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RESUMO 

 

 

 

Diante da necessidade de se adequar à formação profissional do enfermeiro às 

demandas do mercado de trabalho, e as demandas do SUS, diversas instituições de 

ensino superior, estão em busca de reformular seus currículos e suas diretrizes 

curriculares pautadas nas DCN-E de 2001. A Reforma Curricular tem por finalidade 

adequar a formação acadêmica às transformações sociais que ocorrem no mundo 

globalizado, onde a prática social se insere na arte de cuidar, no intuito de consolidar 

ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. O presente estudo 

realizado em uma instituição de ensino particular que utiliza as metodologias ativas- 

problematização, como meio de alcance do perfil profissional de enfermagem crítico e 

reflexivo, tem como objetivo avaliar as contribuições das metodologias ativas na 

formação do enfermeiro crítico e reflexivo.  Desenvolveu-se um estudo com a 

abordagem qualitativa, do tipo descritiva, exploratória de campo, no período de março a 

outubro de 2012. Para coleta de dados foram realizados dois grupos focais com quatorze 

estudantes, do oitavo período do curso de graduação em Enfermagem de uma 

Instituição de Ensino Superior localizado na região serrana do Rio de Janeiro. A leitura 

e interpretação dos dados basearam-se na análise de conteúdo segundo Bardin(1995). 

Os resultados foram estruturados a partir da categorização dos seguintes eixos centrais: 

O que os estudantes entendem por metodologias ativas - problematização; O que 

entendem por estudante crítico e reflexivo; A relevância desta metodologia ativa para a 

formação profissional; e a contribuição do cenário tutorial e dos demais cenários para a 

formação profissional.  Constatou-se que a utilização da metodologia ativa, com um 

currículo integrado e orientado por competências propicia aos estudantes uma 

aproximação clara com o preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de graduação em Enfermagem e favorecem uma qualificação mais voltada para as 

necessidades do SUS. Para tanto, fica claro ser preciso que o corpo docente tenha 

domínio do método e conheça sua aplicação, realize uma revisão dos próprios conceitos 

de ensinar e aprender; sinta-se desafiado a buscar o desenvolvimento de competências 

necessárias à formação de uma identidade não só profissional mais também pessoal e 

social.  Conclui-se que a resistência a mudança pode nascer não apenas da angustia 

gerada pela maior autonomia no processo de aprendizagem de um corpo discente 

acostumado a ter um processo de aprendizagem direcionado, mas também da 

insegurança de um corpo docente de educadores, frente a maiores liberdades de 

questionamentos e direcionamento da discussão por parte de estudantes mais 

interessados e envolvidos. 
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ABSTRACT 

 

Faced with the need to adapt the nursing professional training to labor market demands 

and demands of the SUS, various institutions of higher education are in search of 

reformulate their curriculum and their curriculum directions based on DCN-E of 2001. 

The curriculum reform aims to adapt the academic training to social changes, which 

occur in the globalized world, where the social practice fits in the art of caring, in order 

to consolidate actions of promotion, protection, recovery and rehabilitation of the 

health. This study, performed in the private teaching institution, uses the Active 

Methodologies - Problematization as a means to reach the nursing professional profile 

critical and reflective, aiming to evaluate the contributions of Active Methodologies in 

the critical and reflective nurse training. A research was developed with qualitative 

approach, descriptive exploratory of field, in the period from March to October 2012. 

For data collection, were conducted two focus groups with fourteen students, students 

of the eighth period of the Nursing undergraduate course from a Higher Education 

Institution, located in the mountainous region of Rio de Janeiro. The reading and 

interpretation of the data were based on content analysis, according to Bardin(1995). 

The results were structured from the categorization of five central themes: what students 

understand by Active Methodologies - Problematization; what they understand by 

critical and reflective student; the relevance of this Active Methodology for the 

professional training and the contribution of the tutorial scenario and other scenarios for 

the professional training. It was found that the use of Active Methodology, with an 

integrated curriculum that is guided by skills, provides to the students a clear approach 

with the recommended by National Curriculum Guidelines for the Nursing 

undergraduate course and favor a qualification more geared to the SUS’s needs. Clearly, 

it’s necessary that the faculty staff have knowledge of the method and learn about its 

application, carry out a review of their own teaching and learning concepts; feel 

challenged to seek the development of necessary skills for the formation of the identity, 

not only professional, but also personal and social. It’s concluded that the resistance to 

change can be born not only of anguish, generated by the greater autonomy in the 

learning process of the student accustomed to have a learning process directed, but also 

the insecurity of the educators, forward to freedom of questioning and direction of the 

discussion by students more interested and involved. 

DESCRIPTORS: Nursing; Methodology; Curriculum. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Delante de la necesidad de adaptar la formación professional del enfermero a las 

demandas del mercado laboral y las demandas del SUS, diversas Instituciones de 

Educación Superior están a la busca de reformular sus currículos y sus directrices 

curriculares basadas en DCN-E de 2001. La reforma curricular tiene como objetivo 

adaptar la formación académica a los cambios sociales, que se producen en el mundo 

globalizado, donde la práctica social encaja en el arte de cuidar, con el propósito de 

consolidar las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud. Este estudio, realizado en una institución de enseñanza particular, utiliza las 

Metodologías Activas - Problematización como un medio para alcanzar el perfil 

profesional de Enfermería crítico y reflexivo, para evaluar las contribuciones de las 

Metodologías Activas en la formación del enfermero crítico y reflexivo. Se desarrolló 

una investigación con el enfoque cualitativo, descriptivo exploratório de campo, en el 

período entre marzo a Octubre de 2012. Para la recolección de datos, fueron realizados 

dos grupos de enfoque con catorce alumnos, estudiantes del octavo período de la 

graduación en Enfermería de una Institución de Educación Superior, ubicada en la 

región montañosa de Rio de Janeiro. La lectura y interpretación de los datos se basaron 

en el análisis de contenido, según Bardin(1995). Los resultados fueron estructurados a 

partir de la categorización de cinco temas centrales: Lo que los estudiantes comprendan 

por Metodologías Activas - Problematización;  Lo que se entiende por estudiante crítico 

y reflexivo; La relevancia de esta Metodología Activa para la formación profesional y la 

contribución del escenario tutorial y de los otros escenarios para la formación 

profesional. Se observó que la utilización de la Metodología Activa, con um currículo 

integrado y conducido por las competencias, proporciona a los estudiantes una clara 

proximidad con el recomendado por las Directrices Curriculares Nacionales para el 

curso de graduación en Enfermería y favorece una calificación más orientada a las 

necesidades del SUS. Por lo tanto, es evidente ser necesario que los profesores tienen 

domínio del método, conociendo su aplicación, hacer una revisión de sus propios 

conceptos de enseñanza y aprendizaje; sentirse desafiados a buscar el desarrollo de las 

competencias necesarias para la formación de una identidad, no sólo professional, pero 

también personal y social. Se ha llegado a la conclusión de que la resistencia al cambio 

puede nacer no sólo de la angustia, generado por el aumento de la autonomía en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes acostumbrados a tener un proceso de 

aprendizaje dirigido, pero también el problema de la inseguridad de los profesores,  ante 

a mayores libertades de cuestionamientos y direccionamientos de la discusión por los 

estudiantes más interesados y envolvidos. 

DESCRIPTORES: Enfermería; Metodología; Currículo. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 

As atuais políticas nacionais de saúde e de educação apontaram para a 

necessidade de mudanças nos processos de formação profissional e propuseram um 

novo perfil profissional, alicerçado no desenvolvimento e na avaliação de competências, 

orientado pelas novas diretrizes curriculares. Diversos desafios do mundo do trabalho 

contribuíram para o reconhecimento da necessidade de mudar a formação dos 

profissionais de saúde como, por exemplo, as mudanças no perfil epidemiológico e 

demográfico: envelhecimento, predomínio de doenças crônicas e transtornos afetivos. 

 No Brasil, os cursos de Enfermagem vivenciam o desafio de implantar um novo 

currículo nos cursos de graduação, atendendo à Portaria nº 1.721/1994 do Ministério da 

Educação e do Desporto. Houve, também, um movimento que culminou com a 

publicação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. No âmbito da Enfermagem, ressalta-se a Resolução 

CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN-E) (LEITE et al, 2011). 

Diante da necessidade de adequar a formação profissional do enfermeiro às 

demandas do mercado de trabalho, diversas instituições de ensino superior estão em 

busca de reformular seus currículos e suas diretrizes curriculares pautadas nas DCN-E 

de 2001. A Reforma Curricular tem por finalidade adequar a formação acadêmica às 

transformações sociais, que ocorrem no mundo globalizado, onde a prática social se 

insere na arte de cuidar, no intuito de consolidar ações de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde. Um dos objetivos das DCN-E é aproximar a 

formação dos princípios do SUS, além de ampliar a formação humanista, tornando a 

integralidade um valor no processo de formação.  

 

O Curso de Graduação em Enfermagem deverá ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. A aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que 

possibilita ao sujeito social transformar-se e transformar seu contexto. Ela 

deve ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido 

pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema 
como uma das estratégias didáticas. Este projeto pedagógico deverá buscar a 

formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. Porém, deverá ter a investigação 



 

 

como eixo integrador da formação acadêmica do Enfermeiro (BRASIL, 

2001). 

 

A partir da minha experiência como docente de uma Instituição de Ensino 

Superior Particular, localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e 

denominada Centro Universitário Serra dos Órgãos – UNIFESO, onde se utiliza a 

Metodologia Ativa no processo de formação dos profissionais de saúde como médicos, 

odontólogos e enfermeiros, me vi impelida a estudar o impacto dessa experiência na 

formação do estudante de graduação em Enfermagem. Originária de uma formação 

tradicional Cartesiana, onde se aprende baseado na razão/teoria, independente do 

contexto e dos cenários sociais, ser parte de um processo, onde o estudante é o 

protagonista de seu conhecimento, é um desafio que vivo em meu cotidiano, enquanto 

facilitadora de aprendizagem do curso de graduação em Enfermagem.  

Ainda dentro do curso de Graduação em Enfermagem, há uma política de 

incentivo por parte da Instituição, para a profissionalização/qualificação da mão de obra 

atuante em nosso hospital-escola, denominado Hospital das Clínicas de Teresópolis 

Constantino Otaviano - HCTCO, onde os profissionais, a partir de 12 meses de atuação, 

passam a receber uma bolsa de estudos integral para todos os cursos ofertados pela 

universidade, mantendo como única exceção o curso de graduação em medicina. 

Mediante a este incentivo profissional, grande parte dos técnicos de Enfermagem 

ingressam no curso de graduação em Enfermagem, o que traz um perfil bastante 

diferenciado às turmas do curso de graduação, pois passamos a atuar com estudantes já 

inseridos no mundo do trabalho, com questionamentos sobre a prática profissional, e 

estudantes sem nenhuma aproximação com a área de saúde. 

É válido retratar que as universidades passam por um momento singular de 

busca de relevância de seu papel social, visto que cada vez mais os egressos das 

universidades se deparam com desafios do mundo do trabalho e as disciplinas dos 

bancos acadêmicos precisam se aproximar da comunidade, para que os problemas da 

mesma possam ser sanados ou mesmo conhecidos. Há, ainda, pressões pela 

reorganização das práticas de saúde em busca de maior eficiência, controle de gastos e 

mudanças nos cenários de prática profissional em favor do cuidado humanizado: 

desospitalização, desinstitucionalização e atenção domiciliar. 

A formação profissional vem sendo cada vez mais marcada pela fragmentação e 

especialização e, também, pelos interesses econômicos hegemônicos. Há, portanto, a 

necessidade de redefinir referências e relações com os devidos segmentos da sociedade, 



 

 

no sentido de construir um novo lugar social, mais relevante para a universidade, 

comprometida com a superação das desigualdades (FEUERWERKER, 2003). 

Novas compreensões sobre educação e trabalho em saúde deixam clara a 

necessidade de mudar a formação para o trabalho em saúde: trabalho vivo em ato, cuja 

dimensão processual e transformadora é atribuída à característica desse trabalho, que 

tem a sua essencialidade na ação, reconhecimento da dimensão cuidadora e da 

importância da escuta sensível, valorização do vínculo, responsabilização, singularidade 

e integralidade das propostas terapêuticas, importância da aprendizagem significativa, 

necessidade de desenvolver capacidade crítica e de aprendizagem a partir das 

experiências vividas. Logo, corresponde a um processo relevante, uma vez que as 

constantes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais requerem a 

formação de um profissional crítico e, sobretudo, cidadão, sendo este preparado para 

aprender a criar, a propor e a construir. Em virtude disso, a saúde passa a ser 

compreendida como a capacidade de cada um enfrentar situações novas, como a 

margem de tolerância que cada um possui para enfrentar e superar as adversidades da 

sua vida. Isto significa dizer que cada pessoa tem capacidades próprias para administrar, 

de forma autônoma, as tensões com as quais ela precisa conviver.  

O papel dos profissionais de saúde é colocar seus saberes a favor da 

ampliação/recuperação dessa margem de tolerância. Envolve a utilização de diversos 

mecanismos para mudar o foco da organização do trabalho. Geralmente, o trabalho está 

orientado à melhor maneira de assegurar a produção de procedimentos e a mudança é 

colocar a necessidade dos usuários no centro. Nessa nova perspectiva, apontam-se como 

atributos desse “novo” modo de cuidar: escuta, diálogo, reconhecimento do usuário 

como parceiro na construção de sua saúde, articulação do trabalho de diferentes 

profissionais para ampliar a potência da oferta, diversificação da oferta de recursos 

terapêuticos e garantia da continuidade do cuidado (FEUERWERKER, 2003).  

As propostas de mudança na formação dos profissionais de saúde, balizadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e pelo Ministério da Saúde, estão 

orientadas ao alcance desse propósito. Pretende-se formar profissionais críticos, capazes 

de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a realidade social 

para prestar uma atenção humanizada e de qualidade, tendo o intuito de permitir que a 

universidade esteja aberta às demandas sociais e seja capaz de produzir conhecimento 

relevante e útil ao sistema de saúde, como também transformar o modelo de atenção, 



 

 

fortalecendo a lógica da promoção e prevenção, propiciando atenção integral e 

assegurando autonomia dos sujeitos na produção de saúde (FEUERWERKER, 2003). 

A produção da integralidade, também, é um desafio colocado para as escolas. O 

ensino está orientado para a aprendizagem das tecnologias leve-duras (clínica, 

epidemiologia) e duras (procedimentos diagnósticos e terapêuticos). O desenvolvimento 

das tecnologias leves (relacionais) é pouco explorado, visto que o estudante não aprende 

durante a graduação a se relacionar, ou seja, não aprende a ser, aprende apenas a fazer o 

bom manejo dos equipamentos e as habilidades na realização de procedimentos e 

técnicas são mais valorizados.  

É válido ressaltar que para qualificar a formação profissional nesse nível de 

atenção é necessário investir em novas Metodologias de ensino, onde o estudante seja 

levado a buscar novos conhecimentos de modo permanente. Para tanto, alguns cursos de 

formação na área de saúde passaram a adotar Metodologias Ativas na formação dos 

profissionais de saúde – principalmente na formação de médicos e enfermeiros. No 

Brasil, dentre muitas Universidades, destacam-se a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) e a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). 

As Metodologias Ativas estão pautadas no princípio teórico da aprendizagem 

significativa e na autonomia do estudante, utilizando da problematização e da 

aprendizagem baseada em problemas (ABP) como estratégias de ensino-aprendizagem. 

Seu objetivo é alcançar e motivar o discente, de modo que este, diante de um problema 

de saúde da população, possa examinar, refletir e relacionar à sua historia e passar a 

ressignificar suas descobertas. Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento 

necessário e significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, ele certamente 

poderá exercer sua liberdade e autonomia (MITRE et al, 2008). 

Diante do exposto, o Projeto Político-Pedagógico do curso de graduação em 

Enfermagem do UNIFESO se baseou no perfil do egresso preconizado pelas DCNs: 

 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e 

intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no 

perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 

identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. 

Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. (PPP, 

2008). 

 



 

 

Sendo assim, os estudantes serão estimulados, durante toda a formação, a 

“aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a 

ser”. Essa proposta nos remete a um estimulante desafio: o processo ensino-

aprendizagem, mediado por Metodologias Ativas, o que exige dos estudantes uma 

postura proativa e autônoma na construção dos conhecimentos e do desenvolvimento 

em um currículo integrado, onde teoria e prática vêm associadas desde os primeiros 

períodos do curso, permitindo assim a formação de um estudante crítico e reflexivo. 

A organização curricular do curso de Enfermagem do UNIFESO rompeu com a 

estrutura disciplinar e passou a operar com módulos integrados – o módulo tutorial e o 

módulo de prática profissional. Essa nova organização se baseou na concepção de 

currículo integrado. A estruturação do currículo integrado se caracteriza por atividades 

interdisciplinares que buscam desenvolver competências através da inter-relação dos 

conceitos e organização de atividades que assegurem a aprendizagem significativa 

através de estratégias problematizadoras. 

A utilização das dimensões problematizadoras no processo educativo, também, 

visa promover a aprendizagem significativa, desde que respeitem as condições 

motivacionais do estudante, emprego de conhecimento prévio, produção de 

desequilíbrio/novo equilíbrio e funcionalidade do conteúdo.  

O currículo é estruturado, então, em oito semestres letivos, sendo, do 1º ao 7º 

semestre, desenvolvidas atividades integradas entre teoria e prática e no 8º semestre, 

desenvolvidas apenas atividades práticas relativas ao internato e ao desenvolvimento do 

trabalho de conclusão de curso. As atividades desenvolvidas em módulos tutoriais 

acontecem em espaços com, no máximo, 12 estudantes e um professor/tutor, onde as 

situações-problemas são trabalhadas. Nos módulos de prática, as atividades são 

exercidas por um professor/instrutor, onde situações cotidianas são desenvolvidas nos 

diversos laboratórios, como Laboratório de Habilidades, de histologia, anatômico, 

dentre outros, a fim de exercitarem as habilidades psicomotoras e o estágio 

propriamente dito, onde um professor/preceptor supervisiona e coordena as atividades 

pretendidas no campo de estágio, como unidades de saúde de atenção primária, 

secundária e terciária. 

O resultado esperado é a democratização dos espaços de trabalho, o 

desenvolvimento da capacidade de aprender e de ensinar de todos os atores envolvidos, 

a busca de soluções criativas para os problemas encontrados, o desenvolvimento do 

trabalho em equipe, a melhoria permanente da qualidade do cuidado à saúde e a 



 

 

humanização do atendimento. Busca-se a articulação durante todo o processo de ensino-

aprendizagem e da orientação teórica com as práticas assistenciais. Essa integração 

pressupõe a articulação efetiva entre as atividades teórico-assistenciais em nível 

individual e coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS E OBJETIVOS 

 

 Para dar conta de aprofundar o estudo, foram estabelecidas como questões 

norteadoras:  

 Qual a contribuição efetiva das Metodologias Ativas na formação do enfermeiro 

crítico e reflexivo?   

  Que outros determinantes interferem no alcance desse perfil profissional?  

Partindo do pressuposto que as Metodologias Ativas favorecem a formação do 

enfermeiro crítico e reflexivo, mas que nesse processo, também, interfere o perfil pré-

profissional do estudante e os cenários de prática, estabelecemos os seguintes objetivos: 

 

            Geral:  

 Avaliar a contribuição das Metodologias Ativas na formação do 

enfermeiro crítico e reflexivo. 

 

Específicos:  

 Identificar as contribuições da Metodologia Problematizadora na 

formação do enfermeiro crítico e reflexivo; 

 Descrever os fatores que contribuem para a formação do enfermeiro 

crítico e reflexivo e; 

 Discutir a relevância dos diferentes cenários de aprendizagem no 

processo de formação do enfermeiro crítico e reflexivo a partir das 

Metodologias Problematizadoras. 

 

 

1.3 JUSTICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este estudo se justifica devido à necessidade de avaliação da implementação das 

Metodologias Ativas, especificamente a Problematizadora, no curso de graduação em 

Enfermagem, embora a instituição em estudo desenvolva esta metodologia desde o ano 

de 2007, não havendo, ainda, estudos publicados sobre o impacto da mesma sobre a 

formação profissional.  



 

 

Há, ainda, uma grande lacuna na literatura sobre o tema, principalmente no que 

concerne as experiências profissionais. Pouco se fala sobre os estudos avaliativos e de 

resultados do uso das Metodologias Ativas na área de Enfermagem. Há escassos artigos 

de relato de experiência e alguns sobre revisão de literatura, mas pouquíssimos sobre a 

formação profissional. 

O estudo se torna relevante por apresentar uma alternativa aos Projetos Políticos 

de Curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Enfermagem, buscando difundir os currículos integrados de Enfermagem 

como uma alternativa viável para a formação profissional, além de elucidar a utilização 

das Metodologias Ativas Problematizadoras para os currículos da área de saúde. 

   Diante das mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das novas perspectivas 

e necessidades dos usuários dos serviços de saúde, poder oferecer aos estudantes meios 

de se instrumentalizarem a fim de que sejam capazes de intervir e identificar tais 

mudanças, ainda na graduação, é um desafio e um avanço. A busca de uma formação 

crítica e reflexiva, com vistas à transformação de uma realidade, é um pressuposto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem.  Com base no 

exposto, buscamos fomentar uma discussão sobre as possibilidades e os caminhos 

existentes para se alcançar tal desafio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Perspectiva histórica sobre a educação: do tradicional ao novo 

  

 No âmbito das discussões sobre educação, muito se repercute quanto aos 

contrapontos entre pedagogia “tradicional” e “inovadora”, denominados na história da 

educação de Escola Tradicional e Escola Nova. Estes permitem, por sua vez, duas 

considerações importantes no âmbito da pesquisa: o desenvolvimento das aproximações 

e o distanciamento de seus próprios autores e teóricos. 

 Não podemos perder de vista que se toda pedagogia é teoria, nem toda teoria é 

pedagogia. Segundo Saviani, o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se 

estrutura a partir, e em função, da prática educativa. A pedagogia, como teoria da 

educação, busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-

educando, de modo geral, ou no caso específico da escola, a relação professor-

estudante, orientando o processo de ensino-aprendizagem (SAVIANI, 2005). 

 As concepções de educação se subdividem, assim, em duas grandes tendências. 

A primeira seria composta pelas concepções pedagógicas, que priorizam a teoria sobre a 

prática, subordinando uma à outra. Nesta tendência estariam, então, as diversas 

modalidades de pedagogia tradicional, sejam elas situadas na vertente religiosa ou leiga, 

onde o problema fundamental se traduzia pela pergunta “como ensinar” e as respostas 

consistiam na tentativa de se formular métodos de ensino. 

 Já na segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que 

subordinam a teoria à prática. Neste segundo grupo, se situam as diferentes modalidades 

da pedagogia nova. O problema fundamental se traduz pela pergunta “como aprender”, 

o que levou à generalização do lema aprender a aprender (SAVIANI, 2005). 

 Em termos históricos, a Escola Tradicional foi dominante até o final do século 

XIX. Já no século XX, a característica própria foi exatamente o deslocamento para os 

princípios da Escola Nova, o que, no entanto, não excluiu as concepções tradicionais, 

que se contrapõem as novas correntes, disputando espaço nas atividades educativas.  

 A Escola Tradicional tem sua organização inspirada no princípio de que a 

educação é direito de todos e dever do Estado. O direito de todos à educação decorria do 

tipo de sociedade correspondente aos interesses da nova classe que havia se consolidado 

no poder: a burguesia. Tratava de construir uma sociedade democrática, de consolidar a 

democracia burguesa para superar a situação de opressão própria do antigo regime e 



 

 

ascender a um tipo de sociedade fundada no contrato social celebrado livremente entre 

indivíduos. Logo, era necessário vencer a barreira da ignorância. Por meio do ensino, a 

escola é erigida em um instrumento para redimir os homens de seu duplo pecado 

histórico: a ignorância, miséria moral, e a opressão, miséria política (SAVIANI, 2009). 

 A escola se organiza como uma agência centrada no professor, o qual transmite, 

segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos estudantes. A estes, cabe assimilar 

os conhecimentos que lhe são transmitidos, assim como as iniciativas. Nesta pedagogia, 

o essencial é contar com um professor razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas 

se organizam na forma de classes, cada uma contando com um professor que expunha 

disciplinas que os estudantes devem seguir atentamente. A referida escola, além de não 

conseguir realizar seu desiderato de universalização, ainda teve que se curvar ante o fato 

de que nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se queira 

consolidar, começando assim a aumentar as críticas a essa teoria da educação 

(SAVIANI, 2009). 

 A Escola Tradicional compreende duas vertentes distintas: a Escola Tradicional 

religiosa, cujas raízes se originaram na Idade Média, e a Escola Tradicional leiga, 

própria do período de ascensão da burguesia, onde a educação era centrada na natureza 

humana. Enraizada na sociedade desde a Idade Antiga, iniciou seu declínio no 

movimento renascentista. 

 As concepções tradicionais, desde a pedagogia de Platão e a pedagogia Cristã, 

passando pelas pedagogias humanistas e pela pedagogia da natureza, na qual inclui 

Comênio, assim como a pedagogia idealista de Kant, Fichte e Hegel, o humanismo 

racionalista, que se difundiu, especialmente em consequência da Revolução Francesa, a 

teoria da evolução e a sistematização de Hebart-Ziller desembocavam sempre em uma 

teoria do ensino, pensavam na escola como uma instituição centrada no professor 

(SAVIANI, 2007). 

 No entanto, correntes renovadoras, desde seus precursores como Rosseau e, de 

alguma forma, também Pestalozzi e Froebel, passando por Kierkegaard, Stirner, 

Nietzsche e Bergson e, finalmente, chegando a este movimento da Escola Nova, as 

pedagogias não diretivas, a pedagogia institucional e o construtivismo chegam sempre a 

questão de como aprender, ou seja, na teoria da aprendizagem no sentido mais amplo, e 

pautadas na centralidade do educando, concebe a escola como um espaço aberto a 

iniciativa dos estudantes que, interagindo entre si e com o professor, realizam a própria 

aprendizagem, construindo assim seus conhecimentos.  



 

 

 Ao professor cabe o papel de acompanhar os estudantes, facilitando-os em seu 

próprio processo de aprendizagem. O foco do trabalho pedagógico se desloca, portanto, 

da compreensão intelectual para a atividade prática, do aspecto lógico para o 

psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos de aprendizagem, do professor 

para o estudante, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da 

quantidade para a qualidade (SAVIANI, 2007). 

 Neste contexto, emerge uma nova concepção pedagógica com um novo modelo 

de formação docente, cuja matriz pode ser localizada em Dewey, para quem, na 

atividade educativa, o professor é um estudante e o estudante é, sem saber, um 

professor. Essa ênfase na experiência do estudante, tido como agente da própria 

aprendizagem, pode ser detectada, também, em Piaget e no construtivismo que, além da 

matriz filosófica de Dewey, que se reporta a Hegel, seja diferente daquela de Piaget, 

cuja base é Kant (SAVIANI, 2007). 

 

 2.1.1 Para além da Escola Tradicional X Escola Nova  

  

 As críticas, que emergiram com o movimento escolanovista, atingiram não tanto 

o método tradicional, mas a forma como esse método se cristalizou nas práticas 

pedagógicas, tornando-se mecânicos, repetitivos, engessados, desvinculados das razões 

e das finalidades que o justificavam. 

 A procedência das críticas decorre do fato de que uma teoria, um método, uma 

proposta devem ser avaliados não em si mesmos, mas nas consequências que 

produziram historicamente. Essa regra, porém, deve ser aplicada também a própria 

Escola Nova e cabe ressaltar aí que cumpre constatar que as críticas, ainda que 

procedentes, tiveram o efeito de aprimorar a educação das elites e esvaziar a educação 

das massas. Isso porque nas escolas frequentadas pela elite a proposta escolanovista 

contribuiu para o aprimoramento do nível educacional da classe dominante. Entretanto, 

ao se estender sua influência, em termos de ideário pedagógico, às escolas, que 

continuavam funcionando de acordo com as condições tradicionais, a Escola Nova 

contribuiu para o afrouxamento das disciplinas e pela secundarização da transmissão de 

conhecimentos (SAVIANI, 2009). 

 É nessa direção que surgem tentativas de constituição de uma espécie de “Escola 

Nova popular”, sendo exemplos dessas tentativas: a pedagogia Frenet na França e o 

movimento Paulo Freire de educação no Brasil, com efeito, de modo especial, no caso 



 

 

de Paulo Freire, onde é nítida a inspiração da concepção humanista, moderna de 

filosofia da educação, através da corrente personalista. Parte-se da crítica à pedagogia 

tradicional, caracterizada pela passividade, transmissão de conteúdos, memorização, 

verbalismo, etc e advoga-se uma pedagogia ativa, centrada na iniciativa dos estudantes, 

no diálogo, na troca de conhecimentos. A diferença, entretanto, em relação à Escola 

Nova propriamente dita, consiste no fato de que Paulo Freire se empenhou em colocar 

essa concepção pedagógica a serviço dos interesses populares, seu alvo inicial foi, com 

efeito, os adultos analfabetos (SAVIANI, 2009). 

 

2.2 Metodologias Ativas: Caminhos Diferentes com Destinos Iguais? 

 

A formação do enfermeiro generalista, capaz de atuar na complexa realidade da 

atenção à saúde, é o maior desafio dos cursos de graduação em Enfermagem. O novo 

projeto pedagógico, centrado em um currículo integrado por competências e 

Metodologias Ativas, prevê a formação articulada ao mundo do trabalho, rompendo 

com a dicotomia teoria e prática, proporcionando assim uma aprendizagem 

significativa, onde há construção de conhecimentos, habilidades e atitudes com 

autonomia e responsabilidade. 

Os estudantes de Enfermagem são instigados a refletir sobre as situações vividas 

no contexto do trabalho em saúde. Essa vivência, articulada à observação reflexiva e à 

experimentação com a teoria, tomando por referência os conhecimentos prévios 

intrínsecos a cada indivíduo, traz a ele a habilidade de pensar criticamente, atributo esse 

essencial para o profissional de saúde (MENDES E PARANHOS, 2010). 

Mudanças implicam em transformações de concepções e práticas e, também, em 

relações de poder, requerem a produção de novos conhecimentos e saberes, mas para tal 

é necessário que sejam construídas com base em uma reflexão crítica sobre as práticas, 

até então vigentes, e em parceria entre as universidades, serviços de saúde e população. 

Considerando todos os estudos acumulados a respeito do processo de aprendizagem de 

adultos, torna-se imprescindível a utilização das Metodologias Ativas de ensino- 

aprendizagem, que permita a construção de conhecimentos a partir de problemas da 

realidade, bem como a integração entre teoria e prática, assim como a produção de 

conhecimento, integrando a docência e a assistência (FEUERWERKER, 2003). 

A Metodologia Ativa tem permitido a articulação entre a universidade, o serviço 

e a comunidade, pois possibilita uma leitura e a intervenção consistente sobre a 



 

 

realidade, valoriza todos os atores envolvidos no processo de construção coletiva e seus 

diferentes conhecimentos e promove a liberdade no processo de pensar e no trabalho em 

equipe (IBIDEN, 2003). Neste sentido, dois instrumentos vêm sendo reconhecidos 

como ativadores da integração ensino de saúde: o ensino pela problematização e a 

organização curricular em torno da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

 

2.2.1 Metodologia da Problematização 

 

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry 

Based Learning) teve inicio, em 1980, na Universidade do Havaí, como proposta 

metodológica que buscava um currículo orientado para os problemas, definindo a 

maneira como os estudantes aprendiam e quais habilidades cognitivas e afetivas seriam 

adquiridas. Fundamenta-se na pedagogia libertadora de Paulo Freire, nos princípios do 

materialismo histórico-dialético e no construtivismo de Piaget (MITRE et al, 2008). 

Essa concepção pedagógica se baseia na capacidade do discente participar como 

agente de transformação social. Durante o processo de detecção de problemas reais e de 

busca por soluções eficazes e originais, procura-se mobilizar o potencial social, político 

e ético do estudante. 

A primeira referência para esta metodologia é o método do Arco de Maguerez 

que, segundo Bordenave e Pereira (2010), se inicia com a exposição ao estudante de um 

problema, parte da realidade física ou social - essa etapa é chamada de observação da 

realidade e se caracteriza pela visão global do assunto a ser ensinado. A partir de um 

tema ou unidade de estudo, os estudantes são orientados pelo professor a olhar 

atentamente e registrar sistematicamente o que percebem sobre a parcela da realidade 

em que aquele tema está sendo vivido ou acontecendo, podendo ser dirigidos por 

questões gerais que ajudem a focalizar e não dispersar diante do tema. A observação 

permite aos estudantes identificarem dificuldades e carências de várias ordens, que são 

transformadas em problemas, ou seja, serão problematizadas, podendo ser eleito um 

destes problemas para todo o grupo estudar ou então vários problemas distribuídos um 

para cada pequeno grupo. 

A segunda etapa, também chamada de construção de uma maquete, consiste em 

identificar as variáveis ou pontos-chave do problema, aqueles que se modificados 

poderiam resultar na solução do problema. Os estudantes são, então, levados a refletir, 

primeiramente, sobre as possíveis causas da existência do problema de estudo. Neste 



 

 

momento, os estudantes com as informações que dispõem percebem que os problemas 

de ordem social são complexos e multideterminados e, diante de tal complexidade, 

sugere um estudo mais atento e criterioso, mais crítico e abrangente do problema em 

busca de sua solução. 

Segue, então, a etapa da teorização, denominada discussão sobre a maquete, 

onde os estudantes são orientados a buscar a explanação teórica do problema, onde as 

pesquisas são fundamentais para que, juntamente com as contribuições das ciências, 

possam efetuar o esclarecimento do assunto. Esta etapa é o estudo da investigação 

propriamente dita, nela os estudantes se organizam para buscarem as informações que 

necessitam sobre o problema. Dentro de cada ponto-chave já definido, as informações 

obtidas são tratadas, analisadas e avaliadas quanto as suas contribuições para resolver o 

problema, sendo tudo registrado, possibilitando assim algumas conclusões, 

fundamentais para o desenvolvimento da etapa seguinte. 

 Uma etapa posterior será aquela onde os estudantes propõem hipóteses de 

solução, as quais são confrontadas com os parâmetros da maquete do problema. Todo 

estudo realizado deverá fornecer elementos para os estudantes desenvolverem de 

maneira crítica e criativa à elaboração das possíveis soluções. Nesta metodologia, as 

hipóteses são construídas após o estudo, como fruto da compreensão profunda que se 

obteve sobre o problema, investigando-o sobre todos os ângulos possíveis. 

A quinta e última etapa se denomina aplicação à realidade. Esta etapa ultrapassa 

o exercício intelectual, pois as decisões tomadas deverão ser encaminhadas ou 

executadas. É nesta etapa que o componente social e político está mais presente, sendo a 

prática correspondente a esta etapa implicada no compromisso dos estudantes com o 

meio. 

Nesse esquema, constam, então, cinco etapas que foram desenvolvidas a partir 

de uma realidade ou um recorte da realidade: observação da realidade; pontos-chave; 

teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade (prática), completando-se assim 

o arco de Maguerez, tendo como intuito levar o estudante a exercitar a cadeia de ação-

reflexão-ação ou prática-teoria-prática, tendo como ponto de partida e chegada do 

processo de ensino-aprendizagem, a realidade social (BERBEL, 1998). 

 

2.2.2 Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP ou Problem Based Learning – 

PBL 

 



 

 

A ABP ou PBL foi primeiramente instituída na Faculdade de Medicina da 

Universidade de McMaster (Canadá) na década de 60. No Brasil, as instituições 

pioneiras nessa modalidade de estrutura curricular foram a Faculdade de Medicina de 

Marília, em 1997, e o curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina, em 

1998. No estado do Rio de Janeiro a primeira universidade a utilizar a ABP ou PBL foi 

a Fundação Educacional Serra dos Órgãos – UNIFESO, em 2005, no curso de medicina 

e, posteriormente, em 2007, no curso de graduação em Enfermagem, cenário este que 

será desenvolvida a presente pesquisa.  

O PBL é o eixo principal do aprendizado teórico, cuja filosofia pedagógica é a 

aprendizagem centrada no estudante. É baseado no estudo de problemas propostos com 

a finalidade de fazer os estudantes apreenderem determinados conteúdos programáticos. 

Embora não constitua a única prática pedagógica, predomina-se para o aprendizado de 

conteúdos cognitivos e integração de disciplinas. 

Esta metodologia é formativa, à medida que estimula e incentiva uma atitude 

ativa do estudante em busca do conhecimento e não meramente informativa, como é o 

caso da prática pedagógica tradicional. 

O currículo dos cursos, onde esta metodologia esteja implantada, prepara um 

elenco de situações-problema que o estudante deverá ter conhecimento e domínio. Este 

elenco é analisado situação por situação, para que se determinem os conhecimentos 

mínimos que o estudante deverá possuir para cada uma delas. 

Este elenco constitui os temas de estudo, onde cada tema será transformado em 

um problema a ser discutido em um grupo tutorial. A construção do problema fica a 

cargo de uma comissão de professores, previamente escolhidos. Juntamente com os 

problemas, são organizadas situações para treinamento de habilidades psicomotoras e 

estágios de diversas complexidades, que tragam relação com o problema estudado 

(BERBEL, 1998).  

A esfera cognitiva do currículo PBL deve garantir que se estudem situações- 

problema suficientes para ser capaz de procurar o conhecimento por si mesmo, 

aprender a aprender. A aprendizagem baseada em problemas tem o grupo tutorial como 

apoio para os estudos e é composta por um tutor e de oito a dez estudantes. No grupo é, 

então, apresentado um problema pré-elaborado pela comissão de construção de 

problemas e a discussão é realizada em duas etapas ou mais, onde na primeira fase o 

problema é apresentado e os estudantes formulam objetivos de aprendizagem a partir da 

discussão do mesmo (BERBEL, 1998).  



 

 

Na etapa seguinte, após o estudo individual realizado fora do grupo tutorial, os 

estudantes rediscutem o problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos. O grupo 

tutorial segue sete passos: 

1. Leitura do problema, identificação e esclarecimento dos termos 

desconhecidos; 

2. Identificação dos problemas propostos pelo enunciado; 

3. Formulação de hipóteses explicativas para os problemas identificados na 

etapa anterior, onde os estudantes fazem uso do conhecimento prévio sobre o assunto; 

4. Resumo das hipóteses; 

5. Formulação dos objetivos de aprendizagem; 

6. Estudo individual dos assuntos levantados nos objetivos de aprendizagem 

e; 

7. Retorno do grupo tutorial para rediscussão do problema frente aos novos 

conhecimentos adquiridos na fase de estudo anterior (BERBEL, 1998).  

Embora o uso de Metodologia Ativa de ensino potencialize o processo ensino-

aprendizagem, por si só não garante a ruptura dos velhos paradigmas. É necessário que 

se transformem as concepções inerentes ao processo de ensino-aprendizagem para, 

então, ressignificá-las em uma perspectiva emancipadora da educação. Diante da adoção 

de qualquer um destes instrumentos metodológicos, o currículo deve se configurar de 

maneira integrada, interrompendo-se assim o ciclo da fragmentação e do reducionismo 

do ensino tradicional, ao mesmo tempo em que se facilita a integração ensino-serviço e 

a tão sonhada perspectiva interdisciplinar. 

Deste modo, então, empreender mudanças amplas e profundas no processo de 

ensino-aprendizagem e na formação do profissional de saúde significa transformar a 

relação entre discente e docente, as diversas áreas e as disciplinas entre a universidade e 

a comunidade. 

O discente deve ser reconhecido como um ser capaz de construir, modificar e 

integrar idéias, se tiver a oportunidade de interagir com outros atores e com situações 

que exijam o seu envolvimento. É inegável a importância da intervenção e da mediação 

do docente, assim como a troca entre os pares na confrontação de modelos e 

expectativas. Todos precisam buscar a transformação das relações de poder que se 

estabeleceram e que se mantêm aparentemente alheias (MITRE et al., 2008). 

A educação imposta funciona como instrumento de perpetuação da 

desigualdade, que oculta à realidade e aparece simplesmente como uma questão técnica, 



 

 

sustentada pelos princípios da ciência supostamente neutra. A educação deve ser um ato 

coletivo, solidário, comprometido. Uma educação voltada para as relações sociais 

emergentes deve ser capaz de desencadear uma visão do todo, de rede, de 

transdisciplinaridade e de interdependência (MITRE et al., 2008). 

 

2.3  O Ensino de Enfermagem no Brasil 

 

Nas três primeiras décadas do século XX, surgiu a Escola de Enfermeiras do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, hoje denominada Escola de Enfermagem 

Anna Nery. A partir de sua criação e da formação das primeiras enfermeiras 

diplomadas, efetivamente se inicia a profissionalização do cuidado no Brasil. 

As variações conjunturais no modelo político-econômico brasileiro, ao longo do 

século XIX, tiveram implicações diretas no setor da saúde. A presença de doenças 

epidêmicas constantemente no país dificultava a negociação e a exportação dos 

produtos brasileiros. Essa situação levou a uma política de controle de doenças 

epidêmicas e a necessidade de profissionais capacitados para a prestação de serviços nos 

portos e, consequentemente, para a institucionalização da Enfermagem no Brasil.  

A prevalência de doenças infectocontagiosas e a falta de higiene nos portos 

acarretaram resistência à chegada de novos navios aos mesmos, contrapondo-se aos 

interesses da economia exportadora. Mas essa teoria é contestada por alguns 

historiadores que dizem que as doenças infectocontagiosas, que surgiram no século 

XVI, estavam praticamente erradicadas. 

As primeiras enfermeiras brasileiras foram recrutadas na classe média e média 

alta, numa tentativa de reproduzir aqui o mito da Florence Nightingale, nobre inglesa 

que fundou e difundiu a Enfermagem moderna. A exigência da escola normal, ou 

equivalente, para poder entrar na Escola de Enfermagem Anna Nery por si só já 

restringia o acesso a determinadas classes, uma vez que eram comuns mulheres apenas 

alfabetizadas. 

Segundo Mendes (1984), a consolidação efetiva do modelo biomédico, que foi 

incorporado como paradigma para as profissões de saúde, ocorreu a partir do relatório 

Flexner, realizado pela Fundação Carnegie dos EUA, em 1910. Este relatório, além de 

estabelecer um diagnóstico caótico da educação médica, elaborou propostas 

organizadoras para a prática da profissão. 



 

 

A partir da demonstração da distinção entre corpo e alma por Descartes, no 

século XVII, e da produção da forma de compreender o corpo como uma máquina 

composta por partes que funcionavam em uma engrenagem perfeita, definida por leis 

inquestionáveis, estava, então, instituída a visão dualística e fragmentada dos homens. 

Comte quis atribuir aos princípios positivistas um alcance universal, afirmando 

que os fenômenos da sociedade também poderiam ser tratados na mesma perspectiva, 

ao igualar um organismo social a um organismo vivo. Parece lógico, então, que uma vez 

assimilados os princípios mecanicista e biologicista, o desenvolvimento subsequente na 

área da saúde fosse à ênfase na especialização. Seguindo a tendência da medicina e do 

desenvolvimento tecnológico ocorrido na área, a Enfermagem foi progressivamente se 

inclinando para a especialização.  

Nesse caso, contudo, como não era interessante que o profissional enfermeiro se 

tornasse oneroso ao sistema, o que ocorreria se a especialização se desse em nível de 

pós-graduação, a pressão se fez sentir no processo de formação em nível de graduação, 

na medida em que estes contemplassem um mínimo de formação em determinadas áreas 

de ponta.  

Na Enfermagem, cujo trabalho é realizado por uma equipe com diferentes graus 

de formação, mas com atribuições semelhantes no que se refere ao cuidado do paciente 

ou usuário, a versão dessa tecnificação se deu na elaboração de procedimentos, normas 

e rotinas que buscam assegurar certa homogeneidade na assistência de Enfermagem, 

mesmo sendo desempenhado por pessoas com qualificações diferenciadas. Isso se 

materializou de tal forma no trabalho de Enfermagem que, por mais esforço que se faça 

para distinguir as diversas categorias que compõem a equipe de Enfermagem, a 

sociedade de um modo geral não parece perceber essa diferença. 

Ressalta-se que as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Enfermagem estabeleceram o perfil do profissional enfermeiro a ser formado, 

Resolução CNE/CES Nº. 3, de 7 de novembro de 2001. No Art. 3º, o curso de 

graduação em Enfermagem tem como perfil do formando egresso/profissional: I - 

Enfermeiro, com formações generalistas, humanistas, críticas e reflexivas; II - 

Enfermeiro com licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na educação básica 

e na educação profissional em Enfermagem (BRASIL, MEC, 2001). 

Diante destas colocações, há a necessidade de ressaltar as competências gerais 

estabelecidas para os profissionais de saúde na Lei 9.394/90 das Diretrizes Curriculares 

do curso de graduação em Enfermagem. No Art. 4º, a formação do enfermeiro tem por 



 

 

objetivo preparar o profissional para o exercício das seguintes competências gerais: 

atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação; liderança; administração e 

gerenciamento e educação permanente.  

Acredita-se que os profissionais enfermeiros, formados a partir desta concepção, 

possam ser mais críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos, com capacidade técnica, 

científica e humana necessárias às demandas de uma sociedade em que o conhecimento 

e o poder se interpenetram na esfera pública até as exigências do mercado, redefinindo o 

significado do espaço público nas universidades e afetando na raiz sua "missão social". 

A resposta a esse processo precisa vir no bojo de uma reforma que aponte a direção e 

que tenha a capacidade de articular os anseios da comunidade acadêmica por uma 

reestruturação universitária com as demandas legítimas das instâncias representativas da 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Como trajeto metodológico, optou-se por um estudo com a abordagem 

qualitativa, do tipo descritiva exploratória de campo, tendo como referencias as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação em Enfermagem 

e os estudos realizados a partir de instituições de ensino superior, onde as Metodologias 

Ativas estejam vigorando. 

Polit e Hugler (1995) salientam a metodologia qualitativa como: 

 

A pesquisa qualitativa costuma ser descrita como holística (preocupa-se com 

os indivíduos e o seu ambiente, em todas as suas complexidades) e naturalista 

(sem qualquer limitação ou controle impostos ao pesquisador). Esse tipo de 

pesquisa baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos 

só são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é 

vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores. 

 

O trabalho com a abordagem qualitativa é dado pela designação de estudos que 

trabalhem com percepções, sentimentos, significados, representados pelas falas dos 

participantes do estudo. Acerca da metodologia Minayo (1995), infere-se que: “A 

pesquisa qualitativa responde as questões muito particulares. Ela se preocupa com o 

nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. O significado e o conceito central da 

investigação.” 

 

3.1 Cenário da Pesquisa 

 

O cenário escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi o curso de 

graduação em Enfermagem do UNIFESO, onde atuo como docente desde 2005 e que 

foi implantado, em 1985, com as habilitações em Enfermagem Geral e Enfermagem em 

Saúde Pública. Na época, o propósito era qualificar profissionais para seu hospital-

escola e demais serviços de saúde da cidade de Teresópolis. Durante as décadas de 1980 

e 1990, a formação de profissionais de saúde passou a ser influenciada pelas 

transformações políticas, econômicas e sociais em curso no Brasil. As instituições 

formadoras de recursos humanos para a saúde, tradicionalmente centradas em uma 



 

 

perspectiva biológica e segmentada, passaram a refletir sobre seu papel frente às 

propostas da reforma sanitária e da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Nesse contexto, o curso de Enfermagem do UNIFESO manteve participação 

ativa no movimento nacional de transformação das práticas profissionais da 

Enfermagem, através da estrita articulação com a Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn).  

Cientes da necessidade de mudar a formação em saúde, um grupo de docentes 

do curso de graduação em Enfermagem do UNIFESO iniciou, em 1999, um movimento 

de sensibilização docente para transformação curricular. A construção coletiva de um 

novo currículo ganhou maior objetividade em 2002, quando o movimento de reflexão e 

de sensibilização docente e discente se intensificou e surgiu a proposta de um Projeto 

Político Pedagógico (PPP), baseado nos pressupostos do currículo integrado e orientado 

por competências. Sua efetiva implantação aconteceu no primeiro semestre de 2007, 

com subsídio do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde).  

A possibilidade de mudança na formação anunciada pelas DCNs foi incorporada 

na construção do PPP, especialmente no que se refere à flexibilidade curricular, às 

Metodologias Ativas de aprendizagem, à interdisciplinaridade, à prática como base da 

construção do conhecimento, às oportunidades de conhecer e de intervir e às novas 

modalidades de avaliação (PPP, 2008). 

O curso de Enfermagem acumulou experiência para enfrentar os desafios das 

desejadas mudanças sociais e na saúde. Atualmente, estrutura-se com base em um 

currículo integrado, que privilegia a articulação entre teoria e prática e adota o 

referencial construtivista para sua ação pedagógica, o que pressupõe criar condições 

adequadas para que os esquemas de conhecimento, inevitavelmente criados pelos 

estudantes, sejam os mais corretos e ricos possíveis.  

O curso, fundamentado nos princípios da pedagogia interativa, com um eixo 

metodológico, que enfatiza a aprendizagem baseada em problemas, e a 

problematização, com inserção do estudante desde o primeiro período nos cenários da 

prática profissional, favorece a interatividade dos diversos atores e visa à transformação 

da realidade social e da saúde em âmbito local, regional e nacional (COA, 2009). 

 

3.2 Participantes da Pesquisa 



 

 

 

Os participantes escolhidos foram os graduandos do último ano (8º período) do 

curso de graduação em Enfermagem que, ao longo de sua formação, puderam 

experienciar as Metodologias Ativas. Utilizamos como critérios de exclusão na 

participação dos grupos: estudantes com os quais foi aplicado o teste piloto; estudantes 

transferidos de outras instituições; estudantes que cursaram ou concluíram outro curso 

de graduação; estudantes que cursaram períodos escolares em Metodologias 

Tradicionais e estudantes que estejam realizando curso de formação técnica, em função 

de não terem vivenciado todo o processo de formação profissional a partir das 

Metodologias Ativas. Quanto aos critérios de inclusão da participação nos grupos, 

selecionamos: estudantes que cursaram toda a graduação na instituição pesquisada. 

Os estudantes foram divididos em dois grupos. 

O Grupo A- Foi composto por estudantes que não tiveram formação técnica na 

área de Enfermagem, sendo realizado no dia 06-06-12, às 9 horas, na sala 501 do Centro 

Universitário Serra dos Órgãos. 

O Grupo B- Foi constituído por estudantes que possuem formação técnica ou 

auxiliar de Enfermagem e com atuação na profissão, sendo realizado no dia 29-05-12, 

às 10 horas, na sala 501 do Centro Universitário Serra dos Órgãos. 

Foram realizados dois grupos focais, ambos constituídos por 07 participantes, 

sendo a divisão dos estudantes realizada segundo seu pré-perfil profissional, embora 

todos tivessem sido convidados. 

O grupo focal teve duração de 60 minutos, sendo conduzido pela própria 

pesquisadora e contando com o auxílio de um ajudante para que pudesse ser gravado em 

vídeo e áudio, a fim de facilitar as transcrições. 

 

3.3 Técnica de Pesquisa 

 

A coleta de dados adotada foi entrevista em grupo focal. Esta técnica é 

apropriada a pesquisas qualitativas, em que se pretende explorar o foco, ou seja, um 

ponto em especial. Pode ser empregado tanto em um tema específico, cuja finalidade é 

deixar emergir diferentes visões em torno de si, ou ainda com um grupo, para se 

apreenderem as diferentes visões de mundo ou de determinadas temas, ou mesmo 

quando se quer entender em profundidade um comportamento dentro de um grupo 

determinado. 



 

 

Considera-se que a técnica possibilita, por meio de um fórum de discussão, a 

construção de um conhecimento coletivo do grupo, permitindo verificar de que modo as 

pessoas avaliam uma experiência, como definem um problema e como suas opiniões e 

sentimentos se encontram associados a determinado fenômeno. 

A seleção dos participantes do grupo focal deve ser bastante criteriosa e a mais 

específica possível, uma vez que pessoas muito diferentes podem influenciar a 

discussão, inibindo-a ou criando constrangimento. 

 

3.4 Análise dos Dados  

 

A partir dos dados, houve a categorização dos mesmos através da reunião das 

falas dos depoentes, sendo realizada a análise dos dados a partir do seu conteúdo 

segundo a perpectiva de Bardim. 

 Os resultados foram processados através da técnica de análise de conteúdo, 

tendo por objetivo encontrar respostas para as questões propostas e confirmar ou não 

afirmações estabelecidas. Além disso, poderá desvendar o que está por trás dos 

conteúdos manifestos, indo além das aparências do que esta sendo comunicado.  

A análise de conteúdo pode ser entendida como "um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens." Do ponto de vista analítico instrumental, este conceito foi 

fundamental para a compreensão dos dados fornecidos nas entrevistas do grupo focal. 

Operacionalmente, a análise dos dados coletados foi realizada a partir das etapas, 

conforme descritas por Bardin e Minayo: 

1 - Pré-Análise – Foi feita a ordenação dos dados após a transcrição na íntegra das 

entrevistas. Em seguida, procedeu-se a leitura flutuante e exaustiva do material, 

buscando a apreensão de seu conteúdo e o desvelar de mensagens implícitas. 

Prosseguiu-se a organização do material, respeitando-se as normas de validade 

qualitativa, que se refere à exaustividade, representatividade, homogeneidade e 

pertinência para determinar as unidades de registro, a unidade de contexto, os recortes e 

a forma de categorização. 



 

 

2 - Exploração do Material – Consistiu em procedimentos de codificação com a 

transformação dos dados brutos. A exploração do material consiste em uma operação 

classificatória para identificar os núcleos de compreensão do texto. “Para isso, o 

investigador busca encontrar as categorias que são expressões ou palavras significativas 

em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado”. Inicialmente, recortou-se 

o texto em unidades de registro e, posteriormente, procederam-se a classificação dos 

dados e a agregação dos mesmos. 

 

4- ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Em conformidade com a Resolução 196/96 do CNS/MS, que asseguram e 

respeitam os direitos dos sujeitos do estudo, a pesquisa se encontra aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, sob o Nº371/11 

(Anexo I). 

Conforme previsto na Resolução, os sujeitos da pesquisa receberam as devidas 

orientações e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

  

 Na análise dos dados, remetemos às questões que nortearam este estudo, que 

foram: Qual a contribuição efetiva das Metodologias Ativas na formação do enfermeiro 

crítico e reflexivo? E que outros determinantes interferem no alcance desse perfil 

profissional? 

 E a partir de tais indagações, os objetivos geral e específicos foram revisitados a 

fim de atender a proposta da pesquisa. Para a análise dos dados, utilizamos 

procedimentos sistemáticos de descrição do conteúdo, que também permite descrever, 

interpretar o sentido simbólico e polissêmico, que se encontra por trás do discurso 

aparente. A análise obedeceu às etapas propostas pelo autor: pré-seleção, leitura 

flutuante, categorização e análise. 

  A análise foi feita entre os dois grupos concomitantemente e as falas foram 

identificadas apenas quanto aos grupos, sendo o grupo A composto por alunos sem 

formação prévia na área de Enfermagem e o grupo B composto por estudantes que já 

exercem a função de auxiliares ou técnicos de Enfermagem. 

  

 

5.1  PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS 

 

5.1.1 Metodologia Ativa é aprender sozinho 

 

Para ambos os grupos de estudantes, predominou a ideia entre eles que a 

Metodologia Ativa impõe um estudo solitário e independente, onde eles têm que 

aprender sozinhos, reduzindo a participação docente. Com base nos depoimentos, 

percebe-se que este discurso é predominante entre os estudantes, o que os deixam 

inseguros com relação ao seu futuro profissional. Os principais relatos oriundos da 

indagação proposta ao grupo foram: 

 

[...] mas o conhecimento, também, ele pode ser individual. Tem um 

professor que te passa até certo ponto, mas você estuda além do que é 

cobrado e sozinho (Grupo A).  



 

 

[...] bom, essa metodologia, ela é totalmente diferente do que eu estudei até 

me formar no ensino médio. Você tem a tutoria, onde você tem que estudar 

tudo sozinho... e o tutor ele só te orienta (Grupo A). 

 [...] metodologia que a gente vivencia, que faz com que você busque o teu 

conhecimento, [...] na verdade, o tutor ou aquela pessoa que tá ali pra te 

orientar, ela só te dá caminhos, mas você que constrói sozinho (Grupo A). 

[...] a gente constrói o nosso conhecimento. É claro que tem alguns pontos 

que o tutor joga até que ponto a gente tem que chegar, mas nós que 

buscamos o conhecimento sozinho (Grupo A). 

 

 Para os estudantes, o fato de ter a presença de um professor no grupo tutorial e 

ele não “transmitir” o seu conhecimento soa como uma queixa entre eles, que se sentem 

desamparados, pelo menos a princípio dentro desta metodologia. A autonomia nos 

estudos não é considerada entre eles uma conquista e a possibilidade de um estudo mais 

aprofundado os deixam inseguros sobre o que realmente estudar. Muitos não percebem 

a participação, algumas vezes, sutil, mas fundamental do professor/ tutor no grupo 

tutorial, tensionando o conhecimento aprendido. 

 A Metodologia Ativa é um método centrado no estudante e por ser “centrado no 

estudante” entende-se que as oportunidades de estudo dependem da capacidade de cada 

um apreender os saberes necessários ao seu conhecimento. 

Vale ressaltar a diferença entre autodidatismo e autonomia. Autodidata se refere 

a alguém capaz de ensinar a si mesmo, enquanto autônomo é alguém protagonista da 

própria aprendizagem. Autonomia vai além de aprender sozinho. Entende-se por alguém 

autônomo, alguém com liberdade para ir e vir. Alguém capaz de refletir sobre as 

consequências das próprias decisões. 

  Paulo Freire (2011) já falava da autonomia como um dos pilares do ensino, seja 

ele em qual modalidade for. Mas na educação à distância, assim como nas Metodologias 

Ativas, esta autonomia se apresenta como primordial. O estudante deve ter a capacidade 

de discernir entre a informação válida e a inválida, deve questionar o que lhe é oferecido 

como verdade, refletir e estabelecer ligações para sair dos dados brutos e chegar ao 

nível de conhecimento apreendido. Mesmo sendo a autonomia um componente 

essencial no processo de aprendizagem, a educação à distância difere das Metodologias 

Ativas por haver a presença do professor/tutor/facilitador que, quando executa o seu 



 

 

papel de modo adequado, fornece ao discente capacidade de autogerenciar ou 

autogovernar seu processo de formação. Nessa perspectiva, aprender sozinho 

contribuiria para o aumento da autonomia do indivíduo, enquanto aprender como 

resultado de um processo de transmissão por outra pessoa seria algo que não produziria 

a autonomia, pelo o contrário, muitas vezes, até seria um obstáculo para a mesma. 

O aprender sozinho é um pressuposto da autonomia intrínseco à formação do 

profissional enfermeiro e baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Enfermagem, no que tange as competências gerais de tomada de 

decisões. 

 Dentre as competências e habilidades que se espera atingir no perfil do egresso 

enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, é que ele seja 

capaz de conhecer e intervir sobre as diversas situações-problema de saúde-doença da 

população. A capacidade de decisão tão desejada entre os egressos começa a ser 

exercitada, então, na autonomia e no aprender a buscar suas próprias respostas, a 

aprender por si mesmo ou sozinho como vemos em Brasil (2011): 

 

O trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade 

de tomar decisões, visando o uso apropriado, eficácia e custo efetividade, da 

força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada.  

 

 Para os estudantes, o aprender sozinho é uma condição inerente ao método e a 

autonomia é uma condição para eles imposta. Todos os estudantes salientam que 

quando buscam o conhecimento, apesar das inseguranças por não saberem o quanto 

aprofundar nos estudos, eles têm a possibilidade de aprender muito e de estarem sempre 

atualizados. 

 

5.1.2  Metodologia Ativa - possibilidade de ampliar o conhecimento 

 

Alguns estudantes compreendem as Metodologias Ativas/Problematização como 

uma possibilidade de ampliar o conhecimento. 

 

Você pode ampliar o seu conhecimento, não é uma coisa restrita (Grupo A). 

 



 

 

Você aprende, mas você pratica, você vai ao campo e aumenta o seu 

conhecimento (Grupo A). 

 

Volta várias vezes naquilo que já aprendeu para ir ampliando (Grupo A). 

 

 A aprendizagem dentro das Metodologias Ativas é construída sob a forma de 

espiral, onde o conhecimento vem crescendo em complexidade, e os estudantes 

conseguem perceber isso. Segundo suas falas, nota-se que alguns assuntos retornam 

várias vezes durante sua graduação, porém com enfoques mais complexos e crescentes. 

O processo de ensino-aprendizagem tem se restringido, muitas vezes, à 

reprodução do conhecimento, no qual o docente assume um papel de transmissor de 

conteúdos, ao passo que ao discente cabe à retenção e à repetição dos mesmos, em uma 

atitude passiva e receptiva, sem a necessária reflexão crítica. Na aprendizagem 

mecânica, não se consegue estabelecer relação entre o novo e o anteriormente 

aprendido. A aprendizagem significativa e ativa se estrutura complexamente em 

movimentos de continuidade e ruptura, onde o estudante é capaz de relacionar o 

conteúdo com os conhecimentos prévios e até romper com os mesmos. A produção de 

novos saberes exige a convicção de que a mudança é possível (MITRE et al , 2008). 

 O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, descondicionando-se 

da atitude de receptor de conteúdos, buscando assim conhecimentos relevantes aos 

problemas e aos objetivos de aprendizagem. Iniciativa criadora, curiosidade científica, 

espírito crítico e reflexivo, capacidade de autoavaliação, cooperação para o trabalho em 

equipe, senso de responsabilidade, ética e sensibilidade na assistência são competências 

essenciais ao profissional enfermeiro (ibiden). 

 A busca pelo próprio conhecimento permite assim que o estudante aprofunde 

nos seus estudos e vá além do que esta sendo proposto pela temática sugerida. O fato 

dos assuntos retornarem com complexidades maiores também permite que o assunto 

nunca seja completamente esgotado e traz ao estudante sempre um ângulo diferente 

daquilo que já foi visto anteriormente. 

 

5.1.3  Metodologia Ativa é buscar o próprio conhecimento 

 

 

O aluno, ele, busca o seu entendimento (Grupo B). 



 

 

 

O estudante, ele, está ativo em todas as funções [...] ele vai estar sempre 

buscando, aprimorando os conhecimentos ativamente (Grupo B). 

 

O aluno, ele mesmo, busca o seu próprio conhecimento. A gente tem que 

buscar, a gente tem que construir, a gente tem que levar o conhecimento 

que a gente formou (Grupo B). 

 

O aluno que busca, o aluno que constrói seu conhecimento ilimitado 

(Grupo B). 

 

Eu entendo ativa, eu pôr em prática na minha vida pessoal, na minha vida 

profissional e os problemas são os que vocês (professores) trazem para a 

gente solucionar (Grupo B). 

 

Então, o conhecimento é a gente que busca mesmo, isso é um aprendizado 

que eu acho muito maior porque não fica resumido numa sala de aula, 

sentado na cadeira, onde a gente ouve um professor dando tudo pra gente. 

Então, a gente fala, a gente faz, a gente aprende o que a gente buscou 

(Grupo B). 

 

É uma busca do aluno. É uma busca constante, não se apaga (Grupo B). 

 

 Os estudantes têm uma percepção nítida do papel ativo imprescindível nas 

Metodologias Ativas. Conseguem com clareza se responsabilizar por seu conhecimento 

e percebem que esta busca não se limita aos bancos acadêmicos. 

 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais 

interrogações levantadas na prática social a respeito de determinado 

conteúdo. Essas questões em consonância com os objetivos de ensino 
orientam todo o trabalho a ser desenvolvido. O processo de ensino- 

aprendizagem, neste caso, está em função das questões levantadas na prática 

social e retomadas de forma mais profunda e sistematizada pelo conteúdo 

curricular. Os sujeitos aprendentes e o objetivo de sua aprendizagem são 

postos em recíproca relação através da mediação do professor. Por tudo isso, 

a aprendizagem assume as feições dos sujeitos que aprendem, do objetivo de 

conhecimento apresentado e do professor que ensina. Todavia, ainda que o 

processo de aprendizagem seja interpessoal, a verdadeira aprendizagem é 



 

 

intrapessoal, pois depende da ação do sujeito sobre o objeto e deste sobre o 

sujeito (GASPARIN, 2009). 

 

 Ao mencionar o respeito à autonomia do estudante, pressupõe que o mesmo 

detém, de fato, a capacidade de se autolegislar, autogovernar, autogerir e estimula-se 

nas Metodologias Ativas que o estudante se torne capaz de assumir a responsabilidade 

por sua formação, o que representa uma importante preparação para a vida profissional, 

uma vez que este deverá se tornar hábil em julgar a importância relativa e ponderada 

dos diferentes saberes para o exercício de suas atividades laborais (BATISTA et al., 

2009). 

 A prática da problematização contribui para a formação de um profissional 

crítico e reflexivo e para que se torne mais efetiva, é necessária a capacitação dos 

docentes no exercício desta prática, para que sejam capazes de estimular no aluno o 

exercício da pergunta, possibilitando a imersão consciente do homem no mundo de sua 

experiência. O professor precisa despertar no aluno uma atitude investigativa de 

curiosidade perante o mundo. A prática pedagógica precisa levar em conta as 

potencialidades dos alunos, contribuindo para a formação de profissionais mais bem 

qualificados, mais humanos e mais responsáveis com a prática profissional e a própria 

formação (BATISTA et al., 2009). 

 Dentre os grupos focais, duas categorias se assemelhavam bastante: aprender 

sozinho e a busca pelo próprio conhecimento. Como vinham de grupos diferentes, 

optamos por categorizá-las, separadamente, porque um grupo via como uma questão 

inerente ao método (grupo B), já no segundo grupo focal soou como uma queixa, como 

um abandono (grupo A). 

 

5.2  PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE SER CRÍTICO E REFLEXIVO. 

5.2.1  Saber refletir sobre a própria prática, visando transformá-la. 

Acho que é você refletir sobre a própria prática, para melhorar aquilo que 

você está fazendo. Você tem que saber refletir em cima do que está fazendo, 

para saber se é certo ou errado, se pode melhorar ou não (Grupo A). 

Acho que você tem que saber refletir sobre as suas próprias deficiências e 

ser crítico em certas atitudes (Grupo A). 



 

 

Eu acho que ser crítico e reflexivo é isso, é saber expor sua opinião e fazer 

mudanças dentro de sua atuação na equipe de saúde, com relação ao 

correto e melhor para o paciente (Grupo B). 

 Para alguns estudantes, a criticidade está diretamente ligada à prática 

profissional e à possibilidade de poder refletir sobre a própria prática, o que confere ao 

profissional que a exerce a possibilidade de uma prática diferenciada e contribui para a 

formação crítica e reflexiva, uma vez que torna os atos e as atitudes não mais 

mecanizados, levando a um questionamento sobre a sua própria prática. 

 A reflexividade se encontra no processo relacional que o sujeito tem com o 

objeto, como o percebe, identifica, descreve, avalia e sente. A partir deste contexto, 

formula, questiona e investiga, para então construir um novo conhecimento. A reflexão 

se encontra nas relações entre o pensamento e a ação e entre a informação e os 

conhecimentos prévios, ou seja, a ressignificação é um processo pessoal de cada pessoa 

e passa por seus valores, crenças e experiências. 

 Na prática pedagógica, como destaca Freire (2011), o próprio discurso teórico, 

necessário à reflexão crítica, tem que ser de tal modo concreto que quase se confunda 

com a prática. O seu distanciamento epistemológico da prática, enquanto objeto de sua 

análise, deve aproximá-lo ao máximo dela. A construção do conhecimento com reflexão 

crítica se reporta à realidade concreta, à prática em movimento dinâmico, entre o fazer e 

o pensar sobre o fazer. 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 
tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. [...] 

Por outro lado, quanto mais me assumo como estou sendo assim, mais me 

torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do estado da curiosidade 

ingênua para o da curiosidade epistemológica (FREIRE, 2011). 

 

 O exercício da prática reflexiva, segundo Zeichner (1993), deve resultar, 

também, no compromisso com a reflexão, enquanto prática social, tendo em vista 

mudanças institucionais e sociais. Para isso, os futuros profissionais devem se tornar 

tanto consumidores críticos de investigação, quanto pessoas capazes de participar de sua 

criação. O mesmo autor também lança mão das ideias de Dewey como apoio para 

muitas de suas proposições. Uma delas é a de que a problematização da prática é 

necessária para o início do processo de reflexão (BERBEL, 2009). 



 

 

 Para os estudantes dos dois grupos focais, é imprescindível poder refletir sobre a 

própria prática, repensando condutas e atitudes e, ao unir a teoria e a prática, percebem 

que o conhecimento se torna mais compactado e isto reflete em uma pratica mais 

humanizada, individualizada e pensada. 

 

5.2.2  Ser capaz de expressar o próprio conhecimento 

[...] é você ter a oportunidade de expor o teu pensamento, de colocar aquilo 

que você também tem como conhecimento, oportunidade de refletir e 

discutir e construir algo novo (Grupo A). 

[...] você sendo crítico e reflexivo, você vai refletir sobre aquilo e expor a 

sua opinião também (Grupo A). 

 Podemos observar, através das falas acima, que o conceito de reflexivo perpassa 

a possibilidade do estudante expor as suas opiniões e agregar seus conhecimentos 

prévios para modificar uma prática profissional.  

 Por conseguinte, no âmago da teoria da assimilação está a ideia de que se 

adquirem novos significados através da interação de novas ideias (conhecimentos), 

potencialmente significativas, com proposições e conceitos anteriormente apreendidos. 

Este processo interativo resulta em uma alteração, quer do potencial significado das 

novas informações, quer do significado dos conceitos ou proposições aos quais estão 

ancoradas e cria, também, um novo produto ideário, que constitui o novo significado 

para o aprendiz (AUSUBEL, 2003). 

 A partir das sessões tutoriais, os estudantes precisam aprender a se colocar e 

defender os pontos de vista, baseados em autores que, por vezes, nas sessões tutorias 

divergem por linhas de pensamentos diferentes. Aprender a defender um ponto de vista, 

embasado na literatura, traz ao estudante um empoderamento e conhecimento sobre os 

diversos pontos de vista. Quando surge, porventura, uma divergência de condutas em 

algum dos cenários de aprendizagem, torna-se mais fácil para os estudantes trazerem 

discussões baseados na literatura estudada e fomentarem discussões sobre o que já 

conhecem e o novo que se apresenta diante deles. 

 

5.2.3  Aprender a questionar 

 



 

 

 Aprender a questionar foi outro entendimento notado por alguns estudantes 

diante do mesmo questionamento, como é percebido nas seguintes falas: 

 

Sendo crítico e reflexivo a gente aprende a questionar [...] Por que você fez 

isso? Por que você fez aquilo? Será que isso é correto? Será que não 

poderia ser de outra forma? (Grupo A). 

 

O bom profissional crítico e reflexivo, ele, na vivência dele, no trabalho ou 

no estudo, ele olha as coisas de uma forma diferente. Tudo ele quer saber 

porquê, se realmente é aquilo [...] ele pergunta para si mesmo se está sendo 

correto no que ele tá fazendo, na conduta dele (Grupo A). 

 

Eu acho que ser crítico e reflexivo é saber o que você está fazendo. É tipo 

assim, não ser submisso. Você tem que saber o que é certo e o que não é 

certo e fazer o certo (Grupo B). 

 

Quem é técnico questiona muito mais. [...] peraí, não o que você tá me 

ensinando, não é tecnicamente correto não (Grupo B). 

 

 Os estudantes têm uma percepção de que o conhecimento é mutável, sendo 

preciso questionar para que a aprendizagem seja significativa, para que eles entendam o 

que estão estudando de verdade e saibam adequar à realidade de cada um deles. 

 Na Metodologia Problematizadora, assim como nas diversas metodologias que 

têm sua fundamentação em uma pedagogia crítica, o professor tem um papel de 

mediador da aprendizagem a ser construída pelo estudante, visto que, em uma 

aprendizagem interacionista, o professor faz a mediação entre o objeto e o estudante 

para a construção do conhecimento, na perspectiva da autonomia no processo de 

aprender a aprender. 

 Como mediador, ele deve instigar o estudante a refletir sobre a realidade em que 

está vivendo sua formação profissional, tendo como finalidade a elaboração dos 

desempenhos para a construção da autonomia no processo de busca das informações e 

transformação delas em conhecimento, além da formulação do pensamento crítico, no 

caso sobre a Enfermagem e o campo de saúde em determinados contextos (CHIRELLI, 

2002). 



 

 

 Nem sempre essa mediação se torna um papel fácil mediante a personalidade de 

cada estudante. Uns possuem maior capacidade em verbalizar aquilo que apreenderam 

ao longo do estudo, outros apreendem de modo satisfatório para a construção de seu 

próprio conhecimento, mas têm dificuldades em verbalizar. Algumas vezes, os 

conteúdos divergem e cabe ao professor mediar um debate de ideias a fim de promover 

entre os próprios estudantes questionamentos suficientes para que determinados 

conceitos ou conteúdos sejam desprezados em detrimentos a outros. Esse fato, 

geralmente, se dá quando a busca de conhecimentos é feita em fontes inadequadas de 

estudo, como sites e revistas não científicas e livros desatualizados.  

 A pedagogia crítica tem componentes éticos, políticos e metodológicos e 

animam os seres humanos como sujeitos do processo. Um sujeito com consciência 

crítica se reconhece no mundo e muda. Ele obtém essa consciência através de uma 

educação dialógica, com relações horizontais estabelecidas e na qual o conhecimento é 

reflexivo e questionável.  

 

5.2.4  Ter uma visão holística sobre o paciente. 

 

Então, você vai ser um enfermeiro que vai ver o paciente como um todo e 

saber dar resolutividade para aquele problema dele (Grupo B). 

Você, junto com a equipe, avalia o que você vai fazer e avaliando o 

paciente como um todo e como ser único (Grupo B). 

 

Eu acho assim também, olhar o paciente como um todo. Exemplo não é só 

tratar a patologia, e sim tratar a pessoa que tem a patologia (Grupo B). 

 

A gente abrir o nosso olhar é olhar o paciente e ver ele assim, de uma 

forma mais abrangente, ver ele como um todo (Grupo B). 

 

 Para os estudantes entrevistados, a possibilidade de poder olhar o paciente, além 

do problema que ele apresenta, os torna críticos e reflexivos. A visão holística sobre o 

paciente perpassa também a categoria anterior e os permite transformar uma prática 

profissional. 



 

 

 Quanto à visão holística, esta se trata do desenvolvimento de uma visão do ser 

humano, inserido em um contexto biopsicossocial, como um ser singular, que traz 

consigo uma história de vida, impregnada de valores culturais, vivenciando um 

momento em que, normalmente, se encontra fragilizado pelo seu problema de saúde e 

pela própria situação imposta pela internação, ou seja, é uma fase no qual o indivíduo é 

retirado de seu cotidiano e passa a obedecer às regras institucionais. Segundo o 

dicionário Aurélio (1993), holístico se refere ao que dá preferência ao todo ou a um 

sistema completo e não à análise e à separação das respectivas partes componentes. 

 Poder olhar o paciente de modo integral, e não apenas o problema que ele 

apresenta, é, para os estudantes, uma forma de ser crítico e reflexivo. Olhar as condições 

de moradia, lazer, trabalho e qualidade de vida traz uma maior resolutividade mais 

efetiva ao problema apresentado. 

 Para o grupo focal B, é uma possibilidade de poder intervir de modo mais eficaz, 

agindo na promoção, prevenção e não apenas na recuperação e reabilitação da saúde. É 

uma condição que permite avaliar o paciente de modo integral, ampliando a visão do 

profissional. 

 

5.3 PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A RELEVÂNCIA DA 

METODOLOGIA ATIVA PARA A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO. 

 

 Os depoimentos foram organizados a partir da distinção entre aspectos positivos 

e negativos acerca do tema, tendo surgido as seguintes falas como aspectos positivos: 

 

5.3.1  Capacita o enfermeiro a aprender a aprender 

 

Porque na nossa prática, depois de formado, a gente não vai ter a pessoa 

dando todo o conhecimento pra gente [...] então tem esse ponto positivo, a 

gente corre atrás, a gente procura aprender (Grupo A). 

 

[...] a autonomia e também busca do conhecimento constante, que a gente 

vai estar sempre se atualizando (Grupo A). 

 

De positivo, eu vejo a busca do saber o tempo todo. Você tem que aprender, 

você tem que estudar, você tem que ler (Grupo A). 



 

 

 

Eu acho essa metodologia muito boa [...] essa questão de aprender a 

buscar tudo é ótimo (Grupo A). 

 

O positivo é que você é responsável pelo seu conhecimento, acho que o 

método te instiga a fazer isso (Grupo A). 

 

Eu acho o lado positivo que a gente mesmo busca o nosso próprio 

conhecimento, então está sempre atualizado (Grupo B). 

 

O lado positivo é que a gente tem que correr atrás. Quem faz a escola é o 

aluno, não é o professor que vai te modificar. É você (Grupo B). 

 

Eu acho o método bom. Eu pegava, eu lia o que era proposto, eu ia lendo 

com calma e eu acho que conseguia absorver muito mais do que se tivesse 

um professor jogando um monte de informação (Grupo B). 

 

Eu acho o método excelente. Não é perfeito, mas acho excelente a gente não 

ficar limitado ao conhecimento do professor. A gente aprendeu a buscar o 

conhecimento sozinho e conhecimento seguro (Grupo B). 

 

 Os participantes debateram amplamente sobre a relevância da Metodologia 

Ativa na formação do enfermeiro. A autonomia na busca do próprio conhecimento, mais 

uma vez, veio à tona na fala dos estudantes, sendo visto como um ponto positivo na 

formação dos mesmos. É válido ressaltar que a oportunidade de aprender a aprender e 

de ir à busca do próprio conhecimento, além de se tornar uma rotina na graduação, faz 

os estudantes acreditarem que será um hábito para a vida profissional deles, visto a 

necessidade de se atualizarem constantemente. 

 Quando trabalhamos em um processo de educação de enfermeiros, objetivando a 

formação e o posicionamento político, com atitudes críticas frente aos atos realizados 

enquanto profissional, a possibilidade de autonomia ocorre pela capacidade de 

elaboração da própria identidade, considerando a ampliação do pensamento crítico para 

a análise, e pela capacidade de intervenção na sociedade, ou seja, pela capacidade de 

construir projetos coletivos de mudança social, a partir das próprias experiências 



 

 

vividas, através das relações sociais que estabelece com os seres humanos nesta 

sociedade. 

 

O indivíduo torna-se sujeito, superando sua condição de objeto, à medida que 

se conquista sua autonomia de pensamento crítico. O indivíduo passa a ser 

capaz de reelaborar suas determinações externas em função de que define 

como sua vontade, considerando também os limites éticos (CHIRELLI, 

2002). 

 

 A autonomia vai muito além de buscar o próprio conhecimento. Ela perpassa a 

possibilidade de construir uma identidade. No entanto, Morin (2001) destaca que esta 

autonomia é relativa, visto que não está fundada em uma liberdade absoluta, 

emancipada de qualquer dependência, mas sim em uma autonomia que depende do 

meio em que o sujeito está inserido, sendo este biológico, cultural ou social. Portanto, a 

autonomia de uns significa a perda de liberdade e opções de outros, pois os sujeitos ao 

viverem em sociedade estabelecem relações com intersubjetividade, considerando a 

ética e o respeito ao outro. 

 A autonomia do profissional também está relacionada ao conhecimento para a 

tomada de decisão. Caso tenha acesso à informação e ao desenvolvimento da 

capacidade de aprender a aprender, o aluno/profissional transforma a informação em 

conhecimento humanitário e a profissão através das relações. Isto possibilita a 

ampliação da capacidade de análise e de decisão (ibidem). 

  

5.3.2  Capacita o enfermeiro para associar teoria à prática 

 

 Outro ponto discutido pelos estudantes como positivo é associação entre teoria e 

prática, o que torna o estudo mais significativo e mais fácil de apreender. 

 

 É um método que consegue ”linkar” essa parte do aprendizado com o 

estágio. Você tem que estar utilizando aquilo que você aprendeu, então é 

muito bom (Grupo A). 

 

 Ter integração entre os cenários de aprendizagem torna a aprendizagem mais 

didática e significativa para os estudantes. Logo, após as discussões no cenário tutorial, 

se o estudante treinar as habilidades referentes à situação-problema estudada e, em 



 

 

seguida, conseguir visualizar no campo de estágio uma situação real, tornará muito mais 

significativo para o mesmo e, por conseguinte, mais fácil aprender.  

 É importante estabelecer parcerias para construir e produzir conhecimento, para 

socializar e discutir, tendo o estudante como sujeito ativo do processo educacional e o 

professor como aquele que faz mediações por busca de novos espaços, a fim de 

oportunizar situações que despertem inovação e criatividade. Devido ao elevado fluxo 

de informação, é importante ser crítico, mas também seletivo, partindo-se do 

pressuposto de que nem todos têm o discernimento sobre o que fazer com ela, muitas 

vezes, selecionar a informação mais adequada à realidade torna-se uma tarefa difícil 

(ZATTAR, 2007). 

 É imprescindível, para tanto, que os docentes, que compõem a equipe, tenham a 

interação interdisciplinar para que em qualquer que seja o papel que ele (docente) esteja 

executando, seja tutor, preceptor ou instrutor, e os diversos cenários de aprendizagem 

possam estar integrados, sendo a tarefa árdua, mas possível. Há, na gama de 

oportunidades de cenários, alguns riquíssimos de aprendizagem, mas que ao ser 

ofertado ao estudante é preciso estar atento ao grau de complexidade e ao nível de 

aprendizagem. Quando a teoria e a pratica vêm atrelados, e não apenas justapostos, a 

assimilação e a compreensão se dão de forma mais efetiva como dizia Morin (2011): 

 

O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É 

preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram 

sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio 

contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia. 
 

 Dentre os aspectos considerados negativos da metodologia para a formação do 

enfermeiro, destacou-se o papel do tutor como primordial, onde, muitas vezes, o mesmo 

não é enfermeiro ou simplesmente não está capacitado para a execução do método. 

 

5.3.4 Tutoria interdisciplinar 

 

 Para a minoria dos estudantes, o fato de possuir tutores de outras áreas de 

graduação, ou seja, graduados em outra área que não a Enfermagem, torna o processo 

de ensino-aprendizagem mais amplo, mais dinâmico, sendo assim um ponto positivo. 

 



 

 

Ter tutores psicólogos, fisioterapeutas, médicos, eu acho interessante ter 

isso na Metodologia Ativa, a gente ter tutor de outras áreas, porque isso te 

abre os olhos para coisas que você não tinha reparado antes (Grupo A). 

 

 Integrar diversas profissões da área de saúde traz uma perspectiva mais ampla 

sobre o cuidado sob diversas óticas. O conhecimento mínimo sobre as questões a serem 

discutidas se torna importante para que o tutor não seja meramente um espectador da 

discussão na sessão tutorial, mas demonstre domínio. 

 Também é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa defender 

um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária e democrática. O mundo 

atual precisa de pessoas, com uma formação cada vez mais polivalente, para enfrentar 

uma sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais frequentes e onde o 

futuro tem um grau de imprevisibilidade como nunca em outra época da história da 

humanidade (SANTOMÉ, 1998). 

 Para a maioria dos estudantes, este aspecto é visto de modo negativo – por 

acharem que aos tutores não graduados em Enfermagem lhes faltam conteúdos 

específicos de Enfermagem, comprometendo o aprendizado da profissão. 

 

E aí, como pode? A gente, o curso de graduação em Enfermagem, ter tutor 

psicólogo, sociólogo [...] e como ele vai te orientar? (Grupo A). 

 

[...] mas a pessoa é especializada em determinada área, ela não tem o 

domínio de todas. E aí? Como ela vai te avaliar? Vai avaliar o que você tá 

falando, se ela não tem domínio de tudo? (Grupo A). 

 

Porque se você chegar numa tutoria falando uma coisa de nossa área e ele 

não sabe, se eu falo errado vai ficar (Grupo A). 

 

 O docente responsável por conduzir as sessões tutoriais, dentro do processo de 

Metodologias Ativas, tem um papel de facilitador da aprendizagem e é denominado 

tutor. O tutor tem papel de ativação nas discussões, devendo os grupos tutoriais serem 

pequenos em número de integrantes e o facilitador estar atento e voltado ao 

desenvolvimento das capacidades de seus estudantes, assim como ser estimulador do 



 

 

processo através de situações que propiciem a descoberta, o encantamento pelo novo e 

pela aprendizagem. 

 

O tutor/facilitador deve ter: compreensão da missão do Programa 
Educacional; conhecimento da organização e da logística do Programa 

Educacional; compreensão dos objetivos de aprendizagem da unidade 

educacional; conhecimento dos vários papéis educacionais dos 

professores envolvidos no Programa Educacional; conhecimento da 

utilidade dos vários recursos de aprendizagem e eventos educacionais; 

conhecimento dos princípios e métodos de avaliação do desempenho 

do estudante; competência em como promover: solução de problemas; 

pensamento crítico; aprendizagem autodirigida; compreensão dos 

mecanismos do relacionamento interpessoal. O tutor/facilitador deve 

possuir habilidades para: facilitar a aprendizagem: não perguntando 

diretamente, mas estimulando questões e desafiando os estudantes, 

apropriadamente; apresentando consequências das conclusões dos 
estudantes, opiniões opostas; dicas que são necessárias; indicando 

quando informações externas são necessárias, e evitando ensinar, a 

menos que o grupo pergunte por uma exceção, que seja justificada. 

Promover a solução de problemas, estimulando o pensamento crítico e 

ajudando aos estudantes (KOMATSU, 2003). 

 

 

 São muitas as atribuições do tutor, sendo necessário o mesmo ter domínio sobre 

a metodologia e como desempenhá-la de modo que todos os participantes da sessão 

tutorial alcancem o objetivo proposto pela situação-problema estudada. O tutor não 

precisa ser necessariamente especialista no assunto, mas é imprescindível que possua 

conhecimento do tema, para que possa delimitá-lo de modo a não permitir erros, que 

podem ocorrer, por exemplo, devido às fontes de estudo ultrapassadas ou equivocadas. 

O que vai definir na realidade a capacidade de um tutor “especializado” ou “não 

especializado” é a conscientização dele, no que precisa se aprofundar e buscar em 

conhecimento. O docente pode ser da mesma área de atuação, a que se propõe a 

desenvolver uma tutoria e estar completamente desatualizado, ou ser de outra área e 

buscar o conhecimento necessário para o bom desempenho do mesmo e do seu grupo 

tutorial. 

 

O tutor/facilitador é um professor que auxilia um determinado grupo a 

atingir, com sucesso, os objetivos de aprendizagem estabelecidos. 

Desenvolvendo este papel, o tutor/facilitador tem que cumprir diversas 

responsabilidades como, por exemplo, zelar pelo desenvolvimento 

satisfatório do processo de ensino-aprendizagem. Estas responsabilidades 
requerem habilidades/atitudes que o tutor/facilitador deve apresentar em 

vários graus de proficiência. Estas habilidades/atitudes incluem domínio: Dos 

princípios e prática da metodologia; Dos princípios e prática do trabalho em 

pequenos grupos; Do sistema de avaliação do estudante; Da utilização de 

recursos de aprendizagem; De liderança e organização; De concepção e 

organização curricular (KOMATSU, 2003). 



 

 

 

5.3.5 Professor/tutor sem qualificação para a metodologia 

 

Nós temos professores que não são capacitados, aí como é que vai te 

orientar? (Grupo A). 

 

[...] tem professores que não sabem adequadamente (Grupo A). 

 

Mas que pelo menos o profissional seja qualificado. Se ele for qualificado 

na nossa área, ótimo! Pelo menos que entenda um pouco o assunto, senão a 

gente fica perdido (Grupo A). 

 

 Destaca-se nas falas acima a desqualificação profissional do docente-tutor. 

Vários aspectos foram descritos – o desconhecimento do método, levando o tutor a não 

saber exatamente o seu papel;  a falta ou pouco domínio sobre a situação-problema 

estudada, gerando dificuldade na mediação do grupo tutorial e na avaliação da 

aprendizagem. 

 Tem sido fartamente repetida nos meios acadêmicos, a assertiva de que a 

qualidade do ensino está diretamente relacionada à qualidade da formação dos 

professores/tutores. Para tanto, se deve ter bem definido o papel do tutor dentro da 

tutoria, que transcende a especialidade, adquirindo competência de instrumentalizar. 

Superando assim, conceitos de que o papel do tutor é meramente técnico (TERRA, 

2010). 

 A tutoria se justifica e se consolida, fundamentalmente, na possibilidade de 

elaborar coletiva e criticamente as experiências de aprendizagem como oportunidade 

ímpar para que professores e alunos se articulem de forma efetiva e organizada para 

conhecer e produzir conhecimento, potencializar capacidades individuais e coletivas e 

compreender os mecanismos de superação das dificuldades de aprendizagem. 

 

5.3.6  Professor/tutor omisso 

 

 Embora a gente corra atrás, a gente sente falta do professor dando alguns 

toques, [...] aí você, mais uma vez, vai continuar estudando sozinho e talvez 



 

 

vá continuar não alcançando aquele ponto, [...] a gente não tem um suporte 

por trás de um professor para te instruir (Grupo A). 

 

[...] tem professor que se esconde e não quer te ensinar. Mesmo que você 

chegue com uma dúvida, ele fala assim: “Não, vai pesquisar” (Grupo A). 

 

Eu senti muita dificuldade nesta metodologia, por conta mesmo de você ser 

induzido a procurar o teu caminho e você não ter ali a orientação 

necessária pra você construir aquilo que você precisa. [...] você vai lá e 

pesquisa, mas você é leigo no assunto, [...] você, às vezes, não tem a 

direção e a ajuda, o auxílio do tutor pra construir aquilo. Senti necessidade 

de troca mesmo com o tutor (Grupo A). 

 

 Então, essa dificuldade que eu via assim, carência de ter um professor [...] 

você se sente um pouco solto e o teu conhecimento também fica um pouco 

vago [...] eu sinto que o professor fica podado, que não pode abrir a boca 

pra te falar (Grupo A). 

 

Se vira, dá teu jeito, entendeu? Procura, busca... E a gente deixa de 

aprender (Grupo A). 

 

Muitos professores se escondem atrás do método, porque tudo bem que ele 

não vai dar aula, mas tirar uma dúvida, ele pode tirar e, muitas vezes, eles 

falam: “Não, eu não posso, você é que tem que pesquisar” (Grupo A). 

 

 Dentre as falas dos estudantes, muito se vê professores omissos, seja por 

desconhecimento do método, ou mesmo da temática a ser estudada. Em virtude disso, 

os estudantes se sentem inseguros e desrespeitados diante das dúvidas que, porventura, 

não são sanadas no estudo individualizado. Seria mesmo vedado ao tutor realizar 

esclarecimentos ou alguns profissionais sem a devida qualificação realmente se 

“escondem” atrás do método? 

 Segundo Zattar (2007), o professor é visto como alguém que estimula a 

convivência democrática e o despertar para as necessidades intelectuais e morais, 

revelando um papel de aconselhador e orientador. Com isso, professor e aluno 



 

 

interagem, organizam as atividades em conjunto, o que também exige certa autonomia 

do professor na criação de seu repertório, pois não basta transmitir a informação, ela 

tem que ser experenciada, incentivando a capacidade de julgamento e não apenas a 

memorização. Ainda segundo o mesmo autor, o papel do professor é instigar no aluno a 

busca por uma melhor qualidade de vida, tanto como indivíduo, como um ser social, 

dentro de uma visão ética e global.  

 O professor é um mediador do conhecimento que procura inserir seus alunos no 

contexto sócio-econômico-político, não esquecendo a ética no sentido de respeito ao 

outro. Portanto, não comporta mais uma postura autoritária, e muito menos mecanicista, 

e sem reflexão na educação. Ao apontar direções, o professor assume o papel de 

articulador entre o saber e a realidade, mas para isso é necessário uma formação teórica 

sólida, conforme apontada por Freira (2011) ao falar dos subsídios para uma reflexão 

crítica. 

 Corroborando a ideia de que a busca do saber em Enfermagem deve aproximar a 

prática assistencial da educacional, já que o enfermeiro utiliza o processo de ensino- 

aprendizagem em todas as suas ações de cuidado, isso requer dos profissionais 

constantes reflexões sobre as suas ações e planejamento baseado na realidade, sendo 

necessário incentivar, e adequar, as práticas educativas. Ressalta-se que, nesse processo 

ativo, a atuação do educador não é o único determinante para o sucesso das 

Metodologias Ativas, os estudantes devem ser autônomos e responsáveis pela 

aprendizagem (SOBRAL; CAMPOS, 2012). 

 A questão da diversidade nos espaços tutoriais é outro ponto importante a ser 

levado em consideração para contemplar os diferentes estilos de aprendizagem dos 

alunos, assim como suas personalidades. O professor precisa lançar mão de estratégias 

variadas e, especialmente, saber como ele aprende e o tempo que leva para essa 

aprendizagem. 

 As metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais ainda são amplamente 

utilizadas na formação dos profissionais de saúde e, nestes modelos, destacam-se a 

transferência de conhecimento pelo docente ao estudante, a supervalorização da 

formação técnica, a dissociação entre o conhecimento teórico, recebido passivamente 

pelo discente, e o contexto social em que está inserido (SOBRAL; CAMPOS, 2012). 

 Romper com esse modelo de educação é uma tarefa árdua. As Metodologias 

Ativas pressupõem uma relação dialógica entre estudantes e professores/tutores e o 

método traz o estudante no centro destas transformações, o protagonista. Passar da 



 

 

condição de passivo recebedor de informações para ativo na busca de seus 

conhecimentos é um processo difícil e, muitas vezes, doloroso para alguns estudantes. 

 Um grande desafio na prática pedagógica libertadora do professor universitário 

está em conhecer o estudante como ele realmente é, saber do que ele é capaz de fazer e, 

assim, centrar a educação nas capacidades e interesses destes estudantes. Isso implica 

em conhecer primeiro o seu próprio processo. Para descobrir o outro, é necessário 

passar pelo autoconhecimento. Só, então, o indivíduo pode colocar-se no lugar do outro 

e compreender suas reações (ZATTAR, 2007). 

 A prática pedagógica proporciona condições para a aprendizagem do estudante. 

Ao mediar a teoria e a prática, estas passam a ser vistas também como fontes de 

conhecimento por meio da experiência e da reflexão. Neste paradigma contemporâneo, 

em sua metodologia, o professor necessita desenvolver a capacidade de individualizar, 

ser curioso, ouvir, ir ao encontro do aluno e entender seu processo de conhecimento, 

para que sirva de articulador entre o saber e a ação.  

 

O processo de mudança neste paradigma sugere uma nova forma de agir. O 

professor com uma prática reflexiva, questionador, mediador e envolvido 

criticamente em um projeto educativo competente, pode transformar suas 

ideias, pensamentos, em atitudes indispensáveis à ação docente, provocando 
mudanças de metodologia e estratégias que favorecem uma aprendizagem 

transformadora (ZATTAR, 2007). 

 

 O professor ao assumir um grupo tutorial precisa, minimamente, ter 

aproximação com o conteúdo a ser discutido e com o método de ensino que se propõem 

a executar, mas, imprescindivelmente, ele precisa conhecer o grupo, saber as limitações 

e capacidades de seus estudantes, senão poderá estar fadado a sempre questionar ao 

grupo por questões que, algumas vezes, os falta compreensão devido à complexidade do 

estudo e não à falta do mesmo. Por outro lado, se o professor se perde na avaliação da 

capacidade de seu grupo, pode incorrer no mesmo erro e sempre responder aos 

questionamentos, onde os estudantes diante da mínima dificuldade preferem questioná-

lo ao invés de aprofundar o assunto. É, sem dúvida, um desafio complexo e diário, visto 

que se renova cotidianamente, mas fundamental para bom êxito de qualquer 

metodologia, sobretudo as Metodologias Ativas. 

 Toda essa gama de dados e indagações fica resumida em parte de uma fala 

durante a coleta de dados que soou como um desabafo pelo tom e pelo desejo do 

estudante. 



 

 

 

5.3.7  O fator tempo como inimigo 

 

 Dentre os pontos tidos como negativos, os estudantes concluíram que o tempo 

para que todos os assuntos sejam vistos com o devido aprofundamento é muito curto e 

dificulta a aprendizagem. 

 

O lado negativo é que eu acho que fica muita coisa para trás, por ter pouco 

tempo (Grupo B). 

 

O ponto negativo é porque muitas coisas são jogadas, assim, em curto 

espaço de tempo para você poder processar (Grupo B). 

 

O lado negativo é de ser essa correria que é e misturar muitas patologias 

também (Grupo B). 

 

O lado negativo é realmente a falta de tempo, tudo é muito corrido (Grupo 

B). 

 

 Para os alunos, a falta de tempo quanto à abordagem de todos os conteúdos é um 

ponto de incertezas e fragilidade apontada pelo método, segundo a visão dos mesmos. 

 Através da estrutura modular, o currículo do UNIFESO para o curso de 

graduação em Enfermagem busca ressaltar a importância equivalente aos determinantes 

de saúde e doença com indissociabilidade das bases biológicas, psíquicas, sociais e 

ecológicas e para o atendimento deste pressuposto, a proposta curricular está 

contextualizada em uma visão voltada à integralidade e à interdependência do ser 

humano. Ao inserir os estudantes no contexto da vida real, nos cenários de estágio, 

começa-se a despertar neles a visão crítica e reflexiva sobre as condições de vida e 

saúde da comunidade, levando-os a buscar alternativas de cuidado (ALBUQUERQUE 

et al, 2008). 

 E com esta estrutura curricular se busca o fortalecimento dos quatro pilares da 

educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

A partir de tal perspectiva, nem todas as disciplinas são vistas isoladamente e passam a 

serem orientadas por competências. O currículo por competências visa à formação de 



 

 

um profissional capaz, capaz de ser e de fazer, para o exercício da profissão. A 

competência, segundo Albuquerque (2008), permite mobilizar conhecimentos e 

esquemas a fim de enfrentar determinada situação e reflete a capacidade de lançar mão 

dos mais variados recursos de forma criativa e inovadora no momento e de modo 

necessário. Construir uma competência significa aprender a identificar e a encontrar os 

conhecimentos pertinentes. 

 Mas para os estudantes fica a insegurança por não estarem passando pelas 

disciplinas isoladamente e o “medo” de não estarem aprendendo o necessário para o 

exercício da profissão. 

 

5.4 PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO 

MÉTODO DA PROBLEMATIZAÇÃO NO ESPAÇO DE TUTORIA PARA A 

FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CRÍTICO E REFLEXIVO. 

 

5.4.1 Espaço de ricas discussões 

 

 Todos os estudantes responderam que o espaço tutorial é, inegavelmente, um 

espaço de ricas discussões e contribuições para a formação profissional.  

 

Sim, cada um traz uma experiência diferente, com condutas diferentes. A 

gente acaba observando qual é a mais correta, qual não é, então, se teria 

outra opção (Grupo A). 

 

Sim, até essa questão e como a gente aprende mais em tutoria quando o 

professor, o tutor, não dá muito conteúdo pra gente, que acaba aprendendo 

pelo nosso conhecimento ou pelo que cada um traz. Você é tão crítico ali 

com os colegas de turma, de tutoria, que acaba que na sua prática você vai 

questionar todos os outros profissionais que estão atuando com você 

(Grupo A). 

 

 Acho que um momento muito rico, onde ocorre a troca de conhecimentos, 

das vivencias, pra você tomar uma postura do certo, se o que você está 

fazendo é certo, errado e se pode melhorar (Grupo A). 

 



 

 

 Os estudantes de acordo com as falas sentem no espaço tutorial um espaço de 

troca, onde questionam o estudo dos colegas, as condutas diante das situações-problema 

estudadas, trazem o conhecimento prévio e é onde reafirmam ou desmistificam um 

saber pré-existente e com base nas discussões e em literatura consolidam os seus 

próprios saberes. 

 A problematização, como estratégia de ensino-aprendizagem, tem o objetivo de 

alcançar e motivar o discente, pois diante do problema ele se detém, examina, reflete, 

relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. Na problematização, o 

sujeito percorre algumas etapas e, nesse processo, irá refletir sobre a situação global de 

uma realidade concreta, dinâmica e complexa, exercitando a práxis para formar a 

consciência da práxis. Problematizar, portanto, não é apenas apresentar questões, mas, 

sobretudo, expor e discutir os conflitos inerentes e que sustentam, ao problema. Para 

Freire, o núcleo temático do problema não deve ser explícito, contudo deve dar 

possibilidades significativas de análise, evitando-se enigmáticas e/ou rápidas conclusões 

(MITRE, 2008). 

 As sessões de tutoria têm como objetivo estimular o estudante a conquistar 

autonomia para a busca da informação científica, a partir dos problemas apresentados, 

por meio do estudo individual e em equipe de forma regular. Nos encontros dos grupos 

tutoriais, o estudante tem a oportunidade de vivenciar o processamento da situação- 

problema em um pequeno grupo, devendo cumprir o papel de ativação no processo de 

reflexão e teorização do grupo, favorecendo a explicitação dos saberes prévios do 

mesmo frente à situação apresentada, à identificação das necessidades de aprendizagem, 

com vistas ao desenvolvimento de capacidades, para melhor enfrentar o problema 

apresentado e à construção de novos significados e saberes que levem ao alcance dos 

objetivos predeterminados pelo grupo (COA, 2012). 

 

5.4.2  Espaço onde se aprende a trabalhar em equipe 

 

Contribui porque leva a pensar em cima das questões, a levantar hipóteses, 

levantar coisas, que na sua prática você também tem como fazer isso, tem 

que levantar hipóteses a respeito das coisas pra saber se tá certo, pra saber 

se tá errado (Grupo A). 

 



 

 

Contribui porque são várias fontes de conhecimento, né? Cada um traz, o 

que a gente aqui consegue montar um parâmetro só, uma coisa só, mais que 

vêm de vários conhecimentos (Grupo A). 

 

 Acho que é um momento onde a gente realmente tem a oportunidade de 

ouvir alguma coisa e de solidificar aquilo que você tem, aquilo que você 

procurou, aquilo que você pesquisou. É momento que você tem pra 

construir ali a base do seu conhecimento (Grupo A). 

 

 Os estudantes reconhecem a contribuição deste espaço de aprendizagem e lhe 

atribuem significado. Sabem exatamente o seu papel como parte de uma Metodologia 

Ativa, centrada no próprio estudante, identificando a troca de conhecimento e o debate 

como uma fonte determinante para uma aprendizagem crítica e reflexiva e, também, a 

importância profissional de saber trabalhar em equipe. 

 O grupo tutorial é desenvolvido no âmago de um grupo constituído por 8 a 12 

estudantes e mais um tutor – que é importante para o desenvolvimento das habilidades 

de cooperação, aspecto fundamental para o trabalho em equipe. Vale ressaltar que o 

grupo de tutoria consiste em um fórum de discussão – um genuíno laboratório – no qual 

se possibilita uma aprendizagem sobre a interação humana, constituindo-se em uma 

oportunidade para aprender a ouvir e assimilar críticas (SIQUEIRA, 2009). 

 Portanto, um espaço de trocas, de responsabilidades e de respeito, onde cada um 

detém parte de um conhecimento maior, que vai se construindo nas discussões e nas 

vivencias de cada um. Quando em um grupo tutorial um ou mais estudantes deixam de 

contribuir nas discussões, todo o grupo tutorial perde porque os debates ficam 

empobrecidos de fontes diversificadas, de interpretações diferenciadas, além dos 

membros do grupo, que buscaram conhecimento, se sentirem desrespeitados. O trabalho 

em equipe deve ser valorizado e o grupo deve atribuir a cada membro a 

responsabilização pelo desenvolvimento das sessões tutoriais. 

 

5.5 A PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS 

CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM UTILIZADOS NO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM PARA A SUA FORMAÇÃO. 

   

5.5.1  Cenário de Aprendizagem Prático - IETC 



 

 

 

 Para os estudantes do grupo focal A, os cenários de aprendizagem, onde a 

pratica é exercida, ou seja, o estágio, também denominado Integração Ensino Trabalho - 

Cidadania – IETC, é o cenário que melhor contribuiu para a formação profissional 

deles, uma vez que corresponde a um cenário onde os problemas emergem, precisando 

os mesmos buscar conhecimento teórico para embasar suas práticas profissionais. 

 

No IETC, você vê a necessidade do usuário e, aí, você sabe aquilo que tem 

a necessidade de buscar e de praticar (Grupo A). 

 

Para mim, o que fez a diferença foi o IETC, porque me fez buscar 

conhecimentos que me incomodavam (Grupo A). 

 

Para mim, também, foi o IETC, que foi onde eu vi que não sei nada e é, 

claro, a gente aprende muito mais na prática (grupo A). 

 

  A Integração Ensino Trabalho - cidadania se refere à interface entre ensino e o 

trabalho, a partir do qual se busca inserir profissionais de saúde, docentes e estudantes 

na estratégia de educação permanente, com o intuito de qualificar a formação e 

fortalecer o SUS. Pela adoção de módulos de prática profissional, as atividades de IETC 

são semanais e começam já no primeiro período de formação. Logo, o estudante tem 

maior aproximação e compromisso com a realidade social e a saúde da população 

(COA, 2009). 

 Os cenários de prática são diversificados, perpassando unidades básicas de saúde 

da família, escolas, empresas, indústrias e serviços de atenção secundária e terciária de 

saúde, crescendo em complexidade de acordo com o avanço dos períodos acadêmicos. 

A ideia é diversificar os cenários, baseado nas demandas da comunidade e dos serviços, 

de forma que os estudantes possam ser responsáveis por planos de intervenção, que 

considerem necessidades dos sujeitos. Neste sentido, segundo Albuquerque (2008), os 

cenários de prática profissional IETC assumem a conotação de espaços de interseção 

entre o mundo do trabalho e o mundo do ensino. 

 E para os estudantes sem formação prévia na área de saúde – grupo focal A, 

criar oportunidades nestes espaços é crucial para a integração dos conhecimentos 



 

 

teóricos com a prática assistencial e pressupõe uma articulação efetiva em nível 

individual e coletivo. 

 

5.5.2 Cenário de Aprendizagem Prático – LH 

 

 Alguns estudantes consideram o Laboratório de Habilidades - LH como um 

cenário fundamental para o crescimento e aperfeiçoamento profissional. Apesar de, 

também, ser um cenário de prática, diferencia-se dos demais cenários por conter práticas 

simuladas, sendo um espaço garantido aos estudantes para que simulem todas as 

técnicas a serem executadas no campo de prática profissional. 

 

Na parte prática, o cenário mais importante é o LH (Grupo A). 

 

O LH nos dá a base prática para podermos exercer o IETC (Grupo A). 

 

Eu não tinha experiência em hospital, então, o que me salvou foi realmente 

o LH (Grupo A). 

 

Mas o que me deu a base foi o LH (Grupo A). 

 

 O Laboratório de Habilidade tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades 

articuladas às situações-problema processadas e às demandas das atividades da 

Integração Ensino Trabalho - Cidadania. Essas habilidades estão na área da 

comunicação e das destrezas manuais e sensitivas. Cabe ressaltar que o 

desenvolvimento das habilidades não se faz de forma isolada. Ele está contextualizado 

na lógica da construção das competências. Portanto, as técnicas desenvolvidas nesse 

laboratório exigem um embasamento cognitivo do estudante.  

 As atividades, realizadas no Laboratório de Habilidades, incluem: 

desenvolvimento de técnicas de entrevista, anamnese e exame físico, além do uso de 

alguns instrumentos da propedêutica. Outras técnicas também são desenvolvidas como 

administração de medicamentos por diferentes vias, técnicas de higiene, curativo e 

imobilização, cateterismos, manobras de reanimação cardiopulmonar, entre outras. Cabe 

ressaltar que essas habilidades são desenvolvidas com crescimento na complexidade dos 



 

 

períodos e articuladas com os outros espaços de construção do conhecimento (COA, 

2009). 

 Participar de atividades simuladas no LH traz ao estudante maior destreza para o 

emprego de determinadas técnicas. Com a simulação, vai se aperfeiçoando o psicomotor 

e a postura diante de determinadas situações e favorece uma atitude mais proativa 

dentro do estágio de prática assistencial propriamente dito. O estudante se torna mais 

seguro e propenso a executar as atividades propostas a ele. 

5.5.3  Cenário de aprendizagem teórico – Tutoria 

 Para os estudantes do grupo focal B, o cenário de aprendizagem tutoria é o que 

mais contribuiu para a formação profissional deles, devido ao fato de já estarem 

exercendo a Enfermagem em nível técnico e conseguirem realizar muitas das técnicas 

executadas por enfermeiros, mas não saberem muito além do procedimento técnico. 

Eu acho que a tutoria, no nosso caso aqui, por sermos técnicos de 

Enfermagem, é o ponto-chave, porque a gente sai dali com o conhecimento 

maior do que a gente tinha (Grupo B). 

Para mim, é a tutoria, porque é onde a gente adquiriu o conhecimento. O 

IETC é importante, mas lá eu levei o que ouvi na tutoria (Grupo B). 

Eu acho a tutoria, inclusive quando a gente discutia algum caso, a gente no 

hospital vivia um caso semelhante (Grupo B). 

É na tutoria que fez com que a gente tivesse conhecimento para analisar, 

porque na nossa experiência como técnico, antes de entrar na faculdade, 

muita coisa a gente não entendia porque o enfermeiro fazia assim (Grupo 

B). 

Para mim, o que mais favoreceu foi a tutoria realmente, porque a gente vai 

ali, a gente estuda e lá vamos botar em prática (Grupo B). 

 A construção de novos significados ocorre pelo confronto entre os saberes 

prévios do grupo e as novas informações e experiências consideradas válidas. A 

articulação entre esses novos saberes e a situação-problema que os desencadeou 

possibilita contextualizar e transpor novas capacidades para outras situações da 



 

 

realidade. A construção de novos significados na discussão das situações-problema e 

relatos de prática, a partir das questões de aprendizagem, à luz das novas informações 

trazidas pelo grupo, deve considerar a natureza, relevância e evidências que permitam 

uma análise crítica, tanto das fontes como da própria informação (COA, 2008). 

 Na tutoria, cenário este que já foi amplamente discutido neste estudo, durante a 

discussão das situações-problema, os estudantes trazem os conhecimentos prévios de 

situações, até cotidianas para eles. Após os estudos, passam a compreender o motivo de 

determinadas técnicas e entender o processo de saúde e doença. Assim, os estudantes 

deixam de realizar tarefas mecanicamente e passam a refletir sobre a própria prática, 

com muita consciência sobre a mesma. A tutoria traz, sobretudo ao grupo que já exerce 

suas funções como técnicos de Enfermagem, um embasamento científico tão necessário 

na execução da arte de cuidar e o exercício profissional passa a ser ressignificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o desenvolvimento desta dissertação, alguns desafios foram 

evidenciados pelo estudo, como a necessidade de se pensar a formação do corpo 

docente para o sucesso na adoção da Metodologia Ativa. 

 É preciso que o corpo docente tenha domínio sobre o método, conheça sua 

aplicação e possibilidades, ressaltando que, em educação, toda mudança deveria vir 

acompanhada da necessidade de uma revisão nos conceitos de ensinar e aprender e 

desafiar o professor a buscar o desenvolvimento de competências necessárias à 

formação de uma identidade, não só profissional, mas também pessoal e social. 

 A resistência à mudança pode nascer não apenas da angústia, gerada pela maior 

autonomia no processo de aprendizagem de um corpo discente acostumado a ter um 

processo de aprendizagem direcionado, mas também da insegurança de um corpo 

docente de educadores, frente a maiores liberdades de questionamentos e 

direcionamento da discussão por parte de estudantes mais interessados e envolvidos. 

 As Metodologias Ativas não são um mero conjunto de ferramentas voltado para 

a formação profissional ou para ações educativas nos serviços de saúde. Essa 

metodologia exige uma atividade pedagógica pautada em objetivos bem definidos, 

considerando suas principais características, onde o sujeito participa ativamente do 

processo de ensino aprendizagem e busca o saber e se apropria do conhecimento para 

refletir, criticamente, sobre o que aprendeu e realizar ações transformadoras na 

realidade em que atua. 

 Outro desafio é na implantação das Metodologias Ativas, há a necessidade de 

estudos avaliativos para que possíveis falhas na mesma possam ser sanadas e, 

principalmente, permitam a divulgação destas avaliações e possíveis limitações 

encontradas para que a experiência possa ser experenciada, sem a necessidade de se 

repetir os mesmo erros. 

 A utilização da Metodologia Ativa, com um currículo integrado e orientado por 

competências, propicia aos estudantes uma aproximação clara com o preconizado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Enfermagem, 

favorecendo uma qualificação mais voltada para as necessidades do SUS. 

 O novo paradigma educativo aponta para a formação de alunos críticos e 

questionadores, mas, sobretudo, reflexivos sobre a própria prática e aliados à 

qualificação do professor como articulador entre o saber e os problemas da vida real. 



 

 

Deste modo, a problematização lança mão de pensamentos pré-elaborados para 

aprender a pensar e raciocinar sobre ele e para a resolução dos problemas é importante o 

estudo individual para a retenção dos conhecimentos, enquanto no debate em grupo este 

conhecimento apenas se aprimora e se solidifica. 

 Os aspectos positivos relacionados ao uso da Metodologia Ativa 

Problematizadora no curso de graduação em Enfermagem são reconhecidos pelos 

estudantes, onde a maioria deles considerou o método mais rico em discussões, mais 

dinâmico e mais capaz de oferecer autonomia na aprendizagem, embora ainda sintam 

falta de receber o conhecimento de modo expositivo e transmissional por parte de 

professores, que possuem ampla experiência profissional e sentem furtados neste 

sentido de compartilhamento de experiências. 

 Os alunos do grupo focal A e B reconheceram a importância dos cenários de 

aprendizagem, mas cada um deles vê maior importância em cenários diferentes de 

aprendizagem. 

  Para os estudantes do grupo focal A, onde os alunos foram selecionados por 

questões de oportunidades de encontros mais oportunos e não possuírem formação 

técnica na área de saúde, o cenário de aprendizagem prático é o considerado por eles 

mais importante para a formação profissional, pois é onde eles visualizam as questões 

teorizadas nas sessões tutoriais, sendo tanto o Laboratório de Habilidades – LH, com as 

atividades sendo simuladas e priorizando uma postura profissional e desenvolvimento 

de habilidades psicomotoras, quanto o IETC- Integração Ensino Trabalho - Cidadania, 

onde se executam os estágios e se desenvolvem as habilidades práticas inerentes à 

profissão de Enfermagem. 

 Para os estudantes do grupo focal B, com formação prévia na área de saúde e 

exercendo as atividades de técnicos concomitantes com a graduação em Enfermagem, o 

cenário de aprendizagem teórico tutoria foi o cenário mais significativo, por permitir 

uma discussão mais ampla e uma descoberta sobre as diversas temáticas, disparadas 

pela situação problema. Para este grupo de estudantes, entender o que diariamente veem 

nas suas práticas cotidianas é como desvelar verdades. O que antes era feito 

mecanicamente passa a ser compreendido e, portanto, ter significado. 

 Promove-se um ciclo entre ação-reflexão-ação, no qual se pode observar o 

impacto no processo de aprendizagem, não apenas nos esquemas cognitivos – 

conhecimento, mas também nas habilidades – destreza, e valores – atitudes, envolvidas 

quando este estudante dispara um conhecimento na tutoria e volta novamente para a 



 

 

prática, ou seja, para os estágios curriculares. Portanto, a integração e indissociabilidade 

teoria e pratica são potencializadas e desejáveis para uma efetiva aprendizagem. 

 Ao operacionalizar a nova proposta curricular do curso de graduação em 

Enfermagem do UNIFESO em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o 

perfil do egresso é o preconizado para o profissional enfermeiro, com formação 

generalista, crítica e reflexiva, promotora de competência técnica-científica e ética- 

política, com vistas à transformação social, valorizando o ser humano em sua totalidade, 

e no exercício da cidadania, respeitando os princípios éticos e legais da profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBUQUERQUE, V. S. et al Pressuposto da Construção de um novo currículo para o 

curso de Enfermagem. Rev. Enferm. UFPE online 2(4) 462-73, out/dez 2008. 

 

AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva 

Cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Trad. Luís A. Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: 

Edições70, 1995. 

 

BATISTA, R. S. A; BATISTA, R. S. Os anéis da serpente: a aprendizagem baseada em 

problemas e as sociedades de controle. Ciência e Saúde Coletiva. v. 14, n. 4,  jul-ago, 

2009. 

 

BERBEL, N. A. N. A Problematização e a aprendizagem baseada em problemas: 

diferentes termos ou diferentes caminhos? Interface – Comunic, Saúde, Educ 2. Rio 

de Janeiro, v 2, nº 2,  1998. 

 

__________. O exercício da reflexão sobre a prática docente. Uma experiência com 

mestrandos em educação. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – 

EDUCERE III ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE PSICOPEDAGOGIA. PUCPR de 

26 a 29 de outubro de 2009. 

 

BORDENAVE, J. D; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. 30 ed. - 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Enfermagem, Medicina e Nutrição. Brasília (DF), 2001. 

 

CHIRELLI, M. Q. O Processo de formação do enfermeiro crítico e reflexivo na 

visão dos estudantes do curso de Enfermagem da FAMENA. Tese de Doutorado em 

Enfermagem – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto /USP Ribeirão Preto, São 

Paulo, 2002. 

 

COA – UNIFESO (CADERNO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA), 2009. Disponível 

em: http://www.feso.br/mkt/enfermagem.pdf. Acesso em: 09 de abril de 2012. 

 

DESAULNIERS, J. B. R. Formação, competência e cidadania. Educação & Sociedade, 

http://www.feso.br/mkt/enfermagem.pdf


 

 

Rio de Janeiro, v. 3, 1997. 

 

FESO. Projeto Político Pedagógico da Fundação Educacional Serra dos Órgãos. 

Teresópolis, 2002 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 3ªed.- 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1993. 

 

FEUERWERKER, L. C. M. Educação dos Profissionais de Saúde Hoje – problemas, 

desafios, perspectivas e as propostas do Ministério de Saúde. Revista da ABENO 

Petrópolis, RJ: Vozes, 3(1):24-27, 2003. 

 

FEUERWERKER, L.; ALMEIDA, M. Diretrizes Curriculares e Projetos Pedagógicos: é 

tempo de ação! Rev Bras Enferm, Brasília (DF), 56 (4). p.351-352, jul/ago.2003. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011. 

 

GASPARIN, J. L. Uma Didática para a pedagogia histórico crítica. 4 ed. revisado e 

ampliado – Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 

 

KOMATSU, R. S. Guia do processo de Ensino-Aprendizagem “Aprender a 

Aprender” 4 ed. Faculdade de Medicina de Marília. Marília, SP, Brasil, 2003. 

 

LEITE, M. T. S. et al. Unidade teórico-prática na práxis de um currículo integrado: 

percepção de docentes de Enfermagem na saúde da criança e do adolescente. Revista 

Brasileira de Enfermagem – REBEN v. 64, n. 4, Rio de Janeiro, Jul-Ago, 2011. 

 

MENDES, M. M. R. O ensino de graduação em Enfermagem no Brasil, entre 1972 e 

1994 – mudança de paradigma curricular? 1996. 311 f. Tese (Doutorado em 

Enfermagem) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1996. 

 

MENDES, M. M. R.; PARANHOS, V. D. Currículo por Competência e Metodologias 

Ativa: Percepção de estudantes de enfermagem. Revista Latino Americana, Ribeirão 

Preto, v. 18, n. 1, jan-fev, 2010. 

 

MINAYO, M. C. S. Violência e Saúde, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

 

__________. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. 6 ed. São 



 

 

Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1999. 

 

MITRE, S. M. et al. Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem na formação 

profissional em saúde: Debates Atuais. Revista Ciência e Saúde Coletiva Rio de 

Janeiro, v. 13, supl 2 . 2008. 

MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a forma, reformar o pensamento. 5 ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

 

__________. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2 ed. rev. - São Paulo: 

Cortez; Brasília: UNESCO, 2011. 

 

MOURA, A. Proposta de Reestruturação do Curso de Graduação em Enfermagem 

de Teresópolis. FESO, 2003. 

 

__________. Termo de Referência. Re-construção do Projeto Político-Pedagógico para 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Enfermagem. Teresópolis: FESO, 2004. 

 

PEZZI, L.; NETO, S. P. O laboratório de habilidades na formação médica. Cadernos 

ABEM, Rio de Janeiro v. 4, out/2008. 

 

POLIT, D. F.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. 3. ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

RAMOS, M. N. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? 3 ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

RODRIGUES, R. M.; CALDEIRA, S. Movimentos na educação superior, no ensino em 

saúde e na Enfermagem. Rev Bras Enferm, São Paulo, 2008. 

 

SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado.  Porto 

Alegre: ARTMED, 1998. 

 

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11 ed. rev. – 

Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 

 

SILVA, C. C.; EGRY, E. Y. Constituição de competências para intervenção no 

processo saúde-doença da população: desafio ao educador de enfermagem. Esc 

Enferm, USP,São Paulo, vol 3, nº 2, 2003. 



 

 

 

SIQUEIRA, J. R. M. et al. Aprendizagem Baseada em Problemas: O que os médicos 

podem ensinar aos Contadores.Revista Contabilidade Vista & Revista, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 20, n.3, jul/set 2009. 

 

SOBRAL, F. R.; CAMPOS, C. J. G. Utilização de metodologia ativa no ensino e 

assistência de enfermagem na produção nacional: revisão integrativa. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 46, n. 1. feb. 2012. 

 

SOUZA, A. L.; CARCERERI, D. L. Estudo qualitativo da integração ensino-serviço 

em um curso de graduação em Odontologia. Interface (Botucatu) Botucatu, v.15, n.39, 

oct./dec. 2011, Epub Aug 26, 2011. 

 

TANGI, S. et al. Integração ensino-trabalho cidadania na formação de enfermeiros. Rev 

Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS), 31(3):483-90, set. 2010. 

 

TERRA, L. A. et al. Uma investigação sobre o papel motivador do tutor de acordo com 

a visão dos alunos dos cursos de capacitação do Ministério da Saúde. In: X 

COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN UNIVERSITÁRIA EM 

AMERICA DEL SUR. Mar Del Plata 8, 9 y 10 de diciembre de 2010. 

 

ZATTAR, S. Aprender a ser reflexivo: Um desafio na formação profissional do 

professor universitário. Dissertação. (Mestrado em educação) - PUCPR. Curitiba, 2007. 

 
  



 

 

APÊNDICE A 

 

 

 Roteiro Debate – Grupo Focal  

 

 

GRUPO:  

 

 

 

 

 ENCONTRO:     DATA: ______/________/__________ 

 

1 -  O que vocês entendem por Metodologias Ativas - Problematização?  

 

2 -  O que vocês entendem por ser crítico e reflexivo? 

 

3 -  Como você identifica a relevância desta metodologia para sua formação em 

enfermeiro?  

 

 Visão positiva 

 Visão negativa 

 

 

4 -  A utilização da problematização no espaço tutorial contribui para sua 

formação crítico e reflexivo? 

 

 

 

5 -  Qual a contribuição dos demais cenários de aprendizagem, utilizados no curso 

de graduação em Enfermagem, para a sua formação profissional? 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Título do projeto: Metodologias ativas no ensino de enfermagem: contribuições para a 

formação do estudante crítico 

Pesquisador Responsável: Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares (orientador) 

Enfª Emilene Pereira de Almeida (Mestranda) 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Mestrado Acadêmico em 
Ciências do Cuidado em Saúde – MACCS. 

Nome do Voluntário (a): 
________________________________________________________ 
Idade do voluntário: _____ anos               RG:__________________ 

 

O Senhor (a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa “Metodologias ativas 

no ensino de enfermagem: contribuições para a formação do estudante crítico” de 

responsabilidade das pesquisadoras Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares e Enfª Emilene Pereira 

de Almeida que visa caracterizar o processo de formação da identidade do aluno do Curso de 

graduação em Enfermagem do UNIFESO. Sua seleção ocorreu por ser aluno do regularmente 

matriculado no curso. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem. O objetivo desse estudo é: Avaliar de que 

maneira as metodologias ativas contribuem para a formação do enfermeiro crítico. 

Pesquisadora: Cláudia Mara de Melo Tavares                                 Emilene Pereira de Almeida 

E-mail: claumara@vr.microlink.com.br                                            E-mail: mialmeida@pop.com.br 

 

Eu, __________________________________________, RG nº. ___________________ 
declaro que entendi os objetivos do meu consentimento para a realização da pesquisa acima 

descrita e concordo em participar, como voluntário (a). 

 

 

Niterói, ____ de ____________ de 2012. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

mailto:claumara@vr.microlink.com.br
mailto:mialmeida@pop.com.br
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