Keywords: Nursing education; Education in values; Moral education; Curriculum; Ethic. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste estudo é a formação moral na graduação em enfermagem. Essa 

investigação emergiu das inquietações envolvendo minha experiência profissional 

enquanto enfermeira e docente universitária. Ao longo da formação acadêmica e, 

também, da trajetória profissional, ouvi e vivenciei muitas críticas ao curso de 

enfermagem referentes à qualidade do ensino e, infelizmente, muitas delas eram 

legítimas. Sempre me incomodei com o fato de ser uma profissão pouco reconhecida 

socialmente frente à grandeza do seu papel dentro da área da saúde. Mas, ao mesmo 

tempo, sabe-se da existência de casos de negligência, imprudência e imperícia 

relacionados ao enfermeiro, o que dificulta a luta por valorização da profissão.  Essas 

questões não são solucionadas somente com a ênfase nos conhecimentos técnicos e 

científicos, uma vez que o profissional de enfermagem pode realizar uma técnica 

específica com perfeição e não ser respeitoso com o usuário de saúde, fato que também 

ajuda a endossar a desvalorização da profissão. Como disse Finkler e Negreiros (2018), 

de que adianta uma técnica sem solidariedade, um atendimento sem empatia ou um 

tratamento sem cuidado?  

Defendo que trabalhar com a formação moral na graduação em enfermagem faz 

com que o estudante compreenda a responsabilidade de sua profissão, que tem como 

essência o cuidado do outro, um indivíduo com outros valores e crenças. Assim, torna-

se evidente na relação profissional-usuário a necessidade do respeito, do diálogo, do 

vínculo e, também, do saber técnico, uma vez que o domínio dos conhecimentos 

cognitivos em prol de um cuidado efetivo demonstra respeito e compromisso com o 

próximo.  

No entanto, na área da saúde ainda se nota a valorização dos conhecimentos 

técnicos e científicos, influência herdada do paradigma cartesiano e evidenciada pela 

ênfase dada às questões biológicas no processo saúde-doença – conhecido como modelo 

biomédico – em detrimento das questões psicoafetivas e socioeconômicas, o que 

provoca uma marginalização das discussões de caráter moral (FLINKER; RAMOS, 

2017). Assim, a enfermagem, por estar inserida no campo da saúde, tem organizado 

suas práticas assistenciais de acordo com o modelo biomédico, mesmo tendo como 
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princípio da profissão o cuidado do outro sob a perspectiva da integralidade, deixando 

suas ações, muitas vezes, aquém das expectativas.  

A finalidade da educação no ensino superior deve ser a mesma da educação de 

maneira geral – a formação de um indivíduo capaz de governar sua vida e de viver 

harmonicamente em sociedades plurais, como a nossa (MARITAIN, 1968; 

MACINTYRE, 2007; MARTÍNEZ; ESTEBAN; BUXARRAIS, 2011). Há quem diga 

que a universidade é para formar profissionais, sendo responsável somente pela 

capacitação técnica do indivíduo; mas podemos ir além dessa função. Trata-se de 

formar, ao mesmo tempo, um profissional que construa de maneira autônoma seus 

conhecimentos e um cidadão que atue de forma responsável e comprometida com a 

sociedade. Isso requer uma formação ética. 

Frente à demanda de formação de um novo perfil profissional, o Ministério da 

Educação (MEC) instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de 

enfermagem, em 2001, a fim de garantir a qualidade de ensino. Definiu o perfil do 

egresso como um enfermeiro generalista, humanista, crítico e reflexivo, qualificado para 

o exercício de sua profissão, intervindo nas dimensões biopsicossociais do processo 

saúde-doença e atuando com responsabilidade social e compromisso com a cidadania 

(BRASIL, 2001). Portanto, espera-se que durante a graduação o estudante seja 

estimulado não somente em suas competências e habilidades técnicas, inerentes à 

profissão, mas também que ele vivencie situações capazes de ampliar sua percepção de 

mundo, ajudando na construção dos seus valores morais enquanto cidadão.  

Dessa maneira, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propõem às 

Instituições de Ensino Superior (IES) de enfermagem que elaborem um projeto 

pedagógico centrado no estudante como sujeito de aprendizagem e tendo o professor 

como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Assim, o aprendizado deve 

possibilitar ao sujeito transformar-se e transformar seu contexto, proporcionando ao 

estudante ação-reflexão-ação, e ter como estratégia de ensino a resolução de situações-

problema (BRASIL, 2001).   

Com a intenção de viabilizar a formação do perfil do egresso preconizado pelas 

DCN, a inserção da dimensão ética no ensino superior torna-se necessário (FINKLER; 

NEGREIROS, 2018). Esteban e Buxarrais (2004) reconhecem os desencontros que há 

entre o ensino da dimensão ética e o seu aprendizado. Muitas vezes, infelizmente, o 
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ensino e o aprendizado dessas questões estão sujeitos à casualidade e não como algo que 

deveria ser planejado nos currículos.  

Parto do pressuposto de que moral se ensina, dado que somos seres humanos 

inacabados, inconclusos, plásticos, e é justamente nesse campo que a moral reside 

(PUIG, 1996; FREIRE, 2018). Essa indeterminação humana obriga os indivíduos a 

concluírem seu processo de formação, demandando que decidam o que aprender, por 

que aprendê-lo e reflitam sobre qual sentido isso dará à vida (PUIG, 1996; FREIRE, 

2018). Diante desses questionamentos, o homem se vê impelido a tomar consciência de 

como ele quer viver, e esse aprendizado requer autoconhecimento.       

Com base no pressuposto exposto acima, a escola deve investir na formação 

moral dos indivíduos. Mas como transformar valores morais desejados em práticas 

pedagógicas? Quando se fala em ensino da moralidade, logo se remete à disciplina de 

ética. É necessário trabalhar as questões deontológicas, porém o grande problema é 

fazer com que esse aprendizado seja significativo. O ensino da dimensão ética, além de 

abarcar reflexões sobre a vida, deve proporcionar um ambiente onde seja possível 

praticar as virtudes, pois filosofar sobre as virtudes não torna um indivíduo virtuoso, é 

preciso realizar atos virtuosos (ARISTÓTELES, 2014). 

Dessa forma, a educação bancária, considerada aquela em que o professor é o 

detentor do conhecimento e deposita em seus estudantes diversos saberes, de forma 

fragmentada, passiva e acrítica, não é suficiente para realizar a formação moral do 

indivíduo, já que a promoção dos valores morais deve ser realizada para além das 

atividades teóricas propostas em sala de aula (FREIRE, 2011). A vivência e discussão 

das questões éticas devem permear todo currículo, de maneira transversal, formando o 

eixo norteador da cultura escolar (REGO; GOMES; SIQUEIRA-BATISTA, 2008). Há 

inúmeras práticas pedagógicas que proporcionam a educação moral do indivíduo, como 

o aprendizado em serviço (ApS), as assembleias, a construção de narrativas reflexivas, a 

discussão de dilemas morais, o estudo de caso, a metodologia da problematização, a 

aprendizagem baseada em problemas (ABP), entre outras (PUIG; MARTÍN, 2015; 

BERBEL, 2011; MARQUES, 2018). Essas são algumas alternativas de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem, que estimulam o estudante a desenvolver competências 

não só técnicas mas também humanísticas e éticas. 
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Se a IES não assumir o compromisso com a formação ético-moral de 

enfermeiros, não haverá esforços para as mudanças que devem ocorrer no projeto 

pedagógico. Formar enfermeiros mais ativos, críticos e reflexivos exige profundas 

mudanças, como capacitação permanente dos professores, uso de estratégias de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, reorganização dos estudantes em 

pequenos grupos, muitas vezes requerendo novas contratações e gestores engajados 

nessa nova forma de ensinar.  

Para que as exigências das DCN em relação ao perfil do egresso se cumpram, 

também é necessária a fiscalização dos cursos de graduação em enfermagem. Porém, há 

um crescimento desordenado desses, o que resulta em baixa qualidade de formação 

profissional (TEIXEIRA et al., 2013).  A fim de exemplificar, em 2011 havia 826 

cursos de enfermagem no Brasil; em 2013 esse número saltou para 888, 62 novos cursos 

em apenas dois anos, todos privados e concentrados na região Sudeste (TEIXEIRA et 

al., 2013).  

Há alguns estudos que avaliam o desenvolvimento moral dos estudantes de 

enfermagem. Entre as publicações encontradas, Oliveira (2014) detectou uma 

estagnação moral nos estudantes de enfermagem de faculdades públicas da cidade do 

Rio de Janeiro quando avaliados no primeiro e último ano, após aplicação do Moral 

Competence Test (MCT)
1
.  

Torres et al. (2010) realizaram um estudo para avaliar o desenvolvimento moral 

de estudantes de enfermagem e medicina da Venezuela. Esses autores encontraram um 

predomínio do desenvolvimento moral dos discentes no estágio 4 de Kohlberg
2
, que 

sugere a resolução de conflitos com base no cumprimento de deveres e leis e, também, 

estagnação moral entre os alunos do primeiro e último ano.  

Caregnato, Martini e Mutti (2009) objetivaram compreender os discursos de 

docentes de enfermagem e medicina sobre a formação moral dos discentes. Os autores 

encontraram um esvaziamento ético, moral e social nos discursos dos docentes e 

                                                           
1 Georg Lind, a partir dos estudos de Piaget e Kohlberg, elaborou o instrumento Moral Competence Test 

(MCT) para avaliar a competência moral, ou seja, a capacidade de realizar julgamentos morais baseados 

em princípios internos e agir em conformidade. 
2 Kohlberg elaborou um instrumento para detectar o desenvolvimento moral e identificou diferentes tipos 

de raciocínios morais, descritos em três níveis ou seis estágios, descritos no próximo capítulo.   
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apontaram que a percepção dos valores em crise dentro da universidade é reflexo da 

crise instalada na sociedade, e que se agrava com a omissão da família e com a 

perversão da maneira de governar de alguns representantes de Estado, uma vez que eles 

também tem influência na formação moral dos indivíduos. Também constataram nos 

discursos dos docentes que há o desejo de resgatar a formação da dimensão ética e 

humanística nos discentes por meio da formação adequada dos professores.   

Há outros estudos que analisam diretamente os valores morais que discentes e/ou 

docentes consideram importantes para a trajetória profissional; no entanto, geralmente 

trazem a percepção de diversos cursos do campo da saúde. O estudo de Hernando et al. 

(2018), por exemplo, concluiu que estudantes da área da saúde sinalizaram o respeito e 

a responsabilidade como valores morais importantes para estarem presentes na 

formação universitária. De maneira similar, o estudo de Maldonado, Mejía e Ulloa 

(2015) encontrou que a responsabilidade, o compromisso e os valores éticos foram os 

valores mais promovidos, segundo a percepção de estudantes de medicina, odontologia 

e enfermagem.   

Já o estudo de Rabow, Evans e Remen (2013) investigou quais valores os 

estudantes acreditavam que não estavam sendo promovidos da maneira como eles 

gostariam na graduação de medicina. As palavras mais evidentes foram: criatividade, 

família, equilíbrio, liberdade, amor, paz, compaixão, relacionamento e reflexão. Os 

autores concluíram que a formação médica com enfoque tecnicista acaba desfigurando a 

formação daqueles estudantes enquanto pessoas, ao reprimir valores importantes para a 

sua constituição moral.  

Especificamente na área da enfermagem, foram encontrados artigos que 

analisam de maneira geral a formação do enfermeiro (MEIRA; KURCGANT, 2016; 

RENNÓ, 2015; RAMOS et al., 2013; LOPES; AZEREDO; RODRIGUES, 2012).  

Frente a esse cenário de abertura excessiva de cursos de enfermagem, de baixa 

qualidade de ensino e de valores morais em crise, presente na sociedade atual 

(MACINTYRE, 2007; BUXARRAIS, 2013; BAUMAN; DONSKIS, 2014; REGO; 

PALÁCIOS, 2016), questiono a formação do enfermeiro. Acredito que as Instituições 

de Ensino Superior (IES) de enfermagem devem estar mais engajadas na formação de 

profissionais competentes e que atendam às demandas da comunidade, sujeitos 

empenhados na transformação social e pautados na postura ética. Minha hipótese é que 
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a discussão dos valores morais durante a graduação ainda fica marginalizada no 

currículo. 

Assim, o objetivo do estudo é compreender quais os valores morais que são 

importantes para a graduação em enfermagem; quais os valores morais que são, de fato, 

promovidos; identificar de que maneira a educação em valores ocorre na instituição 

pesquisada e analisar os desafios presentes na universidade que dificultam a formação 

moral.   

Para satisfazer tal objetivo, será utilizado como referencial teórico o conceito de 

educação em valores do Grupo de Pesquisa de Educação Moral (Grup de Recerca en 

Educació Moral - GREM), da Universidade de Barcelona, onde passei seis meses do 

doutorado sanduíche. Durante esse período, tive o privilégio de discutir os resultados 

desta pesquisa com diversos autores do GREM, favorecendo de maneira significativa a 

construção da tese.  O GREM faz parte da Faculdade de Pedagogia e surgiu em 1988. 

Sua produção suscita a reflexão sobre o ser humano enquanto parte de uma sociedade e 

a cidadania como a forma mais coerente de pensar e de agir para que se possa alcançar a 

plenitude na vivência em sociedade. Defende a importância do papel da formação 

universitária para a contribuição na educação intelectual, bem como no 

desenvolvimento mais avançado da educação moral (GREM, 2016).  

 O primeiro capítulo deste estudo refere-se ao marco teórico. Está dividido em 

duas partes. A primeira apresenta as questões pedagógicas, abordando o conceito de 

educação moral, dialogando com os autores do GREM e discutindo sobre a maneira de 

aplicar esse conceito por meio de práticas pedagógicas, com enfoque nas metodologias 

ativas. A segunda parte trata de questões específicas da enfermagem, iniciando pelo 

contexto da profissão no Brasil, com foco no município do Rio de Janeiro. Nesta sessão, 

buscou-se demonstrar, através de fatos históricos e dados estatísticos, que houve um 

crescimento acelerado do número de escolas de enfermagem no Brasil, sem adequação à 

demanda regional. O diálogo da enfermagem com a ética do cuidado encerra o capítulo.  

O segundo capítulo se encarrega de explicar os aspectos metodológicos. 

Apresenta os detalhes do percurso da pesquisadora dentro da etnografia, incluindo seu 

diário de campo.   
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O terceiro capítulo apresenta os resultados e a discussão dos dados. Está dividido 

em quatro sessões. A primeira sessão refere-se aos valores importantes e promovidos na 

graduação em enfermagem. A segunda sessão discute como as relações interpessoais 

influenciam na formação moral dos estudantes. A terceira aborda como ocorre a 

educação em valores dentro do currículo e a quarta sessão finaliza com os desafios 

presentes no curso de enfermagem, explorando os seguintes tópicos: a mudança no 

perfil dos ingressos, as condições de trabalho dos professores, a identidade profissional 

e as condições socioeconômicas dos alunos.     

O quarto e último capítulo refere-se às considerações finais.  

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Pedagógico 

 

1.1.1 Sobre os fins da educação 

 

Considerando que educação é um conjunto de atividades que tendem a um fim, 

torna-se então primordial estabelecer a finalidade da educação antes de qualquer 

discussão metodológica.   

Nota-se a intrínseca relação entre valores morais, ética e educação, que, segundo 

Sucupira, “não são abstrações, mas a concretude do acontecimento de pessoas que tem 

como finalidade não só um crescimento intelectual, mas a harmoniosa vida em 

sociedade” (SUCUPIRA, 2013, p. 99).  

O aprendizado dos valores morais inicia-se na infância e servirá de base para a 

vida social do indivíduo. Este, tornando-se um educador, passa a reproduzir os valores 

morais que ele julga ser bons e que foram aprendidos ao longo de sua vida. Dessa 

forma, o debate sobre ética é essencial na vida dos educadores, pois ética e educação 

são inseparáveis. A educação envolve necessariamente a formação moral dos educandos 

(SUCUPIRA, 2013).   

Portanto, toda educação é, de alguma maneira, um ato moral, uma vez que o 

ensino é sempre de alguém para alguém, e isso supõe o compartilhamento de 

conhecimentos, competências, valores e hábitos, que compõem os conteúdos da 
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educação, também chamados de cultura escolar (FORQUIN, 2000). Puig (2012) 

trabalha com o termo “cultura moral”, referindo-se ao sistema de práticas morais e 

valores nos quais a instituição crê e transmite para seus estudantes.   Por isso, o 

planejamento, desde uma ementa de disciplina até um Projeto Político-Pedagógico, 

requer muita reflexão.  

Um grande erro dentro do planejamento educacional é o esquecimento dos fins 

da educação, seja por preocupação excessiva com os meios – com os procedimentos, 

atividades e métodos pedagógicos –, seja por falta de compreensão dos fins da educação 

(MARITAIN, 1968). 

Para que os fins da educação se efetuem, o professor passa a ser indispensável 

no processo educativo, e ele deve estar ciente da grandiosidade do caráter social do seu 

papel, uma vez que é responsável pela formação moral do indivíduo, tornando-se, pois, 

necessário reflexões sobre sua prática pedagógica. De acordo com Sucupira (2015), o 

professor não é um mero funcionário da escola, é alguém que tem a missão de 

proporcionar o desenvolvimento da personalidade dos futuros adultos da sociedade. 

É importante reconhecer o peso da responsabilidade do professor para com a 

sociedade, para que se dedique mais atenção aos cursos de formação de professores, 

pois estes têm demonstrado maior preocupação com a quantidade dos conteúdos 

ensinados do que com a qualidade do que é ensinado, formando multiplicadores do 

modelo pedagógico conteudista.  

Assim, o ensino da moralidade geralmente fica marginalizado dentro dos 

currículos, haja vista a preocupação excessiva com o aprendizado dos conhecimentos de 

caráter científico. Esse é outro erro da educação, acreditar que a escola deve ensinar 

tudo ou quase tudo dentro dos anos que o indivíduo passa em seu interior, 

desconsiderando que o aprendizado deve ser algo contínuo ao longo de toda a vida. O 

excesso de conteúdo sobrecarrega o currículo, não sobrando espaço para a formação 

moral (MARITAIN, 1968).  

Visto que o professor tem grande influência na formação moral dos estudantes, 

destaca-se a necessidade de educação permanente nos programas escolares, para que o 

docente se habitue a refletir sobre seu papel, sobre o método de ensino, sobre sua 

postura, buscando sempre alinhar-se aos fins da educação.   

Contudo, mesmo frente aos argumentos acima, por que ainda preocupar-se com 

a educação moral? Puig e Martínez (1989) centraram-se em responder essa questão e 

listaram quatro grandes motivos: 
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1.  Porque a educação moral faz parte da educação integral. Já vimos que a moral 

permeia a educação, logo, melhor tomar as rédeas e planejar as práticas morais 

de maneira consciente que deixá-las ao acaso; 

2.   Porque as sociedades estão cada vez mais plurais, desaparecendo as seguranças 

absolutas e determinando que é necessário aprender a conviver com diversos 

modelos legítimos de vida. Isso exige um esforço, individual e coletivo, de 

construção de critérios morais razoáveis e solidários; 

3. Porque os maiores problemas da atualidade (guerras, degradação ecológica, 

pobreza) não têm soluções tecnocientíficas. O que precisamos aprender é a 

regular as relações entre os homens e entre o homem e a natureza; 

4. Porque trabalhar com educação em valores reforça o valor da democracia, 

promove um modo justo de resolver conflitos, com base no diálogo.  

A fim de esclarecimento, formação moral, educação moral, formação ética e 

educação em valores são conceitos diferentes que têm um grande núcleo de questões em 

comum, por isso muitas vezes essas expressões são utilizadas como sinônimos, variando 

o uso de acordo com o autor (PUIG; MARTÍN, 2015).  

 

1.1.2 Modelos de educação moral 

 

 Compreendida a finalidade, bem como a importância da educação moral, cabe 

agora conceituá-la e apresentar as diferentes perspectivas que a compõem. Abordarei as 

principais tendências, desde aquela que compreende a educação moral como 

socialização, outra que a vê como clarificação de valores, aquela que apostam no 

desenvolvimento moral, aquela que sustentam a formação de hábitos virtuosos e encerro 

com os autores do GREM, que acreditam na construção da personalidade moral. Este 

último modelo é o referencial teórico deste trabalho. 

 

1.1.2.1 Educação moral como socialização 

 

 O principal autor desse modelo de educação moral é Émile Durkheim (1999), 

sociólogo francês, que defende o homem como um ser social, afirmando que não há 
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indivíduo sem sociedade ou sociedade sem indivíduo. Dessa maneira, o autor entende 

que o papel da educação é ajustar o indivíduo à coletividade a que pertence.  

Para Durkheim (2008), os principais elementos da moralidade que constituem o 

núcleo da educação moral são: 

1. O espírito de disciplina. Para o autor, uma vida moral é aquela que obedece às 

regras previamente estabelecidas, a fim de determinar a ação dos homens na 

sociedade, regulando a convivência. Para isso é necessário regularidade e 

autoridade. Os pais e professores são os responsáveis por inculcar o espírito de 

disciplina nas crianças;   

2. Adesão a grupos sociais. Os fins morais de um indivíduo serão aqueles que 

visam ao bem da comunidade. Educar moralmente uma criança é fazê-la 

compreender que somente pertencendo a um coletivo ela poderá se realizar 

plenamente;   

3. Autonomia da vontade. O autor esclarece que a autonomia é resultado do 

reconhecimento e do respeito às leis, em outras palavras, é uma submissão 

esclarecida, posto que o indivíduo conhece a norma e a consente.    

Durkheim entende a escola como uma pequena sociedade, onde a criança deverá 

aprender a obedecer às regras, hábitos esses que mais tarde serão necessários para ser 

um bom cidadão (PUIG, 1996).  

A formação moral aqui é concebida como adaptação às normas sociais, impostas de 

maneira heterônima, uma vez que existe uma série de elementos que devem ser 

transmitidos de uma geração a outra. Portanto, não se trata de questioná-las, mas, sim, 

de reconhecê-las e aceitá-las, porque tais normas se apresentam como valores absolutos 

(PUIG, 1996). 

 Durante muito tempo a religião assumiu esse papel na transmissão de valores 

absolutos e, ao perder forças, outros modelos de educação emergiram. Porém, mesmo 

tentando fugir da imposição religiosa, Durkheim apresentou um modelo muito 

semelhante, no sentido de que substituiu a autoridade religiosa pelas normas sociais, ou 

seja, não deixou de ser um modelo absoluto, apesar de laico (PUIG, 1996). 

 Sintetizando: entender a educação moral como um processo de socialização tem 

seus pontos positivos. Reconhecemos a vinculação do indivíduo a uma coletividade e 
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isso supõe que necessitamos aprender a conviver, principalmente quando observamos 

que estamos imersos em uma sociedade plural. As regras também são necessárias, elas 

regulam a convivência. No entanto, há lacunas que devem ser revisadas. Uma delas é a 

incoerência de promover a educação moral dissociada da autonomia e da crítica, frente 

às normas que já estão postas pela sociedade (PUIG, 1996). Por exemplo, um indivíduo 

deve ser capaz de refletir que nem toda lei é justa, e isso deve ser questionado, para que 

seja passível de mudança.   

 

1.1.2.2 Educação moral como clarificação de valores 

 

 Quando o modelo absolutista de educação moral entra em crise, surge outro, 

com convicções contrárias, na tentativa de desconstruir a imposição heterônoma dos 

valores morais. Louis Raths,  Merrill Harmin e Sidney Simon (1973) são os principais 

representantes do modelo de clarificação dos valores. 

Para eles, clarificar os valores consiste em responsabilizar os sujeitos pela 

construção da sua própria vida, elegendo, conscientemente, aqueles valores que os 

representam e que os façam sentirem-se comprometidos por eles (RATHS; HARMIN; 

SIMON, 1973). Os autores acreditam que valorar supõe uma tarefa pessoal e subjetiva e 

que não há valores superiores a outros. Portanto, o papel do professor não está em 

facilitar a construção de consensos, uma vez que as posturas relativistas acreditam que 

os acordos passam por decisões estritamente pessoais; sua atribuição em sala seria 

ajudar os estudantes a esclarecer os valores que cada um possui, proporcionando 

atividades que favoreçam o autoconhecimento (PUIG, 1996). 

A clarificação de valores possui sete fases (RATHS; HARMIN; SIMON, 1973): 

1. Seleção dos valores que o indivíduo julga como adequados. Os autores 

destacam que o sujeito deve eleger conscientemente entre inúmeras 

alternativas e acatar as consequências de sua escolha; 

2.  Apreciar e estimar os valores escolhidos; 

3. Considerar os valores elegidos como parte de sua existência; 

4. Afirmá-los e defendê-los publicamente; 

5. Atuar coerentemente com os valores escolhidos; 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Merrill+Harmin&search-alias=books&field-author=Merrill+Harmin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Sidney+B.+Simon&search-alias=books&field-author=Sidney+B.+Simon&sort=relevancerank
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6. Manter suas condutas como reflexo dos valores adotados; 

7. Repetir as condutas em situações distintas, a fim de torná-las um hábito.  

É verdade que esse modelo valora a autonomia moral, ao incentivar que cada um 

tome consciência dos valores que possui. Porém, trata-se de uma autonomia 

individualista, pois cada indivíduo elege o valor que deseja, não necessariamente 

pertencente à esfera moral e, também, pode ser desconectado do coletivo, 

impossibilitando a busca por diálogo e consensos em sociedades plurais (PUIG, 1996). 

Aqueles que optam por educar através da clarificação de valores apostam no 

valor da tolerância e do respeito às diversas maneiras de viver que compartilham espaço 

na sociedade. Com relação a isso, porém, podemos pensar que a tolerância tem se 

concretizado em forma de indiferença, considerando que todos se respeitam justamente 

porque ninguém legitima os valores alheios, somente os próprios (PUIG, 1996). 

    

1.1.2.3 Educação moral como desenvolvimento do juízo moral 

 

Diferentemente da educação moral como socialização e como clarificação de 

valores, os teóricos cognitivistas elaboraram uma proposta de educação moral baseada 

no desenvolvimento do juízo moral.  

Os trabalhos de Piaget trouxeram contribuições importantes para o 

desenvolvimento moral, mas foi Kohlberg (1992) quem elaborou com maior precisão 

uma teoria sobre o desenvolvimento do juízo moral. Os estudos de Kohlberg se centram 

na capacidade do indivíduo de raciocinar frente aos dilemas morais, e essa capacidade 

está estreitamente relacionada ao conceito de justiça.  

Kohlberg (1992) criou uma teoria do desenvolvimento moral baseada em seis 

estágios evolutivos, delimitados através de um estudo longitudinal, que acompanhava a 

aplicação de dilemas morais a meninos norte-americanos. A pesquisa iniciou quando 

eles estavam entre os seus 10-16 anos de idade e estendeu-se até seus 22-28 anos. 

Posteriormente, o autor conduziu esse estudo em outras culturas, a fim de comprovar 

que os estágios de desenvolvimento moral não são afetados pelas diferenças culturais.  



13 
 

 

O autor estabelece três níveis de raciocínio moral – pré-convencional, 

convencional e pós-convencional -, sendo cada um deles subdividido em dois estágios, 

totalizando seis estágios finais (KOHLBERG, 1992): 

1. Moralidade heterônoma. Os sujeitos que se encontram nessa etapa acreditam 

que o bom e correto depende das consequências da ação, ou seja, 

estabelecem uma relação de causa e efeito entre desobediência e castigo. É a 

fase na qual a ação é justificada com base no medo ao castigo e por isso 

evita-se violar as regras; 

2. Moral instrumental e individualista. Nesse estágio, o sujeito busca servir a 

seus próprios interesses; quando atua satisfazendo a necessidade dos demais, 

é em troca de algum benefício próprio, a chamada reciprocidade mercantil;  

3. Moral normativa interpessoal. As pessoas que se encontram nesse estágio 

acreditam que agir de acordo com o correto trará aprovação social. Quer 

dizer, é viver em coerência com as expectativas das pessoas próximas (ser 

o(a) “bom(a) garoto(a)”);  

4. Moral do sistema social. Nesse estágio, os sujeitos consideram a autoridade, 

representada pelas leis e normas da sociedade, grupos ou instituições, como 

um guia dos deveres e a respeitam com a intenção de manter a ordem social;  

5. Moral do contrato social e dos direitos humanos. O comportamento justo 

deve respaldar-se nos direitos humanos. O consenso e o diálogo se impõem 

sobre as normas concretas. Os indivíduos que se apresentam nesse estágio 

também respeitam o contrato social, ou seja, as normas acordadas pela 

sociedade. O que difere do estágio anterior é que há valores universais, 

como a liberdade, que devem ser defendidos em qualquer cultura e 

sociedade, sobrepondo-se às normas locais, se precisar;   

6. Moral de princípios éticos universais. Segundo Kohlberg, poucos indivíduos 

chegam a esse estágio evolutivo. O correto e justo para esses indivíduos é 

atuar de acordo com a sua consciência, determinada por princípios éticos 

universais. Seu raciocínio moral busca respeitar a dignidade da pessoa 

humana, considerando os seres humanos como fins em si mesmos. 

Por conseguinte, a educação moral proposta por Kohlberg entende que o 

domínio progressivo do pensamento moral é desejável e, portanto, requer que os 
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professores promovam o desenvolvimento do juízo moral dos estudantes, fazendo-os 

avançar dos estágios inferiores aos superiores (PUIG, 1996). 

De fato, a teoria do desenvolvimento moral contribuiu para o avanço do campo 

da educação moral, destacando a importância da reflexão frente aos conflitos, o que 

fortalece a construção da autonomia.  

No entanto, como as demais teorias, essa também apresenta suas limitações. 

Algumas críticas recaem sobre o fato de os estadiamentos apresentarem o viés de 

gênero, focado na justiça, não considerando outras formas de desenvolvimento moral 

(GILLIGAN, 1982). Gilligan (1982), propõe a noção de ética do cuidado, como 

complementar à ética da justiça. A autora refutou que nem todos necessitam centrar seu 

raciocínio moral em questões de justiça, podem centrar-se em questões de cuidado, 

principalmente ao se tratar dos estágios pós-convencionais. 

Outras críticas são direcionadas ao fato de não contribuírem de maneira 

significativa para a resolução de problemas morais reais e concretos e tampouco 

abordarem sobre a ação dos sentimentos e emoções influenciando na conduta moral 

(PUIG, 1996). 

   

1.1.2.4 Educação moral como formação de hábitos virtuosos 

 

Formação de hábitos virtuosos, também conhecida como formação do caráter. 

Nesse modelo encontram-se o clássico Aristóteles e seus discípulos neoaristotélicos, 

como MacIntyre e Peters. O que melhor caracteriza esse modelo de educação moral é a 

convicção de que uma pessoa não é moral unicamente por conhecer intelectualmente o 

bem. Um sujeito moral precisa realizar atos virtuosos de maneira habitual (PUIG, 

1996).   

 Aristóteles (2004) discursava sobre a importância da prática das virtudes para se 

tornar um indivíduo virtuoso e, assim, alcançar a felicidade. Para ele, virtude é a 

excelência do caráter humano incorporada na sua ação, que exige uma prévia escolha e 

a busca pela justa medida, ambas determinadas pela razão. Para viver uma vida virtuosa, 

capaz de deliberar de modo correto sobre o que é bom ou mau para si e para a pólis, 

encontrando a justa medida para o agir moral, o indivíduo precisa praticar as virtudes. 



15 
 

 

Aristóteles defende que as virtudes morais são adquiridas pelo hábito e por seu 

exercício.  

 A popularidade da ética das virtudes de Aristóteles mingou com o boom das 

teorias cognitivistas de Dewey, Piaget e Kohlberg.  Foram os neoaristotélicos que 

alavancaram novamente a importância da formação do caráter para a educação moral. 

 MacIntyre (2007) critica o individualismo liberal presente nas sociedades 

modernas, ocasionando a fragmentação da moralidade. Em seu livro Depois da Virtude, 

afirma que a heterogeneidade das crenças acarretou uma ausência na seleção de critérios 

morais que possam auxiliar no direcionamento moral das sociedades modernas 

ocidentais. Assim, trabalha com os conceitos de tradição, prática e narrativa de vida.  

Ele chama a atenção para a importância das tradições, ancorando os indivíduos 

aos laços comunitários e fazendo-os reconhecer as virtudes necessárias já existentes 

para viver em comunidade. Ou seja, tradição é um conjunto de costumes de um 

determinado grupo, passados de uma geração a outra, na qual cada indivíduo deverá 

basear-se ao eleger seus valores morais, escapando do relativismo (MACINTYRE, 

2007). Ao contrário do modelo de socialização, MacIntyre realça o sujeito racional e 

consciente de seus atos e suas escolhas, portanto, as virtudes presentes na tradição 

podem e devem ser submetidas à reflexão e questionadas.  

Entende-se que a tradição só pode concretizar-se com as práticas, por meio das 

quais as virtudes serão exercitadas. As práticas permitem alcançar a excelência e o bem 

da comunidade. Dessa forma, encorajar que o indivíduo construa sua narrativa de vida 

permite que ele perceba que sua história se entrelaça com outras, o que facilita o 

reconhecimento de si como um membro da comunidade e da interdependência entre os 

seres (MACINTYRE, 2007). 

Para formar o carácter, deve-se ensinar de maneira explícita os traços do caráter 

que a tradição admira. O professor poderá trabalhar com pessoas que são modelos 

dignos de serem imitados, construindo o conceito de cada virtude, planejando práticas 

virtuosas por toda a instituição, impregnando as pessoas que a frequentam, entre outras 

maneiras (PUIG, 1996).    

É inegável a importância da construção do caráter para a formação moral, 

portanto esse modelo traz contribuições significativas para a educação. Resgatar a 
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prática de hábitos virtuosos e dar ênfase às tradições é uma maneira de combater o 

individualismo presente na sociedade, enfrentamento necessário até a atualidade. 

Todavia, como fixar virtudes em uma tradição se hoje vivemos em um mundo plural, 

onde diversas crenças e culturas coexistem? Torna-se uma tarefa mais difícil nesse 

mundo globalizado.       

 

1.1.2.5 Educação em valores e a construção da personalidade moral 

 

Para Puig (1996), a educação moral supõe uma tarefa construtiva, 

consequentemente não se dá pela imposição de valores nem advém apenas do processo 

de socialização. Contudo, também não se vincula apenas ao desenvolvimento do juízo 

moral e tampouco é somente a aquisição de hábitos virtuosos. Puig (1996) acredita que 

essas teorias, de forma isolada, são incompletas, que elas devem ser pensadas de 

maneira complementar; portanto aproveitou o que há de melhor em cada modelo de 

educação moral e propôs trabalhar a moralidade como um processo de construção da 

personalidade moral, constituído de quatro elementos:  

1- Duplo processo de adaptação à sociedade e a si mesmo: em um primeiro 

momento, a criança passa por um processo de socialização, a fim de apreender 

as regras sociais básicas, bem como por um processo de reconhecimento dos 

seus desejos e pontos de vista; 

2- Transmissão de elementos culturais e de valores que não estão completamente 

enraizados e/ou explícitos na sociedade, mas que são desejáveis, como justiça, 

liberdade, igualdade e solidariedade; 

3- Aquisições procedimentais: formação da consciência moral - capacidades de 

juízo, compreensão e autorregulação -, que irá permitir que o indivíduo enfrente 

os conflitos morais; 

4- Construção da autobiografia: favorece a cristalização dos valores morais. 

Por conseguinte, segundo o autor, a construção da personalidade moral depende da 

experiência que o meio é capaz de proporcionar, do uso dos instrumentos da consciência 

moral e deve contar com um guia de valores que auxilie no direcionamento moral da 

ação, como demonstrado na figura 1 abaixo: 
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Figura 1. Fatores que influenciam na construção da personalidade moral (PUIG, 1996).   

Puig (1996) reconhece o meio como um importante elemento para a formação 

humana, ainda que isso não signifique que o sujeito seja totalmente determinado pelo 

entorno. O autor espanhol acredita que trata-se de uma via de mão dupla entre o meio e 

o sujeito, isto é, considera que o meio tem influência sobre o sujeito, bem como este 

também transforma o meio.  

Dessa maneira, defende a importância das mais diversas experiências na vida de um 

indivíduo, o que aumenta a probabilidade de este se defrontar com situações de conflito 

moral. Todavia, a mera vivência de um conflito moral não garante o processo formativo.  

Antes de tudo, é preciso capacidade crítica para reconhecer um conflito moral, dado que 

um indivíduo pode vivenciá-lo e não perceber divergências entre os valores morais 

envolvidos. Assim, para que ocorra a percepção da problemática moral, além de 

proporcionar a experiência, o professor deve oportunizar situações que despertem a 

sensibilidade – promovendo o desenvolvimento da empatia - e o diálogo – estimulando 

a escuta e a compreensão de todos os implicados na situação (PUIG, 1995).  

Em vista disso, é pertinente inserir os estudantes em situações nas quis haja 

contraste socioeconômico e cultural, de preferência fora da escola, para que eles possam 

vivenciar, problematizar e, então, mobilizar-se para transformar aquela realidade 

(PUIG, 1995).      

Além de perceber a problemática moral dentro das experiências vividas, o indivíduo 

precisa utilizar os instrumentos da consciência moral para analisar a situação e poder 

agir. São instrumentos da consciência moral: o juízo moral, a compreensão e a 
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autorregulação. Estes dispositivos permitem a deliberação moral em situações 

conflitivas (PUIG, 1995).  

O juízo moral permite julgar situações de conflito moral e formar opiniões racionais 

sobre o que deve ser feito (PUIG, 1996).  O juízo é prescritivo. Cabe ao professor 

estimular o desenvolvimento do juízo moral, para que os alunos emitam opiniões cada 

vez mais racionais e justas frente aos dilemas morais.  

 Enquanto o juízo moral refere-se a reflexões universais, a compreensão foca nas 

particularidades do contexto, busca tornar evidente as peculiaridades do caso com a 

finalidade de entendê-lo melhor. Não é possível compreender sem diálogo, para 

investigar os distintos pontos de vista, bem como sem a crítica, para analisar 

moralmente uma realidade. O juízo moral e a compreensão são complementares: o 

formalismo do juízo assegura o uso da razão, ao mesmo tempo em que a compreensão 

tem seus alicerces nos sentimentos e emoções (PUIG, 1996). 

 Já a autorregulação é responsável pela coerência entre o julgamento e a ação moral, 

ou seja, é ela que ajuda a diminuir a distância entre o que se pensa e o que se faz. A 

construção da autorregulação depende de um exercício dialógico consigo mesmo; 

assim, o autoconhecimento torna-se imprescindível (PUIG, 1996).  

  Por fim, a construção da personalidade moral deve apoiar-se em um guia de 

valores, não como algo fixo que irá decidir qual caminho seguir, mas como um 

horizonte valorativo que ajudará no direcionamento moral. O guia de valores deve 

respeitar os Direitos Humanos, a fim de encontrar um ponto em comum nas mais 

diversas comunidades coexistentes em uma sociedade plural e democrática, ou seja, 

aponta a necessidade de uma ética mínima, de valores, atitudes e condutas que são 

essenciais para a dignidade humana em qualquer cultura (PUIG, 1996; CORTINA, 

2000).    

 

1.1.3 Educação em valores e práticas pedagógicas 

 

Martínez, Esteban e Buxarrais (2011) sugerem três propostas para ajudar a 

desenvolver a educação em valores: trabalhar a autonomia do estudante, trabalhar com o 

conceito de escola como comunidade e estimular o pluralismo como valor.  
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O professor deve promover a autonomia do estudante valorizando as 

peculiaridades individuais em meio à diversidade presente em sala de aula e, ao mesmo 

tempo, estimulando para que os estudantes escolham valores morais relacionados à 

comunidade a que pertencem, ou seja, relacionados à tradição (MACINTYRE, 2007). 

Martínez, Esteban e Buxarrais (2011) acreditam que estimular a autonomia para que os 

estudantes escolham seus valores morais sem relacioná-los a tradição é um risco, uma 

vez que o objetivo é construir sociedades mais justas, por conseguinte, os valores 

morais dos indivíduos e das comunidades devem estar alinhados – desde que os valores 

da tradição possam ser questionados e revisados. 

Ao mesmo tempo em que a escola deve estimular a autonomia do estudante, 

deve também promover o respeito a outros grupos culturais, construindo o conceito de 

escola enquanto comunidade. Martínez, Esteban e Buxarrais (2011) defendem que, para 

que ocorra a educação em valores, deve-se trabalhar com uma educação intercultural, a 

fim de potencializar a convivência harmoniosa entre os grupos. Através da educação 

moral, os indivíduos devem entender que os seres humanos são seres vulneráveis e que 

isso gera uma dependência mútua entre eles; assim, ajudar o próximo precisa ser 

trabalhado como um dever moral, e não só como uma questão de preferência individual.  

 MacIntyre (1999) também escreveu sobre a importância de as pessoas 

compreenderem a dependência mútua entre elas, em resposta à fragilidade dos laços 

comunitários decorrente da modernidade. O filósofo escocês é um grande crítico do 

individualismo liberal, resultado do Iluminismo, período em que se enalteceu a 

liberdade individual, mas sem definir regras e critérios capazes de unificar a moralidade. 

Dessa maneira, desenvolveu-se uma sociedade fragmentada e com simulacros de 

moralidade, desafio presente até hoje.  

 Para formar um indivíduo pertencente a um mundo plural, primeiramente ele 

deve aprender os valores da própria comunidade, para que, então, o professor consiga 

promover o diálogo e o respeito entre os diferentes.  

O pluralismo deve ser concebido como um valor na escola. Assim, a educação 

em valores pretende formar indivíduos autênticos, pois, mesmo após conhecerem 

determinados horizontes morais que orientam o bem da comunidade, os estudantes 

podem eleger aqueles valores com os quais eles mais se identificam. Promover o 

pluralismo é promover o respeito, a tolerância e a justiça (MARTÍNEZ; ESTEBAN; 

BUXARRAIS, 2011).   
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Portanto, educar em valores consiste em criar condições que potencializem a 

sensibilidade moral, situações que permitam a vivência dos conflitos morais, 

estimulando o diálogo, e cenários que proporcionem o reconhecimento da diferença, 

favorecendo a construção de consensos (MARTÍNEZ; ESTEBAN; BUXARRAIS, 

2011).  

Buxarrais (2013) arrisca listar algumas tendências para trabalhar com a educação em 

valores, almejando formar uma sociedade mais justa: 

1. Educar para ser e não para ter; 

2. Educar promovendo o autoconhecimento e a autorrealização; 

3. Educar ampliando o raciocínio da inteligência lógico-matemática para as 

inteligências múltiplas; 

4. Educar para a cultura da sustentabilidade e da ecologia; 

5. Educar do bem individual para o bem comum; 

6. Educar para a comunicação ética; 

7. Educar para além dos valores pensados, educar para os valores vividos.  

A grande questão é: como promover a educação em valores? Como transformar 

esses itens em práticas pedagógicas? As sessões abaixo contribuem para somar 

discussões a essas reflexões.  

 

1.1.3.1 Metodologias ativas de ensino-aprendizagem  

 

Metodologias ativas são formas de ensino que utilizam experiências reais ou 

simuladas visando estimular a solução de desafios advindos da prática social, em 

diferentes contextos (BERBEL, 2011).  

A nova ênfase dada ao processo de aprender a partir da ação vem da influência 

do filósofo, psicólogo e pedagogo norte-americano John Dewey, e suas ideias chegaram 

ao Brasil por meio de Anísio Teixeira. Para Dewey, o processo de ensino-aprendizagem 

se manifesta nas experiências vividas, e a habilidade de questionar torna-se essencial 

(SUCUPIRA, 2015).  

As metodologias ativas trazem o estudante para o centro do processo educativo, 

aumentando sua responsabilidade em relação a sua formação. Com isso, o papel do 

professor também sofre mudanças; ele fica encarregado de apresentar o mundo ao 

estudante e, ao mesmo tempo, deixá-lo caminhar sozinho. 



21 
 

 

Considerando o mundo em constante mudança, o ensino tradicional, com a meta 

de transmitir conhecimentos, perde espaço, e as metodologias ativas ganham destaque, 

pois favorecem o perfil que se espera construir – um cidadão capaz de governar sua vida 

e de viver em sociedade –, ao promover a formação de um indivíduo ativo, crítico, 

reflexivo e ético. 

O trabalho em grupo é uma potente estratégia aliada às metodologias ativas. 

Esse recurso pedagógico valoriza o saber, o saber ser e o saber conviver. Nessa 

perspectiva, o que importa não é o acúmulo de conhecimentos, mas sim saber utilizá-los 

para questionar e transformar a realidade; logo, defende-se um ensino de qualidade, e 

não de quantidade.  

O conceito de aprendizagem significativa aparece com frequência nas discussões 

sobre metodologias ativas e ocorre quando o estudante relaciona uma nova informação à 

rede de significados que ele já possui, formando sua estrutura cognitiva através da 

ressignificação (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980). 

São muitas as possibilidades de metodologias ativas, como a discussão de 

dilemas morais, o estudo de caso, o role-playing, o aprendizado em serviço (ApS), a 

aprendizagem baseada em problemas (ABP), a problematização, entre outras. Nesta 

sessão, o enfoque será dado às duas últimas formas de ensino, dado que são mais 

prevalentes no ensino superior na área da saúde.  

A ABP ou Problem-Based Learning (PBL) é um método de aprendizagem que 

utiliza problemas elaborados previamente por uma equipe de docentes, com o intuito de 

estimular processos cognitivos em relação a um determinado assunto. Os problemas são 

cuidadosamente planejados por uma comissão com a finalidade de integrar os conteúdos 

teóricos e devem caminhar de acordo com uma sequência de aprendizado, ou seja, com 

graus crescentes de complexidade.  

A ABP acontece em grupos tutoriais compostos de um tutor e de oito a dez 

estudantes. O problema é apresentado e, no primeiro momento, os estudantes devem 

discutir sobre o caso explorando seus conhecimentos prévios e levantar os objetivos de 

aprendizagem. No segundo momento, os estudantes realizam estudos individuais fora 

da sessão de tutoria, buscando sanar as dúvidas levantadas após a primeira aproximação 

com o caso. Por fim, rediscutem o problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos 

(BERBEL, 1998). 

Vale destacar a diferença entre ABP, estudo de caso e discussão de dilemas 

morais. Estes dois últimos também trabalham com situações-problema e podem ser 
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utilizados em disciplinas isoladas, pois dependem apenas do planejamento pedagógico 

do professor, ficando ao seu critério utilizar uma ou mais situações/casos ao longo da 

disciplina.  O estudo de caso trabalha com situações clínicas ou organizacionais e 

geralmente é utilizado antes do estudo teórico de algum tema, como situação 

disparadora para a apresentação do conteúdo programado, que pode ser seguida de uma 

aula dialogada, com textos para discussão em grupos ou levantamento de questões de 

aprendizado, exigindo buscas individuais. Já a discussão de dilemas morais apresenta 

situações em que haja necessariamente conflito entre valores morais, demandando a 

deliberação moral do estudante; por isso é muito utilizada nas disciplinas de ética e 

bioética.  

Contrapondo-se ao ensino tradicional, a ABP procura gerar desequilíbrios 

cognitivos em relação ao objeto de conhecimento, possibilitando diferentes processos 

mentais (capacidade de levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar e avaliar) 

favoráveis à construção criativa do aprendizado (BERBEL, 1998). Assim, esta 

metodologia compõe o principal eixo de aprendizagem teórica do currículo, não 

havendo mais disciplinas na matriz curricular e, consequentemente, não podendo ser 

apenas uma metodologia escolhida por um professor. Trata-se de uma opção 

institucional que requer mudanças curriculares e estruturais – providenciar bibliotecas, 

laboratórios, disponibilizar maior número de salas, contratar professores capacitados 

para essa metodologia, programar tempo livre para estudo, “quebrar” com as 

disciplinas, entre outras. 

A metodologia da problematização utiliza o Arco de Charles Maguerez, sendo 

aplicada para temas práticos, relacionados com a vida em sociedade. Também acontece 

em pequenos grupos e se desenvolve em cinco etapas: observação da realidade, pontos-

chaves, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade (BERBEL, 1998).  

A primeira etapa é a observação da realidade social, com olhar atento e 

registrando o que se percebe. O professor pode dirigir a observação a certas questões e 

os estudantes poderão identificar as dificuldades e discrepâncias presentes na realidade 

estudada. Na segunda etapa – pontos-chaves –, os acadêmicos devem refletir sobre as 

possíveis causas do problema vivenciado e elegido para estudo. Serão capazes de 

perceber que os problemas são complexos, demandando deles um aprofundamento 

teórico, o que implica em questões de aprendizagem. A terceira etapa – a teorização – é 

a busca de informações diversas que ajudarão na compreensão do problema. A quarta 

etapa é a construção de hipóteses de solução para aquela realidade observada, após a 
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discussão em grupo com fundamentação teórica. E, por fim, a quinta etapa envolve a 

execução das decisões tomadas em grupo, com a aplicação dessas hipóteses à realidade, 

visando transformá-la em algum grau. O exercício da cadeia dialética ação-reflexão-

ação transformadora reforça o compromisso social do estudante com o meio (BERBEL, 

1998).  

A metodologia da problematização tem grande potencial por abordar questões 

sociais e humanas, essenciais para o processo de cuidar característico da enfermagem. 

Pretende-se preparar o estudante para tomar consciência do mundo ao seu redor, 

fazendo com que ele aja intencionalmente, com o objetivo de transformar a sociedade 

em um meio mais digno e justo (BERBEL, 1998). 

Diferente da ABP, o método da problematização pode ser utilizado em 

determinadas disciplinas, independentemente da estrutura curricular, pois não requer 

mudanças físicas ou materiais na escola; logo, pode ser a opção pedagógica do 

professor, desde que ele mude sua postura. Outra diferença em relação à ABP é que os 

problemas são identificados pelos acadêmicos a partir da realidade observada; assim, 

não há restrições quanto aos conteúdos a serem aprendidos, uma vez que a realidade 

social é dinâmica e complexa (BERBEL, 1998). 

Outra ressalva importante é a diferença entre utilizar a metodologia da 

problematização e problematizar um conteúdo discutido. Problematizar significa 

instigar o estudante na construção dos conhecimentos, portanto é uma estratégia de 

ensino-aprendizagem nas diversas formas de metodologias ativas. A metodologia da 

problematização necessariamente utiliza as etapas do Arco de Maguerez.   

Alguns estudos investigaram os pontos fortes e fragilidades das metodologias 

ativas, e as maiores vantagens encontradas, na percepção dos estudantes, foram: 

estimular o autoestudo, a independência, a responsabilidade, a crítica e a reflexão sobre 

a realidade. E entre as dificuldades da metodologia menciona-se a mudança abrupta do 

método de ensino, gerando insegurança, intensificada quando há falta de capacitação 

docente para conduzir o método, e há imaturidade discente para compreender que ele é 

corresponsável pelo seu aprendizado (MELO; SANT’ANA, 2012; SEMIN; SOUZA; 

CORREA, 2009; MARIN et al., 2010).  

Nota-se que há inúmeras estratégias metodológicas para estimular a educação 

moral dentro de um currículo, por isso é indispensável a formação de professores 

capacitados para trabalharem com as metodologias ativas, aliada a uma educação 

permanente. 
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1.1.3.2 Interface da educação em valores com as metodologias ativas  

 

Serão apresentadas as interfaces da educação em valores com as metodologias 

ativas, visto que a primeira pretende promover a autonomia, o conceito de escola 

enquanto comunidade e o pluralismo, e as metodologias ativas proporcionam a 

formação de um profissional ativo, crítico, reflexivo e ético.   

A primeira interface a ser discutida é a relação das metodologias ativas com a 

promoção da autonomia. As metodologias ativas estimulam a autonomia ao colocarem 

o estudante no centro do processo pedagógico, corresponsabilizando-o por seu 

aprendizado. Tanto na ABP quanto na metodologia da problematização, o estudante é 

motivado a construir o seu saber, cabendo aos professores instigar e facilitar o caminho.   

Para que a promoção da autonomia se efetive, é preciso que o estudante tenha 

comprometimento pessoal, vivencie uma relação horizontal com seu professor e 

disponha de flexibilidade na execução das tarefas propostas (BERBEL, 2011).  

O comprometimento pessoal pode ser trabalhado por meio da motivação, ao ser 

proporcionada a ele uma aprendizagem significativa, que é considerada o alicerce das 

metodologias ativas. A relação horizontal entre professor e estudante também contribui 

para a motivação, pois incentivar, elogiar, apontar os erros e mostrar-se disposto a 

ajudá-lo facilitam o interesse pela disciplina. Essa proximidade só é possível ao 

trabalhar com pequenos grupos, pois isto permite ao professor identificar as lacunas 

educacionais de cada estudante e assim promover o aprendizado de acordo com as 

necessidades individuais.  

Já a flexibilidade aparece em diversos momentos do uso das metodologias 

ativas, permitindo que os estudantes se deparem com constantes escolhas e tomadas de 

decisão. Por exemplo, elas possibilitam a flexibilização de alguns conteúdos a serem 

discutidos, uma vez que cada grupo apresenta conhecimentos prévios distintos, 

diferindo, então, nas questões de aprendizagem elaboradas e até na escolha dos dias 

para respondê-las em grupo, ou ainda em relação às atividades práticas a serem 

organizadas, no caso do método da problematização, pois cada campo prático tem sua 

especificidade; assim, um grupo pode optar por trabalhar com educação em saúde com 

idosos e outro com crianças. Indo mais além, quando a instituição de ensino permite, os 

estudantes podem ajudar na construção do cronograma das atividades, pactuando prazos 

de entrega de trabalhos, dias de avaliações finais, horário de início das aulas, regras de 
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tolerância de atrasos, entre outras formas de flexibilização que aumentam a 

responsabilização do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem.  

Ainda discutindo a promoção da autonomia através das metodologias ativas, o 

estudante é estimulado a desenvolver responsabilidades, seja com grupos ou indivíduos, 

tornando-se importante ser assíduo e pontual. Ao trabalhar em pequenos grupos, o 

estudante percebe que a participação de cada integrante é fundamental para a construção 

do saber coletivo; assim, nota que seu comprometimento tem relação direta com o 

resultado final de todos, o que fomenta nele o senso de responsabilidade. Da mesma 

forma acontece quando os estudantes estão inseridos na prática profissional e 

proporcionam cuidados de enfermagem aos usuários de saúde, de acordo com seu nível 

de complexidade. Estas vivências demandam algum grau de intervenção, estimulando a 

responsabilidade para com a saúde daqueles usuários. 

A segunda interface apresentada é a relação das metodologias ativas com o 

conceito de escola enquanto comunidade. Mais uma vez torna-se evidente a importância 

de trabalhar com pequenos grupos, visto que essa potente estratégia pedagógica amplia 

a possibilidade de relações mais solidárias ao fazer com que o estudante aprenda a 

construir as ideias coletivamente, além de possibilitar o diálogo, a comunicação, a 

integração e a cooperação entre os diferentes (BARBATO; CORREA; SOUZA, 2010).  

Estimular a convivência harmônica dentro da escola é primordial para que o 

estudante também respeite outros grupos fora do ambiente escolar, como equipe de 

saúde e usuários. Ao ser inserido na prática profissional, o estudante aprende a 

importância dos trabalhos interdisciplinar e intersetorial, essenciais para a integralidade 

do cuidado, bem como o valor do vínculo na relação profissional-usuário. Essas 

vivências promovem a reflexão de que há uma dependência mútua entre os seres 

humanos, compreendida ao se reconhecer que cada profissional de saúde tem sua parte 

no cuidado e que nos vínculos estabelecidos se mantém uma relação de troca, 

estimulando o valor dos laços comunitários.  

A terceira e última interface das metodologias ativas com a educação em valores 

é a promoção do pluralismo. Essa relação é complementar à discussão do conceito de 

escola enquanto comunidade. Favorecer o respeito ao diferente, estimular reflexões 

sobre outros pontos de vista, estar em contato com diversas realidades socioeconômicas 

são atributos contemplados através das metodologias ativas, seja por elas darem 

oportunidade ao trabalho em grupo, por inserirem o estudante em unidades de saúde em 

bairros periféricos ou por proporcionarem discussões de dilemas morais. 
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Para muitos estudantes, trabalhar em grupo é um processo novo, que gera 

resistências, pois lidar com o outro exige o aprendizado de diversas habilidades, como 

aceitar as diferenças, aprender a escutar, aprender que o outro também pode ensinar e 

aprender a falar em grupo. Portanto, não significa trabalhar sem conflitos, significa 

trabalhar o respeito em meio à diversidade (BARBATO; CORREA; SOUZA, 2010). 

Visto que as metodologias ativas contribuem para trabalhar a educação em 

valores dentro do currículo, promovendo características desejadas para os futuros 

enfermeiros, torna-se indispensável transformar as fundamentações teóricas em práticas 

pedagógicas viáveis para a sua implementação nos currículos de enfermagem. Porém, 

não basta a implementação do passo a passo dessas metodologias para obter sucesso na 

formação, é preciso ter um corpo diretor e um corpo docente engajados na formação de 

cidadãos. Para isso, é indispensável que eles se apropriem de conhecimentos de 

filosofia, antropologia, sociologia, pedagogia, entre outras áreas dos saberes, o que pode 

ocorrer por meio de capacitação. Além disso, é necessário que essa capacitação não seja 

pontual, mas que faça parte do processo de trabalho, com encontros frequentes para que 

os professores possam expor suas dúvidas e angústias, uma vez que a grande maioria 

dos membros do corpo docente foi formada no ensino tradicional e, ao se deparar com 

as metodologias ativas, é natural que enfrente dificuldades. 

   

1.2 Enfermagem 

 

1.2.1 Panorama da graduação de enfermagem no Brasil 

 

Iniciarei a discussão sobre o panorama das escolas de enfermagem no Brasil 

com um resgate histórico sobre o nascimento dos primeiros cursos, a fim de 

contextualizar a situação atual. 

A história da implementação dos cursos de enfermagem no Brasil se mescla com 

a história da profissão. No final do século XIX, havia poucos hospitais, as mulheres 

pariam em casa e a enfermagem era exercida essencialmente por religiosas e leigos 

(BARREIRA et al., 2011).   
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Com o advento da Primeira República, iniciava o processo de laicização da 

enfermagem (BARREIRA et al., 2011). A primeira tentativa de sistematizar o ensino de 

enfermagem no Brasil ocorreu em 1890, com a Escola Profissional de Enfermeiros e 

Enfermeiras (atual Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO). Mas 

foi em São Paulo, na Escola de Enfermeiras do Hospital Samaritano, que se 

implementou o primeiro modelo Nightingale de ensino no Brasil (BARBOSA; 

BAPTISTA, 2008).  

Em 1922, nasceu a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, trazendo características do modelo anglo-americano e do modelo Nightingale 

ao Brasil.  Foi a primeira escola de enfermagem organizada e dirigida por enfermeiras e 

sua missão era formar enfermeiras para trabalhar na área de saúde pública. Em 1931, foi 

nomeada Escola de Enfermagem Anna Nery e era considerada escola-padrão 

(BARBOSA; BAPTISTA, 2008).    

Somente em 1933, dez anos após a criação da primeira escola de enfermagem, é 

que surgiram outras escolas no Brasil: uma em Belo Horizonte (Escola de Enfermagem 

Carlos Chagas), de caráter católico, e outra em Anápolis (Escola de Enfermagem 

Florence Nightingale), de caráter evangélico (BARBOSA; BAPTISTA, 2008). 

Entre 1949 e 1959, o número de escolas de enfermagem cresceu no Brasil, 

passou de 23 cursos em 1949, para 38 em 1959. Vale ressaltar que, nesse período, foram 

criados 11 cursos de orientação católica, o que demonstra uma forte aliança do governo 

com a Igreja (BARBOSA; BAPTISTA, 2008).  

Na década de 1960, depois do golpe de 1964, diminuiu o crescimento do número 

de cursos de enfermagem, pois o foco do governo ditatorial era o desenvolvimento 

econômico, ficando a saúde e a educação como áreas secundárias no planejamento 

(BARBOSA; BAPTISTA, 2008). 

Em 1972, o Plano Decenal de Saúde para as Américas estabeleceu como meta 

aumentar o quantitativo de enfermeiros, aumentando o número de vagas disponíveis e o 

número de escolas, o que implicou na criação de 44 cursos de graduação em 

enfermagem pelo Brasil. A partir da década de 1980 é que se visualiza com clareza o 

processo de mercadorização da universidade, apresentado por Santos (2004), momento 

em que ocorreu um aumento expressivo do número de universidades privadas, 
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incentivadas pelo Estado, para ampliação do acesso ao ensino superior. Só nesse 

período foram criados mais 28 cursos de enfermagem, sendo 21 privados. Na década de 

1990 surgiram 94 novos cursos de enfermagem, 67 deles privados (BARBOSA; 

BAPTISTA, 2008).   

E esse crescimento exponencial não foi proporcional nas regiões do país. De 

acordo com o estudo de Teixeira et al. (2013), no Brasil, em 2013, estavam registrados 

888 cursos de enfermagem, concentrando 71,2% desses nas regiões Sul e Sudeste, 

destacando-se os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.  De 2001 

a 2011, houve um aumento 393% no número de cursos de enfermagem em instituições 

privadas e de 122% em instituições públicas. O crescimento médio de vagas/ ano, nesse 

mesmo período, foi de 9.580 vagas/ano. Esses fatos refletem o crescimento acelerado, 

com a abertura indiscriminada de novos cursos, sem o controle da demanda específica 

de cada região.   

Em 2011, os cursos presenciais disponibilizaram 45,69% das suas vagas para 

curso de enfermagem no período noturno. Outro dado que chama a atenção são as 

19.680 vagas em Educação a Distância (EAD), distribuídas em 240 polos, a maioria 

deles no sudeste. Os cursos noturnos e na modalidade EAD podem ser importante 

estratégia para a democratização do ensino, já que permitem acesso ao curso superior 

para quem trabalha durante o dia ou mora em locais afastados de centros educacionais. 

No entanto, também há fragilidades, como no caso do EAD, já que o contato físico é 

primordial para o ensino do cuidar e, dos cursos noturnos, que oferecem seus estágios 

durante o dia, o que pode gerar uma evasão daqueles discentes com trabalho diurno 

(TEIXEIRA et al., 2013).  

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) se manifesta contra os cursos de 

enfermagem a distância, justificando-se com números: em 2012, havia no Brasil 

1.856.686 profissionais inscritos no Cofen, dos quais 346.968 eram enfermeiros (18,7% 

do total). Isso gera um coeficiente de 1,78 enfermeiro para cada 1000 habitantes, 

quantidade compatível com a recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que varia de um a quatro enfermeiros para cada 1.000 habitantes (COFEN, 2017).  

O projeto de lei nº 2.891, de 2015, está em tramitação na Câmara Legislativa, a 

fim de incluir na lei nº 7.498, de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem, a 

obrigatoriedade de formação exclusivamente em cursos presenciais (BRASIL, 2015).   
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Sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2010, dos 888 

cursos de enfermagem no Brasil, 546 tinham notas consolidadas nessa avaliação. Dessas 

notas, 43% destas com notas 1 e 2, 36% eram nota 3 e 21% eram notas 4 e 5. Sabe-se 

que a avaliação de um curso é um fenômeno complexo, com críticas constantes a esse 

processo. No entanto, ter quase a maioria dos cursos de enfermagem sem atingir os 

critérios mínimos de qualidade é algo a que devemos atentar (BRASIL, 2015).  

De acordo com o site do Ministério da Educação (e-mec), em maio de 2019, no 

estado do Rio de Janeiro, havia 49 instituições oferecendo o curso de graduação em 

enfermagem. Só na cidade do Rio de Janeiro, são vinte instituições ativas que oferecem 

o curso presencial.  Essas vinte IES ofertam 49 cursos de graduação em enfermagem, no 

qual 47 são privados. Apenas três cursos de enfermagem possuem nota 5 no Enade, 

todas públicas (BRASIL, 2019). 

 

1.2.2 A dimensão ética na enfermagem e a cultura moral 

 

O ensino da dimensão ética é resultado de um universo de práticas que a 

instituição adota. As práticas são acontecimentos planejados, coerentes e rotineiros, 

repletos de valores morais que dão vida à missão da instituição. Este universo de 

práticas recebe o nome de cultura moral. Em outras palavras, a cultura moral de uma 

instituição escolar tem a ver com o que se vive ali, podendo ser as ações pontuais ou as 

atividades mais duradouras, que, à medida que são implementadas pelos professores, 

enraízam a moral na comunidade escolar (PUIG, 2012).    

Como vimos, a cultura moral é um conjunto de práticas elaboradas a fim de 

trabalhar com a dimensão ética dos estudantes. Há uma diversidade de práticas que uma 

instituição pode eleger para compor o ambiente de aprendizado. Aqui serão vistas 

quatro delas: as de nível pessoal, transversal, curricular e institucional (PUIG, 2012). 

A nível pessoal, encontram-se as relações interpessoais. Durante a graduação, o 

estudante se depara com uma infinidade de momentos interpessoais. Esses encontros 

são repletos de valores e afetos, sendo a menor instância em que a educação acontece 

(PUIG, 2012). Se esse espaço interpessoal é um tipo de prática responsável pela 

formação moral do estudante, logo ele deve ser motivo de reflexão entre os professores.  
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Nota-se que a competência relacional está intimamente ligada ao campo da ética, 

pois preza o respeito, o diálogo e a solidariedade. Ribeiro (2010) aponta que a 

afetividade tem relação direta com o aprendizado; assim, a relação professor-estudante 

torna-se essencial para a promoção da educação. A autora sustenta que é por meio das 

relações afetivas que os estudantes superam as dificuldades escolares. Incentivar, 

elogiar, apontar os erros e mostrar-se disposto a ajudá-los são formas de motivar os 

estudantes, uma vez que estes demonstram maior interesse por disciplinas nas quais 

mantem uma relação amistosa com o professor. 

O estudo de Arantes (2003) com professores de escolas públicas brasileiras 

analisou a influência que os estados emocionais exercem no raciocínio moral do sujeito. 

Os professores foram divididos em três grupos e vivenciaram estados emocionais 

diferentes – um grupo foi exposto a emoções positivas, o segundo grupo não foi exposto 

a emoções, considerado o grupo neutro e o terceiro grupo foi exposto a emoções 

negativas - antes de serem apresentados a uma situação conflitiva. Foi observado que 

pessoas alegres e satisfeitas tendem a resolver os conflitos de forma ativa, utilizando 

valores morais como solidariedade, generosidade e responsabilidade. Já as pessoas 

tristes e insatisfeitas acentuam a tendência a organizar de forma passiva a resolução de 

conflitos, por exemplo, não se posicionando ou encaminhando o problema a terceiros. 

Desse modo, se o ambiente escolar prezar por relações pessoais agradáveis e 

respeitosas, isso se tornará um valor moral para o estudante, aumentando a 

probabilidade de formar cidadãos engajados por um mundo melhor. 

A nível transversal, estão as normas e rotinas da instituição. Elas estão presentes 

em qualquer centro educativo e são necessárias para regular a convivência. Cabe aos 

docentes aplicá-las no dia a dia. As normas aspiram a ser respeitadas, refletem os 

valores que a comunidade escolar considera importantes e sua presença impregna a vida 

cotidiana da instituição. Conhecer as regras do jogo e ter um espaço para discuti-las 

gera segurança e desenvolve a autonomia (PUIG, 2012). Aprender a respeitar normas e 

estabelecer rotinas fazem parte da prática do enfermeiro, portanto, que esses conteúdos 

sejam trabalhados desde a graduação.  

A nível curricular, têm-se as disciplinas e tudo aquilo que elas englobam: 

finalidade, objetivo, conteúdos, metodologias e avaliação (PUIG, 2012). Como é 

possível observar, não foi destacada a disciplina específica de ética, já que a maneira 
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como ocorre o planejamento de uma disciplina remete à escolha de valores morais (ou 

não), portanto, entende-se que as questões éticas transpassam todas as aulas. 

No entanto, sabemos que compete à universidade o ensino das questões 

deontológicas da profissão; por isso é frequente associar o ensino da ética a uma 

disciplina presente no currículo. De fato, o ensino superior deve oferecer uma educação 

ética adequada para que os futuros profissionais conheçam seus deveres e direitos na 

hora de exercer a profissão (MARTÍNEZ; BUXARRAIS; ESTEBAN, 2002). Esses 

espaços devem permitir que o estudante se preocupe mais em justificar o por que se 

deve fazer do que simplesmente acatar, sem refletir, o que se deve fazer.     

Aproximar-se do código de ética profissional com as lentes da crítica e da 

reflexão, por exemplo, sobre o serviço, sobre as principais obrigações dos profissionais, 

sobre os conflitos éticos encontrados na prática profissional e sobre a importância do 

papel do enfermeiro na sociedade, faz com que o estudante compreenda o compromisso 

social para com a profissão, com o usuário de saúde e com a sociedade. Ao prestar um 

serviço específico em prol das necessidades da comunidade, a enfermagem torna-se 

essencial para a manutenção do desenvolvimento e do bem-estar social (VIELVA, 

2007). 

No entanto, as disciplinas de ética frequentemente se limitam a transmitir o 

código de ética profissional sem estimularem reflexões, tornando-se maçantes e 

desinteressantes para os estudantes. Além de apresentarem o ensino da ética de maneira 

isolada.  

E, por fim, a nível institucional, que trata do conjunto de todas essas práticas, 

traduzindo-se no cotidiano da instituição (PUIG, 2012), criando condições para que o 

aprendizado ético aconteça em diversos momentos e espaços, permitindo que o 

estudante reflita sobre uma série de valores e, a partir de então, consiga construir sua 

própria base moral (MARTÍNEZ; BUXARRAIS; ESTEBAN, 2002). 

 Portanto, compreende-se que a dimensão ética deve permear todas as disciplinas, 

bem como outros espaços da instituição, impregnando o local com os valores éticos, 

fazendo com que os estudantes os vivencie diariamente. Porém, para que isso se 

concretize, é evidente a necessidade do apoio institucional. É preciso instituir uma 
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cultura moral, na qual a formação ética faça parte da missão institucional e todos os 

professores sintam-se responsáveis por essa função. 

Integrar a formação profissional e a formação ética não significa abordá-las de 

maneira separada no currículo. Integrar significa construir um currículo que possibilite o 

preparo técnico e humanístico e que valorize todos os espaços de aprendizado ético, 

sejam eles formais, como a sala de aula, ou informais, como os espaços de convivência 

da universidade. É importante destacar os espaços informais de convivência como 

lugares de aprendizado ético. Nesses espaços de vida universitária também há valores 

morais que são aprendidos e que contribuem para a formação do eu (TEY; VILÀ; 

MARTÍNEZ, 2014). 

 

1.2.3 Enfermagem e a ética do cuidado 

 

 A enfermagem é conhecida como a ciência e a arte do cuidado. Segundo o 

dicionário Michaelis (2019), cuidado supõe agir com preocupação, dedicar atenção a 

alguém ou realizar uma atividade que requer zelo. Todas essas características exigem 

que o cuidador seja um ser relacional, ou seja, é necessário estabelecer uma relação com 

o outro para que o cuidado aconteça. O ato de cuidar envolve necessariamente diálogo, 

escuta atenta e compartilhamento de significados; com isso, torna-se possível construir 

entre o cuidador e o usuário de saúde uma relação compreensiva (SANTOS et al., 

2017).  

O cuidado é entendido como uma necessidade humana essencial para a 

sobrevivência da espécie. Todos necessitam de cuidados, e o que diferencia o cuidado 

da enfermagem de outras formas de cuidar é sua intenção terapêutica, que exige 

competência, habilidade e ética (SANTOS et al., 2017).  

A ação terapêutica da enfermagem cuida do ser e não só do corpo, considerando 

o indivíduo em sua completude: biopsicossocial e cultural (SANTO; PORTO, 2006), 

zelando pela dignidade e totalidade do ser. Dessa forma, o cuidado da enfermagem é 

valioso em si mesmo, posto que é parte do processo de sobrevivência e reconhece o 

valor intrínseco da vida. 
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Nota-se que o cuidado é indissociável das questões éticas; por esse motivo, 

tornou-se o cerne de diversas discussões sobre ética do cuidado (GUILLIGAN, 1982; 

CAMPS, 1998; HELD, 2006; NODDINGS, 2009).  

A principal autora que deu visibilidade à ética do cuidado foi Carol Gilligan, ao 

questionar os estudos de desenvolvimento moral de Kohlberg, realizados só com 

meninos. Gilligan (1982) buscou compreender a diferença que existia entre homens e 

mulheres no processo de tomada de decisões e descobriu que havia distinção entre os 

gêneros na maneira como entendiam e solucionavam os conflitos, demonstrando outra 

perspectiva, não contrária à de Kohlberg, simplesmente diferente.  

Gilligan (1982) chegou a propor três etapas de desenvolvimento moral das 

mulheres, que correspondem aos três níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg. A 

primeira etapa condiz com o nível pré-convencional, no qual também predominam os 

interesses particulares; assim, o cuidado volta-se para a própria mulher, como maneira 

de assegurar a sobrevivência. A segunda etapa, equivalente ao nível convencional, 

caracteriza-se pelo desenvolvimento da responsabilidade para com os outros e pela 

compreensão da dependência entre os seres, com predomínio do autossacrifício e da 

bondade. Na terceira e última etapa, correspondente ao nível pós-convencional de 

Kohlberg, constata-se que a conexão com os outros é de interdependência, e não mais 

de subordinação dos seus interesses, o que fortalece as relações de responsabilidade e 

cuidado.       

Suas contribuições foram valiosas ao demonstrar que a maneira de pensar das 

mulheres era mais contextualizada que formal; porém, a perspectiva feminina sempre 

foi menosprezada por não corresponder à lógica do patriarcado. As mulheres costumam 

interpretar os problemas morais como um problema de cuidado, de responsabilidade, e 

não de regras e direitos, seguramente devido à fase de socialização a que foram 

submetidas, ou seja, as mulheres são criadas de modo a valorizarem mais as relações e o 

lado afetivo, o que favorece a sensibilidade para as demandas de cooperação (PAYÁ; 

RUBIO, 2018). Assim, interpretam o “eu” e os “outros” como interdependentes, 

facilitando a estima da atenção e do cuidado como princípios morais elegidos na hora da 

resolução de conflitos.  

Noddings (2009) considera que o cuidado deve ser a base para a tomada de 

decisões éticas, pois a centralidade na resolução de conflitos de maneira não violenta faz 
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com que os envolvidos não se vejam como adversários numa disputa de direitos, mas, 

sim, como participantes interdependentes de uma rede de relacionamentos (ZOBOLI, 

2004). 

A solidariedade, presente na ética do cuidado, complementa a justiça, 

representada pelos aportes de Kohlberg (CAMPS, 1998). É saber equilibrar a 

importância que se dá ao outro generalizado – reconhecer que cada indivíduo é um ser 

racional e portador de direitos e deveres –, permeado por valores como respeito, dever e 

dignidade, e ao outro concreto – assumir que cada um tem sua história e identidade –, o 

que evoca valores como  responsabilidade,  cuidado e solidariedade (BENHABIB, 

1992).  

A ética do cuidado pode ser vista como um fator de mudança social, ao 

promover o cuidado, o respeito, a empatia, a amabilidade e o afeto como formas de 

compreender os conflitos e estabelecer um diálogo compreensivo (MONTERO; 

BUXARRAIS, 2018).    

Portanto, a presença da ética do cuidado na enfermagem colabora com a 

formação de um indivíduo que é estimulado a valorar o outro. O cotidiano do 

enfermeiro é repleto de valores morais e, se os professores/instituição de ensino 

souberem potencializar essas características durante a graduação, os futuros 

profissionais poderão ampliar a perspectiva de cuidado para além do âmbito profissional 

e, dessa maneira, aplicá-la em outras esferas da vida, como por exemplo, no campo 

social, formando cidadãos implicados com os cuidados necessários para a construção de 

um mundo mais justo.   

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este estudo tem como objetivo compreender como os valores morais permeiam a 

graduação de enfermagem. O verbo compreender abrange à ideia de profundidade; por 

este motivo, planejei realizar esta pesquisa recorrendo a um estudo etnográfico, 

associando observação participante e entrevistas. Para isso, busquei fundamentação 

teórica apropriada, uma vez que pertenço à área da saúde e muitos textos da 

antropologia e sociologia são desconhecidos da minha prática profissional. 
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A definição de etnografia, segundo Caprara e Landim (2008), é: uma pesquisa 

de campo, com contato direto e prolongado com o objeto de pesquisa, seguida da 

sistematização dessa experiência. O saber teórico vai sendo construído conjuntamente 

com a coleta de dados; por isso, não é um processo linear e sequencial como na 

metodologia quantitativa. Geertz (1989) completa que etnografia não é somente um 

método de pesquisa, mas um processo conduzido com uma sensibilidade reflexiva. 

Esses autores valorizam o diálogo para a construção etnográfica. 

Em um primeiro momento, foi necessário construir uma descrição clara e geral 

da população estudada; logo, essa etapa foi realizada através da análise do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) do curso de enfermagem da instituição pesquisada (ANEXO 

1). O nome da instituição foi preservado. A escolha dessa escola deveu-se a ela ser uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) de enfermagem pública com nota 5 no Enade 2016 

e uma das primeiras faculdades de enfermagem do Brasil, possuindo grande prestígio 

nacional e servindo de modelo de ensino para muitas outras. 

Oliveira (2000) destaca a importância da tríade olhar-ouvir-escrever para a 

pesquisa de campo. O olhar foi composto por meio da observação participante. O 

pesquisador deve ter o olhar etnográfico disciplinado e embasado em uma teoria. Por 

conseguinte, busquei fundamentação em antropólogos e sociólogos clássicos, que 

discutem a importância da distância necessária na etnografia, sobre a transformação do 

exótico em familiar e do familiar em exótico (DA MATTA, 1978; VELHO, 1978). Da 

Matta (1978) compara a transformação do familiar em exótico – habilidade mais 

complexa de lograr e que necessitei para esta pesquisa – como o transe de um xamã, 

pois ele viaja para dentro de si, sem sair do lugar, como se ele se dispusesse a chegar ao 

mais profundo da sua própria cultura. Mas alerta: “o exótico nunca pode passar a ser 

familiar; e o familiar nunca deixa de ser exótico” (DA MATTA, 1978, p. 29). 

O texto de Velho (1978) também esclarece sobre a observação do que é familiar. 

Aborda a questão da distância social e psicológica existentes na trajetória antropológica, 

pois o fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não significa que eles 

sejam conhecidos, podem apenas ter gostos e preferências em comum:  “O que vemos e 

encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido, e o que não 

vemos e encontramos pode ser exótico, mas até certo ponto, conhecido” (VELHO, 

1978, p. 39). De fato, eu, como uma pesquisadora e docente, os professores e estudantes 
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da instituição pesquisada fazemos parte do mesmo grupo chamado educação; no 

entanto, não necessariamente temos os mesmos pontos de vista e ideologias, o que pode 

tornar-nos completamente distantes.  

Da Matta (1978) dialoga com Geertz (1989) ao concordar que, para saber 

observar os detalhes necessários para uma descrição densa dos dados, é preciso se 

relacionar, criar vínculo, se envolver com o grupo pesquisado. Foote-Whyte (1990), em 

sua imersão na comunidade pesquisada, percebeu que sua aceitação na comunidade 

dependia das suas relações pessoais com os envolvidos, portanto era mais válido, em 

alguns momentos, falar de si mesmo do que falar da sua pesquisa, a fim de fortalecer o 

vínculo: “Se as pessoas o aceitam, você pode perambular por todo o canto e a longo 

prazo vai ter as respostas que precisa sem fazer perguntas” (FOOTE-WHYTE, 1990, p. 

82). Utilizei essas estratégias para conseguir a imersão necessária para etnografia do 

campo estudado.  

Transpondo para o meu objeto de estudo, busquei pontos não familiares no meu 

objeto familiar – a educação, uma vez que sou professora e tenho alguns conceitos 

predefinidos. Propus-me a entrevistar professores e estudantes, a fim de compreender 

como as questões morais permeiam a prática pedagógica, além de observar como os 

valores morais se sucedem. Mas como observar o que já está naturalizado em mim? 

Como observar um colega de trabalho sem interpretar sua prática com meus 

preconceitos e julgamentos? Exponho essa preocupação, pois minha trajetória 

profissional e todo o meu referencial teórico convergem para o uso de metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem como facilitadoras da formação moral, e a escola 

pesquisada é reconhecida por utilizar métodos tradicionais de ensino. Assim, descobri 

que este era o ponto não familiar no meu objeto familiar. Precisei romper o estereótipo 

que formei acerca do ensino tradicional ouvindo distintos pontos de vista, a fim de 

compreender visões de mundo diferentes da minha, e, assim, pude estar diante dos meus 

pares, abordando um ponto não familiar.   

Malinowski (1990) sugere a construção de um diário etnográfico ao longo da 

pesquisa para ajudar na captura de impressões, desde as primeiras, só percebidas quando 

não há familiaridade com a cultura e quando os fatos ainda são novidade, até as 

impressões mais implícitas, que só serão captadas após um melhor conhecimento das 

condições locais.   
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Para auxiliar no diário de campo, havia um roteiro da observação participante, 

que serviu de guia para direcionar o olhar (ANEXO 2). Pude observar disciplinas do 

primeiro ao quarto ano, bem como os corredores, a coordenação acadêmica e diversos 

lugares, onde eu pude analisar as relações pessoais de professores e estudantes. Foram 

realizados sete meses de imersão no campo de pesquisa. A justificativa para a escolha 

de disciplinas do primeiro ao quarto ano foi para ter um espectro maior de dados que 

pudessem representar, de maneira geral, toda a graduação, e não só um recorte de um 

ano específico.  

O ouvir foi contemplado com as entrevistas, realizadas com professores e 

estudantes, do primeiro ao quarto ano da graduação em enfermagem. Entrevista 

individual é uma técnica para descobrir outras perspectivas sobre os fatos, com o 

objetivo de compreender detalhadamente crenças, valores, atitudes e motivações em 

relação aos comportamentos das pessoas em diferentes contextos. Portanto, a 

compreensão do mundo do entrevistado é condição sine qua non da entrevista 

qualitativa (GASKELL, 2002). Para o planejamento da entrevista qualitativa, Gaskell 

(2002) sugere o uso de tópicos-guia e definir a seleção dos entrevistados, ou seja, 

definir o que perguntar e para quem perguntar.  

O tópico-guia, como o próprio nome já diz, ajuda a guiar a discussão da maneira 

mais confortável e natural possível. Esse roteiro semiestruturado (ANEXOS 3 e 4) serve 

de lembrete sobre o próximo tópico a investigar, lembrando que o pesquisador deve 

usar a imaginação para explorar temas considerados importantes, que surgirão ao longo 

da entrevista e que não foram passíveis de planejamento (GASKELL, 2002).  

O roteiro de entrevista com os discentes e docentes continha perguntas abertas, 

sobre cujos temas o participante era convidado a falar livremente, buscando dar 

profundidade às reflexões (MINAYO, 2013).  Havia uma parte inicial sobre como os 

participantes chegaram até a docência e/ou à graduação em enfermagem; depois foram 

abordados quais os valores morais que eles consideram relevantes para o processo de 

ensino-aprendizagem e como tais valores eram estimulados durante a graduação; 

também foram interrogados sobre os desafios da graduação, sobre a qualidade das 

relações interpessoais, sobre os conflitos existentes, as disciplinas que discutem ética e 

moral e, por fim, sobre o conceito de educação moral.   
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Os critérios de inclusão para a entrevista foram respeitados:  discentes 

matriculados do primeiro ao quarto ano da graduação em enfermagem e que cursaram 

todos os períodos na instituição pesquisada. E docentes com contrato efetivo, que 

lecionam do primeiro ao quarto ano de enfermagem, com carga horária igual ou 

superior a vinte horas e que estejam na instituição há mais de quatro anos.  

Estava previsto um total de 25 participantes de pesquisa, porém, com o decorrer 

dos convites para a entrevista, mais professores e alunos se dispuseram a participar; 

assim, reorganizei-os a fim de ter no mínimo um representante de cada período letivo. 

Participaram 42 participantes, sendo 21 docentes e 21 discentes. No entanto, um 

docente foi excluído, pois não se encaixava nos critérios de inclusão, bem como um 

discente, pois não conseguimos finalizar a entrevista por incompatibilidade de horários. 

Ao final, encerrou-se com 40 participantes, 20 docentes e 20 discentes.  

Entre os docentes havia 17 mulheres e três homens, com o tempo médio de 

trabalho na instituição foi de 16,3 anos e distribuídos da seguinte maneira: quatro 

professores lecionavam no primeiro ano da graduação, seis no segundo ano, seis no 

terceiro ano e quatro no quarto ano. Havia, no mínimo, dois professores de cada período 

letivo. 

A população de discentes era composta por 17 mulheres e três homens, de 18 a 

29 anos, com predomínio da faixa de 20 a 23 anos. Cinco alunos estavam no primeiro 

ano, quatro cursavam o segundo ano, sete o terceiro ano e quatro já estavam no último 

ano. Um deles participava do centro acadêmico. 

O diretor do curso de enfermagem prestou valioso auxílio no contato com os 

participantes da pesquisa e no fornecimento de informações sobre o melhor local e 

horário para a realização do convite à pesquisa. Os momentos de observação e de 

entrevistas ocorreram em local e hora apropriados, previamente agendados. As 

entrevistas aconteceram em ambiente reservado, geralmente em uma sala de aula ou 

sala de reunião, e tiveram duração mínima de trinta minutos e máxima de duas horas. 

Foram gravadas sem a identificação dos participantes e, depois de transcritas, os áudios 

foram apagados para que não houvesse identificação da voz dos participantes da 

pesquisa, guardando-se apenas as transcrições, identificadas com as siglas DO1, DO2 

(...), para as entrevistas com os docentes e DI1, DI2 (...), para as entrevistas com os 

discentes. 
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Finalmente, o escrever desenrolou-se com a exploração dos dados coletados, 

através da análise temática do conteúdo, obedecendo às seguintes etapas: (1) pré-análise 

dos resultados, que determina uma leitura flutuante e apropriação exaustiva dos dados 

alcançados para posteriormente reformular hipóteses e objetivos, se necessário; (2) 

exploração do material, que consiste em encontrar as categorias que expressam o 

conteúdo das falas e da observação participante, para então classificar e agregar os 

dados; (3) interpretação dos dados obtidos, correlacionando os referenciais teóricos, as 

falas e os dados da observação participante (MINAYO, 2014). 

Esta pesquisa tinha seis categorias prévias: “valores morais importantes para a 

formação profissional”, “valores morais promovidos durante a graduação”, “desafios da 

graduação em enfermagem”, “relação professor-estudante”, “onde se discutem ética e 

moral” e “conceito de educação moral”. Após a análise dos dados, passou-se para 

quatro categorias: “os valores morais da graduação em enfermagem”, “as relações 

interpessoais”, “o currículo e a educação em valores” e “os desafios da graduação em 

enfermagem”. As categorias pós-análise dos dados dão nome às sessões do capítulo 

referente aos resultados. 

A pesquisa respeitou a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) em janeiro de 2018, CAAE 73677917.7.3001.5238. Todos os participantes de 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

2.1 Meu diário de campo 

 

O primeiro contato com a instituição, após a aprovação pelo CEP, foi 

pessoalmente com o diretor, que prontamente enviou um e-mail para todos os 

professores explicando a pesquisa e solicitando que manifestassem interesse. Apenas 

uma professora respondeu ao e-mail e, após um breve período, agendamos a entrevista e 

os dias de observação participante.  

Passado mais de um mês aguardando o contato dos professores, resolvi mudar a 

estratégia de abordagem. Fui aos departamentos de ensino, sem agendamento prévio, e 
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busquei pelos coordenadores. O fato de já ter trabalhado naquela instituição facilitou a 

minha entrada, pois conhecia alguns funcionários e um pouco da rotina da escola.  

Essa abordagem permitiu que eu conseguisse apresentar a pesquisa nas reuniões 

de departamento, facilitando o agendamento com aqueles que se interessavam. Senti 

acolhida pelos coordenadores de departamento, que demonstraram interesse pela 

pesquisa, talvez porque a instituição tenha o pilar da pesquisa consolidado como uma 

prática institucional, ou simplesmente porque o tema lhes importava mesmo, e assim, 

muitos facilitaram meu acesso aos professores.  

Em contrapartida, após pronunciar o convite para a pesquisa, notava um clima 

de ressentimento vindo dos professores; afinal, não se tratava de um tema sobre o qual 

todos tivessem facilidade de se expressar, e como havia uma etapa de observação 

participante, poderia soar como fiscalização do seu trabalho.  

Em uma pesquisa, há de se pensar na relação pesquisador/informante, a qual é 

sempre uma relação de poder. Nela, cria-se um campo ilusório de interação. A sugestão 

de Oliveira (2000) para evitar tal falácia é transformar esse informante em interlocutor, 

propiciando um verdadeiro espaço de “encontro etnográfico”, onde pesquisador e 

pesquisado são igualmente ouvidos. Identificado esse problema, procurei elucidar meu 

papel enquanto pesquisadora e tranquilizá-los quanto a isso, deixando claros os pontos a 

serem observados. À medida que minha presença se tornou mais constante na 

instituição, ficou mais fácil agendar as entrevistas com novos professores.   

A abordagem aos alunos sucedeu durante as aulas em que acontecia a 

observação participante. Os estudantes demonstraram interesse com facilidade, com um 

pouco mais de resistência daqueles do último período letivo, talvez pelo mesmo motivo 

de alguns professores, pois já estão em uma posição da qual se espera maior 

conhecimento sobre o tema e, daí, o medo de se expor. Entre os discentes que se 

disponibilizaram, notei certo tom de oportunidade em poder denunciar alguns pontos 

críticos. 

Estar em campo observando alunos e professores fez com que emergissem dois 

sentimentos: a alegria de estar trabalhando com um tema em que você acredita e de 

poder aprender mais através da vivência e convivência com o outro, e a angústia de não 

poder intervir em algumas situações.  
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O primeiro sentimento fez com que o aprendizado fosse para além das questões 

da pesquisa. Pude rever diversos conceitos e práticas da enfermagem que não tinha mais 

proximidade há anos. O segundo foi difícil, pois me fez questionar o limite do meu 

papel de pesquisadora/professora. Confesso que em algumas situações me posicionei, 

ajudei, trouxe questionamentos; mas em outras me abstive, principalmente naquelas que 

envolviam dilemas bioéticos, pois ponderei que minha opinião poderia afetar o curso de 

ação dos professores e alunos. 

Sobre a universidade: andar por seus corredores é, inevitavelmente, conviver 

com a diversidade. A heterogeneidade convida a promover uma convivência mais 

harmoniosa entre todos através de cartazes sobre empoderamento negro, contra a 

homofobia, há poesias, recados de autoajuda, convites a grupos de oração, bilhetes nos 

banheiros para empoderar as mulheres, um rico e vasto pluralismo moral. Dessa 

maneira, não há como negar essas questões ali dentro. Seria uma contradição não 

trabalhá-las em sala, embora isso aconteça. Negar os conflitos ou evitá-los dentro das 

questões acadêmicas já é um tipo de posicionamento escolhido.  

Sobre a coordenação: meu trânsito por esse espaço foi harmonioso, certamente 

pelo fato de os funcionários desse departamento já me conhecerem. Assim, colaboraram 

com o acesso aos professores e me disponibilizam as ementas das disciplinas. O local 

funciona com horários reduzidos de atendimento ao público e está quase sempre 

esvaziado. Os atendimentos a alunos acontecem de maneira pontual e sempre 

resolutivos. Os professores que permeiam a coordenação são sempre os mesmos, o que 

deixa uma sensação de segregação na equipe de professores, reforçada pela separação 

física entre a faculdade de enfermagem e a secretaria acadêmica.   

 

3 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 Os resultados foram organizados segundo as categorias emergentes após a 

análise dos dados. Assim, as sessões deste capítulo receberam o título correspondente à 

sua categoria: os valores morais da graduação em enfermagem, as relações 

interpessoais, o currículo e a educação em valores e os desafios da graduação em 

enfermagem. 
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A primeira categoria – os valores morais da graduação em enfermagem – foi 

estruturada a partir das entrevistas com professores e alunos e dos dados anotados 

durante a observação participante. Alguns tópicos dos roteiros auxiliaram na construção 

dessa categoria, como por exemplo o questionamento direto sobre os valores morais 

importantes e os estimulados, bem como a questão sobre o modelo de profissional. Os 

itens sugeridos para observação também apoiaram a estruturação dessa categoria. A 

modo de exemplo: observar se havia respeito entre professor e aluno e entre aluno e 

aluno durante as atividades em sala de aula; notar se o professor problematizava 

situações reais para discutir os valores morais; observar os valores que permeavam os 

espaços de convivência, entre outros.   Vale frisar que a composição dessa categoria não 

se restringiu aos tópicos do roteiro relacionado ao tema, dado que os limites entre as 

categorias não são rígidos, o que acarretou, em alguns momentos, compartilhamento de 

um mesmo dado por outras categorias de análise.   

 As falas encontradas nessa categoria foram analisadas buscando por valores 

morais citados explicitamente ou conteúdos que remetiam a valores morais. Seguem 

exemplos de valores morais explícitos nas falas: 

“(...) valores importantes, como o da sensibilidade e o da 

solidariedade, são valores princípios para organização e 

solidificação dos sujeitos frente ao campo da saúde.” DO6 

“Eu acho que os valores morais são importantes em todos os âmbitos 

na nossa vida, né? Tanto pessoal, quanto acadêmica. Eu acho que a 

honestidade, eu acho que o compromisso, eu acho que a 

responsabilidade.” DI18 

“Trabalhar o altruísmo, a empatia, talvez caridade.” DI7 

E falas como essas abaixo, cujo conteúdo foi convertido no valor moral 

correspondente: 

“Notificar, não omitir... sigilo, outro valor que eu preciso respeitar, a 

privacidade desse paciente, eu não tenho direito de expor a situação 

desse paciente perante redes sociai...” DO21 

“No primeiro período eu não entendia a importância de você ser 

ético, fui entendendo ao longo do curso por que ser ético é 

importante. Um dia você pode colocar em risco a vida de alguém se 

você não for ético. Então tem que fazer tudo certo.” DI3 
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“A conduta ética, sempre ensinar o aluno a manter o sigilo das 

informações, a privacidade, a autenticidade do seu paciente, do 

sujeito do seu cuidado.” DI11 

“Eu acho que a ética profissional não pode faltar em hipótese 

nenhuma na educação universitária.” DI15 

Esses conteúdos foram relacionados ao núcleo “ser ético”, que engloba diversos 

outros valores morais, construindo o perfil do profissional que age com prudência, 

honestidade e respeito, e que também atua coerentemente com o código de ética. Seria 

um valor moral que sintetiza o caráter que se almeja.    

Sobre as anotações da observação participante, vale destacar que elas não se 

restringem apenas a uma categoria de análise; porém busquei enquadrar na categoria 

aqui descrita os fatos que se relacionavam a situações em que os valores morais se 

mostravam com mais evidência, principalmente aqueles que estavam sendo citados 

durante as entrevistas pelos participantes da pesquisa. 

Por exemplo, um docente ao final da aula conversou sobre pontualidade (pois a 

maioria dos estudantes estava chegando com mais de trinta minutos de atraso) e sobre 

honestidade (pois havia notado que alguns alunos estavam assinando a lista no lugar do 

outros). Ao final, fizeram uma votação para pactuar as regras de convivência. São 

exemplos claros de que valores como responsabilidade e honestidade foram trabalhados.  

Todavia, também me atentei a registrar aqueles valores morais mais implícitos, 

nem sempre manifestados através das palavras, mas percebidos por expressões não 

verbais, como os olhares ou tom de voz. Como nessa situação: os estudantes pedem 

silêncio da turma sempre que ouvem conversa paralela, não precisando que essa 

solicitação sempre fique a cargo do professor, o que demonstra que os discentes também 

compreendem a importância do respeito enquanto o outro fala.  

A segunda categoria – as relações interpessoais – emergiu a partir das perguntas 

diretas sobre a qualidade das relações interpessoais e sobre como são resolvidos os 

conflitos, bem como da observação da convivência entre diversos indivíduos presentes 

em uma graduação em enfermagem (professor, aluno e usuário de saúde).  

De maneira geral, as características emergidas das entrevistas serviam para 

qualificar o tipo de relações interpessoais e compartilhavam núcleos em comum, 
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podendo ser definidas em boas ou más interações vividas. Com a finalidade de 

organização dos dados, as falas foram analisadas de acordo com o binômio 

correspondente, resultando em cinco subcategorias: professor-professor, professor-

aluno, aluno-aluno, aluno-usuário de saúde e professor-usuário de saúde. 

As relações caracterizadas como boas foram definidas através de palavras como: 

boas, satisfatórias, amizade, harmoniosa, respeitosa, gratificante, estimulante, 

compreensiva, solícitas, prestativas, comprometido, afeto, união, horizontal e ética. 

Seguem alguns exemplos: 

“É satisfatória [a relação entre professor e aluno]. Temos uma 

relação muito próxima e muito amigável com os alunos, uma relação 

de respeito na maioria dos casos.” DO1 

 “Eles [os alunos] têm uma relação muito afetiva com os pacientes.” 

DO19 

 “Eles [os professores] são bem atenciosos, são bem comprometidos, 

ouvem bastante o aluno.” DI10 

“(...) entre os alunos eu acho que a relação é boa. A nossa turma é 

bem unida.” DI14 

Já as relações definidas como más citavam palavras como: ruim, distante, difícil, 

narcisista, autoritário, inacessíveis, medo, insegurança, competitiva, conflituosa, 

individualista, vertical, tensa, não satisfatórias, estritamente técnica, não espontâneo e 

excesso de “coleguismo”, como se pode conferir nas citações abaixo: 

 “Atualmente, eu vejo muita confusão por parte de professores e 

estudantes. O que eu chamo de confusão? Professores que confundem 

a relação professor-aluno. O professor pode ter uma relação próxima 

e amigável, mas ele não é coleguinha do aluno.” DO4 

“As relações de trabalho [entre professores] são difíceis, tem pessoas 

que eu tenho que acordar e falar ‘tenho que ter uma relação de 

trabalho com essa pessoa.’ “ DO5 

"É muita competitividade, sempre tem um amigo querendo ser melhor 

do que o outro. Quando o outro vai bem numa prova, quando o outro 

apresenta um trabalho bom, é sempre um cochicho, o olho revirando, 

é sempre uma guerrinha, ninguém quer que o amigo se dê bem." DI3 
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Alguns entrevistados localizaram suas falas sobre relações interpessoais entre os 

dois posicionamentos (boas e más), deixando claro que eles coexistem em um mesmo 

ambiente.  

Durante a observação participante, busquei registrar cenas que exemplificassem 

os tipos de relações interpessoais.  

Os afetos positivos foram verificados por meio de palavras e, principalmente, 

por símbolos que representam a emoção demonstrada; por exemplo, entre os alunos foi 

comum observar abraços e demonstrações de carinho, seja dentro ou fora da sala de 

aula. Também registrei sorrisos e olhares compreensivos em diálogos entre professor e 

aluno ou entre professor e usuário de saúde.  

Outro exemplo: uma aluna chegou chorando para a atividade e procurou a 

professora. De longe, observei que a docente acolheu a angústia da estudante, 

tranquilizando-a com toques de carinho e palavras motivacionais. 

As demonstrações de afetos negativos foram percebidas através do tom de voz 

utilizado na conversa, do uso de ironias, pelo clima instituído entre os indivíduos ou por 

olhares de reprovação e deboche, como na situação descrita a seguir.      

Em uma atividade, notei que as respostas de um docente aos alunos eram secas e 

irônicas, ao cobrar o conteúdo dado: “você estava no primeiro dia, quando orientei isso, 

né?”, “vocês não podem dizer que não lembram, são jovens ainda para isso”, “por isso 

não tiram 10”. As falas eram permeadas por olhares desencorajadores, e os alunos 

escutavam com expressões faciais de raiva e impaciência.  Havia um clima de medo 

difícil de descrever em palavras, e ao longo da atividade até eu estava sentindo medo ao 

me dirigir a esse professor.  

A terceira categoria refere-se ao currículo e à educação em valores e foi 

construída a partir das falas sobre o conceito de educação moral e da forma como estão 

organizadas as disciplinas relacionadas à dimensão ética na instituição, contrastadas 

com as observações de como a educação em valores acontece na prática.  

Os itens que auxiliaram na construção dessa categoria referem-se às perguntas 

sobre o que os participantes da pesquisa compreendem por educação moral, seguidas 

das questões sobre quais as disciplinas que abordam esse tema e de que maneira os 
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professores trabalham isso com os estudantes. Também foram observadas as 

metodologias utilizadas pelos professores, a infraestrutura da sala de aula, a quantidade 

de alunos por atividade e os planos de aula.  

Nessa categoria, em um primeiro momento, centrei-me na pergunta sobre quais 

as disciplinas que discutem ética e moral e listei todas que foram citadas pelos 

professores e alunos. Encontrei as seguintes disciplinas: ética, deontologia, exercício 

profissional, legislação, programa curricular interdepartamental (PCI)
3
, antropologia, 

genética, sociologia, filosofia, didática e psicologia. E também aqueles que citaram que 

o ensino das questões éticas e morais é transversal:  

“Então, no currículo é garantida a transversalidade, que todas as 

disciplinas deveriam abordar os aspectos éticos daquele conteúdo. É 

uma boa estratégia, só que quando você vai para aplicar, nem sempre 

você tem garantia de que eles foram abordados.” DO20 

“Deontologia, ética, legislação... genética falou alguma vez sobre 

moral. Acho que os PCIs em geral; por exemplo, o PCI III trouxe uma 

professora de ética para conversar com a gente sobre o assunto.” DI1 

Num segundo momento, interroguei professores e alunos sobre como eles 

acreditam que deveriam ser trabalhados os temas relacionados à ética e à moral. 

Assinalaram que a postura de exemplo, o diálogo, as relações interpessoais e a 

convivência eram espaços adequados para trabalharem a educação em valores.  Uma 

fala que caracteriza a importância do exemplo está representada abaixo:  

“Seriam conteúdos que não são entendidos somente no plano teórico, 

mas também num plano prático; especialmente, que possam ser 

trabalhados pelo exemplo. Eu penso que a educação moral deve ser 

trabalhada no plano discursivo, explicativo, mas, principalmente, 

pelas atitudes e exemplos. O que mais fica é o que a pessoa consegue 

ver, as atitudes e comportamentos.” DO4 

A terceira categoria também contemplou as respostas sobre o conceito de 

educação moral que cada participante possuía. Nessa questão, as respostas 

concentraram-se em duas subcategorias: a educação moral como construção e vista 

como normatização, respectivamente representadas nos exemplos abaixo:  

                                                           
3
 Disciplina teórico-prática presente do primeiro ao último ano da graduação, aumentando o nível de 

complexidade dos cenários de aprendizagem.   
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"Pensar a educação moral é você atrelar aquilo que você aprende... 

não só dentro de uma universidade e dentro de escolas que você 

passou durante toda a sua vida. Mas na escola da vida... seus pais, 

seus avós, família, igreja, todas aquelas instituições que a gente vive, 

atrelar essa educação que você teve a uma moral que pode já existir 

dentro de você ou que foi construída socialmente.” DI6 

“Eu entendo que a moralidade está sustentada em normas que 

existem em uma sociedade. Quando você fala grosseiramente de uma 

educação moral, é uma educação que está pautada em normas que 

existem no contexto social. No contexto da educação moral para 

enfermeiros, eu vou considerar tudo que está pautado para a 

sociedade e também para o contexto profissional, eu entendo assim.” 

DO3 

 Durante todos esses questionamentos, notei um desconforto, na maioria dos 

participantes de pesquisa. Instantes de silêncio marcaram esse momento das entrevistas 

e busquei suavizá-los perguntando de outra maneira ou tranquilizando sobre a 

complexidade do tema.  

E por fim, a quarta categoria se refere aos desafios da graduação em 

enfermagem. Foi construída com base no questionamento direto sobre a percepção dos 

participantes de pesquisa acerca das dificuldades vivenciadas na faculdade e também 

por falas ao longo das entrevistas que se caracterizavam como um desafio. Optei por 

não direcionar a questão dos desafios para a área da moral, por dois motivos: um, 

porque acredito que as respostas seriam restritas, uma vez que questões nesse campo, 

geralmente, geram respostas vagas, inacabadas e imprecisas; dois, porque queria 

compreender os desafios a nível macroscópico e, assim, poder analisá-los com a óptica 

da moral.  

Os discursos foram reforçados com as situações da observação participante, 

como pude analisar a infraestrutura da sala e/ou universidade, as relações interpessoais, 

as atitudes, a organização curricular, entre outros.     

Nessa categoria, os desafios apontados pelos docentes e discentes foram 

diferentes, portanto, serão apresentados separadamente.  

Os desafios evocados pelos docentes foram diversos, como: piora no perfil do 

aluno, tanto relacionada ao comportamento – desinteresse, passividade e imaturidade –
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como à base de conhecimentos científicos; adoecimento mental dos estudantes; a 

escassez de recursos humanos na faculdade; a organização do currículo; a infraestrutura 

precária da escola e dos locais de prática; as relações interpessoais difíceis; baixa 

condição socioeconômica dos alunos; baixo envolvimento dos alunos com as questões 

políticas; estudantes que não quererem ser enfermeiros; baixa coesão entre os membros 

da equipe docente; desvalorização da profissão e professores com cobranças excessivas 

da graduação e da pós-graduação.   

No entanto, os mais destacados pelos professores foram: a mudança no perfil dos 

alunos, as condições de trabalho e o fato de terem muitos estudantes que não querem ser 

enfermeiros, que foi ressignificado para a dificuldade na construção da identidade 

profissional. 

A subcategoria nomeada “mudança no perfil dos alunos” englobou falas que 

sinalizavam os câmbios de atitudes, bem como a bagagem de conhecimentos básicos, 

quando comparados com os estudantes de décadas passadas, como exemplificado 

abaixo: 

“Os alunos têm piorado seus comportamentos. E a gente está em um 

momento complicado, porque, hoje, acho que é a situação que a gente 

vive socialmente mesmo, que acaba contribuindo para ficar tudo mais 

complicado.” DO1 

“A base dos alunos, a educação antes de vir para a universidade. 

Digamos que são perfis de alunos diferentes, mas nas questões 

básicas mesmo, na matemática e no português, vêm piorando.” DO2 

A segunda subcategoria referente aos desafios que os docentes apontaram alerta 

sobre as condições de trabalho, principalmente com relação à escassez de recursos 

humanos, dificultando a implementação de estratégias de ensino que valorizem a 

participação e a autonomia dos estudantes.  

“Temos deficiências docentes, um quadro de docentes desfalcado, por 

isso temos muitos professores substitutos”. DO3 

“O outro desafio tem a ver com a infraestrutura. A gente tem uma 

turma muito grande, 66 alunos e ficamos com poucas possibilidades 

para diversificar a metodologia, de ter uma metodologia mais 

participativa, de acompanhar o aluno mais amiúde, em grupos 

menores, até para identificar as dificuldades deles para você poder 
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fazer um investimento. A infraestrutura também é muito ruim. A 

biblioteca, a quantidade de computadores com acesso à internet, não 

ter um laboratório com horário de funcionamento mais estendido, 

para que possam acessar...” DO4 

A terceira subcategoria emergida das falas dos professores referentes aos 

desafios vividos na graduação em enfermagem é a dificuldade na construção da 

identidade profissional. Os docentes se queixam por terem que lidar com estudantes que 

não elegeram a enfermagem como a primeira opção profissional.  

“O primeiro desafio é a entrada de estudantes para o curso, mas que 

na verdade não querem ser enfermeiros, não optaram de primeira 

escolha pela enfermagem. É um desafio, porque às vezes a gente se 

empenha, se esforça, se dedica a um estudante que, daqui a um ano 

ou um semestre, ele vai embora, ele vai fazer outro ENEM.” DO4 

 O discurso dos docentes alinhou-se à resposta dos estudantes sobre como 

escolheram a enfermagem:  

“Aquela história, eu queria medicina e caí em enfermagem.” DI5 

“(...) não desisti da medicina, porque é um sonho meu ainda, só que a 

enfermagem é linda demais, eu fiquei encantada.” DI12 (discente do 

1º ano) 

Já os discentes listaram como desafios da graduação: a dificuldade em articular 

os conhecimentos, a organização do currículo, os custos para se manter na universidade, 

o adoecimento mental dos estudantes, competitividade entre os estudantes, tempo gasto 

em deslocamento, falta de apoio a estudantes grávidas/mães, falta de apoio em 

disciplinas nas quais eles apresentam dificuldades, trabalhos em grupo, infraestrutura 

precária nos campos de prática, foco em excesso na pesquisa, relações verticais com os 

professores, não discussão de assuntos controvertidos, didática inapropriada de alguns 

professores, professores que não são enfermeiros, não saber lidar com a própria timidez, 

dificuldades nas relações interpessoais,  constantes greves, desvalorização da profissão e 

baixa carga horária de atividades práticas.   

No entanto, as falas dos discentes centraram em dois principais pontos: a 

organização do currículo e a dificuldade socioeconômica dos estudantes.   
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Sobre a organização do currículo, os estudantes relataram a dificuldade de 

conciliar a quantidade de disciplinas com o tempo disponível para o estudo, bem como 

criticaram o favorecimento da memorização: 

“A gente sente que a gente não estuda pra profissão, a gente estuda 

pra fazer prova.” DI10 

[...] o jeito que é dado [a matéria], sabe? É jogado. A gente recebeu 

uma nota de uma prova hoje e aí fui ver a prova, cara, metade das 

coisas que estavam lá, que eu fiz, eu nem lembrava. Acertei. Fui bem 

na prova, mas foi decorado.” DI21 

Vale destacar que essa subcategoria não receberá análise nesta sessão sobre os 

desafios, pois alinha-se à discussão já realizada na sessão anterior, referente à terceira 

categoria (o currículo e a educação em valores).  

Na subcategoria dificuldades socioeconômicas dos estudantes, reuniram-se 

discursos sobre o custo de manter-se na universidade e o tempo gasto em deslocamento:  

“Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu morava na Baixada, 

então, o primeiro desafio foi a questão da distância e a questão 

financeira. Porque na época eu gastava cerca de 16 reais por dia só 

de passagem, fora alimentação e xerox. E eram horas para chegar 

aqui, tinha que acordar cedo, também a volta era bem tarde.” DI15 

“Eu moro muito longe, eu tenho que enfrentar uma jornada diária de 

transporte público pesada, que demora para chegar em casa. E a 

cobrança em cima de mim é a mesma de uma pessoa que leva dez 

minutos para chegar na faculdade.” DI7  

Alguns professores também identificaram a dificuldade socioeconômica como 

um desafio da graduação em enfermagem.  

“Outro desafio é a condição de receptividade e manutenção dos 

estudantes; muitos vêm pelas políticas afirmativas e eles não têm 

condições de se manter na universidade, porque é caro se manter na 

universidade. Alguns até conseguem as bolsas sociais, mas outros 

não.” DO4 

“[...] se você pergunta em sala de aula: ‘quem leva até uma hora 

para chegar na universidade?’ 3%. ‘Quem leva mais de duas horas?’ 

90%. Então, são duas horas para chegar e duas horas para ir 
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embora. Um curso que é integral e que geralmente os alunos chegam 

em casa e têm ainda um monte de obrigações, têm família... Então 

assim, diante disso, o aluno já chega muito cansado.” DO10  

Além dos desafios referidos diretamente pelos participantes de pesquisa, 

observei falas frequentes sobre a dificuldade de relacionamento nas diversas esferas 

(professor-professor, professor-aluno, aluno-aluno). Por conseguinte, entende-se que 

esse também era um desafio da instituição pesquisada.   Porém, não receberá análise 

novamente, uma vez que essa temática já foi abordada neste trabalho, na categoria 

analisada, intitulada as relações interpessoais.  

Durante a observação participante pude notar alguns desafios no cotidiano de 

trabalho da instituição pesquisada. Aqueles que se mostraram mais evidentes foram os 

referentes às condições físicas e sociais do ambiente de aprendizagem. Presenciei avisos 

de aulas teóricas e práticas canceladas por causa de greves externas, como greve dos 

caminhoneiros, greve de ônibus, atividades canceladas por falta de energia no hospital 

universitário e, em uma ocasião, por causa de um incêndio; também por causa de alerta 

de tiroteio nas principais vias de acesso à universidade. É o contexto social 

influenciando no ensino.  Considerando que os cronogramas de aulas são densos e sem 

espaço para flexibilidades, essas faltas afetam de maneira importante o caminhar das 

disciplinas. 

Também observei que não há internet nas salas de aula do campus da saúde. 

Outra dificuldade é que as salas com janelas geralmente não têm ar-condicionado, o que 

as deixa com uma boa iluminação, porém abafadas. E o contrário também é verdadeiro: 

salas com ar-condicionado não têm janelas, são escuras e com odor acentuado de mofo. 

No ambiente de prática, observei que falta material básico para o cuidado, como 

esparadrapo, ataduras, fraldas, pomadas, alguns tamanhos específicos de agulha e 

máscaras.   

Nos próximos itens, apresentarei cada categoria de análise de maneira mais 

detalhada.  

 

3.1 CATEGORIA 1: os valores morais da graduação em enfermagem  
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Antes de adentrar na análise das falas dos entrevistados, cabe esclarecer como os 

valores são construídos pelos indivíduos, para que se possa compreender porque um ser 

humano se apropria de certo valor e de outros não. Segundo Piaget (1954), os valores 

são construídos de acordo com as trocas afetivas que o sujeito realiza com o mundo, ou 

seja, são aquilo que ele valora a partir da sua interação, podendo ser morais ou não. São 

construções ativas que o sujeito realiza projetando sentimentos positivos sobre objetos, 

pessoas, relações ou sobre si mesmo. Uma vez construídos, eles vão sendo incorporados 

à sua identidade, de maneira central ou periférica, dependendo da representação que têm 

para ele.  Quer dizer, o posicionamento de um valor passa a ser central ou não conforme 

a intensidade da carga afetiva vinculada a ele.  

Nota-se que a construção de um valor para o indivíduo pode estar no campo da 

moral ou não. Todos os seres humanos constroem valores não morais, pois é inerente à 

natureza humana valorar coisas, pessoas ou situações. Entretanto, a construção de um 

valor moral depende da qualidade das interações, portanto seu processo não é natural e 

simples. Aqui entra o papel da educação em valores, responsável por planejar 

estratégias que visem à promoção dos valores morais socialmente desejáveis nas 

atividades escolares (ARANTES, 2007).  

Portanto, nessa categoria entendemos que os valores emergidos das falas dos 

professores e alunos são aqueles que de alguma maneira foram se constituindo como 

significativos ao longo de suas vidas. Observou-se também que nem todos os valores 

citados são morais, mesmo com a pergunta conduzindo especificamente para esse 

campo.  

Deste modo, os valores (morais ou não) mencionados pelos docentes foram: ser 

reflexivo, crítico, saber articular teoria e prática, ser empático, ter conhecimento 

científico, saber trabalhar em equipe, ser ético, humilde, verdadeiro, transparente, ter 

respeito, responsabilidade, saber liderar, ter participação política, conhecer o código 

deontológico, realizar pesquisas em prol da sociedade, ser perfeccionista, manter-se 

atualizado, valorizar a profissão, ter autonomia, postura profissional, ter liberdade, saber 

dialogar, manter relações horizontais, ter caráter, ser solidário, honesto,  ter 

sensibilidade, coragem, determinação, humanização, ter confiança, ser atencioso, gostar 

da profissão, ser justo, proativo, motivado, compromissado com o SUS, flexível, 

resolutivo, ter paciência, carinho, bondade, ter boa fisionomia e compaixão. 
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E os valores (morais ou não) citados pelos discentes foram: ter postura ética, ter 

caráter, ser simpático, ter conhecimento científico, ser inteligente, ter raciocínio clínico, 

manter-se atualizado, ter empatia, respeito, paciência, humildade, ser cooperativo, 

verdadeiro, cuidadoso, observador, responsável, saber dialogar, ter boa fisionomia, ter 

coragem, lutar pela enfermagem, ser educado, saber ouvir, promover a autonomia do 

paciente, trabalhar com a integralidade do cuidado, ser solidário, atencioso, resolutivo, 

manter boas relações interpessoais, ser generoso, gostar da profissão, ser honesto, 

criativo, manter sigilo, manter a privacidade, saber trabalhar em equipe, saber liderar, 

ser proativo, prezar pela vida, ter sensibilidade, lealdade e amizade.    

 Em função da ampla lista de valores citados, a fim de organização, centrar-me-ei 

nos mais evidenciados pelos dois grupos e que estão no campo da moral: o 

conhecimento (entendido como prudência), o respeito, a responsabilidade e a empatia.  

Não que os demais valores apresentados não serão apontados neste trabalho. Como os 

limites conceituais entre eles não são rígidos, eles se mostram entrelaçados nas 

situações expostas ao longo dos capítulos. A escolha desses quatro valores morais é 

para poder aprofundar a análise sem cair na superficialidade da tentativa de explicar 

todos.   

 Nos próximos itens, apresentarei a análise dos valores morais considerados 

importantes pelos professores e alunos, bem como a análise daqueles valores que eles 

consideraram que são promovidos ao longo da graduação em enfermagem.  

 

3.1.1 Os valores morais importantes 

 

A enfermagem tem um forte elo com a ética devido às relações de cuidado 

inerentes à profissão; em vista disso, nesta sessão, serão apresentados os valores morais 

selecionados pelos professores e estudantes como aqueles essenciais para a formação 

profissional em enfermagem. As falas também foram contrastadas com as anotações da 

observação participante. 

Realizei dois tipos de perguntas a fim de chegar à resposta sobre os valores 

morais que os participantes da pesquisa consideravam importantes para a formação 

moral dos enfermeiros. Na primeira questão, interroguei diretamente acerca dos valores 
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morais que eles consideravam importantes, e na segunda, de maneira indireta, perguntei 

qual o perfil de profissional que eles idealizavam.  

Os docentes, quando interrogados sobre quais os valores morais que devem ser 

trabalhados na graduação em enfermagem, por terem em vista o futuro profissional do 

estudante, centraram-se em alguns como: empatia, respeito, responsabilidade, ter 

conhecimento científico, manter-se atualizado, ser ético, ter compaixão, solidariedade, 

ser verdadeiro, honesto, ter autonomia e sensibilidade, como vemos abaixo.  

“Estudioso, comprometido, respeitoso, que seja questionador, que 

tenha compaixão, solidariedade, resolutividade. Mas viu que a 

primeira coisa que eu falei é que o enfermeiro tem que estudar, né!” 

DO5 

“São valores que eu acho que são básicos do ser humano, né? De 

solidariedade, de empatia, de justiça, compaixão, comprometimento.” 

DO16 

“Empatia para mim é o principal. Você se colocar no lugar do outro 

para você ter noção do cuidado que você quer prestar, porque sem 

empatia, sem dedicação... mas também não basta ter empatia sem ter 

dedicação para se aprofundar nos conhecimentos e na teoria, porque 

o paciente, ele não precisa só de uma pessoa que está compreendendo 

o que ele tem, ele precisa de um profissional capacitado.” DO19 

Já os discentes, de maneira muito semelhante, apontaram a empatia, o respeito, a 

responsabilidade, o conhecimento científico, a ética profissional, a honestidade, a 

lealdade e a sensibilidade como valores morais importantes para sua formação. Notou-

se, em algumas falas, a relação do ensino dos valores morais com o código 

deontológico, principalmente nos estudantes dos últimos anos da graduação, que já 

tiveram as disciplinas referentes ao tema ou as estavam cursando:  

“A conduta ética, sempre ensinar o aluno a manter o sigilo das 

informações, a privacidade, a autenticidade do seu paciente, do 

sujeito do seu cuidado. Acredito também na formação de um 

enfermeiro com comprometimento, com responsabilidade, que tenha a 

visão do cuidado compartilhado.” DI11 

“Eu acho que acima de tudo, não só na enfermagem, o respeito. 

Porque sem o respeito não tem como as coisas funcionarem... Eu 
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também acho que a ética profissional não pode faltar em hipótese 

nenhuma” DI15 

“Acho que o principal é o respeito, porque a gente precisa do respeito 

do professor para com a gente, da gente com os enfermeiros com os 

quais nós atuamos na prática dentro do hospital, dentro da clínica da 

família; respeito com a nossa classe, com a nossa turma; respeito com 

a nossa profissão; respeito com a coordenação; com a direção. Então 

eu acho que é ele que norteia o nosso cuidado e a nossa atenção.” 

DI17 

“Honestidade, para mim isso é essencial. Você não ser hipócrita, eu 

acho que isso é muito importante. Você ter empatia, principalmente 

na profissão; para você ser enfermeiro, você tem que ser empático... E 

você tem que ser muito esforçado, estudioso, e isso é muito importante 

na vida da gente. Estar sempre aprendendo, ser humilde, isso é muito 

importante. Para mim são os principais.”  DI19 

 Nessa questão, senti certa dificuldade em listar os valores morais, em ambos os 

grupos (professores e alunos). Sempre após a pergunta, ocorriam alguns minutos de 

silêncio, somado a expressões faciais típicas de quem estava pensando. Muitas vezes, 

tive de refazer a pergunta com outras palavras, a fim de ajudar na compreensão do 

enunciado. Mesmo assim, foram mencionados valores de outra natureza, fora do âmbito 

da moralidade – por exemplo, ser flexível, resolutivo, ter boa fisionomia ou valorizar a 

profissão –, mostrando claramente a falta de compreensão que muitos têm sobre o que 

são valores morais.  

Foi constatado que os valores morais referidos como importantes para 

professores e alunos, embora apresentados com diversos vocábulos, estreitavam-se para 

núcleos comuns, como foi o caso do respeito, da responsabilidade e da empatia, entre os 

mais citados.  

Durante a observação participante, também pude vivenciar diversas situações 

que envolviam os valores morais. A aula inaugural e a aula magna, que são conferências 

para iniciar o ano letivo da faculdade, apresentaram um discurso esperançoso sobre a 

educação para a cidadania, mencionando valores como amor, empatia, sensibilidade, 

solidariedade, liberdade e igualdade. Já em disciplinas específicas, além dos valores 
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citados, as falas transpassavam confiança, honestidade, simpatia, paciência, vínculo, 

diálogo, justiça e ter coerência com o código profissional.  

Outra maneira de obter respostas sobre os valores morais que os participantes da 

pesquisa consideram importantes para a formação do enfermeiro foi perguntar sobre o 

perfil profissional que eles desejam formar. Essa questão remete aos valores morais, 

pois nessa construção selecionamos as características que mais admiramos, revelando se 

em nossas prioridades há conteúdos morais ou não. E, nessa questão, outro valor foi 

evocado com maior intensidade: o conhecimento.   

“Reflexivo, crítico, articula teoria e prática, empático, humano, que 

tenha conhecimento científico e que saiba trabalhar em equipe.” DO1 

“(...) que valorize a sua profissão, no sentido de ter uma postura de 

apresentação pessoal, de fala, de protagonismo, de não submissão ao 

outro, que entenda o que é da ossada dele, que desenvolva aquilo com 

competência, e é por isso que eu comecei falando que ele precisa ser 

estudioso, porque essas coisas vêm a partir do momento que você 

domina o conhecimento da clínica para ter autonomia.” DO4 

“Formar enfermeiros que compreendam sua profissão; que eles 

enfrentem essas situações com competência, habilidade, consistência 

teórica e técnica, delicadeza, sensibilidade, solidariedade e 

humanidade, que saibam dialogar com outros profissionais, com 

relações de horizontalidade.” DO6 

O conhecimento científico ocupou menores proporções nas falas relacionadas 

aos valores que os alunos consideram importantes para sua formação; mas, quando 

interrogados sobre o perfil profissional que eles esperam construir, o apontaram com 

mais destaque:  

“Inteligente, tem um bom raciocínio clínico, empático, cuidadoso, 

observador, ético, responsável, sabe articular situações, ele sabe 

conversar com os outros profissionais sem diminuí-los, sabe consertar 

o erro do outro. Ou seja, ajudar o outro quando ele erra, sem julgar. 

Tem uma boa expressão fisionômica (...), se atualizar.” DI3 

“Primeiramente, ter conhecimento científico, porque tem que ter 

muita pesquisa, muita sabedoria, muito estudo, muito, muito. Também 

saber lidar com os problemas dos outros, ser criativo, ter empatia, ser 

educado com o paciente.” DI5 
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“Eu acredito muito no profissional comprometido em estudar a 

profissão, em não parar no tempo, de continuar a estudar a fundo 

mesmo, de verdade, de ser um profissional que... é aquilo que eu falei 

no início, de estar comprometido com o outro, e não só na questão 

profissional, mas na questão da humanidade também. Um profissional 

honesto.” DI10 

 O conhecimento científico, em muitas falas, foi citado como um valor moral, o 

que de início me surpreendeu, uma vez que não se encontra entre as virtudes clássicas, 

como a humildade, a generosidade ou a coragem (ARISTÓTELES, 2014). Prosseguindo 

com a análise, considerei que o fato de os participantes de pesquisa elevarem o 

conhecimento científico a uma categoria moral lhe conferia um grau de importância que 

merecia realce nesta discussão.  

O lugar de fala de onde emergiu o destaque para o conhecimento científico como 

um valor moral é a universidade, espaço reconhecido como o berço da ciência; 

consequentemente, sua exaltação nas falas torna-se inevitável. Contudo, o 

conhecimento, quando compreendido como informação, não tem um valor moral por si 

só, pois, sozinho, não contribui para que o indivíduo melhore moralmente enquanto 

pessoa. Pelo contrário, o conhecimento pode até ser utilizado para usos perversos, como 

aconteceu na 2ª Guerra Mundial. Seria, portanto, um equívoco enquadrá-lo como um 

valor moral. Ao mesmo tempo, podemos pensá-lo como um elemento constitutivo das 

virtudes intelectuais, o que o aproximaria da esfera moral.   

Aristóteles (2014) classifica as virtudes em dois tipos, virtudes morais e virtudes 

intelectuais. As primeiras são aquelas que capacitam os homens a realizarem ações 

nobres, como a generosidade; já as virtudes intelectuais são aquelas que ampliam os 

nossos conhecimentos, exigindo experiência e tempo, como a sabedoria, o entendimento 

e a prudência.   

O filósofo explica que a sabedoria é a fusão do conhecimento com o 

entendimento e a considera uma virtude louvável; no entanto, pode ser utilizada para 

assuntos que não envolvem o bem humano, como visto acima. Assim, o conhecimento e 

o entendimento por si sós, não definem o caráter moral de um indivíduo. 

Diferentemente da prudência, que é a capacidade de deliberar sobre os bens humanos, 

não sendo possível a alguém ser prudente realizando um ato de maldade.  
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Assim, a prudência atua como uma ponte entre as virtudes morais e intelectuais. 

Ela é considerada uma virtude intelectual, dado que ela é responsável por habilitar o 

homem a fazer as escolhas certas sobre a justa medida das virtudes, por meio da 

capacidade de compreensão, de crítica e de discernimento. Por conseguinte, a prudência 

põe em ação as outras virtudes, ou melhor, as virtudes não podem ser virtudes se não 

realizadas com prudência. É dizer: a generosidade é a justa medida entre o doar e o 

deter dinheiro, a coragem é a justa medida entre o medo e a autoconfiança. A virtude é 

sempre a mediana entre dois vícios, um por excesso e outro por deficiência, e é através 

da prudência que o indivíduo seleciona a escolha certa. Dessa maneira, as virtudes 

morais não podem existir sem as virtudes intelectuais, sobretudo a prudência 

(ROEDEL, 2015).   

À vista disso, a valorização do conhecimento científico pelos participantes da 

pesquisa agregaria relevância à formação moral dos estudantes desde que este valor 

estivesse associado às virtudes intelectuais. Ou seja, seria necessário trabalhar com foco 

na qualidade do conteúdo, estimulando a compreensão, o discernimento sobre os fatos e 

a tomada de decisões éticas, em vez de priorizar a quantidade de informações 

apresentadas.  

Ao analisar-se o currículo da instituição pesquisada, nota-se que a quantidade de 

conteúdo é privilegiada, fato que também pude comprovar assistindo a algumas 

disciplinas. Por exemplo, uma delas, que discute temas relacionados à ética, tem carga 

horária total de 15 horas e, na tentativa de otimizar o tempo, foram trabalhados 17 

conteúdos distintos, fato ainda mais grave por vários deles serem temas controvertidos, 

como eutanásia, aborto e doação de órgãos.  

Outra situação que comprova o enraizamento do perfil conteudista aconteceu 

durante as atividades práticas em uma ala hospitalar. A fim de compreender a dinâmica 

do grupo que passava por aquele campo, perguntei quantos dias eles estagiavam naquela 

área. A resposta foi de cinco dias e imediatamente perguntei por quê. O professor 

respondeu que tanto a equipe docente quanto os próprios discentes preferem passar 

poucos dias em muitas alas, a passar mais dias em uma só ala, assim teriam 

oportunidade de conhecer mais casos clínicos. Em princípio, a justificativa do intenso 

rodízio entre os campos de prática pode parecer aceitável; contudo, ao se analisar a 

qualidade dessas práticas, muitos pontos da formação se mostram pendentes:  
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1. Os poucos dias de estágio em um mesmo local não possibilitam a formação 

de vínculos, seja entre aluno e paciente, seja entre aluno e equipe de saúde. 

Da mesma maneira que só se aprende a realizar um curativo praticando, 

também só se aprende a construir vínculos vivendo em ambientes que o 

favoreçam. A palavra “vínculo” está em muitos discursos teóricos na 

enfermagem, no entanto precisamos de fato valorizá-lo na prática, pela 

criação de condições para que ele ocorra; 

2. O intenso rodízio também não propicia um bom acompanhamento clínico 

dos usuários de saúde. Com frequência observei os alunos se empenharem 

no planejamento e implementação do plano de cuidado, para no dia seguinte 

já passarem a outro setor, interrompendo a continuação da sistematização do 

cuidado e prejudicando a formação de responsabilidade por suas prescrições, 

afinal, não mais estão ali para avaliá-las; 

3. O fato de cuidarem todos os dias de usuários com casos clínicos distintos 

(quantidade) não permite que os estudantes tenham tempo hábil para 

realizarem estudos mais profundos sobre cada situação (qualidade). Na 

verdade, não notei que era objetivo estudar a partir das novas experiências 

vividas – o que reforça meu argumento de que quantidade gera 

superficialidade –; a dinâmica se baseava em reproduzir em diferentes 

indivíduos internados as técnicas aprendidas em aulas teóricas, sem ser 

instigada busca das correlações necessárias para novos casos; 

4. O professor, com poucos dias de prática junto ao aluno naquele setor, 

apresenta dificuldades para avaliar a evolução do estudante, o que limita a 

construção de uma avaliação formativa. 

A fala de um discente representa essa dificuldade presente na configuração das 

atividades práticas do currículo: 

“Mas assim, sobre o lado emocional, de estar ali... a gente não fica 

sempre com o mesmo paciente, é uma vez e acabou; você nunca mais 

vai vê-lo, então não tem como fazer aquela conexão.” DI2   

O ensino conteudista presente hoje nas universidades é reflexo da herança do 

modelo biomédico, no qual foi inculcada a ideia de que a universidade deveria ensinar 

tudo ou quase tudo, com um enfoque tecnicista, visando à doença, à cura e à assistência 
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hospitalar. Somado a isso, temos a enfermagem que ainda busca o reconhecimento 

profissional pelo apego às técnicas e aos conhecimentos científicos como forma de 

conquistar espaço dentro do modelo cartesiano ainda vigente (FRANCO, 2010). 

Tendo esclarecido a valoração do conhecimento científico, apresentarei a seguir 

à análise dos demais valores morais citados pelos participantes da pesquisa: o respeito, a 

responsabilidade e a empatia. 

O respeito, segundo Sennett (2003), compreende a forma como o indivíduo 

visualiza e trata o outro; em função disso, ele compõe-se de um aspecto relacional. É a 

capacidade de comunicar-se com outrem e de implicar-se no mundo, inclusive com 

aqueles mais distantes – definição que se entrelaça com os conceitos de 

responsabilidade e empatia, explicados mais adiante.  

O docente abaixo explicitou essa relação do respeito com a responsabilidade: 

“Respeito é fundamental e tem uma linha tênue, porque é o direito de 

um e o direito do outro e, assim, tem os limites do respeito, né? 

Responsabilidade social também é importante, porque tudo aquilo que 

eu faço, de alguma maneira, tem impacto na sociedade e na natureza. 

Então, respeito e responsabilidade são duas coisas fundamentais.” 

DO2 

Kant (2007), ao reconhecer o valor da dignidade da pessoa humana, em seu 

imperativo categórico de que todo indivíduo deve ser considerado como um fim em si 

mesmo, também oferece suporte para a defesa do respeito mútuo, uma vez que não 

instrumentalizar os indivíduos é reconhecer que cada um merece respeito. O respeito 

mútuo deve transcender as relações com os mais próximos, bem como sempre abarcar 

os mais vulneráveis. 

Sennett (2003) trabalha com o conceito de respeito atrelado às desigualdades 

sociais, porque, para ele, nessas circunstâncias, as assimetrias potencializam o não 

reconhecimento do outro. É possível transpor essa discussão ao campo da enfermagem, 

porque nessa área também trabalha-se constantemente com assimetrias de poder que 

podem levar à falta de respeito, como é o caso da relação enfermeiro-paciente.   
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O respeito ao usuário de saúde sempre está entre as competências que um aluno 

deve assegurar durante o estágio, porém nem sempre está de maneira explícita no plano 

da disciplina e com frequência é cobrado de forma implícita.   

A noção de responsabilidade se entrelaça com o conceito de respeito na medida 

que também se constitui com base no outro. Ser responsável é ter consciência sobre os 

atos praticados voluntariamente, é poder refletir sobre as consequências antes de agir 

(NORMANDO, 2012).  

A universidade evoca o ensino da responsabilidade em diversos cenários, seja 

em aulas teóricas, ao exigir pontualidade ou entrega de trabalhos no prazo, seja em 

atividades da prática profissional, moderando a relação existente entre futuros 

enfermeiros e usuários de saúde mediante o código de ética da profissão, garantindo que 

os estudantes exerçam o ofício com competência, comprometimento, resolutividade e 

dignidade.   

A legislação profissional e o exercício da profissão são disciplinas da instituição 

pesquisada, demonstrando que o ensino da responsabilidade profissional está entre as 

prioridades educacionais. Professores e alunos comprovam esse fato, como vemos nas 

falas abaixo:  

“Ensinar moralidade, para mim, é ensinar sobre os direitos e deveres, 

sobre a nossa normatização, nossa deontologia... é orientar a postura 

e a atitude que o aluno pode ter na prática; eu tenho que orientar esse 

aluno nas questões relacionadas à profissão.” DO3 

“A gente trabalha muito o código de ética profissional, os deveres e 

os direitos do profissional, as proibições, as sanções legais.” DI18 

  O respeito e a responsabilidade preparam o terreno para a empatia. A empatia é 

definida como a capacidade de se colocar no lugar do outro e, através desse processo, 

poder gerar reações afetivas adequadas em relação ao outro (HOFFMAN, 2002). É 

penetrar no mundo da outra pessoa, sem qualquer julgamento, buscando perceber os 

sentimentos como se fosse a outra pessoa, mas sem perder nunca a posição de “como se 

fosse” (ROGERS, 1957).  



62 
 

 

O desenvolvimento da empatia não é somente idealizado para a formação de 

enfermeiros, que terão como foco da profissão o cuidado do outro, é desejado para a 

construção da personalidade moral de todos os indivíduos.  

O docente deve ter em mente que elaborar práticas pedagógicas que 

proporcionem o florescimento da empatia é alinhar-se aos fins da educação: formar um 

cidadão comprometido com um mundo melhor. O indivíduo só se compromete de fato 

com as desigualdades emergentes da sociedade se durante o processo formativo for 

estimulado a desenvolver a sensibilidade moral e, consequentemente, a empatia. A 

empatia é o motor da ação moral e ela não atua sem que haja o respeito e a 

responsabilidade (HOFFMAN, 2002). Esse entrelaçamento da empatia com outros 

valores morais foi referido pelo docente abaixo: 

“A empatia, o respeito, o discernimento do que é o certo e o errado, o 

comprometimento com o ser humano, com a profissão e com a 

sociedade... são valores morais que precisamos desenvolver. São 

esses valores que eu costumo trabalhar nas aulas teóricas.” DO20 

A empatia é uma habilidade socialmente aprendida essencial para a construção e 

manutenção de vínculos afetivos, tão preconizados na relação de cuidado, por isso se 

ajusta facilmente aos discursos da enfermagem.  

O estudo de Jami et al. (2019) identificou que o meio interfere no 

desenvolvimento da empatia, demonstrando que sociedades com culturas que prezam a 

coletividade têm níveis mais elevados de empatia que as sociedades individualistas. Os 

pesquisadores também encontraram que as mulheres sinalizam ter mais empatia que os 

homens e essa diferença de gênero se acentua em sociedades egocêntricas. 

O primeiro passo a ser trabalhado durante a graduação é o ensinar a ouvir 

atentamente, interessando-se verdadeiramente pelo outro, pois essa é uma ferramenta 

importante para compreender as emoções alheias. Num segundo momento, o aluno deve 

aprender a tomar consciência dos próprios sentimentos, por meio do autoconhecimento, 

para então poder diferenciá-los das emoções decorrentes da resposta empática ao outro, 

construindo a consciência do outro. E, por final, deve ser estimulado que isso se 

transforme em comportamentos empáticos caracterizados pela maneira compreensiva de 

comunicar-se (KESTENBERG, 2013).  
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Desse modo, discordo da frase apresentada pelo discente DI2: 

“Se você fizer um atendimento bem feito, com as técnicas corretas, 

talvez você não precise se colocar no lugar do outro. É importante? É 

superimportante, mas às vezes aquilo não vai fazer seu atendimento 

ser pior ou melhor.” DI2 

Essa fala reforça a crença de que as técnicas se sobrepõem à empatia, 

desvalorizando a parte afetiva do cuidado. A palavra “cuidado” vem do latim cogitatus 

e significa reflexão, pensamento ou interesse que se põe em algo. Portanto, cuidado não 

é somente uma maneira afetiva com o outro, mas também reflexiva e racional. Assim, 

ao se referir ao cuidado de enfermagem, não há como dissociar a parte afetiva da parte 

cognitiva, ambas se complementam (MAYANO, 2015).  

A seguir, será abordado quais os valores morais são promovidos durante a 

graduação em enfermagem.   

 

3.1.2 Os valores morais promovidos 

 

Quando questionados sobre os valores morais que conseguem promover dentro 

da graduação em enfermagem, os docentes reconhecem o respeito e a empatia em maior 

grau e, em menor proporção, a responsabilidade, a humanização, a honestidade, o 

diálogo, a autonomia e a verdade. O conhecimento científico, mesmo que muito 

valorado nas questões anteriores, não foi muito citado nos discursos como um valor 

trabalhado. Isso não significa não que não tem sido exigido na prática; ao contrário, a 

observação participante revelou que o conhecimento tem um peso importante no dia a 

dia da escola.   

Seguem algumas falas de professores sobre os valores morais promovidos por 

eles: 

“Eu tento [trabalhar valores morais, como humanização, empatia, 

verdade e transparência]! Eu tento lembrar disso. Até porque o que a 

gente discute de matéria, no campo prático, é diretamente voltado 

para isso, para o dia a dia, para o cuidado, então eu sempre tento me 

pontuar por isso.” DO1 
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“Eu não trabalho todos [os valores morais] em todas as aulas, mas 

nas minhas aulas eu trabalho sempre algum, como o diálogo, o 

compartilhamento de saberes, a horizontalidade na relação 

profissional-usuário. E eu trabalho para além do discurso teórico, eu 

trabalho no exemplo; faz parte da minha postura enquanto professora 

a pontualidade, por exemplo.” DO4 

“(...) eu pelo menos tento no meu dia a dia passar isso [os valores 

morais], independente de disciplina, independentemente de estar 

numa conversa acadêmica ou se a gente está numa conversa 

informal.” DO16  

Em relação aos valores morais que os discentes consideram que estão sendo 

promovidos na graduação em enfermagem, eles mostram-se mais otimistas que os 

docentes, pois identificam mais circunstâncias em que ocorre a educação em valores. A 

maioria afirma que os valores morais citados têm sido trabalhados ao longo do curso, 

fato representado nas citações abaixo:  

“Eu acho que empatia foi muito estimulada. Ensinam a me 

posicionar, a me colocar no lugar do paciente, ver se eu gostaria 

daquele tratamento para mim ou para minha família.” DI1 

“Os professores ensinam a importância de sermos comprometidos 

com o bem-estar da pessoa, de se preocupar o tempo inteiro com o 

que a pessoa está sentindo, com o que a pessoa está achando, não só 

no sentido de sentir em relação à doença ou ao problema fisiológico 

que ela tem, mas em relação também ao bem-estar dela, o que ela está 

precisando, se ela está confortável ali naquele ambiente.” DI10 

Tanto os discursos dos professores quanto os dos alunos convergem para os 

valores morais promovidos no processo de cuidado de enfermagem, ou seja, foram 

apontados valores que permeiam a relação profissional-usuário de saúde. Não foram 

encontradas falas sobre situações de contravalores envolvendo o cuidado com os 

usuários de saúde.  

Durante a observação participante nas atividades práticas, nos mais variados 

cenários – escolas de ensino fundamental e médio, rodoviária, hospitais, centro de 

saúde, clínica da família e centro de reabilitação –, pude vivenciar situações nas quais 

foram trabalhados os valores morais. No centro de reabilitação, compartilhei de uma 
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experiência que favorecia a vivência de valores como o respeito, a pluralidade, a 

responsabilidade, a empatia e o diálogo. Ao final de uma atividade, os alunos 

perceberam a relevância da reabilitação na vida dos indivíduos com discapacidades 

funcionais, cujos profissionais atuavam estimulando as habilidades psicomotoras, bem 

como a socialização. Os alunos concluíram que para que esse objetivo se cumprisse era 

preciso trabalho em equipe multiprofissional e intersetorial e uma comunicação efetiva 

entre todos. 

Outro caso: em ambiente hospitalar, notei uma aluna pedindo desculpas para o 

professor por demonstrar que estava emocionada com o caso do paciente. O professor 

acolheu suas angústias e disse: “Que bom que você se emociona, é sinal de que tem 

empatia.” 

E também em uma escola, um grupo de alunos trabalhava a prevenção de 

bullying com jovens e propôs uma dinâmica (com o intuito de elevar a autoestima dos 

indivíduos e trabalhar a valorização do outro). Consistia em escrever um elogio e/ou 

palavras motivacionais para um colega de maneira anônima, colocar o bilhete em um 

recipiente e, ao mesmo tempo, pegar um para si. À dinâmica eram somados discursos de 

paz, cooperação, solidariedade e empatia. 

Infelizmente, também pude observar situações em que se promoviam 

contravalores. Uma delas que me chamou atenção foi a objetificação do paciente, na 

qual, entre as inúmeras vertentes críticas que essa situação aportaria – fragmentação do 

cuidado, visão tecnicista, foco na doença, entre outras - uma delas seria a falta de 

empatia.  

Por exemplo, durante um procedimento em estágio no hospital, os familiares do 

paciente chegaram e o mesmo se emocionou. Era um paciente que há um tempo não 

recebia visitas, pois sua família morava em outra cidade e não tinha condições 

financeiras para vir com frequência. Os familiares disseram que iriam aguardar o 

procedimento acabar para entrar no quarto. Então pensei: “vamos fazer esse 

procedimento logo, pois é nítida a vontade do paciente em ficar com seus parentes”.  

Mas o pensamento do professor não pareceu ser também esse. Primeiro, não percebeu o 

paciente se emocionando com a chegada dos parentes, pois estava concentrado somente 

no procedimento. Segundo, continuou realizando a técnica, cobrando a descrição e a 

discussão passo a passo dos alunos. Não estou dizendo que não deveria finalizar o 
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procedimento com excelência, tampouco que não deveria estar concentrado na técnica. 

O fato me incomodou, pois o aprendizado de uma técnica não pode ser maior que a 

emoção de um paciente ao encontrar sua família, e professor/profissional de saúde deve 

estar atento a tudo a seu redor, para poder oferecer um cuidado holístico. Ao menos 

poderiam ter acolhido seu choro ou sinalizado em que etapa do procedimento estavam. 

Mas não. Continuaram concentrados na técnica. E o paciente permaneceu calado, 

aguardando terminar o procedimento.  

 Também observei uma consulta de enfermagem a uma adolescente grávida, na 

qual o professor conduzia o atendimento repleto de julgamentos à gestante, tornando-se 

nítida a falta de respeito e de empatia. Situações como essas, que reproduzem a 

“coisificação do ser”, segundo Rego (2003), não deveriam ocorrer dentro do ambiente 

universitário, pois normalizam esse tipo de conduta profissional e as legitimam como 

necessárias para a formação.  

Segundo Hoffman (2002), a aflição empática em adultos possui duas limitações: 

a superestimulação e a parcialidade. A superestimulação é um processo cognitivo e 

involuntário que ocorre quando enfrentamos situações crônicas e de intenso sofrimento, 

como é o caso dos enfermeiros. Seria um mecanismo de defesa para suprimir ou reduzir 

os sentimentos empáticos para que a situação se torne tolerável àquele que oferece o 

cuidado. O problema é quando a superestimulação leva à indiferença e este limite varia 

em cada indivíduo. A parcialidade refere-se à empatia que desenvolvemos mais 

facilmente por familiaridade com o círculo social do paciente ou com o próprio 

paciente.  

Esses apontamentos ajudam a compreender as situações exemplificadas, 

lamentavelmente tão comuns nas práticas de ensino da área da saúde. Entretanto, 

assinalar que a superestimulação ocorre não justifica manter a postura profissional com 

ausência de sentimentos empáticos, somente nos deixa alertas para buscar saídas de 

modo a evitar tais ocorrências. A empatia é o motor para que o cuidado aconteça, 

portanto devemos buscar estratégias de ensino que trabalhem o seu desenvolvimento. 

Vale destacar outro tipo de discurso em relação aos valores morais promovidos: 

aqueles não referentes ao cuidado com o usuário de saúde, mas relacionados com os 

pares: professor-aluno e aluno-aluno. Frente a esse contexto, as falas dos alunos 

apresentaram algumas críticas que merecem atenção.  
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O aluno DI3 acredita que valores como a empatia, o respeito e a cooperação não 

são estimulados. Justifica com a intensa competitividade do sistema:  

“É muito competitivo o sistema, entendeu? O sistema, ele é muito 

rápido, ele quer que você se adapte, que você tenha uma boa técnica, 

um bom pensamento, que você seja legal, empático; só que ao mesmo 

tempo ele não está preocupado com o que acontece com você, com 

sua história de vida, de onde que você veio, se veio de uma escola 

pública, que você não teve um conhecimento, uma educação familiar, 

né?” DI3 

O estudante DI19 também se queixou da falta de empatia:  

“Eu acho que a hipocrisia está bem alta, porque ao mesmo tempo que 

a gente ouve que nós temos que ser empáticos, nós não vemos isso por 

parte de alguns profissionais que nos instruem, sabe? Às vezes, a 

gente se comunica com eles sobre uma certa situação que aconteceu 

e, em vez da gente receber uma empatia em troca, a gente vê que não 

há a paciência, não há a reciprocidade que eles querem que a gente 

tenha com o paciente, mas eles não têm com a gente.” DI19   

Essas falam evidenciam que o estímulo da empatia se mostra direcionado 

somente ao binômio aluno (futuro profissional)-usuário de saúde, desprezando a 

importância de promover o cuidado entre os outros pares: aluno-aluno, professor-aluno, 

professor-professor, aluno-equipe de saúde e professor-equipe de saúde.   

Outro ponto para refletir é sobre a dissonância entre o dito e o praticado, como 

apontou o DI6:  

“Todos [os valores morais] têm sido estimulados na teoria, nem 

sempre são estimulados na prática. Na prática, nem sempre 

conversam sobre, nem sempre praticam.” DI6 

As falas dos alunos apontam que há uma dissonância entre o que é dito pelos 

professores sobre o cuidado de enfermagem e o que é promovido na relação destes com 

os alunos. “Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é minha coerência na sala. A 

coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço” (FREIRE, 2018).  

O viver coerentemente de acordo com seus valores também faz parte da 

educação em valores. O desafio é começar a ensinar os valores morais vivendo-os no 
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dia a dia, trabalhando-os desde o micro (grupos, sala de aula e/ou instituição de ensino), 

para que possam ser incorporados no macroentorno (mercado de trabalho e sociedade).    

Nota-se que os valores morais estão presentes nos discursos institucionais, 

porém sua execução sujeita-se à casualidade, dependendo do perfil do professor.   

Questionei-me por que trabalhar a empatia entre os membros da faculdade 

parecia mais difícil que trabalhá-la com os usuários de saúde nas atividades práticas, já 

que a reação empática ocorre primeiramente com pessoas conhecidas e posteriormente 

com indivíduos distantes (HOFFMAN, 2002). Portanto, teoricamente seria mais fácil os 

professores desenvolverem empatia por seus alunos que com terceiros, que estão fora do 

ambiente escolar, ou seja, fora do círculo de convívio.   

 Para essa indagação, elaborei três respostas. A primeira está ligada à 

vulnerabilidade emergente dos pacientes, condição que permite o afloramento de 

reações empáticas de modo mais intenso do que se poderia esperar a partir de alunos em 

uma sala de aula, aparentemente bem.  A segunda diz respeito ao frequente 

distanciamento dos professores em relação aos alunos. A falta de proximidade impede 

que eles conheçam as emoções e angústias dos discentes, o que dificulta o surgimento 

de sentimentos de empatia. E a terceira resposta surgiu das observações realizadas, em 

que percebi relações empáticas entre docentes e pacientes, que, no entanto, não se 

repetiam em relação aos alunos, sendo frias e apáticas. Isso presumivelmente ocorre 

porque as relações de cuidado, permeadas pela empatia, entre profissional e paciente 

estão no âmbito profissional, orientando o agir tanto técnica como humanamente, e as 

relações entre professor e aluno situam-se no âmbito do cuidado de maneira geral 

(NODDINGS, 2009), aquele esperado entre todos os indivíduos, independentemente da 

profissão; ou seja, não há uma normatização deontológica que o obrigue a manter 

relações de cuidado, deixando a vinculação da postura empática associada casualidade 

da inclinação pessoal do professor.  

O próximo item de discussão tem como objetivo ajudar a (re)pensar as práticas 

docentes, resgatando o conceito de cuidado, tão característico na enfermagem, e 

direcionando-o para a esfera pedagógica, a fim de sugerir relações de cuidado dentro 

das instituições de ensino. 
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3.1.3 Educar para cuidar 

 

O título “educar para cuidar” se adequaria às discussões nas mais diversas áreas 

da educação. Considerando que somos seres interdependentes (PUIG; MARTÍNEZ, 

1989; MACINTYRE, 2007; CORTINA, 2009; NODDINGS, 2009) e que todos 

necessitamos de cuidado, trabalhar essa prática como um valor social potencializaria a 

tarefa de ensinar a viver, em todas as esferas educacionais, desde o ensino básico até o 

universitário. Quando convergimos essa frase para a área de enfermagem, soa quase 

como um eufemismo. Enfermagem se define como a excelência do cuidado, portanto 

educar para cuidar poderia ser o slogan de qualquer uma de suas faculdades.  

Historicamente, a enfermagem sistematizou o cuidado em prol da assistência de 

qualidade. Assim, o outro é a finalidade da profissão, e o olhar para o outro faz-se 

presente na sua rotina de trabalho. E como ensinar a cuidar do outro? 

É sabido que somente aulas carregadas de conteúdos teóricos e que valorizam as 

competências técnicas não garantem o ensino e o aprendizado do cuidado. Desse modo, 

agregam-se ao currículo distintas práticas a fim de ensinar a cuidar cuidando de outros, 

seja em ambientes reais ou simulados. E a pergunta continua: aulas teóricas e práticas 

garantem o aprendizado do cuidado?  

A maioria concordaria que sim. De fato, não podemos negar a importância da 

soma dessas duas estratégias de ensino, desde que trabalhadas de maneira significativa, 

ou seja, considerando os conhecimentos prévios do aluno, articulando os conhecimentos 

teórico-práticos e incentivando seu protagonismo. Entretanto, podemos potencializar o 

aprendizado do cuidado promovendo, como missão institucional, o cuidar dos seus 

próprios alunos (bem como o cuidado dos seus professores e dos funcionários). Quer 

dizer, a faculdade deve, além de oportunizar espaços para que o aluno desenvolva as 

habilidades e competências para cuidar do outro, criar espaços para que ele possa cuidar 

de si mesmo, envolvendo o sentido amplo do cuidado enquanto bem-estar 

biopsicossocial.  

O processo de aprendizagem do cuidado não é linear. O estudante universitário 

precisa continuar a aprender a receber cuidados, trabalho esse iniciado pela família e 

pelas escolas, pois aprendendo a ser cuidado também aprende a cuidar. À medida que 
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cuida dos outros, mais ele aprende sobre o que significa cuidar. E à medida que aprende 

a cuidar de si, mais ele valora os esforços de quem cuida (NODDINGS, 2009). 

Parece redundante ressaltar a importância do cuidado entre alunos, bem como 

entre os professores e os funcionários, dentro da graduação em enfermagem, afinal a 

essência daquele ambiente é o cuidado. Porém, na prática isso não é tão óbvio quanto 

parece. 

As falas apresentadas sobre os valores morais promovidos sugerem que os 

professores acreditam que a prudência, o respeito, a responsabilidade e a empatia estão 

entre suas práticas de ensino, valores esses que compõem o cuidado. Ao mesmo tempo, 

os alunos relatam que notam esses valores na relação dos professores com os usuários 

de saúde, mas eles próprios não se sentem cuidados por esses docentes em outras 

situações de convívio escolar. Nessas circunstâncias, quando o receptor não reconhece o 

cuidado oferecido, podemos admitir que houve um fracasso em cuidar.  

Noddings (2009) justifica esse desencontro por meio da diferença no conceito de 

cuidado. Para a autora, os professores trabalharam o cuidado como uma virtude, e não 

de maneira relacional, como ela propõe. O cuidado como virtude é unidirecional, é o 

cuidador que leva o reconhecimento moral por ter realizado o cuidado. Ou seja, se os 

professores ofertaram o cuidado, praticando-o como virtude, isso já é suficiente. Já o 

segundo tipo, o cuidado entendido como uma relação, é uma via de mão dupla; só é 

efetivo na troca, quando os dois, cuidador e receptor, se favorecem com a relação, o que 

implica no reconhecimento da interdependência moral. 

Portanto, qual seria a maneira mais significativa e coerente de ensinar a cuidar 

em uma graduação de enfermagem? Cuidando dos seus próprios alunos, professores e 

funcionários, primeiramente, vivendo os valores como o respeito, a responsabilidade e a 

empatia dentro das relações interpessoais e no cotidiano da escola.   

Compreendida a importância de promover relações de cuidado dentro da 

universidade, apresento a seguir algumas sugestões de práticas de ensino concretas para 

o “educar para cuidar”. 

A primeira consideração sobre o ensino dos valores morais é que os professores 

devem servir de modelo, proposta presente na maioria das teorias de educação moral. O 

professor deve ser a referência de bom profissional, o que engloba também ser uma boa 
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pessoa. Após ter consciência da importância do seu papel de exemplo, deve buscar 

somar outras estratégias de ensino, a fim de potencializar a formação moral do 

estudante.      

Defende-se neste trabalho o uso de metodologias ativas como forma de 

favorecer a educação em valores na universidade. Portanto, especificarei algumas 

estratégias que poderão contribuir para trabalhar o respeito, a responsabilidade e a 

empatia, inicialmente entre os membros da instituição de ensino e depois na relação 

profissional-usuário de saúde.  

O respeito pode ser cultivado de três formas: desenvolver o caráter por meio do 

fortalecimento da autoestima e da estima social; estimular o cuidado de si, evitando a 

dependência, e promover uma relação de troca (SENNETT, 2003).  Os três pontos se 

relacionam com a educação em valores na formação do enfermeiro e vão ao encontro da 

finalidade da educação, que é formar indivíduos capazes de governar sua própria vida e 

que, ao mesmo tempo, reconhecem a reciprocidade como a base para a construção de 

uma sociedade mais justa e solidária. 

Sobre a primeira forma de promover o respeito, está claro que a universidade 

também é responsável pela continuação da formação do caráter dos indivíduos. Cabe 

então aos docentes e gestores do ensino superior incorporar no planejamento atividades 

que visem a educação em valores em suas práticas pedagógicas.  As metodologias ativas 

são estratégias que podem auxiliar no fortalecimento da autoestima, uma vez que têm 

como preceito básico o trabalho em pequenos grupos. Esse modo de trabalho diminui a 

distância entre os professores e os alunos, o que facilita conhecimento e reconhecimento 

do outro.  

É sabido que, em pequenos grupos, ao mesmo tempo em que se conhece mais ao 

outro, as diferenças também se sobressaem com mais evidência, o que poderia gerar 

dúvidas quanto a essa estratégia de fato facilitar o reconhecimento do outro. Uma 

resposta a isso seria que o reconhecimento do outro independe de conhecer-se ou não a 

outra pessoa, partindo-se do pressuposto de que este reconhecimento se dá pelo simples 

fato de o outro ser um indivíduo portador de direitos. No entanto, infelizmente, isso não 

garante que o reconhecimento seja realmente efetivado na prática. Portanto, estreitar as 

distâncias e oportunizar espaços para as pessoas se conhecerem podem se constituir 
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numa estratégia para fomentar o interesse pelas particularidades do outro, mesmo que 

haja diferenças entre os membros do grupo.  

Dessa maneira, a noção de respeito possui intrinsecamente um caráter relacional, 

de um espaço permeado pelo reconhecimento do outro. E a existência de laços de 

reconhecimento permite que a convivência não seja apenas um aglomerado de 

indivíduos, mas, sim, que ela fomente um sentimento de pertencimento a uma 

coletividade, elemento essencial para a formação da identidade pessoal (SPINELLI, 

2016).    

Ora, se o reconhecimento está atrelado à formação da identidade pessoal e a 

formação da identidade importa para uma instituição de ensino, logo cabe às escolas 

fortalecerem as práticas pedagógicas que geram reconhecimento e respeito. O primeiro 

passo é a escola verdadeiramente se constituir como uma comunidade na qual a 

integração dos seus membros se dá através de relações sólidas e baseadas no diálogo.  

A segunda maneira de proporcionar o respeito, segundo Sennett (2003), é 

estimulando o cuidado de si, evitando a dependência. Interpretando essa frase com as 

lentes da enfermagem: a graduação deve ir além do ensino do cuidado de indivíduos, 

deve abarcar também o ensino do cuidado de si. E aqui entra a importância de 

estratégias pedagógicas que viabilizem o autoconhecimento. Possuir conhecimento de si 

próprio fortalece a autoestima e promove a emancipação.  

O conceito de emancipação se aproxima dos conceitos de autonomia e de 

relações de não dependência e, mais uma vez, as metodologias ativas contribuem para a 

formação moral, no sentido de promoverem o protagonismo dos alunos na construção 

tanto da sua trajetória profissional como pessoal. 

E, por fim, o respeito acontece nos espaços de troca da instituição de ensino, não 

no sentido de troca instrumentalizada e por interesses, mas por assumir-se que o outro 

também é capaz de dar (SENNETT, 2003). Mudar a postura docente do enraizado perfil 

de detentor do conhecimento é um desafio que buscamos combater, uma vez que ele 

dificulta as relações de troca, necessárias para a construção das relações de respeito. 

O discente, em seu posto de receptor de conhecimentos, não consegue ter 

aflorada sua autoestima, vendo-se como um ser passivo. No entanto, ao receber e, ao 

mesmo tempo, poder devolver os conhecimentos para o docente e para os colegas do 
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grupo, em uma relação de troca, percebe a si mesmo como um agente digno de 

reconhecimento e respeito (MARTÍN; PUIG; GIJÓN, 2018). E nessa relação de troca 

mútua, ambos crescem. Por isso, dentro das metodologias ativas o aluno ganha voz e os 

papéis dos professores e dos alunos se reconfiguram. 

Em relação à responsabilidade, ao exigi-la na formação dos futuros profissionais 

de enfermagem, os professores também se veem numa relação de responsabilidade 

individual para com seus alunos. Essa relação não é necessariamente regulamentada por 

leis, mas gera responsabilidades pelo fato de o “objeto” (aluno) reivindicar o agir e o 

cuidado do docente, por se tratar de uma relação assimétrica, na qual é papel do 

professor auxiliar o processo de formação profissional daquele indivíduo, ou seja, é 

responsável por seu desenvolvimento. Assim, ter clareza sobre a responsabilidade de 

seu papel contribui para a motivação do docente ao planejar uma atividade, pois 

percebe-se que o conteúdo, o método ou a forma de avaliar refletem o grau de 

responsabilidade.   

Saindo da esfera da responsabilidade individual, na qual o professor também 

deve abarcar as questões deontológicas necessárias para o exercício da profissão, ele 

também deve trabalhar um outro tipo de responsabilidade, a coletiva. A 

responsabilidade coletiva inclui o conceito de cuidado e prudência com tudo que 

pertence ao seu coletivo, expandindo a responsabilidade também para com a biosfera.  

Dessa maneira, o filósofo Hans Jonas (2006) propôs uma reformulação da moral 

kantiana, na qual a responsabilidade de qualquer ser humano deve ser pensar antes de 

agir em como sua ação comprometeria o futuro da humanidade, trabalhando com o 

conceito de ética da responsabilidade.      

A fim de dar concretude à ética da responsabilidade no âmbito da educação em 

enfermagem, podemos pensar em trabalhar questões como: estimular o sentimento de 

responsabilidade, não só pelos usuários de saúde, mas também pela equipe e colegas de 

trabalho, promovendo o cuidado entre todos os indivíduos; incentivar o uso consciente 

dos materiais de trabalho, evitando os desperdícios; defender o descarte adequado dos 

resíduos dos serviços de saúde; fomentar discussões sobre sustentabilidade, uma vez 

que a maneira como os indivíduos se relacionam com a natureza afeta cada vez mais a 

saúde dos seres humanos, entre outras.  
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 O uso de pequenos grupos é a estratégia-chave para facilitar o desenvolvimento 

dos valores morais, por exemplo, a empatia; porém deve ser intermediado pelo 

professor. Observei diversas aulas em que os alunos apresentavam temas construídos 

em pequenos grupos para o restante da sala, mas nessas configurações os professores 

não participavam da dinâmica do grupo. É dizer que os alunos tinham como tarefa 

expor um tema para a turma, mas a maneira como eles se organizavam, se 

comprometiam e dialogavam para realizar o trabalho não fazia parte do núcleo de 

habilidades esperadas pelos professores. Este fato permite passem despercebidos valores 

como o respeito, a responsabilidade e a empatia, como sugere esta fala de um discente: 

“Acho que a empatia não é muito trabalhada, porque, por exemplo, 

em trabalho em grupo, a gente se mata para fazer, dá uma confusão 

danada. E, muitas vezes, a gente tem os nossos problemas e o outro 

não entende.” DI5 

O professor deve levar em consideração que em todos os momentos surgem 

oportunidades para fortalecer os valores morais; portanto, mesmo quando ele proponha 

um trabalho extraclasse, que também possa planejar espaços para que os grupos possam 

conversar acerca das suas dificuldades e, assim, auxiliá-los a resolvê-las da melhor 

maneira.  

Mesmo quando não for viável institucionalmente trabalhar com pequenos 

grupos, o professor deve esforçar-se para que os membros de uma classe de fato se 

conheçam e se preocupem uns com os outros, construindo uma rede de cuidados.  

Vivenciei algumas estratégias durante meu doutorado-sanduíche na Faculdade 

de Pedagogia da Universidade de Barcelona, nas aulas de metodologias da educação em 

valores, com a professora Xus Martín, que tinham como objetivo estreitar os vínculos 

entre os alunos, proporcionando o conhecimento do outro. A turma era composta por 26 

alunos de pós-graduação.  

Uma das estratégias que me chamou minha atenção foi realizar uma “foto da 

alma” de um colega da sala. A dinâmica consistiu em sortear pares, na primeira semana 

do curso, e tivemos um mês para conhecermos nossa dupla. O objetivo era escrever uma 

biografia sobre ela, com uma foto que representasse a essência daquela pessoa. Ao final 

do curso, todos leram as biografias e, assim, as duplas construíram um afeto que talvez 
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não tivesse oportunidade de emergir no decorrer de aulas segundo o modelo tradicional. 

O grupo então pôde empatizar com as diversas histórias de vida.  

Outra estratégia interessante vivenciada nas aulas na Universidade de Barcelona 

foi pedir para que os alunos se apresentassem em seis minutos. Mas não era uma 

apresentação qualquer, típica de primeiro dia de aula. Os alunos deveriam elaborar os 

principais pontos da sua trajetória de vida que os levaram até a pós-graduação em 

educação em valores e apresentá-los em um dia pré-agendado. Os relatos foram 

impressionantes e consequentemente as aulas foram carregadas de sentimentos 

empáticos. Se não fosse essa atividade, talvez eu jamais soubesse que um colega de 

turma já sofreu bullying em sua vida, e isso o motivou a estudar educação em valores. 

Ou que uma colega presenciou cenas de violência doméstica e a partir disso questionou 

o papel da educação frente a esses casos.  E para finalizar a estratégia, os discentes 

escreviam dois pontos fortes da história do colega e os enviava à eles, favorecendo a 

autoestima.  

Vale destacar que as estratégias pedagógicas utilizadas por professores podem 

ser potencializadas quando somadas à cultura moral da instituição, tema já apresentado 

no referencial teórico.    

 

3.2 CATEGORIA 2: as relações interpessoais 

 

O ser humano se constitui como um ser relacional, assim, é mediante as relações 

interpessoais que o homem cresce e se desenvolve enquanto pessoa. A comunicação é o 

que permeia as relações, é o que dá movimento às interações, apresentando-se 

inseparável da discussão sobre relacionamento entre os indivíduos (BRAGA; DA 

SILVA, 2007).   

O êxito nas relações interpessoais depende da competência que os indivíduos 

têm em comunicar-se e de fatores como o modo de transmitir o conteúdo, o uso de 

linguagem não verbal, o domínio de conhecimentos sobre as técnicas de comunicação, 

os contextos de interlocução e os valores morais considerados pelos participantes no 

diálogo. Desse modo, faz-se necessário um preparo técnico e humano para esse 

encontro com o outro (BRAGA; DA SILVA, 2007). 
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Há muitas maneiras de trabalhar a educação em valores, seja em classe, nos 

pátios, corredores ou no bairro. Mas a mais potente delas é dentro das relações 

interpessoais.  

As relações interpessoais estão presentes em diversos momentos da escola, 

constituindo-se no elemento mais transversal da educação moral. São micropráticas que 

acontecem em todos os ambientes e dão sentido ao ato de educar. Segundo Gijón 

(2004), não basta promover inúmeros encontros ao longo da formação do estudante, 

também é preciso prezar pela qualidade dos mesmos, ou seja, os alunos devem se sentir 

respeitados e queridos naquele ambiente de aprendizado.  

No ensino da enfermagem, o professor se vê responsável somente pela relação 

que há entre os estudantes e os usuários de saúde; aliás, esse é o âmago da formação 

profissional. Entretanto, o docente também deve estar consciente da sua 

responsabilidade por outros quatro tipos de relações em uma escola: a relação entre os 

professores; a relação com o aluno; a relação entre os alunos e, também, pela relação do 

aluno consigo mesmo. Todas essas relações serão exploradas nesta sessão, exceto a 

relação do aluno consigo mesmo. Este ponto demonstra ser uma das fragilidades do 

trabalho, dado que não foi previsto na etnografia.  

Nesta pesquisa, verificou-se que há um claro desgaste nas relações, em diversos 

âmbitos, especialmente entre os professores e entre professores e alunos. Outro ponto 

que ganha destaque é o fato de que os professores e alunos têm consciência da situação, 

mas se veem impotentes para melhorá-las. A crença de que as relações se situam no 

campo da subjetividade, onde não se pode interferir, imobiliza-os quanto à busca de 

mudanças.  

Compreendendo a importância das relações para a formação moral dos 

indivíduos, esta sessão se apoiará no desenvolvimento da competência comunicativa, 

com o propósito de oferecer suporte teórico para que professores e alunos possam 

refletir sobre a qualidade das suas relações interpessoais.  

 

3.2.1 Relação professor-professor 
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Essa categoria foi a única constituída apenas questionando os docentes sobre as 

relações entre eles. Embora essa questão não estivesse presente no roteiro de entrevista 

para os alunos, alguns discentes apontaram traços dessas relações que vão ao encontro 

das respostas dos docentes.  

A grande maioria dos professores entrevistados reconhece que as relações 

interpessoais no ambiente de trabalho são conflitivas, narcisistas e estão desgastadas:   

"(...) não é um ambiente sempre ético! Porque envolve muito poder, 

muito título, todo mundo quer chegar lá..." DO1 

"De fato, não é uma relação fácil. Por mais que a gente ainda esteja 

falando de uma universidade pública, onde os cargos teoricamente 

são assegurados, a gente ainda vê uma relação de disputa, de ego e 

de uma competição muito exacerbada; isso ainda é muito frequente." 

DO20 

 As falas sobre relações narcísicas foram frequentes, inferindo-se daí que faltam 

valores como a humildade e respeito nas relações de trabalho. Dados semelhantes foram 

encontrados no estudo de Gonçalves e Pires (2015), que também reconheceram 

problemas nas relações interpessoais entre as situações geradoras de sofrimento na 

docência universitária, sendo destacadas a superficialidade e a competitividade na 

convivência, bem como a falta de diálogo.  

Além das verbalizações acerca das relações narcísicas, também pude comprovar 

esse clima de superioridade entre alguns professores, principalmente quando havia a 

distinção entre ser da pós-graduação ou não. Algumas vezes, ouvi falas como a 

apresentada abaixo, em conversas entre os professores nos corredores da instituição:  

“Essa questão de pertencimento da pós-graduação faz com que 

alguns professores se vejam como inalcançáveis, então eles mesmos 

afastam os outros colegas que não têm aquele perfil que eles acham 

de excelência.” DO12 

 De fato, essa ainda é uma grande crítica ao meio universitário. O discurso 

dominante no mundo atual é o produtivismo, o individualismo, a competitividade, e isso 

impactou diretamente a maneira de atuar das universidades (CHAUÍ, 2003). Assim, 

com a atual conjuntura socioeconômica corroborando para fomentar o narcisismo em 

todas as esferas da vida humana, no ambiente acadêmico esse sentimento também é 
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nutrido pela produtividade exigida como forma de reconhecimento profissional, 

assumindo a lógica de mercado neoliberal (ALVES; CURADO, 2017).    

 Além da exigência de produtividade, que gera relações de individualismo e 

competitividade, Soares (2016), em sua pesquisa, também apontou outros fatores 

responsáveis pela não humanização do ambiente universitário, resultando em 

adoecimento dos professores de enfermagem. Entre os mais citados estão a falta de 

autonomia docente, a não participação nas decisões coletivas e a falta de diálogo.  

Logo, o cuidado com a saúde mental dos trabalhadores deve ir em sentido 

contrário, podendo ser reestabelecido com o incentivo a formas de trabalho solidário e 

de ajuda mútua para a construção coletiva do saber (ALVES; CURADO, 2017).    

Mais uma vez o cuidado do outro surge como maneira de viver, e não como algo 

pontual ou quando alguém visivelmente necessita. O cuidar deve fazer parte da rotina 

das relações interpessoais e isso deveria ser intensificado ao se tratar de uma graduação 

em enfermagem.   Alguns docentes reconhecem que falta esse cuidado entre eles:  

“Aqui na escola é ruim. Algumas pessoas falam ‘ah, muita mulher 

junto’; não acho que seja isso. Acho que falta essa coisa do cuidado 

com o outro, a gente tem pouco cuidado com o outro. É muito 

importante a gente cuidar das pessoas que estão ao nosso redor.” 

DO2 

“Eu falo isso para o corpo docente: ‘eu não sei quem é meu colega 

que está do meu lado’. A gente não sabe quem é o nosso colega! A 

gente não sabe que ele é divertido, se ele está triste, se ele está com 

dificuldades, e, por não saber, às vezes temos uma postura que é de 

retaliação, de questionamentos, juízo de valor, que não são 

condizentes, que é por falta de conhecimento do outro.” DO3 

 É necessário admitir que as posturas narcísicas impedem a construção de 

relações afetivas, posto que esse tipo de relacionamento está calcado em contravalores 

como arrogância e desrespeito.   

 O comportamento narcísico adotado por alguns professores pode ser explicado 

pela dificuldade em reconhecer o seu “não-saber”.  O não reconhecimento do seu “não 

saber” gera um poder em saber, que é tomado como uma verdade absoluta (ALMEIDA; 

DOMINGUES, 2011). Uma vez assumida a sua expertise como verdade absoluta, torna-
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se difícil construir novos saberes em conjunto com o outro, prejudicando que aconteçam 

momentos coletivos de reflexão e debates.   

Ao contrário, quando o docente reconhece seus limites, seus erros e seus não 

saberes, ele abre espaço para o diálogo, o que viabiliza o interesse pelas particularidades 

do outro, para que, dessa forma, possam desenvolver projetos ou resolver conflitos de 

maneira respeitosa e criativa.  

Outra grande fragilidade observada nas falas dos docentes entrevistados foi o 

fato de não identificarem a pluralidade de ideias e de pensamentos como grandes 

riquezas dentro dos embates que ocorrem no ambiente de trabalho.  O outro é visto 

como o diferente e, portanto, de difícil convivência.  

"O relacionamento se torna difícil, porque não escutamos o outro e, 

por vezes, somos até desrespeitosos. Isso é muito ruim para quem 

precisa ter uma escola coesa, alinhar seus objetivos. A gente não 

consegue ouvir o outro, e, se no microespaço da disciplina já é difícil, 

imagina no macro." DO7 

A atividade docente é realizada, necessariamente, por meio do trabalho em 

equipe, ao entender que o conjunto de professores tem um alto grau de 

interdependência, com uma finalidade em comum: a educação do estudante.  Dessa 

forma, ao prevalecer o trabalho individual, a falta de interação e o desrespeito entre os 

docentes, os objetivos educacionais tornam-se cada vez mais desalinhados, o que 

prejudica a formação do enfermeiro. Em outras palavras, o descompromisso dos 

professores compromete o trabalho em equipe e, consequentemente, prejudica o ensino-

aprendizagem do cuidado (MARIN; RIBEIRO, 2018).   

O primeiro passo para transformar a mirada sobre as diferenças do outro em algo 

positivo é estar aberto a essa percepção, é tomar consciência para poder compreender 

que o valor que há no outro completa, contrasta, reforça e/ou redefine as suas ideias e 

pensamentos, tornando-as melhores.  Esse processo se dá através dos laços de 

reconhecimento.   

O reconhecimento se fortalece por meio das relações interpessoais, mas é o 

diálogo que o sustenta. Ou seja, é necessário aprender a comunicar-se, e entre as 

habilidades primordiais da comunicação está o aprender a ouvir.  



80 
 

 

É importante que o professor identifique o ambiente de trabalho também como 

um espaço de formação do “ser docente” (MARINHO et al., 2016). Sobretudo quando 

sabemos que nem todos os professores tiveram uma capacitação adequada para 

ocuparem aquele cargo.  

Como disse Paulo Freire (2018), ensinar inexiste sem o aprender. Não há 

docência sem discência, referindo-se ao fato de o professor estar em constante 

aprendizado ao exercer seu labor de ensinar. Por conseguinte, os espaços 

compartilhados entre os professores devem ser valorizados como momentos de 

aprendizado com o outro, e não como momentos de disputa. Ao observar que o outro 

tem uma escuta atenta, eu aprendo sobre a importância de ouvir, ao notar que há um 

interesse quando exponho meus argumentos, eu também aprendo a valorar os 

argumentos dos outros, e assim por diante.   

 A competência comunicativa é prevista e desejada no processo de formação 

profissional dos estudantes, portanto os professores também devem aprender a 

aperfeiçoá-la para que possam aplicá-la da melhor maneira.  

Uma das condições para estabelecer uma comunicação eficiente é autoconhecer-

se. Os indivíduos que se conhecem bem sabem como pensam, como sentem, como 

reagem diante de alguma situação, e essas qualidades facilitam o conhecimento do outro 

e a compreensão de suas reações (BRAGA; SILVA, 2007).  

Então, por que não propor atividades entre os professores que proporcionem o 

autoconhecimento? A modo de exemplo, pode ser promovendo leituras sobre o tema, 

propondo técnicas de relaxamento e meditação antes, durante ou depois da reunião ou 

pedindo para escrever sobre o que sabem sobre esse assunto ou sobre os sentimentos em 

determinadas situações de trabalho.   

Conhecer melhor cada integrante da equipe de trabalho também facilita a 

convivência, e uma estratégia descontraída pode ser organizar confraternizações e festas 

dentro e fora do trabalho com certa frequência. Sair do ambiente formal de trabalho 

ajuda a relaxar e aproximar as relações, facilitando momentos de conversas sobre 

assuntos da vida do outro.     

Nota-se, com as falas apresentadas, que os professores reconhecem que as 

relações estão desgastadas; mas, ao mesmo tempo, encontra-se discursos que se 
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mostram abertos a mudanças, por exemplo, buscando valorizar o outro como medida 

para melhorar o clima de trabalho: 

“Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Eu só 

preciso valorizar as pessoas pelo lado luz que elas têm, a sombra não 

me interessa.”  DO18 

É papel do diretor e do coordenador conduzir a construção de uma equipe coesa. 

Construir uma atmosfera moral demanda esforço institucional e deve começar pelos 

mesmos “fazendo viver” os valores morais no cotidiano da escola, para que possam 

propagá-los para os outros professores e também para os alunos. A cultura moral 

impregna os membros daquela instituição, facilitando que os valores morais se tornem 

hábitos (GIJÓN, 2004).      

O professor deve estar consciente sobre a influência que exerce na formação 

moral do outro, sobretudo na relação docente-discente, que será analisada a seguir.   

 

3.2.2 Relação professor-aluno 

 

 De todas as relações interpessoais que ocorrem em uma escola, a relação entre 

professores e alunos é sem dúvida a mais importante. É nessa relação que a educação se 

concretiza e que as competências e habilidades planejadas para os estudantes ganham 

vida. É nesse espaço a dois que se edificam os valores morais.  É no encontro cara a 

cara que o professor estabelece um ambiente propício para o desenvolvimento cognitivo 

e moral do estudante (GIJÓN, 2004).   

A relação professor-aluno não é neutra e, portanto, adquire relevância se 

compreendida como o menor e o mais potente espaço para trabalhar a educação em 

valores.  

Alguns alunos reconhecem esse espaço como um momento de troca, em que as 

relações são próximas e horizontais:  

“É uma relação bem horizontal, nunca vi nenhum professor se 

sobrepor ao aluno através do conhecimento.” DI11 
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 “Na maioria das vezes são muito boas. São de respeito, são de 

atenção, de preocupação mesmo, a maioria dos professores se 

preocupa se você está compreendendo, como você está entendendo 

aquilo...” DI18 

“A maioria é muito boa. Tem muitos professores que entendem a 

gente e que ajudam muito a gente. Alguns são maravilhosos!” DI20 

Essas falas demonstram que os professores estão se empenhando para construir 

um ambiente de respeito, de confiança e de acolhimento, conscientes (ou não) de que o 

progresso do aluno está intimamente relacionado a esses sentimentos depositados nos 

educandos.   

No entanto, também encontrou-se a visão negativa dos alunos sobre a relação 

professor-aluno, situação preocupante, pois, da mesma maneira que se aprendem os 

valores morais, também se aprendem os contravalores. 

“Nem sempre tem diálogo, às vezes é mais impositivo. Eles escutam, 

mas nem sempre fazem conforme deveriam. A relação é um pouco 

distante, não é tão próxima.” DI6 

“Então, depende do professor. Tem professor que você consegue 

estabelecer uma relação de confiança, uma relação assim, eu digo 

confiança de você chegar e falar: ‘olha só, eu estou com dúvida nisso 

e nisso, não estou conseguindo fazer isso, você pode me tirar essa 

dúvida?’ Então, tem professores que você consegue essa proximidade, 

que são pouquíssimos. Se você colocar em uma escala de dez, você 

consegue um. A maioria deles é inacessível, não sei por quê.” DI19 

Sobre a figura do docente, há um imaginário construído socialmente, que o 

coloca em uma posição de idolatria por ser o detentor do conhecimento. A sala de aula 

torna-se o palco de atuação, onde o professor espera olhares atentos, perguntas e 

adoração, ambiente propício para alimentar o narcisismo:  

“(...) tem professores também que são muito narcisistas, que abusam 

da autoridade, acham que aluno não tem uma vida lá fora. Mas eu vi 

mais isso quando eu estava no ciclo básico da enfermagem.” DI3 

"[sobre as relações entre aluno e professor] muito ruim, mas também 

porque elas [algumas professoras] têm uma postura muito rígida, 

uma postura muito militar. (...) as professoras lá do começo são 
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basicamente inacessíveis, agora para o final é que eu acho que vão 

melhorando essas relações." DI5 

É importante destacar a diferença entre autoridade e autoritarismo. O professor 

não deixa de ser uma autoridade em sala de aula - posição atribuída ao seu cargo. 

Segundo o dicionário Michaelis (2019), autoridade é aquela pessoa reconhecida por sua 

atividade, fato que lhe confere respeito, credibilidade e dignidade.  Já o autoritarismo é 

o abuso do seu poder de autoridade, aniquilando a autonomia e liberdade dos 

estudantes. Liberdade é outro conceito que gera tensão no meio acadêmico ao ponderá-

la com a autoridade. Não ser autoritário não significa dar liberdade sem limites, pois, 

com isso, o professor se torna conivente com a indisciplina. Exercer sua autoridade 

requer ensinar os limites necessários para a convivência, no entanto, sem asfixiar a 

liberdade individual (FREIRE,2018).  

Outras falas encontradas foram criticando a postura dos professores do ciclo 

básico foram frequentes. Algumas vezes, os discentes justificaram essa postura distante 

porque os docentes não eram enfermeiros: 

“(...) no ciclo básico a gente não vê muito isso [os valores morais]. 

Os professores que são enfermeiros têm um cuidado maior em relação 

a isso.” DI7 

O ciclo básico, citado pelos alunos, localiza-se nos dois primeiros anos do curso, 

com as disciplinas consideradas como a base para a formação de todos os profissionais 

da área da saúde, como por exemplo, anatomia, fisiologia, bioquímica e genética. Dessa 

maneira, são ministradas por professores de diversas formações, como biólogos, 

médicos, fisioterapeutas, entre outros.  

No entanto, o fato do professor não ser enfermeiro não deveria ser um problema; 

pelo contrário, é enriquecedor poder ter professores com distintas formações para trocar 

experiências com outros profissionais e desde o início da graduação aprender a 

importância do trabalho multiprofissional. O problema está em não agregá-los às 

capacitações e reuniões do curso de enfermagem, pois, geralmente, cada uma dessas 

disciplinas tem a gestão na faculdade correspondente, tornando o processo de ensino-

aprendizagem fragmentado, aquém dos valores morais, e também, como ouvi muitas 

vezes, desconectado da profissão da enfermagem.  
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O corpo docente de uma instituição de ensino deve ser compreendido como uma 

equipe cujos integrantes têm os mesmos objetivos em comum e, portanto, trabalham em 

conjunto para alcançá-los. Diferentemente, quando esse espírito de equipe não é 

implementado, os professores formam apenas um grupo, no qual cada um se preocupa 

com a sua atividade e quiçá alguns se inquietem em questionar se a soma dos trabalhos 

gera bons frutos.  

As faculdades que trabalham com o sistema de créditos para compor o currículo 

devem buscar alternativas para amenizar as distancias entre os professores e a 

fragmentação do ensino, provavelmente através de reuniões frequentes com os 

coordenadores das disciplinas. Todos os professores de um curso devem estar cientes do 

trabalho do outro, para terem ideia do todo; dessa maneira, podem alinhar os conteúdos 

com clareza e pertinência.  O diálogo é a melhor solução para unir uma equipe.  

Outra crítica dos estudantes no tocante à relação com os professores foi sobre o 

medo de tirar dúvidas, pois, à medida que o saber do professor é questionado com 

perguntas cujo teor extrapola o seu conhecimento, é visível a desordem interna que 

ocorre com o docente. DI2 relatou um caso de um professor que foi questionado por um 

aluno e deu a seguinte resposta: “Eu tenho anos de experiência, sou formada há trinta 

anos, você quer discordar de mim?”. 

Outro caso ocorrido com um aluno entrevistado:   

“Eu cheguei atrasada, a professora já não gostou do meu 

comportamento, a partir dali e eu fiz uma pergunta em sala, que era 

uma pergunta básica; a professora achou absurdamente horrível e ela 

meio que me expôs ali, me chamou para ir na frente da sala para 

apontar coisas.” DI4 

 Na relação professor-aluno também se observa a dificuldade do professor em 

assumir os seus não saberes e, consequentemente, precisar fazer uso de artifícios que 

comprovem o seu poder em saber, expressando-se com autoritarismo, desrespeito e 

humilhação, reforçando a hierarquia presente na relação.  

É verdade que a relação professor-aluno já parte de uma relação assimétrica de 

poder, porque há diferenças entre os papéis que eles representam e entre a posse de 

saberes específicos da profissão; porém, esses fatos não deveriam ser motivo para que o 
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professor se eleve a um patamar inalcançável, pois isso inviabiliza totalmente sua 

função primordial: colaborar para a formação profissional daquele indivíduo através do 

compartilhamento de saberes. Acentuar a assimetria dessa relação é uma contradição 

com o seu papel de docente.  O professor, de maneira contrária, deve suavizar a relação 

assimétrica já existente utilizando de estratégias pedagógicas para diminuir as distâncias 

na fala. Nas condições de verdadeiro aprendizado, o professor se coloca como parte do 

processo e se transforma juntamente com o educando (FREIRE, 2018).    

As relações que oprimem, humilham ou constrangem os estudantes prejudicam 

os funcionamentos
4
 considerados básicos para a formação em saúde, por exemplo, a 

integridade emocional, o respeito, o reconhecimento, a disposição em aprender e as 

relações colaborativas (BANDEIRA; DIAS; RIBEIRO, 2015). O medo é uma barreira 

para o aprendizado, portanto o que se deve promover são relações horizontais, a fim de 

formar alunos mais confiantes e que possam converter com facilidade seus próprios 

recursos em funcionamento valorados para a construção da personalidade moral 

(BANDEIRA; DIAS; RIBEIRO, 2015).  

Um estudo sobre a ocorrência de violência na formação em saúde encontrou, na 

revisão de literatura, entre 2005 e 2015, que 76% dos artigos que abordavam esse tema 

se referiam à violência ocorrida na relação professor-aluno. Já na etapa de pesquisa de 

campo, esses autores encontraram a violência física, fortemente relacionada ao trote, e o 

assédio sexual/desrespeito ao gênero, infelizmente, em grande parte, provocado por 

docentes, como as principais manifestações de violência presentes na graduação 

(TEIXEIRA; DIAS; RIBEIRO, 2018).  

Já os professores não notam que essa relação esteja tão verticalizada como 

alguns alunos relataram; mas, conforme o esperado, o oprimido sente sua condição de 

opressão com maior intensidade do que o opressor percebe que a exerce (FREIRE, 

2011). 

“É satisfatório. Temos uma relação muito próxima e muito amigável 

com os alunos, uma relação de respeito na maioria dos casos. É claro 

que tem problemas como em todo lugar, mas são pontuais. A gente 

                                                           
4
 A perspectiva dos funcionamentos, de Maria Clara Dias, compreende que todos os seres possuem um 

conjunto de funcionamentos, podendo ser básicos e/ou complexos, que devem ser estimulados para que 

os concernidos morais sejam capazes de lograr de uma vida feliz e justa. Os funcionamentos básicos são 

aqueles responsáveis por garantir uma vida digna.     
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sabe que tem dos dois lados, que também tem professores que não têm 

uma relação satisfatória com os alunos, mas no geral temos uma boa 

relação sim.” DO1 

“(...) e aí existe aquela proximidade gerada pelas mídias sociais, que 

eu não sei se isso é uma proximidade de professor e aluno. (...) eu 

acho que o professor, ele tem que estar próximo sim do aluno. Eu 

acho que o professor tem que sair do pedestal, ele tem que estar 

alinhado a esse aluno e ajudando esse aluno a crescer, certo? Então 

alguns são muito afastados e alguns são próximos demais. É difícil 

achar esse meio-termo.”DO12 

Os professores expuseram suas preocupações com a relação professor-aluno, 

compreendendo que deve haver uma mediana entre o autoritarismo e a amizade, mas 

que é difícil de encontrá-la na prática.  É preciso descartar a separação que há entre 

seriedade docente e afetividade. O que não se pode permitir é que a afetividade com 

seus alunos interfira no seu comprometimento ético no exercício da sua autoridade 

docente (FREIRE, 2018).  

As redes sociais são uma novidade que faz parte dos relacionamentos da 

sociedade como um todo e que não devem ser negada ou abstraída dentro do ambiente 

acadêmico, sobretudo na relação professor-aluno. Assim, se é algo novo, para o qual 

não há consenso acerca de seu uso, por que não discutir sobre as redes sociais? Poderia 

ser motivo de pauta para uma discussão em reunião de professores e em sala de aula.   

Temáticas como essa, mesmo que fujam do planejamento a priori, não devem 

ser menosprezadas e vistas como menos importantes que o conteúdo técnico, justamente 

porque os temas a respeito dos quais há divergência de opiniões são aqueles que mais 

favorecem a formação moral, desde que trabalhados de maneira reflexiva e dialógica. 

Outra fala que chama a atenção é sobre o desencontro entre gerações de 

professores e alunos, o que afeta diretamente a maneira de se relacionar, já que os 

códigos e valores morais de hoje são diferentes daqueles estabelecidos há 50 anos atrás: 

“[As relações entre professores e alunos são] desgastadas, e eu acho 

que talvez um pouco de desencontro entre alguns valores mesmo, de 

gerações.” DO21  
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 De fato, a geração atual é diferente da antiga, ela é mais heterogênea, mais 

dinâmica e mais conectada, portanto temos que ressignificar as práticas pedagógicas 

para que elas continuem sendo fonte de valores morais, em vez de ficarmos nos 

lamentando e insistindo em práticas pedagógicas que foram pensadas para gerações 

passadas.   

Ora, se o espaço existente entre as relações é uma potente estratégia para 

trabalhar a educação em valores, e se o papel das relações interpessoais tem influência 

na formação do indivíduo, então essa temática também não pode estar fora do 

planejamento docente. É preciso desconstruir o consenso de que o campo das relações 

interpessoais se refere somente à esfera individual, não sendo passível de intervenções e 

mudanças, como menciona o docente abaixo:   

“Eu também não posso obrigar o meu colega de trabalho a ir para 

além do papel de formação e mudar a atitude dele para ser um 

professor mais acolhedor; isso é subjetivo, tem coisas que eu não 

consigo mudar.” DO3 

 Essa fala caracteriza o entendimento de que o papel do professor se restringe à 

formação técnica, visto que não inclui a formação em valores existente nas relações 

interpessoais como algo importante, ou seja, passível de questionamento sobre a postura 

do outro.  

 Compreendendo as relações interpessoais como a menor instância em que se 

sucede a educação em valores, torna-se evidente que os encontros entre professor e 

aluno devem ser planejados, discutidos e executados com seriedade.  

 Os professores estabelecem relações interpessoais com seus alunos (e vice-

versa) em múltiplos momentos e em diversos contextos de uma aula. Gijón (2004) 

agrupa os encontros cara a cara que ocorrem durante a aula em três grandes grupos: 

encontros que ajudam a construir os conhecimentos, encontros que manifestam afeto e 

cuidado e encontros para trabalhar a correção e a punição. 

 O professor auxilia os alunos a construírem seus conhecimentos a partir do 

momento em que favorece o resgate dos conhecimentos prévios, quando ressignifica 

conceitos, estimula a argumentação, a resolução de conflitos ou ainda promove o 

autoconhecimento. Em todos esses momentos, a maneira como o professor se 
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disponibiliza para o aluno e o empenho em assisti-lo são micropráticas que vão 

constituindo pouco a pouco a formação moral do aluno (GIJÓN, 2004). 

 Viabilizar encontros que manifestem afeto e cuidado também é uma estratégia 

que potencializa a educação em valores, pois as relações afetivas aumentam a confiança, 

geram uma sensação de bem-estar e elevam a autoestima. Encontros envolvendo afeto e 

cuidado vão desde o saudar e despedir até elogiar os esforços e as virtudes dos alunos. 

Esse ambiente de vínculos e afetos favorece a construção de uma imagem positiva e 

equilibrada de si mesmo (GIJÓN, 2004).  

A autora também reconhece a importância dos encontros com a finalidade de 

correção e punição. Advertir e, quando necessário, penalizar são também atribuições do 

professor, ajudando o estudante a modificar comportamentos e atitudes que são 

importantes para sua formação profissional e pessoal (GIJÓN, 2004).    

Singularizar e personalizar essas relações em uma turma com muitos alunos não 

é tarefa fácil. Mas a consciência desses desafios pode se constituir no estímulo para a 

busca de estratégias para acolher os estudantes, criar espaços de confiança ou maneiras 

de despertar o interesse pelas histórias de vida de cada um. Essas aparentemente 

pequenas ações têm grandes efeitos quando aplicadas diariamente. 

  O próximo binômio de discussão, a relação entre alunos, também envolve a 

educação em valores; por essa razão, pode ser mediada pelos professores em alguns 

momentos.  

 

3.2.3 Relação aluno-aluno  

 

Na visão dos alunos, a relação com seu colega de turma, de maneira geral, é 

satisfatória. Reconhecem que há pessoas com as quais têm mais afinidades que outras 

em sua turma, mas isso não gera desrespeito. Relataram que constroem amizades ao 

longo do curso: 

“(...) tem aquelas pessoas de que a gente se aproxima mais, forma 

amizade, você anda todo dia junto. Eu acho muito bom, são pessoas 

que te acompanham, te ajudam.” DI2 



89 
 

 

“Eles são muito receptivos, muito calorosos, todo mundo é amigo. De 

vez em quando a gente tem uns arranca-rabos, mas no final das 

contas é todo mundo muito amigo.” DI5 

 A amizade é uma das coisas imprescindíveis da vida. Como disse Aristóteles 

(2015), “ninguém, com efeito, preferiria viver sem amigos, mesmo que possuísse todos 

os outros bens” (p. 289). Consequentemente, é um valor moral que deve ser cultivado e 

assegurado no ambiente acadêmico. Ao vivenciar relacionamentos de amizade, o 

indivíduo experimenta valores como concórdia, justiça e generosidade.  

Entretanto, os alunos também apontam relações competitivas e 

instrumentalizadas entre eles, provavelmente reflexo da relação professor-professor, 

uma vez que eles são vistos como os modelos de profissionais para os alunos:  

“É muita competitividade, sempre tem um amigo querendo ser melhor 

do que o outro, e eu pelo menos brigo muito quando eu vejo alguém 

que é competitivo. A gente tem que querer que nosso amigo seja bom, 

cara! Porque todos nós vamos ser enfermeiros, e se o outro não sabe 

cuidar e você zomba dele, um dia pode ser ele te atendendo, sabe?"  

DI3 

“Eles [os alunos] são aquelas pessoas que querem ser os melhores do 

mundo, tem essa competição, entendeu? Acho que em todos os cursos, 

mas eu acho que ao mesmo tempo eles também se ajudam, sabe? É 

esquisito.” DI21 

Em quase todas as teorias de educação moral, o modelo do professor aparece 

com destaque como elemento que auxilia na formação do caráter do estudante.  Por isso, 

observar a forma como um professor se relaciona pode ter influência direta no modo 

como os alunos se relacionam entre si.  

 Outra justificativa para as relações competitivas entre os alunos pode ser a 

cultura escolar. Se a universidade valoriza a produtividade e estimula o ranqueamento 

dos alunos por notas, dificilmente eles se formarão como pessoas não competitivas. Não 

é que o espírito competitivo seja ruim, mas quando ele viola valores como a honestidade 

e o respeito, ele deixa de ser desejável. O ensino tanto pode auxiliar na formação de 

sujeitos autônomos como perpetuar hierarquias e submissões, resultando na formação 

de indivíduos que reproduzem essas práticas com outros pares de convivência, seja com 

pacientes, colegas ou até outros profissionais (TEIXEIRA; DIAS; RIBEIRO, 2018).  
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Os professores também notam que a relação entre os alunos está permeada por 

competitividade:  

“(...) da mesma forma que eu enxergo as relações entre os professores e entre 

os professores e os alunos, as relações entre os estudantes também são  

pautadas por esse cenário de verticalidade, de conjunto de conflitos e 

contradições de natureza ideológica.” DO6 

“Tem turmas que são extremamente unidas. Turmas assim, que você joga 

qualquer coisa e eles têm um corporativismo legal. Mas tem turmas 

extremamente competitivas, tem gente que faz concursos escondido de colegas, 

aí sabem de um edital e não compartilham, aí outro descobre que ele está 

fazendo um concurso e fica de chateado...” DO12 

“Ah, eles são supercompetitivos, né? (...) os professores tentam fazer grupos 

bem misturadinhos para o estágio, grupos misturadinhos para os trabalhos, 

para que um tenha pelo menos um contato mínimo com o outro, olhar para o 

outro e entender aquele outro como um possível colega de trabalho.” DO13 

É verdade que os alunos de uma mesma turma não serão necessariamente todos 

amigos, mas deve haver valores mínimos que regulem essa convivência. Estamos 

falando de valores como o respeito, a sinceridade, a honestidade e a humildade, valores 

esses desejáveis para além do espaço da sala de aula. Certamente os professores 

desejam que seus alunos, os futuros profissionais, sejam pessoas respeitosas, sinceras, 

honestas e humildes para com suas equipes de trabalho, portanto cabe à instituição 

trabalhá-los para que eles estejam presentes nos mais diversos cenários de ensino-

aprendizagem, de maneira formal ou informal.  

A corroborar a importância de os professores intermediarem para que os valores 

morais mínimos de convivência aconteçam, os alunos citaram que o conflito mais 

vivenciado por eles durante a graduação foi participar de trabalhos em grupo:  

“Tive uma confusão muito feia com uma colega minha em um 

trabalho em grupo. Então assim, houve um desentendimento dela 

comigo no dia da reunião do grupo para contar o projeto. Quando a 

gente chegou em casa, vi que tinham várias mensagens 

superofensivas. Isso no grupo de Whatsapp do trabalho.” DI19 

Um dos propósitos dos professores ao sugerirem trabalhos em pequenos grupos 

extrassala é justamente estimular os alunos a aprenderem a construir algo 
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conjuntamente, prezando, sobretudo, pelo respeito e responsabilidade. Ao proporem 

práticas como essa, seria válido que os professores também criassem espaços em sala 

para discussão sobre o trabalho exigido, por exemplo, aconselhando que os alunos 

discutissem sobre a distribuição das funções, sobre as facilidades que tiverem e sobre as 

dificuldades, fazendo-os refletir sobre a importância do diálogo, do compromisso, da 

escuta atenta das ideias do outro, transformando a experiência em novos aprendizados 

(e não em trauma), principalmente no que diz respeito à forma de se relacionar.   

O próximo item discute a relação aluno-usuário de saúde, considerada como o 

foco da formação profissional do enfermeiro.   

3.2.4 Relação aluno-usuário de saúde 

 

A relação aluno-usuário de saúde é a que mais recebeu projeções positivas, tanto 

dos alunos como dos professores. É o momento em que o aluno sente o que é ser 

enfermeiro, por isso as práticas de campo são tão esperadas:    

“É muito legal mesmo! Acho que é uma das coisas, poucas coisas, 

que realmente impulsionam eu continuar no curso. Porque é muito 

gratificante...” DI1 

 “(...) a gente tenta prestar o melhor atendimento possível, sentar, 

conversar com eles, é ótimo! Então, eu acho que a relação é muito 

boa.” DI19 

“A dedicação deles [dos alunos] com os pacientes... é isso que faz a 

gente também não desanimar da assistência, nem da enfermagem, 

nem do cuidado com o paciente, apesar das dificuldades. Eles têm 

uma relação afetiva com esses pacientes.” DO19  

 Durante a observação participante, pude registrar a magia desses momentos, seja 

com os alunos que entravam em contato pela primeira vez com os usuários de saúde, ou 

com aqueles que já tinham vivenciado isso diversas vezes. E a magia permanecia, 

independentemente do número de vezes que aquele encontro já se havia dado. Os alunos 

carregavam um clima de motivação, de curiosidade, apresentavam sorrisos fáceis e 

aparentavam-se orgulhosos dos feitos. Sentimentos que contagiam, principalmente 

aquele que está recebendo o cuidado.    
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Incontestavelmente os alunos são mais atenciosos com os usuários, talvez por 

não poderem oferecer “muito mais” que uma escuta atenta, um olhar compreensivo e 

falas de esperança para aqueles que eles atendem. Não ter acesso aos conhecimentos 

científicos necessários para algumas situações com que os estudantes se deparam nas 

práticas clínicas faz com que eles se mostrem mais disponíveis a aprender sobre o outro, 

porque aquela história de vida muito vai ensinar sobre patologia, farmacologia, 

fisiologia e anatomia. Infelizmente, a tendência é que, quanto mais conhecimentos 

técnicos são adquiridos, menos atenção é oferecida àquele do qual se cuida, porque já se 

sabe “muito sobre aquele quadro clínico”, não se levando em consideração que 

promover espaços de escuta para o usuário muitas vezes é o melhor tratamento.  

Ao mesmo tempo, os alunos que estão cheios de vontade de cuidar, também 

sentem o medo e a insegurança de estarem atuando em uma área até então 

desconhecida, como algumas falas apontam: 

“É de medo [a relação aluno-paciente]! Primeiro, a gente tenta 

manter aquelas regras na cabeça: ‘Ah, eu tenho que chegar, me 

apresentar, eu tenho que fazer isso e o exame, estou sendo 

observado...’. E também acho que a relação é distante. Porque, 

primeiro, eu tenho o receio de machucar aquela pessoa, que muitas 

vezes eu me sinto inexperiente, eu não quero tocar, eu não quero 

fazer, mas eu tenho que fazer, aí eu faço, eu aprendo, eu gosto.” DI2 

Os professores também observaram que o medo e a insegurança podem deixar o 

atendimento mecânico e estritamente técnico: 

 “A maior parte do tempo eu não acho satisfatório, o aluno ainda se 

preocupa muito com o lado técnico, e não com o lado humano, acaba 

ficando muito processual. Nos primeiros momentos eu percebo, até 

porque o estágio tem muito pouco tempo, o aluno fica querendo 

demonstrar técnica e o lado humano desaparece um pouco.” DO2 

O interessante é que os alunos reconhecem essa relação puramente técnica que 

estabelecem com os usuários e a justificam com o fato de estarem sendo observados e 

por saberem que aquele momento vale uma nota:  

 “Nossos pacientes são... (ri). Eles aceitam muitas vezes, eles gostam 

da gente muitas vezes. Acham que somos acolhedores, que sabemos 



93 
 

 

ouvir, que temos um pouco mais de paciência. Eu costumo dizer que a 

gente é bem mais falso, sabe? Porque a gente precisa estar ali, a 

gente está lutando por uma nota. Então, costumamos ser mais felizes 

do que as outras pessoas e não podemos ter dia ruim, porque estamos 

lutando por uma coisa que temos que provar, né?” DI17 

Triste é deixar que o atendimento que tem como objetivo promover a saúde, 

prevenir, tratar ou reabilitar agravos se transforme em fins próprios: obter uma nota. 

Aquele momento mágico da relação com o paciente passa a ser instrumentalizado, 

mecânico e frio. Tal como já alertava Freire (2018, p. 35), que “transformar a 

experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador”.  

O professor deve estar atento à maneira como observa e cobra o atendimento dos 

alunos aos usuários para não gerar ansiedade nos estudantes e levar a atendimentos em 

que apenas estão cumprindo a sequência técnica aprendida nos livros. 

Foi possível notar essas relações mais mecanizadas, recheadas de insegurança e 

gerando um cuidado fragmentado. Exemplo facilmente percebido ao observá-los 

coletando os dados da história clínica. Nos primeiros anos, eles recebem dos professores 

um roteiro com as informações necessárias para o atendimento e isso acaba engessando 

a conversa, somado ao fato de estarem em contato pela primeira vez com o público-

alvo. 

Outra situação típica que revela insegurança do aluno é observada diante às 

vivências que exigem lidar com o processo de morte e morrer. Os estudantes não são 

preparados para enfrentar essa situação durante a graduação, dado que poucos 

vivenciam essa experiência ao longo do curso e, mesmo aqueles que passam por esse 

momento, ainda assim relatam dificuldades na abordagem, conforme apresentado pelo 

estudo de Vieira et al. (2017).      

Bandeira, Dias e Ribeiro (2015) interrogam se os professores estão preparados 

para problematizar com profundidade as questões de humanidades que envolvem a 

relação aluno-usuário de saúde. Destacam a noção errônea de que o simples fato de os 

estudantes estarem em contato com o outro em situação de vulneração (SCHRAMM, 

2017) – o paciente – garante a formação moral. Além do contato aluno-usuário de 

saúde, os docentes devem promover uma escuta atenta e sensível para que os estudantes 
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avaliem as singularidades em cada contexto do atendido (BANDEIRA; DIAS; 

RIBEIRO, 2015).   

No item a seguir, será discutida a relação entre professores e usuários de saúde, 

uma importante referência para os alunos no processo de aprendizado do cuidado.  

 

3.2.5 Professor-usuário de saúde 

 

No universo acadêmico, o binômio professor-usuário de saúde, na verdade, é 

composto pela tríade professor-aluno-usuário de saúde. A relação que investigamos foi 

a do professor enfermeiro, que sempre está acompanhado dos seus alunos durante os 

atendimentos clínico, e não a do professor em situações de atuação a sós com os 

usuários. 

Foi questionado aos alunos sobre como são as relações dos professores com os 

pacientes; as respostas dos entrevistados afirmaram que o contato maior com o usuário 

de saúde é dos alunos e que o contato dos professores com os mesmos é muito pontual.  

Há duas abordagens de análise para essa categoria: uma reforçando a 

importância da proatividade do aluno nas atividades práticas e a outra que espera o 

professor como um modelo a seguir.  

A importância de incentivar a proatividade dos alunos nas atividades práticas é 

inquestionável, logo é papel do professor encorajá-los a realizar as tarefas sozinhos e, ao 

mesmo tempo, oferecer o suporte da supervisão:  

“Eles [os professores] costumavam incentivar mais que a gente 

tivesse todo o contato. E, geralmente, se tinha algum problema, a 

gente procurava o professor e aí ele orientava a gente em como 

proceder com aquele paciente.” DI8  

O atendimento do aluno ao usuário de saúde sempre será sob o olhar atento do 

professor ou preceptor, com mais ou menos intensidade, a depender da série que o aluno 

esteja cursando e/ou da complexidade envolvida no caso.  

A proatividade é uma das habilidades desejadas para o futuro enfermeiro, 

portanto deve fazer parte da rotina escolar promover espaços em que os estudantes 
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sintam-se capazes de exercê-la, seja em aulas teóricas ou práticas. Aqui o enfoque será 

nas atividades práticas, para ser possível analisar a tríade professor-aluno-paciente.  

Em diversos momentos, pude observar os professores estimulando os alunos a 

tomarem iniciativas e decisões no processo de cuidar dos pacientes. Desde incentivos 

mais diretos, refletindo em conjunto sobre que ações eram esperadas para aquele 

atendimento, bem como de maneira indireta, conferindo liberdade e autonomia para que 

eles sentissem as responsabilidades e planejassem as práticas e condutas adequadas para 

cada situação. 

Trabalhar a proatividade como uma das habilidades a serem alcançadas na 

graduação ajuda a formar profissionais responsáveis, que atuam com autonomia, 

respeito, que desenvolvem o olhar ampliado sobre os contextos e que buscam solucionar 

os problemas baseando-se no diálogo. 

Por outro lado, temos a importância do professor como um modelo de referência 

para o aluno seguir, ou seja, ao ver o professor enfermeiro cuidar de um usuário de 

saúde, o estudante também aprende a fazê-lo. Ensinar exige a corporificação da palavra 

por meio do exemplo (FREIRE, 2018).  

Já foi visto que a figura de modelo do professor é relevante na formação moral 

do indivíduo, assumindo-se que eles devem agir como exemplos dignos de serem 

imitados.  

“Normalmente a relação entre os professores e pacientes é sempre 

boa, sempre mostrando para a gente educação, empatia, 

cordialidade, entender que às vezes ele vem de longe, que ele está 

esperando por muito tempo, que ele está sendo grosso, mas não é por 

isso que você vai responder da mesma forma. É bem saudável.” DI1 

 O aluno necessita ter uma referência de como proceder em um atendimento 

ideal, para poder inspirar-se e internalizar alguns valores importantes para a profissão, 

como o respeito, a empatia, a responsabilidade e a cordialidade.  

Ainda em relação à influência das posturas de exemplo na formação do enfermeiro, 

pude observar uma cena contraditória. Um docente alertava os alunos para que fossem 

exemplos para sua equipe de trabalho; nessa situação em especial, ele sinalizava sobre a 

importância de virem uniformizados, para terem autoridade ao cobrar o mesmo dos 
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funcionários; isso porque, nesse dia, um estudante viera sem a calça branca, requisito 

obrigatório no uniforme para essa instituição. Então o docente o advertiu na frente do 

grupo e disse que iria puni-lo deixando-o cuidando de um caso no isolamento, assim 

não passaria muito tempo circulando pela ala sem o uniforme completo e prosseguiu: 

“não vou te deixar de líder do grupo hoje, porque um líder tem que ser exemplo até no 

uniforme”. Pontos incoerentes: (1) o caso mais interessante dos pacientes internados era 

o do isolamento, então a “punição” desse aluno foi ficar com o melhor caso. O próprio 

aluno me apontou isso; (2) ele cobrou a calça branca com tanta propriedade e ele 

mesmo não estava com a peça do uniforme, logo, como falar que o líder tem que ser 

exemplo, quando você, enquanto professor e, portanto, o líder daqueles alunos, também 

não o é? 

 Para completar, algumas falas sugeriram que o professor muitas vezes não se faz 

presente no contato com o usuário de saúde, deixando a margem da causalidade que o 

aluno encontre ou não um modelo em algum enfermeiro da prática, quiçá no exemplo 

de outro profissional ou até mesmo de outro aluno. Em nome da proatividade, o 

professor não pode se afastar da clínica e deixar de demonstrar uma abordagem 

adequada e/ou técnicas básicas: 

 “E acaba tendo um distanciamento quando você vê [o professor] na 

hora da prática. Às vezes, ele quer ficar mais afastado ou só 

orientando. É porque parece que tem professores que eu observo que 

gostam de ficar mais na parte de docente mesmo.” DI15 

 A percepção de que alguns professores não gostam de “pôr a mão na massa” na 

hora da prática, porque preferem trabalhar com as teorias em sala de aula não é uma 

queixa nova. Em vista disso, as exigências de contratação de professores em 

universidades públicas e privadas têm atribuído um peso importante nas pontuações 

referentes à experiência profissional tanto quanto para as titulações e publicações.   

A tríade professor-aluno-usuário de saúde deve oferecer um cuidado em 

conjunto e, à medida que o professor note a segurança e o desenvolvimento das 

competências no estudante, pouco a pouco trabalhe autonomia do mesmo. Entende-se 

que para a harmonia dessa tríade acontecer, faz-se necessário estreitar os vínculos entre 

professores e alunos, para que o docente possa identificar as fortalezas e as fragilidades 
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dos estudantes e, assim, auxiliá-los de maneira apropriada no processo de ensino-

aprendizado do cuidado. 

 

3.3 CATEGORIA 3: o currículo e a educação em valores  

 

 O termo “educação em valores”, elegido para este estudo se refere aos estudos 

do GREM. Porém, durante as entrevistas utilizamos o termo “educação moral”, pois 

esse conceito é mais difundido no Brasil, principalmente associado a uma disciplina de 

caráter obrigatório que existia no ensino fundamental na década de 1970. Entendo 

educação em valores e educação moral como sinônimos, no entanto, darei preferência 

ao uso do termo “educação em valores” para ser coerente com a discussão proposta 

pelos autores espanhóis. 

O GREM aposta na educação em valores como uma construção da personalidade 

moral, que passa por quatro processos (PUIG, 1996): o duplo processo de adaptação; a 

transmissão de elementos culturais e de valores que se referem à tradição da 

comunidade e que são considerados importantes e desejáveis para transferir para às 

próximas gerações; a construção de procedimentos mentais, como o juízo moral, a 

compreensão e a autorregulação, a fim de compor a consciência moral autônoma; e a 

construção da própria biografia, para a cristalização dos valores morais.  

 Segundo Puig (1996), a educação em valores: 

(...) tem a ver com a formação de uma personalidade consciente, 

livre e responsável, capaz de enfrentar a indeterminação 

humana e capaz de mover-se equilibradamente entre os planos 

pessoais e coletivos para assegurar a criação de formas de vida 

viáveis, pessoalmente desejáveis e coletivamente felizes e justas 

(p.18).     

Entendo que o conceito de educação em valores também se aplica ao âmbito 

universitário, pois os indivíduos seguem aclarando e cristalizando os valores morais a 

fim de aprenderem a viver ao longo de toda a sua existência terrestre.  

Atualmente, a universidade ainda tem dificuldades de assumir sua 

responsabilidade em relação à formação moral dos seus estudantes, deixando mais 
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evidente a formação deontológica. Contudo, penso que a formação ética universitária 

deve ir além da formação deontológica e se encarregar também da formação pessoal e 

cidadã.   

Será analisado abaixo como os entrevistados compreendem a formação moral no 

âmbito universitário e como eles acreditam que ela está implementada na graduação em 

enfermagem.  As falas foram contrastadas com a observação participante, o que 

sinalizou como de fato ela se desenvolve. 

 

3.3.1 O dito sobre a educação em valores 

 

Para os entrevistados, o conceito de educação moral movimenta-se entre o 

entendimento relacionado à construção e à normatização. Ou seja, para alguns 

professores e estudantes a educação moral refere-se à construção de uma moralidade 

que se dá ao longo da vida, enquanto outros entendem que a educação moral se restringe 

a transmitir regras de convívio e/ou códigos deontológicos.  

Ressalta-se a dificuldade que os participantes da pesquisa tiveram ao formular 

essa resposta, sugerindo que faltam mais discussões sobre essa temática no meio 

acadêmico.   

Falas que compreendem a educação moral como uma construção foram 

predominantes e não se restringiam à esfera acadêmica; foi comum citarem a influência 

da família e do meio social: 

 “Eu acho que educação moral começa com pai, filho, mãe, avó, pela 

vida inteira, né?” DO10 

“Educação moral... eu acho que é aquilo que a gente constrói, vamos 

dizer assim, com a nossa vivência, o meio em que a gente vive, a 

sociedade em que a gente se reúne. Vamos dizer, a sociedade também 

implica nas suas atitudes, na sua moral, na sua ética, vamos dizer 

assim. Então isto está totalmente ligado, depende da questão cultural, 

de onde a pessoa vive, de como ela mora, então isso tudo vai integrar 

a moral dessa pessoa no final.” DI15 

A educação moral também foi entendida como normatização, por meio da 

transmissão de hábitos e costumes, relacionada com a socialização do indivíduo:  



99 
 

 

“Então, educação moral para mim é você ensinar aquilo que está 

certo de algum modo, que a sociedade acredita que está certo, porque 

foi um contexto criado pela sociedade e que vai ser passado para 

alguém, pra auxiliar a pessoa.” DO20 

“Eu acho que educação moral é quando você tenta passar para o 

outro os costumes, né? O que é rotineiro e o que é preconizado, o que 

é ético de fazer. Eu acho que é quando você tenta passar para o outro 

a forma correta de fazer alguma coisa, a forma digna de tratar uma 

pessoa, de fazer algo para o outro e pelo outro, principalmente na 

enfermagem.” DI17 

Entender a socialização como uma fase importante da educação moral é 

pertinente, porém não deve limitar-se a ela. Puig (1996) reconhece a importância da 

adaptação ao meio social e a si mesmo como um dos processos da construção da 

personalidade moral, no entanto, também valoriza o desenvolvimento dos elementos da 

consciência moral como forma de participar autonomamente da construção da 

personalidade moral, e não só acatando as regras criadas pela sociedade de maneira 

heterônoma. É exatamente essa ênfase que se espera no ensino superior: estimular a 

criatividade e a crítica, para que o estudante possa ser capaz de repensar as regras da 

sociedade e, se necessário, recriá-las.     

Em relação à maneira como a educação em valores deveria ser trabalhada na 

graduação, professores e estudantes concordaram ao apontar que o exemplo, o diálogo, 

as relações interpessoais e a convivência são as formas mais potentes de promovê-la 

dentro da universidade. Resultado semelhante foi encontrado na pesquisa de Enderle et 

al. (2018), na qual docentes apontaram que o diálogo, o exemplo, o respeito e a empatia 

são estratégias fundamentais para desenvolver a educação moral.   

“Eu acho que é possível com diálogo, com oficinas, a gente chega a 

algum entendimento, até desfaz conceitos que estão muito intrínsecos. 

‘Eu acreditei a vida toda nisso, mas agora o colega me despertou 

para outro caminho’. Acho que é possível mudar. Mas se a gente 

continuar nesse esquema muito autoritário, vertical, a gente não 

consegue. Mas acredito, sim, que é uma construção.” DO2 

 “(...) [é possível ensinar moral] com bons exemplos. Muitas vezes eu 

já vi aquela pessoa e vi o que aquela pessoa fazia e quis imitar, quis 

ser igual.” DI2 
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Nota-se o destaque dado pelos professores e estudantes ao papel do exemplo na 

formação moral do indivíduo. E esses discursos vão ao encontro de algumas teorias de 

educação moral, especialmente as que se referem à educação do caráter, que valorizam 

a figura de um modelo, pois acreditam que os exemplos motivam e inspiram os outros 

indivíduos a agirem moralmente; servem como um modelo imaginário para situações 

em que têm que discernir como atuar; mostram como é possível manter atitudes morais 

na vida real e também servem de lembretes morais para o agir sempre de acordo com as 

regras morais (ZAGZEBSKI, 2017). 

Os participantes da pesquisa também souberam valorizar o diálogo e as relações 

interpessoais como espaços importantes para a formação moral. Puig (1996) também 

sustenta que só é possível a construção de uma personalidade moral autônoma em um 

ambiente aberto às relações interpessoais e permeado pelo diálogo. 

Para o autor, a formação da consciência moral depende das relações 

interpessoais e do diálogo, pois esses recursos permitem reconfigurar o espaço interno 

das pessoas, auxiliando na construção da personalidade moral. Dizendo de outra 

maneira, o desenvolvimento dos instrumentos que compõem a consciência moral – o 

juízo moral, a compreensão e a autorregulação – se fortalece à medida que o indivíduo 

estabelece relações dialógicas com os outros e consigo mesmo.      

Alguns entrevistados também ressaltaram a importância da cultura moral da 

instituição para a formação moral do indivíduo: 

“(...) acho que o conjunto de conceitos morais que são passados para 

os alunos durante toda a formação deles, e não só numa disciplina 

específica.” DI8  

Martínez (2006) trabalha com o tema da educação em valores e cidadania no 

ensino superior e também destaca a relevância da cultura moral para o aprendizado dos 

conteúdos éticos e morais. Além da transmissão do conjunto de valores democráticos e 

éticos, é necessário que a universidade construa espaços de convivência, onde os valores 

morais estejam presentes de maneira habitual e natural, pois, quando o estudante vive 

imerso nesses valores, é mais fácil para assimilá-los ao seu cotidiano.   

 Valorizar a cultura moral não significa que as disciplinas específicas que 

trabalham com o tema de ética e moral não tenham mérito na formação moral. A 
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construção da personalidade moral depende de um conjunto de tarefas morais que 

devem estar alinhadas à cultura moral da instituição. Ao pensar a formação ética dentro 

da graduação em enfermagem, é obvio que se espera desse futuro profissional uma 

atuação conforme o código de ética, não sendo possível dissociar o ensino da dimensão 

ética das questões deontológicas.  

 Quando interrogados sobre quais as disciplinas que discutem ética e moral no 

currículo de enfermagem da instituição pesquisada, alguns professores e alunos 

localizaram aquelas específicas ao tema e outros responderam entendendo que esse 

conteúdo é transversal:  

“Eu honestamente acredito assim, de disciplinas específicas a gente 

tem de ética, deontologia, exercício... enfim, mas eu acredito que nos 

programas curriculares [uma disciplina teórico-prática do currículo], 

a grande maioria deles, aborde isso, porque são disciplinas com 

prática e esse tema sempre acaba acontecendo.” DO16 

“Acho que todas [as disciplinas]. Todos os PCI [Programa 

Curricular Interdepartamental]. Não as ciclo básico, mas PCI todos. 

A gente simula muitos momentos em que você tem que olhar para a 

pessoa, e a técnica não vai mais ser a mesma, porque aquela pessoa 

tem os problemas dela, sua moral também...” DI2 

Segundo Martínez (2006), a formação da dimensão ética na universidade deve 

atender a três dimensões: a formação deontológica, a formação para a cidadania e a 

formação pessoal. A formação deontológica é a mais reconhecida dentro do ambiente 

universitário e é nela que geralmente são trabalhados os códigos de ética da profissão. A 

formação para a cidadania aposta na formação de indivíduos guiados por valores 

democráticos e a formação pessoal busca promover o autoconhecimento, essencial para 

cristalizar seus valores morais.  

As três dimensões apresentadas podem ser trabalhadas tanto em disciplinas 

específicas como de maneira transversal. Para que ocorra a transversalidade do eixo 

ético, é necessário haver professores sensíveis e capacitados para o tema, além do apoio 

institucional.   

A faculdade pesquisada apresenta em seu currículo quatro disciplinas 

relacionadas diretamente à ética (ética, deontologia, exercício profissional e legislação 
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profissional), cada uma tem carga horária de 15 horas. Estão ofertadas em dois 

momentos do curso, no terceiro e no quarto anos da graduação em enfermagem. Incluir 

essas disciplinas de cunho ético em mais de um momento da formação profissional 

permite que os estudantes vivenciem as reflexões sob diferentes perspectivas, 

proporcionando um aprofundamento gradual ao tema, especialmente quando ofertadas 

desde o início do curso (COUTO FILHO et al., 2013). 

Além da formação de caráter deontológico, a formação ética universitária 

também deve perpassar por todas as aulas em que a temática se vincule de alguma 

maneira com o conteúdo moral. Por isso, os professores e alunos reconhecem que certas 

disciplinas, principalmente aquelas que envolvem a prática do cuidado de enfermagem, 

são espaços pertinentes para trabalhar a educação em valores, compreendendo a 

formação moral do universitário para além dos códigos deontológicos.   

Disciplinas como filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e os PCIs foram 

as mais citadas como matérias com forte vínculo com conteúdos morais. É evidente a 

relação acentuada das disciplinas da área de humanas com a ética; no entanto, a ética e a 

moral não devem ficar restritas àquelas disciplinas, uma vez que a implementação da 

transversalidade depende de que todos os professores estejam atentos aos conteúdos 

morais e éticos que eles possam estimular durante suas aulas.  

Uma contrariedade surgiu nas falas dos professores que acreditam na 

transversalidade do ensino da ética. Relataram que não trabalham questões de natureza 

ética e moral em reunião de professores e/ou departamento, ou seja, negaram que 

aconteçam capacitações e discussões a respeito de como trabalhar a educação em 

valores. Tal fato dificulta e até impede que as questões éticas e morais estejam presentes 

de maneira explícita e consciente nas práticas pedagógicas de todos os professores.   

Em todas essas questões sobre onde e como se discutem ética e moral no 

currículo, notei um desconforto dos professores ao contestá-las, sinalizando um vazio 

em não saber sobre os conteúdos dos outros colegas de trabalho ou uma falta de 

interesse em olhar o currículo como um todo.  

 

3.3.2 O praticado sobre a educação em valores 
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As falas dos entrevistados sugerem que as experiências morais permeiem não só 

disciplinas de ética como também outras, ocorrendo de maneira transversal no currículo. 

E, realmente, pude observar essas duas maneiras de concretizar o ensino da dimensão 

ética na universidade pesquisada.     

Nas disciplinas específicas de ética profissional, presenciei situações que 

favoreciam a reflexão, em pequenos grupos, sobre o processo de trabalho do 

enfermeiro. Observei inúmeras discussões pautadas no código de ética da enfermagem, 

seja em aula expositiva ou em seminários organizados pelos alunos. Professores que 

utilizaram filmes para provocar discussões sobre conflitos morais. Alunos que 

dramatizaram cenas envolvendo dilemas morais a fim de sensibilizar os outros 

estudantes quanto ao tema. Vi trabalharem temas como aborto, eutanásia, diretivas 

antecipadas de vontade, sigilo profissional, doação de órgãos, preparo do corpo pós-

morte, responsabilidades técnicas do enfermeiro, a regulamentação dos consultórios de 

enfermagem, a assistência legal ao acompanhante, a importância das relações 

interpessoais em ambiente de trabalho, o manejo das redes sociais e trabalho, assédio 

moral, segurança do paciente, controle dos medicamentos psicotrópicos, plágio,  

omissão de socorro e a regulamentação das práticas integrativas e complementares no 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Também pude observar essas e outras reflexões nas disciplinas que não levam o 

título específico de ética e que de alguma maneira trabalham os valores morais. 

Professores que prepararam aulas expositivas e que as apresentaram realmente de forma 

dialogada, interagindo constantemente com os alunos, permitindo a horizontalidade na 

relação. Observei professores que participavam da assistência junto com o aluno, com 

uma postura doce e receptiva para com os pacientes, servindo de exemplo de modelo 

profissional a seguir. Participei de uma aula em que o professor convidou um usuário de 

saúde para contar sua história, cheia de entraves dentro do campo da saúde pública por 

carência de políticas específicas a grupos vulneráveis, para sensibilizar os futuros 

enfermeiros em relação a esse tema. Também presenciei professores que colocavam 

música no início e no intervalo da atividade, para criar um clima mais amistoso na sala 

de aula. E professores que ao final do dia praticavam exercícios de respiração para 

relaxar os alunos. 
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Entendo que todas essas experiências transbordam valores morais e permitem 

que os estudantes aprendam a viver
5
, proporcionando um ambiente que seja referência 

em sua vida profissional e pessoal, permeado de confiança, de diálogo, de paciência, de 

amizade, de respeito, de empatia, entre outros valores, tão importantes para a construção 

sólida e autônoma da personalidade moral.  

Contudo, também vivenciei atividades em diversas disciplinas que não (ou 

pouco) estimulavam a construção da personalidade moral. Aulas totalmente expositivas, 

densas e sem a linguagem adaptada ao alunado, com alunos dormindo ou 

desinteressados, alimentando tanto o desrespeito com quem fala (o professor) quanto 

com quem ouve (os próprios estudantes, se entendemos que há uma falta de adequação 

da metodologia de ensino ao público-alvo). Professores que iniciavam a aula dizendo 

que era para os alunos conduzirem o debate do dia, mas, depois da primeira pergunta, 

assumiam a aula nos moldes tradicionais, não favorecendo o diálogo. Notei que quando 

surgia algum tema controvertido em disciplinas não específicas de ética, pouco se 

refletia; os professores se limitavam a citar leis profissionais envolvidas e, mais de uma 

vez, também escutei professores apresentando argumentos religiosos. 

Durante a observação participante em algumas disciplinas específicas de ética, 

esperava reflexões sobre os temas controvertidos, porém, mais uma vez, a discussão 

restringia-se a lei profissional. O conhecimento da lei é importante para a formação da 

personalidade moral, ajudando a compor a autorregulação do indivíduo, mas não é o 

suficiente, tendo em vista todos os conflitos de valores existentes em um dilema moral. 

Em todas as profissões há temas controvertidos, aqueles assuntos calorosos que 

não têm consensos estabelecidos. Na maioria das vezes, o consenso não é o objetivo da 

discussão em classe. A finalidade é promover a reflexão sobre esses assuntos, 

reforçando que a essência dessa abordagem é ensinar sobre o diálogo e o respeito em 

sociedades plurais.  

De acordo com Trilla (1992), em sala de aula, o professor pode agir com 

neutralidade ou beligerância, dependendo dos valores que estão em jogo e do contexto. 

O autor explica que há diversas formas de ser neutro ou beligerante e que cada situação 

vai demandar uma atitude do professor. Desse modo, a neutralidade pode ser interna ou 

                                                           
5
 Ensinar o estudante a aprender a viver engloba ensinar a ser, a conviver, a participar e a habitar o 

mundo, segundo Martín e Puig (2010).  
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externa, ativa ou passiva. Em determinadas situações controversas, espera-se do 

professor neutralidade externa e ativa, quer dizer, que sua intenção não se torne 

explícita, mesmo quando ele tem um posicionamento sólido sobre o tema e que permita 

a discussão sobre todos os argumentos envolvidos no dilema. Essa postura é desejada, 

por exemplo, ao explorar a temática aborto.    

De modo semelhante, Trilla (1992) discorre sobre vários tipos de beligerância, 

entre elas: positiva ou negativa, verbal ou não verbal, explícita ou encoberta, dogmática 

ou não dogmática, coativa ou persuasiva, emocional ou racional, excludente ou não 

excludente, entre outras.  

Dentre todas, o autor destaca aquelas condutas que um professor deve evitar 

durante a atividade docente, que são: a beligerância encoberta, a coativa e a excludente. 

A primeira forma de beligerância, a encoberta, trata-se de mascarar sua intenção 

banalizando argumentos contrários ao seu, distorcendo informações, falseando dados 

etc. A beligerância coativa diz respeito a atitudes intimidatórias utilizadas para 

convencer o outro, por meio de castigos ou ameaças contra aqueles que têm opiniões 

divergentes. Por fim, a beligerância excludente é negar outras opiniões existentes 

daquela de quem fala, não admitindo debates e diálogos. Em contextos pedagógicos, 

todas essas atitudes são inaceitáveis (TRILLA, 1992). Mais uma vez, transpondo para o 

exemplo do aborto, ao discuti-lo somente na perspectiva legislativa, o professor 

apresenta o tema de maneira beligerante, agindo ora com postura encoberta, ora 

excludente, como presenciei em algumas aulas durante a observação participante, nas 

quais o professor minimizava os argumentos feministas pró-aborto banalizando a morte 

das mulheres que o tentavam e destacando veementemente as técnicas caseiras que as 

mesmas utilizavam, a fim de dar ênfase na “crueldade” que elas tinham para com o feto, 

ou quando nem permitia que se ouvissem outros pontos de vista diferentes das leis 

vigentes. Não presenciei beligerância coativa.  

Proporcionar a reflexão sobre dilemas morais não é abrir espaço para discussões 

contra o código de ética da enfermagem ou até mesmo contra o código penal, é 

estimular o desenvolvimento do juízo moral e da compreensão dos estudantes frente a 

um conflito, através do diálogo. Restringir o debate de dilemas morais à lei é não 

promover o diálogo e a compreensão entre as partes, é não promover a construção de 

argumentos e a disposição para um consenso entre os diferentes. 



106 
 

 

O conhecimento das leis deontológicas é indispensável para o exercício 

profissional, assim como a reflexão bioética é essencial para a formação de enfermeiros 

capazes de manejar conflitos cotidianos. Portanto, é preciso formar profissionais que 

tenham embasamento teórico pertinente para a tomada de decisão frente aos inúmeros 

dilemas bioéticos que se fazem presentes no dia a dia da profissão e que nem sempre 

são esclarecidos com a aplicação das leis (COUTO FILHO et al., 2013).  

A escassez de reflexões frente aos temas controversos pode ser explicada pela 

falta da disciplina bioética na matriz curricular da instituição pesquisada. Não significa 

que a universidade não trabalhe com os temas relacionados à bioética, no entanto, 

diferenciar a disciplina de bioética de outras que apresentam temas correlatos faz-se 

necessário para criar e fortalecer espaços que permitam a discussão e a reflexão sobre a 

tomada de decisão frente aos conflitos morais, tão presentes no cotidiano da 

enfermagem – desde que a disciplina seja trabalhada de maneira significativa e reflexiva 

(NEVES JÚNIOR; ARAÚJO; REGO, 2016; COUTO FILHO et al., 2013). 

Há uma grande variedade de metodologias e práticas que auxiliam a abordagem 

de temas controvertidos ou simplesmente facilitam a promoção da educação em valores. 

A faculdade investigada apresentou distintas abordagens, algumas mais explícitas, 

outras mais implícitas, em relação à formação moral. Dentre as disciplinas que pude 

observar, listei as seguintes metodologias utilizadas: aula expositiva sem abertura ao 

diálogo, aula expositiva dialogada, seminários, discussões em pequenos grupos/ 

trabalhos em grupo, role-playing, discussão de filmes e atividades práticas reais e 

simuladas. Dessas, a aula expositiva sem abertura ao diálogo é a única que não favorece 

a educação em valores; ao contrário, promove contravalores, portanto não será abordada 

aqui. 

Entende-se por aula expositiva dialogada aquela na qual o professor expõe 

conceitos ao mesmo tempo em que resgata os conhecimentos prévios e as dúvidas dos 

alunos, oferecendo um ambiente seguro e confortável, por meio do respeito e do diálogo 

(FROTA, 2016).  É uma das estratégias pedagógicas mais utilizadas pelos docentes, 

como apontaram 91% dos professores participantes do estudo de Caveião et al. (2018). 

A aula dialogada pode ser uma ótima estratégia para as instituições de ensino que 

apresentam turmas grandes a cargo de um só professor para ministrar determinada 
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disciplina. Outros recursos podem tornar essa metodologia mais atrativa, como agregar 

filmes ou discussões de casos para a turma.  

Há que desmistificar o preconceito criado com as aulas expositivas dialogadas, 

após o surgimento das metodologias ativas no meio universitário. Mais vale uma boa 

aula expositiva dialogada ao uso de alguma estratégia de metodologia ativa sem 

planejamento e preparado adequado do professor. Por outro lado, sabe-se que o preparo 

da aula expositiva é mais cômodo para o docente e se ele não estimula a participação 

dos estudantes de maneira constante, facilmente cai no modo expositivo sem diálogo 

(CAVEIÃO, 2018).   

Em relação à organização de seminários, estes permitem maior participação dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que eles se tornam os 

protagonistas do cenário em busca do conhecimento e de criatividade para a 

apresentação do tema para a turma. Geralmente, os seminários estão associados ao 

trabalho em grupo, estimulando, além da autonomia e da responsabilidade, também 

competências relacionais e comunicativas (SANTOS et al., 2018). Um fator 

desfavorável na escolha do uso dos seminários por alguns professores foi o fato de 

mediarem essas atividades de maneira pouco reflexiva e dialogada, culminando em uma 

“série de aulas expositivas não dialogadas”. Quando o professor elege um método e não 

é consciente das suas potencialidades e fragilidades, pode-se ofuscar e, até mesmo, 

alterar de modo radical a finalidade da atividade.  

A modo de exemplo, observei que mesmo durante as apresentações de seminário 

alguns alunos dormiam ou estavam dispersos. Afinal, a lógica de transmissão de 

conhecimento não mudou. Mesmo quando o aluno assume um papel "ativo" no 

processo ensino-aprendizagem ao estudar o tema, organizar e apresentar, continua 

reproduzindo a postura de transmissor, exibindo o conteúdo em forma de aula 

expositiva, e o restante da turma permanece de maneira passiva, ouvindo (quando não 

dormem).  

Outro fato que reforçou a minha observação foi quando um professor me disse 

sobre escolher o uso de seminários: “só coloquei seminário esse semestre porque estava 

cheio de coisas para resolver e cansado de ‘cuspir giz’” (DO18). Ou seja, este docente 

não escolheu essa estratégia para tentar deixar a aula mais dinâmica e significativa ou 

porque era a melhor forma para abordar determinado tema, e, sim, porque estava 
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cansado de dar aulas expositivas. Isso corrobora o fato que tenho observado: que os 

seminários apenas invertem a posição de professores e alunos, de transmissores de 

conhecimento e receptores passivos, não mudam a postura dos mesmos, que pouco 

preocupam-se com a reflexão. Não que todos os professores tenham escolhido os 

seminários por esse motivo; pelo contrário, acredito que alguns realmente estão se 

esforçando por deixar suas aulas mais interessantes para o processo de ensino-

aprendizagem.    

As discussões em pequenos grupos/trabalhos em grupo também foram 

frequentes, geralmente utilizadas como estratégia para diminuir a turma e aumentar a 

participação dos alunos. No estudo de Caveião (2018), foi a segunda metodologia mais 

aplicada pelos docentes investigados. Como já enfatizado no marco referencial deste 

trabalho, a estratégia de proporcionar discussões em pequenos grupos contribui para o 

desenvolvimento de diversos valores morais, como o respeito, a responsabilidade, o 

diálogo, a autonomia, a amizade e a solidariedade.  Outro ponto de atenção, também já 

apresentado aqui, é em relação a como o professor auxilia os estudantes no seguimento 

desses grupos. Ou seja, o docente, além de propor atividades como esta, deve facilitar o 

trabalho dos pequenos grupos estimulando a criatividade, instigando questionamentos, 

intermediando os conflitos ou ajudando no planejamento. O importante é mostrar-se 

disponível a qualquer necessidade que o grupo possa ter.  

Outra metodologia utilizada por essa instituição foi o role-playing, em uma 

disciplina teórico-prática, simulando situações de atendimentos de enfermagem a 

indivíduos enfermos, por exemplo, comunicação de más notícias ou tomada de decisão 

para condutas de enfermagem. Esse exercício é considerado uma prática que estimula a 

deliberação, que significa usar de maneira combinada o juízo moral e a compreensão. O 

juízo permite formar opiniões racionais sobre o correto e o justo; já a compreensão 

ajuda a reflexão ética a determinar o que é correto e justo em situações concretas, 

buscando conhecer os diferentes pontos de vista envolvidos na situação (PUIG, 2003). 

Por isso, podemos dizer que o role-playing também auxilia no desenvolvimento da 

capacidade empática, uma vez que é preciso que as pessoas assumam o papel de outras, 

a fim de compreenderem o fenômeno de uma perspectiva diferente da sua (CAVEIÃO, 

2018). Também tem sido um recurso valioso para o ensino da comunicação.  
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A discussão de filmes e documentários foi mais uma estratégia pedagógica 

observada na instituição pesquisada. Trata-se de um elemento facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, exercitando o pensamento crítico e proporcionando a reflexão 

sobre determinada temática. Essa estratégia pode abarcar outras técnicas pedagógicas, 

como a discussão em pequenos grupos, o estudo de caso, role model, entre outras. Uma 

das atividades observadas foi o role model quer dizer, a partir de uma série, o professor 

problematizou questões a respeito da postura do enfermeiro, debatendo comportamentos 

adequados e inspiradores. Essa atividade auxiliou no debate sobre os valores morais, 

visto que os estudantes não só elencavam as atitudes exemplares, mas também buscava-

se a reflexão sobre elas, aproximando-se dos conceitos de cada virtude.  

Por fim, as atividades práticas, métodos implementados desde o primeiro 

período da graduação investigada. Essas atividades acontecem em pequenos grupos, em 

ambientes reais ou simulados. São ambientes potentes para a prática das virtudes, desde 

que trabalhados com equilíbrio em relação à aprendizagem e ao serviço ofertado (PUIG, 

2015).  Em outras palavras, o ambiente de prática profissional pode oferecer, ao mesmo 

tempo, imersão em um contexto e contato direto com a realidade, desencadeando 

processos de aprendizagem significativos (PUIG, 2015). Entretanto, a prática pode 

priorizar mais o serviço –  como ocorre com frequência nos estágios profissionais, nos 

quais os alunos são inseridos poucos dias em campos práticos, com foco em executar, 

basicamente, as técnicas aprendidas na teoria –  ou mais a aprendizagem – quando se 

prioriza a teorização das vivências práticas muito mais que a vivência em si.   

Virtudes são qualidades essenciais do caráter, adquiridas através do hábito e da 

rotineiração, com o propósito de alcançar a excelência. São comportamentos desejáveis 

que devem estar inseridos no currículo. Puig e Martín (2015) sugerem o aprendizado em 

serviço (ApS) como uma importante prática da virtude, o que significa inserir os 

estudantes em projetos sociais que buscam o bem da comunidade.  

De modo semelhante, no Brasil, temos os projetos de extensão, que podem 

oferecer aprendizagem e serviço de maneira equilibrada com a prática das virtudes. A 

extensão está garantida na Constituição Federal de 1988, como um dos tripés 

indissociáveis do ensino universitário: pesquisa, ensino e extensão. Ou, também, 

podemos encontrar a prática das virtudes nas faculdades que instituem o método da 
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problematização nas suas disciplinas práticas, como é o caso da Faculdade de Medicina 

de Marília (FAMEMA, 2019) e da Universidade Estadual de Londrina (UEL, 2019).  

Atividades que apareceram com pouca expressão na instituição pesquisada 

foram as práticas de reflexividade. De acordo com Puig (2003), são práticas que 

provocam um esforço por transformar-se a si mesmo em objeto de conhecimento e 

reflexão, que dão forma ao sujeito psicológico e moral. O autor espanhol sugere que os 

professores trabalhem com escritos autobiográficos, reconhecimento de sentimentos e 

valores em certas situações, exercícios de autoavaliação, entre outros.  

MacIntyre (2007) utiliza um conceito semelhante, também com objetivo de 

alcançar a educação moral, chamado de narrativa de vida. O autor considera importante 

que o sujeito conte sua história, pois assim percebe o entrelaçamento da sua vida com 

histórias de outros indivíduos, reconhecendo-se como membro de uma comunidade, em 

que há uma inegável dependência mútua entre os seres humanos. Ao refletir sobre sua 

trajetória, o indivíduo compreende que a vida tem um telus, ou seja, que tem início, 

meio e fim, e a busca constante por esse fim é o que dá sentido à vida. 

Essas estratégias pedagógicas podem ser trabalhadas em diversas disciplinas, 

através do uso de portfólio reflexivo. Trata-se de um instrumento que serve para 

estimular a crítica e a reflexão dos estudantes em relação às práticas vivenciadas, não só 

em relação a si próprio como também em relação ao grupo e ao professor. É um 

documento de comunicação entre o professor e o estudante, contribuindo também para a 

avaliação formativa.  

Caso não implemente o uso de portfólio reflexivo, o docente pode solicitar, em 

alguns momentos da sua disciplina, que os estudantes escrevam sobre algum fato de sua 

vida, por exemplo, por que escolheram fazer enfermagem, ou que contem alguma 

situação acadêmica que os deixou satisfeitos (ou não) com o desfecho. 

Vale apontar que a instituição pesquisada faz uso de autoavaliação nas suas 

disciplinas práticas, por meio de um instrumento quantitativo, no qual os alunos 

preenchem suas observações referentes à sua postura e participação naquele ciclo de 

atividades, e que contribui para a formação da sua nota final. De fato, é um momento 

em que o estudante tem a oportunidade de parar e refletir sobre si mesmo; porém, 

observei que muitos o preenchiam de forma automática e acrítica, quando não ouvia 

alguns professores criticarem as notas altas que os estudantes se davam, dizendo que 
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isso era incoerente porque um aluno nunca atinge esse padrão. O momento de 

autoavaliação deve promover um espaço aberto e verdadeiro entre o professor e o aluno, 

e não vexatório e intimidador.  

A discussão de dilemas morais também poderia ser uma estratégia mais bem 

explorada pela instituição pesquisada, principalmente em disciplinas relacionados à 

ética e à bioética, como alternativa do ensino pelo método tradicional. As discussões 

acontecem, em grande parte, em pequenos grupos, e os estudantes são os protagonistas 

na construção dos argumentos em defesa ou em oposição ao tema proposto.  Essas 

atividades necessitam de uma articulação entre teoria e prática, exigindo indagações e 

argumentações. Deliberar significa refletir sobre um dilema moral, analisar as causas, 

compreender as diversas opiniões, analisar as intenções dos envolvidos, valorar as 

consequências, dialogar, reconhecer as dificuldades e buscar soluções (PUIG; 

MARTÍN, 2015). 

Sintetizando, nota-se que os participantes da pesquisa acreditam na educação em 

valores baseada no diálogo e no exemplo; no entanto, quando apontam como isso se 

concretiza, reforçam as disciplinas e os espaços formais de educação, esquecendo que a 

formação moral permeia todos os espaços da escola. Os fatos observados demonstram 

esforços pontuais e desconectados de professores visando promover a educação em 

valores, o que leva à conclusão de que a formação moral depende do perfil e da 

afinidade do professor ao tema.  Resultado similar encontrado no trabalho de Finkler e 

Ramos (2017), ao analisar o desenvolvimento da dimensão ética em faculdades de 

odontologia, que apesar de apresentarem um discurso que valoriza a favor da formação 

moral no ensino superior, as ações ainda se encontram limitadas e pouco intencionais.   

 

3.4 CATEGORIA 4: os desafios da graduação em enfermagem  

 

Quando ouvimos a palavra “desafio”, pode ser que os primeiros pensamentos 

sejam sobre situações que apresentam dificuldades ou contratempos. No entanto, 

desafio também pode ser um estímulo, um convite à reflexão e à ação sobre 

determinado contexto. Desafios podem ser imobilizadores ou motivadores, a depender 

da óptica pela qual são vistos. Aqui, gostaríamos de olhar pela segunda lente, 

compreendendo-os como parte do processo crítico em prol da transformação.  
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Os desafios da graduação em enfermagem evocados pela instituição pesquisada 

foram vários, porém a maioria dos entrevistados apontou para quatro subcategorias 

comuns. São elas: a mudança no perfil dos estudantes, as condições de trabalho dos 

professores, a fragilidade na formação da identidade profissional e as condições 

socioeconômicas dos estudantes. As relações interpessoais e a organização curricular 

também surgiram como desafios, mas não serão discutidas aqui, já que foram 

examinadas anteriormente.  

A seguir, apresento uma análise dessas subcategorias, sob a perspectiva da 

educação em valores. 

 

3.4.1 Mudança no perfil dos estudantes 

 

A queixa sobre a mudança no perfil dos estudantes era corriqueira em conversas 

na sala de professores ou em reuniões. Dessa maneira, não foi uma surpresa que as falas 

remetessem a essa temática durante as entrevistas.  

Essa mudança, segundo os professores, relaciona-se principalmente com os 

câmbios de atitudes, relacionados à falta de educação familiar, como exemplificado 

abaixo: 

“Outro desafio que eu acho importante é de você ter que trabalhar na 

graduação com conceitos de educação que são familiares. Nessa 

turma, por exemplo, a gente recebe grupos que não tiveram educação 

familiar. Eles não cumprimentam, chegam na hora que querem, eles 

se jogam nas carteiras, arrastam as cadeiras fazendo barulho e você 

dando aula; além de chegarem atrasados, eles conversam com os 

colegas, se distraem... é uma questão de educação familiar. Não sou 

eu, professora de universidade, que tem que dar esse tipo de 

educação.” DO4 

Essa citação remete a dois questionamentos: estamos vivendo uma crise de 

valores ou valores em crise? Qual o papel do professor universitário no que tange à 

educação moral?  

Em relação a primeira questão, esse foi o tema central do livro organizado por 

La Taille e Menin (2009). Os autores esclarecem a diferença entre os termos.  
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Crise de valores refere-se ao risco de extinção dos ditos valores. É uma 

lamentação frequente que vem atravessando séculos, por meio de discursos saudosistas 

de que em tempos passados os valores morais estavam mais presentes e marcados na 

sociedade e hoje deixam a desejar (LA TAILLE; MENIN, 2009).   

Valores em crise é caracterizado por valores em transformação, acompanhando 

as mudanças ocorridas na sociedade com o passar do tempo – ainda que os valores 

morais não se transformem na velocidade que desejamos (LA TAILLE; MENIN, 2009; 

REGO; PALÁCIOS, 2016). 

Assim, é necessário ressignificar os valores morais. Se antes o acesso à 

universidade era elitizado e com um perfil de alunos homogêneo – o que dava a 

sensação de consenso entre os valores morais existentes dentro da sala de aula –, hoje, 

com a democratização do acesso, é imprescindível dar novos sentidos aos valores 

morais desejados, contextualizando-os no tempo e no espaço e direcionando-os a um 

público heterogêneo e dinâmico, como representado na fala abaixo:  

“Perfil de aluno heterogêneo, relacionado às condições 

socioeconômicas, a diferentes ‘moralidades’, diferentes contextos 

culturais, alunos que necessitam trabalhar...” DO3 

As diferentes moralidades presentes na universidade impõem que o pluralismo 

moral seja trabalhado como um valor fundamental. Isso, porém, não significa a 

aceitação da diversidade de códigos morais, defendidos por distintos grupos, 

acreditando-se na impossibilidade de pontos de convergência e caindo-se no 

relativismo. Ao contrário, é preciso promover o diálogo entre os diferentes, encontrar 

um espaço para o encontro, uma ética mínima de valores que são irrenunciáveis 

(CORTINA, 2000; MARTÍNEZ, 2010). 

Vale destacar que é papel da universidade continuar com a educação em valores 

dos estudantes, iniciada pelas famílias, compreendido que a construção da personalidade 

moral não cessa com o ingresso na vida adulta. O início da graduação é marcado por 

inúmeros questionamentos e enfrentamentos, pessoais e profissionais, que muito 

enriquecem a construção da personalidade moral. 

A democratização do acesso à universidade foi uma estratégia política que 

viabilizou o direito universal à educação, no entanto, há críticas no que tange à 
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expansão do acesso sem prezar a qualidade profissional.  Professores universitários se 

queixam de que alguns alunos, beneficiados pelas políticas afirmativas, apresentam um 

déficit relacionado aos conhecimentos básicos do ensino médio e fundamental, como o 

português e matemática, dificultando o caminhar em conjunto com os demais 

estudantes. Uma fala docente representa essa situação: 

“Digamos que são perfis de alunos diferentes, mas nas questões 

básicas mesmo, na matemática e no português, vêm piorando.” DO2   

 A crítica citada não diminui a importância das políticas afirmativas; pelo 

contrário, deve ser capaz de estimular a luta em prol de uma educação básica de 

qualidade para todos.  

E, enquanto a mudança a longo prazo não chega – educação básica de qualidade 

para todos –, que tal desenvolver estratégias dentro da própria universidade para acolher 

esses alunos, incluindo mecanismo para superar estas dificuldades básicas? Uma tutoria 

entre iguais, por exemplo, poderia ser uma estratégia estimulada pela universidade. 

Consiste em um aprendizado cooperativo entre estudantes, no qual o aluno com maior 

conhecimento ensina o outro (PUIG; MARTÍN, 2014). Pode fazer parte das tarefas de 

apadrinhamento dos calouros na recepção dos novos alunos. Os professores também 

podem colaborar nesse processo ajudando na formação do tutor, com orientações sobre 

didática, conteúdo adequado, planejamento das metas de aprendizado, entre outras. 

Além de contribuir para o acolhimento dos novos alunos, também auxilia no êxito 

acadêmico do aluno tutor, dado que ele terá que se preparar para as tutorias.  

Apreciar o pluralismo moral como um valor consiste em defender uma formação 

para a cidadania. Educar para a cidadania é apostar em um modelo pedagógico que 

encoraje os estudantes a construírem uma vida feliz, aprendendo, ao mesmo tempo, a 

edificarem modos de vida coerentes com a formação de uma sociedade justa e 

democrática. Vivemos em uma sociedade na qual impera a diversidade, portanto, para 

avançar na democracia, precisamos ir além da defesa dos direitos individuais. É 

necessário lutar pelos direitos dos demais, ainda que seja à custa de perder determinados 

privilégios (MARTÍNEZ, 2010).  

Outro ponto a ressaltar é mencionado no discurso de um docente, que se queixa 

da postura passiva e desinteressada dos estudantes, quando comparada com a de 

antigamente:  
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“Infelizmente, a maioria não responde ao estudo dirigido, a maioria 

não acessa o portal, a maioria fica passiva.  Essa é a verdade. A 

maioria fica assim. E é um paradoxo, porque eu falo para eles: ‘na 

minha época não tinha internet... não tinha a quantidade de livros 

disponíveis que há... e a gente estudava muito. E hoje vocês têm livro 

disponível, vocês têm internet e vocês não aproveitam.’ É cada vez 

mais passivo, cada vez mais parado.  E isso desestimula o professor.” 

DO11 

O contraste está em ouvir esse discurso e assistir a uma aula desse professor, no 

qual expõe um conteúdo denso, após o almoço, com a luz apagada, projeção de 

inúmeros slides, com linguagem técnica, não adaptada para os alunos dos primeiros 

anos da graduação,  e na qual o docente é o protagonista da sala e não há espaço para 

dúvidas – uma vez que ele verbalizou que, em caso de dúvidas básicas, não precisavam 

perguntar para ele: “basta ler no livro”. (DO11) Será que o entendimento do que é 

considerado básico é o mesmo para ambos?  

Na situação descrita, em vez de somente culpabilizar os estudantes por um 

desinteresse que ecoa como falta de educação e passividade, caberia mais uma reflexão 

sobre a própria prática docente.  

De fato, alguns docentes não reconhecem a incoerência de cobrar uma postura 

ativa dos alunos em aulas que primam pela passividade e acabam culpabilizando os 

estudantes durante o processo. Por isso, retomo o questionamento: está-se vivendo uma 

crise de valores ou os valores estão em crise? É preciso acompanhar as transformações 

do mundo e adaptar-se a elas. Afinal, pode ser que se conclua que os valores morais e 

sua relevância não mudaram tanto, o que deve mudar é a maneira de estimulá-los.   

 

3.4.2 Condições de trabalho dos professores 

 

Antes de adentrar nas citações sobre as condições de trabalho dos professores 

como um desafio enfrentado pelos docentes de enfermagem, é necessário conceituar 

trabalho e precariedade do trabalho.  

Trabalho se define como “um conjunto de atividades dotadas de conteúdos 

específicos, visando a fins especiais e mobilizando determinados meios, instrumentos, 
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conhecimentos e competências” (VARGAS, 2016, p. 315).  O intuito do trabalho pode 

ser a ocupação econômica e/ou o reconhecimento social.  

A precariedade do trabalho pode vincular-se às condições do micro e/ou do 

macroespaço. Referem-se aos critérios do microespaço as questões ligadas à instituição, 

como por exemplo, a extensão da jornada de trabalho, a estrutura física, a insalubridade, 

a periculosidade, o plano de carreira e a remuneração. As condições do macroespaço 

estão relacionadas, por exemplo, às políticas educacionais ou às garantias de direitos 

sociais e trabalhistas.  

Neste estudo, os professores apresentaram como desafio presente na graduação 

em enfermagem discursos relacionados às condições de trabalho do microespaço, com 

ênfase no quadro de recursos humanos escassos, no número de alunos em cada turma, 

na dificuldade em conseguir salas extras, salas de aula sem acesso à internet, falta de 

material nos campos de prática e nos laboratórios da instituição. 

As falas abaixo representam algumas dessas queixas:  

“(...) a gente teve que dar aula para 140 alunos e foi uma experiência 

muito ruim para todo mundo. Não só para os alunos, como também 

para os professores. A gente ficava desmotivado! E o aluno que 

estava sentado lá atrás mal estava ouvindo, ninguém queria perguntar 

nada...” DO10 

“Outro desafio que a gente tem é o sucateamento aqui na 

universidade que a gente vem enfrentando; então assim, o exemplo 

agora é que a disciplina já era para ter começado e não começou. E 

aí, claro, teve problema de greve e, também, teve muito problema em 

conseguir uma sala de aula que tenha internet, porque a gente quer 

fazer uma metodologia ativa.” DO16 

“Ah, primeiro, a infraestrutura hospitalar, que é muito complicado 

você conseguir proporcionar determinadas situações quando não tem 

material.” DO19 

Esta pesquisa corrobora os resultados de outras investigações em relação aos 

desafios presentes na universidade, que também encontraram como fator gerador de 

sofrimento na docência universitária a precariedade na infraestrutura, o que dificulta as 

atividades acadêmicas e onera a carga horária de trabalho (GONÇALVES; PIRES, 
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2016; SOARES, 2016; LEONELLO; OLIVEIRA, 2014; RODRIGUES; SOBRINHO, 

2008). 

Durante a observação participante, comprovou-se a precariedade de vários 

ambientes, como algumas salas de aula mal iluminadas e pouco ventiladas, 

proporcionando um ambiente insalubre; banheiros sem a limpeza necessária e sem 

material, o que resultava, muitas vezes, em acesso interditado; bebedouros sem 

manutenção; e sala dos professores com ruído, dificultando a concentração de algum 

docente que porventura dela precisasse.  

É evidente que a falta de estrutura física incide na prática docente. 

Frequentemente, os professores têm que criar estratégias para lidar com a 

imprevisibilidade gerada pela precariedade, por exemplo, mudar o método de aula pelo 

não funcionamento das tecnologias de apoio. Esses fatores acentuam o desgaste físico e 

psíquico dos docentes universitários, o que contribui para o adoecimento dos 

profissionais (GONÇALVES; PIRES, 2015). Por isso, o estresse e outras doenças 

prevalentes nos professores são potentes indicadores de precariedade do trabalho.  

Essas questões se acentuam quando há falta de apoio do governo, com corte de 

verbas, o que favorece o projeto de sucateamento e desmonte das universidades públicas 

brasileiras, como ocorreu em maio de 2019 com o anúncio de redução de 30% da verba 

para todas as universidades federais. Isso representa, aproximadamente, 40 milhões de 

reais a menos por universidade (FOLHA DE S. PAULO, 2019). Para quem já convive 

com dificuldades estruturais, mencionadas acima, qualquer corte de verba causa 

demasiado efeito na manutenção das condições mínimas de trabalho de uma 

universidade.   

Diante do descaso do poder público brasileiro com a educação, como cobrar o 

mínimo de respeito dos alunos para com as coisas públicas, se o próprio poder público 

revela profunda desconsideração? A limpeza do chão, a estética das salas, a higiene dos 

sanitários também, indiscutivelmente, simbolizam a pedagogia adotada pelo sistema 

(FREIRE, 2018).   

O grande número de alunos por sala também chamou a atenção na instituição 

pesquisada, uma vez que as novas metodologias de ensino aconselham trabalhar com 

grupos pequenos, para que o docente possa identificar com mais facilidade as lacunas de 
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aprendizado de cada estudante. Nessas ocasiões, alguns professores tentaram usar 

alternativas pedagógicas para se aproximarem dos estudantes e instigá-los a participar, 

mas ainda se depararam com outros desafios, como a dificuldade de conseguir uma sala 

extra e também mais professores, nos casos em que planejaram dividir a turma; salas 

com cadeiras fixas, impossibilitando a formação de rodas de conversa; salas de aula sem 

acesso à internet; prejudicando o uso de metodologias interativas, como o Team-Based 

Learning (TBL)
6
, quiz, uso de vídeos, entre outras. 

Mais uma vez, a organização curricular volta à tona na discussão. Na sessão 

anterior – o currículo e a educação em valores –, destacou-se que o planejamento 

curricular tem relação direta com a execução da educação em valores. E, aqui, foi 

sinalizado como os fatores estruturais impactam a oferta de ensino de qualidade, 

principalmente na tentativa de reorganização curricular utilizando novas estratégias de 

ensino.   

O planejamento curricular tem uma dimensão regulada pela coordenação, que 

institui o Projeto Político-Pedagógico como um norte a ser seguido, e outra pelo 

professor da disciplina, que tem autonomia para elaborar seu plano de aula, dentro dos 

limites possíveis estabelecidos pela instituição. Desse modo, há desafios que competem 

à instituição e outros mais vinculados à esfera individual da docência.  

A precariedade do trabalho citada pelos professores refere-se, principalmente, a 

determinantes institucionais, evidenciando que faltam melhorias nas condições 

estruturais e quanto ao quantitativo de recursos humanos. Tratando-se de uma 

universidade pública, esse desafio ganha maiores proporções, uma vez que a verba 

destinada à educação será restrita, de acordo com a Emenda Constitucional nº 95, 

aprovada em 2016, que prevê o congelamento das despesas do governo federal por até 

20 anos (BRASIL, 2019).  

Os discentes também sinalizaram a organização curricular como um desafio da 

graduação em enfermagem, queixando-se, especialmente, das metodologias de ensino 

utilizadas pelos professores e da densidade curricular, como se pode verificar nas 

citações abaixo: 

                                                           
6
 O feedback das respostas da estratégia de ensino Team-Based Learning pode ser por meio de programas 

eletrônicos desenvolvidos com essa finalidade, através dos quais as respostas dos estudantes são enviadas 

de maneira on-line e apresentadas para a turma toda no data show.  
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“Tem professor que não tem didática para dar aula. Por mais que a 

gente consiga ver que, às vezes, o professor tem muito conhecimento. 

Ele sabe muito, mas na hora de passar isso para o aluno, é 

complicado.” DI15 

“Não é dado espaço até para a gente descansar! Ou para estudar! A 

gente não tem espaço nem para assistir às palestras do COREN 

[Conselho Regional de Enfermagem], como é que pode, sabe? Não ter 

essa flexibilidade da gente poder assistir a palestras, eu acho isso um 

pouco prejudicial. E assim, eu acho que o psicológico é o que cai 

mais, porque ao mesmo tempo que a gente estuda, às vezes, a gente 

não tem tempo para assimilar as informações direito.” DI19  

 Os discursos dos participantes da pesquisa formam um círculo vicioso, na 

medida em que professores e alunos falam sobre a organização curricular, porém, com 

perspectivas distintas. Os estudantes queixam-se do currículo denso e da estratégia 

pedagógica escolhida por alguns professores. Já estes últimos justificam a dificuldade 

de implementação de novas metodologias de ensino com as deficientes condições 

estruturais da universidade.  

É preciso estudar estratégias que proponham transformações tanto no nível 

estrutural quanto no nível pedagógico, dado que essas adversidades se articulam. 

Garantir as condições de trabalho é garantir o desenvolvimento da educação 

democrática.  

No entanto, é preciso manter a esperança. Quanto às condições estruturais da 

universidade, as medidas a serem tomadas teriam em vista o longo prazo e poderiam ser 

inicialmente ligadas à conscientização dos estudantes e da população sobre a 

precariedade das condições de trabalho dos professores universitários, seguida da 

constante reivindicação por melhorias. Aumentar o envolvimento político dos 

estudantes é desejável quando se espera formar cidadãos ativos na construção de um 

mundo melhor. Portanto, é necessário incluir momentos de debates políticos nas 

atividades curriculares e, também, incentivar a participação em discussões 

extracurriculares.   

Em relação ao currículo denso, cabe à coordenação, juntamente com os 

professores e alunos, elaborarem oficinas para discussão do currículo. A universidade 



120 
 

 

pesquisada encontra-se nessa etapa, uma vez que está reorganizando o seu currículo. 

Referente as metodologias de ensino, é necessário proporcionar momentos para a 

reflexão sobre estratégias de ensino que permitam a participação e a postura ativa dos 

estudantes em sala, mesmo com turmas grandes, por exemplo, uso de aulas expositivas 

dialogadas (de fato), estudos dirigidos, ciclo de discussão de problemas, 

problematização, entre outras (SILVA et al., 2015).  

A educação é um ato de intervenção na realidade, o que exige a tomada 

consciente de decisões. Portanto, não se pode deixar cair no conformismo e na 

acomodação diante das situações consideradas “fatalidades”, E, apesar de todas as 

dificuldades apresentadas para aqueles que exercem o ofício de ser professor, ainda se 

nota a existência da misteriosa vocação, traduzida por um amor inexplicável em ser 

docente (FREIRE, 2018). 

 

3.4.3 Identidade profissional  

 

Outro desafio assinalado pelos docentes foi em relação à escolha do curso de 

enfermagem pelos estudantes. Na verdade, ambos, professores e alunos, reconhecem 

que a maioria dos discentes não opta por enfermagem ao entrar no curso e que isso 

prejudica a formação de uma classe coesa, fato que influencia na construção da 

identidade profissional.  

Os professores admitem que diversos estudantes não ingressam motivados para 

o curso, principalmente nos primeiros anos da graduação, o que acarreta a desmotivação 

também nos professores, como exemplificado na fala abaixo: 

“Teve um tempo em que eu investi muito em alunos com muita 

dificuldade, aí vi que eram pessoas que não seriam enfermeiras, que 

era questão de tempo; um ou dois semestres depois, eu sabia que elas 

iam largar. Me senti muito frustrada quando enxerguei essa 

situação.” DO5 

Do total (20) de alunos que participaram desta pesquisa, 65% (13) assumem que 

a enfermagem não foi a primeira opção no vestibular. E justificam a escolha da 

enfermagem por ser uma profissão semelhante à medicina, porém com mais facilidade 
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de acesso. Reconhecem que o papel do enfermeiro é pouco conhecido e pouco 

valorizado, como demonstram alguns exemplos abaixo: 

“Eu sempre tive vontade de ter aquele contato mais próximo, aquela 

coisa de cuidar de verdade, só que assim, como a enfermagem é tão 

discriminada na sociedade, acaba que a gente perde conhecimento da 

profissão. Eu não tinha noção do que era enfermagem.” DI10 

“Admito que quando eu entrei na enfermagem eu não sabia muito 

bem o que ela era... Eu achava que era muito bonitinho (...) depois eu 

fui descobrindo que a enfermagem é muito mais que isso, e a cada 

período, cada disciplina, cada aprendizado, cada conteúdo, tudo isso 

foi aumentando um pouco mais esse entendimento do que é 

enfermagem.” DI18 

 “Eu escolhi fazer enfermagem porque eu não tive nota para passar 

pra medicina.” DI21 

 Outro estudo corroborou essa informação, de que a maioria dos estudantes de 

enfermagem não a escolheu como primeira opção e, se tivessem oportunidade, 

trocariam para o curso de medicina (VARGAS-PORRAS; PARRA, ROA-DÍAZ, 2019).  

O estudo de Pereira e Oliveira (2019) encontrou resultados distintos a esses em 

relação à decisão de cursar enfermagem, em entrevistas com enfermeiros da atenção 

básica. Ao contrário, a maioria dos participantes da pesquisa apontou que escolheu 

enfermagem motivada a partir do conhecimento prévio que tinha sobre a profissão e que 

essa decisão foi consciente. A pesquisa também mostrou que 48% deles já tinham 

algum contato com a profissão antes de ingressar na enfermagem, seja por 

acompanharem estes profissionais em algum momento da vida, seja por trabalharem na 

área da saúde. No nosso estudo, os poucos estudantes que elegeram a enfermagem como 

primeira opção também referiram contato prévio com a profissão.  

 González-Aguilar et al. (2018) apontam que a identidade profissional do 

enfermeiro se constrói ao longo do curso, a partir dos estudos e das experiências 

vividas. Também destacam, como facilitadores da construção da identidade profissional, 

estimular a autonomia, ter professores motivados com a profissão e sentir que há 

reconhecimento, seja social, familiar ou econômico.   
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 De fato, o reconhecimento do enfermeiro no Brasil ainda segue estruturando-se. 

Historicamente, a enfermagem vem lutando para que a importância da profissão seja 

compreendida. No entanto, por apresentar-se composta de um grupo heterogêneo de 

trabalhadores, com níveis de escolaridade distintos, e por não ter ainda explicitados os 

papéis de sua prática profissional, torna-se desafiador fortalecer a identidade da 

profissão (PIMENTA; SOUZA, 2017). 

 Situação reforçada quando o enfermeiro assume o papel de “faz de tudo”, 

tomando para si uma diversidade de atribuições, afastando-se do “ser enfermeiro”. 

Adicionar uma série de funções ao seu cotidiano pode dar a sensação de agregar maior 

credibilidade à sua figura, mas, isso acaba comprometendo a identidade profissional, 

fomentando a perda de espaço de trabalho e de autonomia, desgaste, descontentamento 

e, consequentemente, fragilizando a profissão (FERNANDES et al., 2018).  

  Cabe aos professores proporcionarem vivências que estimulem a reflexão sobre 

o que é ser enfermeiro, não somente em relação aos aspectos positivos da profissão, mas 

também em relação aos aspectos negativos, na tentativa de promover uma postura 

crítica e engajada frente às dificuldades atuais. Como sugere um dos discentes abaixo: 

“Essa imagem do enfermeiro tem que ser mais bem trabalhada dentro 

da graduação.” DI18 

Alguns professores reconhecem o desafio de estimular os alunos para uma 

profissão com pouco reconhecimento social, como representado nas seguintes citações:  

“E eu questiono se é aquilo que eles querem. Porque é uma profissão 

que tem que querer muito, porque não é valorizada.” DO5 

“Esse é um desafio:  como é que a gente atrai pessoas [para a 

enfermagem] e como é que você estimula que atuem com 

competência, sabendo que financeiramente talvez seja uma profissão 

que não vale a pena? Acho que isso compete aos professores, alertar 

os futuros profissionais para esse cenário que não é muito animador” 

DO9 

Ter professores engajados e que acreditam na enfermagem ajuda a proporcionar 

momentos de reflexão, afinal a paixão do docente por aquilo que ele faz também ensina 

muito sobre a profissão. Assim, falas como a abaixo só prejudicam a construção da 

identidade profissional pelos alunos:  
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“Eu acho que a enfermagem é muito desvalorizada e acho que até 

mesmo os professores desvalorizam a enfermagem.” DI21 

A desvalorização profissional também tem relação com a origem da 

enfermagem. A história permite constatar que os primeiros cuidados de enfermagem 

surgiram sem formação acadêmica específica, proporcionado por mulheres religiosas, 

em forma de caridade. Atualmente, embora seja uma profissão consolidada e respaldada 

técnica e cientificamente, carrega resquícios dessa herança, continua sendo um trabalho 

tradicionalmente conferido às mulheres e vinculado ao estereótipo de submissão e 

obediência (FUENTES-PLOUGH; OJEDA-LÓPEZ, 2017).  

A enfermagem continua na luta por reconhecimento social e salarial assim como 

outras profissões majoritariamente femininas, principalmente em países onde a 

desigualdade de gênero ainda é marcante na sociedade, como no Brasil. Ainda há 

relatos de tratamento diferenciado por algum outro profissional ao dirigir-se à 

enfermeira ou ao enfermeiro, dependendo da tarefa e/ou função para que são solicitados 

e de que os cargos de chefia tendem a ser dos enfermeiros (FUENTES-PLOUGH; 

OJEDA-LÓPEZ, 2017).      

Apesar das dificuldades, vale lembrar que a enfermagem teve muitos avanços, 

conquistando espaços no campo de trabalho, aprimorando suas técnicas, inovando na 

pesquisa, sem perder sua essência, voltada para o cuidado integral e humanizado. Ao 

vincular-se a uma formação universitária, a enfermagem ganha status, autonomia e 

autoridade, uma vez que o ensino superior possibilita a tomada de decisões baseada em 

fundamentos científicos. Outro fato importante a destacar na formação da identidade 

profissional da enfermagem foi a promulgação da lei nº 7. 498 de 1986, que 

regulamenta o exercício profissional e delimita as funções privativas do enfermeiro 

(PIMENTA; SOUZA, 2017).  

 

3.4.4 Condições socioeconômicas dos estudantes 

 

Os estudantes mencionam como um grande desafio da graduação as condições 

socioeconômicas para se manterem na faculdade, como exemplificado abaixo: 
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“É caro manter-se na universidade.” DI1 

“Distância, trânsito, às vezes falta dinheiro.” DI6 

E esse desafio também foi reforçado por alguns professores: 

“(...) às vezes, as pessoas gastam muito dinheiro, 

principalmente quem vem da Baixada... A gente vive numa 

região muito desigual. A desigualdade aqui é palpável, você 

enxerga isso o tempo todo, né?” DO9 

O desafio socioeconômico, em princípio, pode parecer não estar relacionado ao 

campo da moral, mas infringe o direito básico à educação, garantido pela Constituição 

Federal de 1988, capítulo II, sexto artigo (BRASIL, 1988). Além de garantir o direito à 

educação, a Constituição Federal também dispõe sobre o princípio de igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola (art. 206), referindo-se à necessidade 

de organização de políticas afirmativas e à assistência estudantil. Mesmo garantido na 

Constituição, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) só foi criado 

com a Portaria Normativa nº 39, em 2007, sendo atualmente regulamentado pelo 

Decreto nº 7. 234, de 2010, que permitiu maior estabilidade ao programa 

(IMPERATORI, 2017).  

No Brasil, estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo 

representam 66,1% do total de universitários das instituições federais (ANDIFES, 

2016). O número de alunos com perfil de baixa renda que ingressaram na universidade 

aumentou, o que requer estratégias especiais para acolhê-los e auxiliar em sua 

permanência no ensino superior. Outro dado importante é que pretos e pardos passaram 

de 34,2% (2003) do total de estudantes para 47,5% (2014), característica que também 

tem sofrido transformações, impulsionadas pela política afirmativa para negros 

(ANDIFES, 2016).  

Conhecer o perfil socioeconômico dos estudantes permite construir um Projeto 

Político-Pedagógico adequado à realidade. O estudo de Souza et al. (2013) identificou 

em uma instituição pública do Rio de Janeiro que 46,3% dos estudantes de enfermagem 

entravam pelo sistema de cotas e que 52,7% possuíam renda familiar inferior a R$ 

1.395,00. O perfil socioeconômico dos estudantes de enfermagem de uma faculdade 

pública do Nordeste foi semelhante: 41,7% declararam que têm renda familiar de até um 

salário mínimo (XIMENES NETO, 2017). Esses dados sugerem que as instituições 
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planejem suas ações de assistência a fim de assegurar, de fato, a democratização do 

acesso, garantindo a permanência desse público na universidade.  

Quando a assistência estudantil não é eficaz, esse aluno se vê obrigado a dividir 

forças entre a formação acadêmica e o trabalho, o que acarreta mais desigualdade em 

relação àqueles que não precisam trabalhar, desigualdade que também aumenta quando 

optam por abandonar os estudos para seguir trabalhando, uma vez que a demanda 

econômica é a necessidade que sobressai, como responderam 51,4% de estudantes de 

diversas carreiras de uma universidade mexicana (VRIES et al., 2011).  

O estudo de Vargas (2011) comprovou que a assistência estudantil tem relação 

direta com a permanência do aluno na universidade e também na sua inserção 

profissional após o término do curso escolhido. Ficou demonstrado que a renda de ex-

bolsistas era semelhante à de egressos que não receberam bolsa durante a graduação, 

evidenciando que a assistência estudantil também contribui para equalizar as 

disparidades sociais, uma vez que reflete no número de indivíduos/família que deixam 

os extratos sociais mais baixos.  

As causas de evasão de um estudante universitário podem estar relacionadas a 

questões individuais, acadêmicas, econômicas e institucionais. O estudo de Vargas-

Porras, Parra e Roa-Díaz (2019) encontrou que o principal fator de evasão em uma 

faculdade de enfermagem na Colômbia estava relacionado a questões acadêmicas, como 

falta de interesse dos alunos nas disciplinas ofertadas, o que se intensificava quando a 

relação com os professores também não era satisfatória. Outros fatores identificados 

foram os de cunho econômico e, também, os individuais, como a presença de sintomas 

de ansiedade e depressão.  

Para que um aluno possa contemplar a plenitude acadêmica, além do ensino de 

qualidade, ele precisa ter a garantia de condições que favoreçam a superação dos 

obstáculos, como moradia, saúde, alimentação, esporte, transporte, cultura e lazer, por 

exemplo. Esse conjunto de suportes permitirá a permanência do estudante na 

universidade, melhorando a qualidade de vida e o desempenho acadêmico 

(IMPERATORI, 2017). 

Desse modo, a assistência estudantil tem iniciativas desenvolvidas em várias 

áreas, como: moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão 
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digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico, como previsto no Decreto nº 7.234, 

de 2010 (BRASIL, 2010). No entanto, o que se evidencia é a “bolsificação” dessa 

assistência, com o enfoque apenas na moradia, na alimentação e no transporte. Outra 

limitação é que esta é uma medida individual, não sendo planejada a todos os 

acadêmicos, mas só àqueles com dificuldades econômicas, o que faz questionar se esse 

é o único fator que leva à vulnerabilidade. O reconhecimento e o pertencimento ao 

grupo também são pontos que merecem atenção, já que o estar na universidade vai 

muito além do fato de estar matriculado (IMPERATORI, 2017).   

Conhecer a realidade socioeconômica dos estudantes diminui a distância que há 

entre eles e os professores, expressando solidariamente que o aprendizado é para todos e 

que, com base nos diversos saberes prévios, é possível ensinar a superar as estruturas 

injustas da sociedade (FREIRE, 2018).   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as evidências obtidas na tese sobre a formação moral na 

graduação em enfermagem, ilustramos algumas considerações finais.   

Constatou-se que professores e estudantes apreciam a educação em valores e 

desejam que ela se materialize. Admitir a importância da educação em valores no ensino 

superior é assumir uma postura compromissada tanto com a formação de profissionais 

capacitados para exercerem seu ofício como com a formação de um cidadão responsável 

pela construção de um mundo mais justo e solidário.  

A universidade é um espaço privilegiado para reflexões e transformações em 

prol da igualdade social, no entanto, esses debates, relacionados às ciências humanas, 

frequentemente não estão incluídos no currículo de maneira formal e acabam 

restringindo-se aos movimentos estudantis. Temáticas como discriminação racial, de 

gênero, de classe não devem ser banalizadas, já que não estão distantes da realidade dos 

alunos. Valorar a diversidade deve ser um valor da instituição de ensino.     

 Os valores morais evocados por ambos os grupos de participantes se 

apresentaram de maneira semelhante, entendendo-se, pois, que há um alinhamento entre 

professores e alunos quanto aos valores morais da enfermagem. Centraram-se em 
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quatro: a prudência, o respeito, a responsabilidade e a empatia. Felizmente, essas 

características não correspondem somente ao perfil de um bom enfermeiro; 

correspondem também ao de uma boa pessoa.    

Ao mesmo tempo em que essas qualidades são apreciadas pelos participantes da 

pesquisa elas também são promovidas, no ambiente de ensino-aprendizagem, 

principalmente no âmbito da relação estudante-usuário de saúde, lócus de trabalho do 

futuro profissional. Fato que chamou a atenção foi que esses valores morais dificilmente 

extrapolam a esfera profissional, dando margem a que os alunos vivenciem situações 

contrárias dentro da relação professor-estudante, numa contradição do professor entre o 

que este diz e o que faz. 

Com efeito, observamos a importância da postura de exemplo do professor, 

rememorada em diversos discursos, quer de alunos, quer de professores. Várias teorias 

de educação moral reforçam o modelo como uma das formas de trabalhar o ensino das 

questões morais, principalmente aquelas que valorizam a formação do caráter.  

A promoção da educação moral se intensifica quando o professor atua servindo 

de modelo para as atitudes morais, ensinando a viver moralmente, ou seja, com 

coerência entre o que se diz e o que se faz.
 
Quando um professor ensina moralmente, ele 

está ensinando moralidade de alguma forma, mas alguém pode ensinar moralidade sem 

agir moralmente. Agir moralmente é uma precondição importante para que os 

professores se tornem engajados no ensino dos conteúdos morais. 

Outra forma de trabalhar a educação em valores é nas relações interpessoais; 

lamentavelmente, porém, elas se mostraram desgastadas, em especial ao referir-se nos 

binômios professor-professor e professor-aluno. As relações são potentes espaços nos 

quais a educação moral se concretiza, é nesse encontro a dois que os valores morais 

acontecem; portanto faz-se necessária a conscientização de que esse âmbito deve ser 

pauta de reunião. Deixa de ser um universo pertencente ao campo subjetivo e passa a ser 

objeto de reflexão, análise e, sobretudo, de planejamento docente. Não incluir a 

discussão sobre as relações autoritárias e abusivas nas pautas de trabalho mantém esse 

tipo de violência invisível e velada, o que leva a assumir ser este o posicionamento da 

instituição que adota essa postura.   
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Reflexos da sociedade moderna, valores como individualismo, competitividade e 

narcisismo predominam nas relações universitárias. A fim de combatê-los, torna-se 

primordial instituir formas de trabalho que estimulem a solidariedade e a cooperação, 

somadas a uma cultura moral institucional.  

Os professores e estudantes demonstraram conhecimento sobre o conceito de 

educação moral, mesmo manifestando insegurança nas falas. Consideram a educação 

moral como um processo construtivo, iniciado na infância e que segue durante toda a 

vida. No entanto, na prática, a formação moral ainda se vincula de maneira evidente 

com o ensino do código de ética da profissão. Discutiu-se a importância do aprendizado 

dos direitos e deveres do enfermeiro como elemento que auxilia na formação da 

autorregulação (um dos componentes da consciência moral); todavia, a formação 

deontológica não esgota toda essa dimensão. O estudante também precisa ser 

estimulado quanto à formação pessoal e à formação para a cidadania.  

Cabe destacar as inúmeras estratégias de ensino existentes para trabalhar a 

educação em valores. Este estudo enfatizou o uso de metodologias ativas como 

facilitador para a construção da personalidade moral, sugerindo a utilização de distintas 

estratégias a fim de impregnar o estudante de estímulos morais, até tornar-se um hábito 

viver moralmente.  

Os fatos observados demonstraram esforços pontuais e desconectados de 

professores no sentido de promover a educação em valores, o que leva à conclusão de 

que a formação moral depende do perfil e da afinidade do professor ao tema. A 

banalização de temáticas de cunho ético e moral nos currículos prejudica a formação 

holística dos estudantes e continua reforçando apenas a formação técnica.   

Por fim, foram apresentados alguns desafios presentes na instituição, 

desvendando-se como eles influenciam na formação moral do estudante de 

enfermagem. O primeiro desafio é a mudança no perfil do aluno, caracterizado por 

discursos docentes frente à heterogeneidade presente em sala de aula atualmente, que 

propicia o choque entre alguns valores. A questão levantada foi: a universidade estaria 

vivendo uma crise de valores ou os valores vividos na universidade estariam em crise? 

Acredita-se que os valores estão em crise devido à pluralidade moral existente em um 

espaço que já foi homogêneo e elitizado. Resta-nos compreender a riqueza existente na 
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pluralidade e, a partir disso, buscarmos pontos de convergência entre as diversas 

moralidades, estabelecendo uma ética mínima.  

O segundo desafio diz respeito às condições de trabalho dos professores, 

principalmente as relacionados a fatores institucionais como infraestrutura e número de 

professores. Ter um ambiente de trabalho agradável e com os recursos necessários 

contribui para a qualidade do ensino, uma vez que não se desperdiça energia do 

professor (nem do estudante) com os imprevistos, diminuindo o desgaste físico e mental 

dos mesmos. 

O terceiro desafio citado pelos participantes da pesquisa é a construção da 

identidade profissional, determinada, entre ouros fatores, pela escolha não consciente do 

curso de enfermagem por uma expressiva parcela dos estudantes, dificultando assim a 

formação de uma classe coesa. A desvalorização da profissão também relaciona-se com 

a história da enfermagem, que continua sendo uma profissão majoritariamente feminina 

e em busca de reconhecimento social.  

O quarto desafio liga-se às precárias condições socioeconômicas dos estudantes, 

que dificultam sua permanência na universidade, o que infringe a direito à educação, 

garantido pela Constituição. Conhecer o perfil socioeconômico dos estudantes ajuda a 

elaborar um Projeto Político-Pedagógico adequado à realidade social, facilitando o 

planejamento e a implementação de ações que garantam a continuidade do estudante na 

universidade.    

   A enfermagem tem uma relação intrínseca com a educação em valores por ser 

uma profissão caracterizada pelo cuidado; suas ações convidam para a prática de valores 

morais, o que viabiliza o terreno para que a educação trabalhe a dimensão ética e moral 

de seus estudantes. Todavia, o simples fato de lidar com o cuidado não confirma que a 

formação moral vá se concretizar; assim, impõe-se a necessidade de professores 

implicados com a educação em valores, para que auxiliem na construção da 

personalidade moral daqueles indivíduos.  

Conclui-se que a enfermagem é uma profissão que propicia a vivência de 

experiências morais que favorecem o processo consciente, voluntário e autônomo da 

construção da personalidade moral, que se potencializa quando a instituição de ensino 

se responsabiliza pelo planejamento das práticas morais e se engaja em instituir uma 
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cultura moral em prol de uma formação para a cidadania.  No entanto, infelizmente, o 

atual (des)governo de Jair Bolsonaro está na contramão da formação moral, uma vez 

que tem atacado economicamente – por meio de cortes significativos dos recursos – e 

ideologicamente as universidades – ao depreciar áreas como as ciências humanas e 

sociais, que prezam a crítica e a reflexão  –, bem como caluniar grandes instituições 

públicas de ensino e pesquisa.  

Mesmo com as dificuldades apresentadas, seria uma enorme contradição, 

aqueles apaixonados por educação, que se indignam e não se acomodam com as 

injustiças, aqueles inconformados com a atual realidade e incansáveis, que lutam por um 

mundo mais justo e solidário, que não sejam também pessoas cheias de esperança. A 

crença de que já não há nada em que acreditar torna-nos cegos às injustiças que nos 

cercam todos os dias (BREGMAN, 2018). Por esse motivo as utopias são necessárias, 

elas não nos dão as respostas para os problemas vividos, mas nos ajudam a formular as 

perguntas certas para seguirmos; elas que mantêm a nossa fé viva em busca de um 

mundo melhor! E é isso que desejo a todos que se interessam por educação moral: 

esperança!  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ROTEIRO PARA ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO DO CURSO 

(PPC) 

1. Qual objetivo do curso de enfermagem? 

2. Qual o perfil profissional do egresso que IES espera formar? 

3. Analisar as competências citadas que estão relacionadas a formação moral. 

4. Qual a estrutura pedagógica do curso para viabilizar a formação moral? 

5. Analisar se há transversalidade do tema ética/ bioética na matriz curricular. 

6. Quais atividades complementares que a IES oferece? 
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ANEXO 2. ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Em sala de aula: 

7. Observar a organização da sala, a disposição das cadeiras, a iluminação e 

ventilação; 

8. Observar a metodologia utilizada pelo professor (aula expositiva, aula dialogada, 

discussão em pequenos grupos, entre outros) 

9. Observar o uso de mídias, lousa, textos impressos e outros recursos 

pedagógicos; 

10. Observar quantos estudantes por sala de aula; 

11. Observar como o professor se disponibiliza para tirar as dúvidas; 

12. Observar como o professor resolve conflitos em sala, quando surge; 

13. Observar se há respeito, diálogo e motivação quando o professor se dirige ao 

estudante; 

14. Observar se há respeito quando os estudantes se dirigem ao professor e aos 

outros colegas de sala; 

15. Observar se o professor se utiliza de exemplos reais, que acontecem no cotidiano 

da sala de aula, para ensinar moralidade, como discutir sobre atrasos, 

discriminação racial, de gênero, brincadeiras fora de hora, desrespeito com o 

próximo, entre outras situações; 

16. Observar se há estímulos para a prática dos valores morais, por exemplo, propor 

atividades extra sala e extraescolar; 

Em ambiente de prática profissional: 

1. Observar quantos estudantes por professor em cada prática; 

2. Observar a relação do professor com o estudante, usuário e equipe de saúde; 

3. Observar a relação do estudante com o professor, usuário e equipe de saúde; 

4. Observar como o professor se disponibiliza para tirar as dúvidas; 

5. Observar se o professor problematiza situações reais para discussão dos valores 

morais como justiça social, solidariedade, empatia, respeito, compromisso, 

honestidade, verdade, entre outros; 

6. Observar se o objetivo do estudante na prática engloba a formação moral ou 

somente a formação técnica;  
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Nos ambientes extra sala: 

1. Observar a infraestrutura da Instituição, se há espaços que proporcionem a 

convivência; 

2. Observar como é o acesso dos estudantes ao corpo docente e coordenação; 

3. Observar quais valores morais permeiam os espaços de convivência- diretório 

acadêmico, corredores, cantinas e refeitórios; 

4. Observar como é a relação entre os professores e coordenação; 

5. Observar como é o planejamento dos professores ao longo da disciplina; 
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ANEXO 3. ROTEIRO PARA DISCENTES 

 

1- Por que você escolheu fazer enfermagem? 

2- Quais os valores morais que devem/ deveriam ser estimulados na graduação, 

aqueles que você acredita serem essenciais para a sua formação? 

3- E quais valores morais foram estimulados na graduação até o momento?  

4- Quais são os principais desafios dentro da graduação de enfermagem?  

5- Descreva o modelo de profissional que você acredita. Tem alguma referência 

próxima? 

6- Como são as relações entre docentes- discentes, docentes- usuários de saúde, 

discente- usuário de saúde e discentes-discentes? Exemplifique.  

7- Como são resolvidos os conflitos? Exemplifique.  

8- Quais as disciplinas que discutem ética e moral? Quais os temas discutidos? 

Como são discutidos? 

9- O que é educação moral? 

10- Qual seu objetivo após a formação? 
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ANEXO 4. ROTEIRO PARA DOCENTES 

1- Por que você escolheu ser professor? 

2- Que profissional você objetiva formar? 

3- Quais os valores morais que devem ser estimulados na graduação, aqueles que 

você acredita serem essenciais para a formação do enfermeiro? 

4- Quais valores morais você acredita que estimula durante sua aula? 

5- Quais são os principais desafios dentro da graduação de enfermagem?  

6- Descreva o modelo de profissional que você acredita. Tem alguma referência 

próxima? 

7- Como são as relações entre docentes- discentes, docentes- usuários de saúde 

(quando pertinente a sua prática), discente- usuário de saúde (quando pertinente 

a sua prática) e discentes-discentes? Exemplifique.  

8- Como são resolvidos os conflitos? Exemplifique.  

9- Quais as disciplinas que discutem ética e moral? Quais os temas discutidos? 

Como são discutidos? 

10- O que é educação moral? 
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ANEXO 5 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde 

 
 Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário(a) da pesquisa 

intitulada: A formação moral na graduação de enfermagem, que tem como pesquisadora 

responsável: Lumaira Maria Nascimento Silva da Rocha Marques, pertencente a Universidade 

federal Fluminense (UFF). Essa pesquisa tem como objetivo central: compreender como os 

valores morais são promovidos na graduação em enfermagem. Frente a um cenário de abertura 

excessiva de cursos de enfermagem, baixa qualidade de ensino e crise dos valores morais 

presente na sociedade atual, questiona-se se os valores morais são trabalhados de maneira 

explícita durante a graduação.  

 Sua participação não é obrigatória e consistirá em participar de uma entrevista 

individual, que será agendada previamente em dia e horário apropriado, com duração de 

aproximadamente 30 minutos, com perguntas abertas sobre quais os valores morais você 

considera relevante para o processo de ensino aprendizagem e como eles tem sido estimulados 

durante a graduação. A entrevista será gravada sem identificação, garantindo a sua privacidade e 

a confidencialidade das informações. Também estarei assistindo à algumas aulas para observar 

como os valores morais permeiam nesse ambiente. A qualquer momento você pode desistir de 

participar, retirando seu consentimento. A recusa, desistência ou suspensão da sua participação 

na pesquisa não acarretará em prejuízo. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não 

receberá nenhuma remuneração. Agendarei as entrevistas nos dias que você estiver pela 

universidade, sem causar deslocamentos e/ou horários extras. Mas, se mesmo assim houver 

gastos envolvendo sua participação na pesquisa, o mesmo será ressarcido.  

Os riscos desta pesquisa são mínimos como: pode se constranger ao lembrar alguma 

situação desagradável ou pode se sentir desconfortável com alguma pergunta, portanto o (a) 

Sr(a) poderá se recusar a responder qualquer pergunta e me comprometo a acolhe-lo (a) e ouvi-

lo (a) atentamente, caso queira e necessite, afim de amenizá-los. Também é garantido o sigilo 

das informações, garantindo sua privacidade e anonimato.  Em caso de dano oriundo da 

pesquisa você terá direito a indenização, conforme a Resolução nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

Se você aceitar participar, além das reflexões pessoais que serão instigadas em você, 

podendo torna-lo (a) engajado (a) nesse tema e ajudar a cobrar e/ou fomentar essa discussão a 

nível local, também estará contribuindo para promoção de reflexões sobre a formação moral do 

enfermeiro a nível de planejamento pedagógico e também para educação permanente, com a 

posterior publicação desse trabalho. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e mantidos em arquivo digital 

sob a guarda do pesquisador por um período de 5(cinco) anos após o término da pesquisa. 

Você receberá uma via desiste termo onde consta os contatos do CEP e do pesquisador 

responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer 

momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, 

os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 
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autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da UFF ou da Escola de Enfermagem Anna Nery da 

UFRJ por e.mail ou telefone.  

Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 

duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável. 

 

 

 

Lumaira Maria Nascimento Silva da Rocha Marques 

Pesquisador responsável 

E-mail: lumaira_@hotmail.com    Cel: 981284375 

 

CEP FM/UFF – horário de funcionamento: segunda à quinta, das 8h às 12h 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

CEP-EEAN/HESFA/UFRJ  

E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com     Tel: 21-2293-8048 R: 200 

 

 

 

 

 

Eu 

_____________________________________________________________________, RG 

______________________, declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e 

estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste 

formulário de consentimento. 

 

 

Rio de Janeiro, ____de ______________de 201__. 

 

 

 

Assinatura do(a) Participante 

 

 

Nome em letra de forma do Participante 

 

 

Assinatura da Pesquisadora 

 

 

Nome em letra de forma da Pesquisadora 
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