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RESUMO 

 
A formação do enfermeiro a partir dos anos 80 do século XX, tem como 
referência uma nova forma de se pensar a saúde/enfermagem. Essa 
modificação é fruto das lutas em torno do Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira (MRSB), e de forma especial, na enfermagem, do Movimento 
Participação (MP). O MP questionava a forma autoritária e a defesa dos 
interesses do estado brasileiro pela Associação Brasileira de Enfermagem 
(ABEn), ademais, percebia a necessidade de inserção da categoria nas lutas 
em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, comprometida com a 
transformação dos modos de andar a vida dos sujeitos  e afirmação da 
categoria enquanto prática social e política que favorecesse a lógica de 
pensamento contra-hegemônico na/para a enfermagem e os sujeitos sociais. 
Assim, rompe-se com a prática da enfermagem tecnicista, hospitalocêntrica, 
individual e curativa, e da postura política de submissão aos ideais do estado 
capitalista. O objetivo central foi explicitar o compromisso político que permeia 
a formação do enfermeiro no espaço da espaço da Faculdade de Enfermagem 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN). O estudo 
buscou visualizar o objeto considerando sua especificidade, suas 
determinações históricas concretas e as relações institucionais e organizativas 
que permeiam as possibilidades de valorá-lo, analisá-lo, interpretá-lo e 
reconstruí-lo. A coleta de dados se deu a partir de grupo focal com discentes 
concluintes do nono (9º) semestre na FAEN/UERN. Podemos apreender como 
principais resultados que de forma geral, a concepção de formação política 
pensada pelo alunado vai ao encontro do que encontramos nas bases de 
dados, ou seja, da prática política da enfermagem compreendida enquanto 
militância. Além disso, entendemos que avançamos na incorporação Projetos 
Políticos Pedagógicos (PPP) das concepções difundidas pelo MRSB e MP, que 
assume o compromisso com a transformação dos serviços de saúde e da 
realidade social. No entanto, quando transformada em gesto, as concepções 
do PPP e a prática pedagógica continuam alicerçadas e reforçando o modelo 
biomédico fragmentador do homem. Essa prática demonstra a postura política 
construída e materializada nesse espaço de aprendizagem, que vem 
reforçando as desigualdades sociais e o modelo biomédico, fragilizando a 
implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) pensado pelo MRSB. O fato 
anterior demonstra o papel central que o conhecimento técnico teve ao longo 
da história da saúde/enfermagem e que hodiernamente ainda se sustenta, 
apesar de avançarmos nas políticas públicas de saúde e nas políticas de 
educação para a saúde/enfermagem. Compreendemos aqui que a concepção 
desvirtuada de formação política apresentada enquanto resultado nessa 
pesquisa vem enfraquecendo a (co)responsabilidade do papel transformador 
da enfermagem diante da realidade social. Desta feita, é premente a 
necessidade debruçarmo-nos sobre as bases teórico-metodológicas que 
norteiam o processo de formação do enfermeiro. Destarte, entendemos a 
necessidade de aclarar as concepções sobre formação política na/para a 
enfermagem, compreendendo-a enquanto resultado de um projeto de 
sociedade que verse sobre a equidade dos modos de andar a vida dos sujeitos, 
entendendo este enquanto direito de todos. 
 



DESCRITORES: Educação em Enfermagem. Formação. Política. 



ABSTRACT 

 

Nursing education from the 80s of 20th century, has reference to a new way of 
thinking about health / nursing. This change is the result of struggles around the 
Sanitary Reform Movement (MRSB – in portuguese), and in a special way, in 
nursing, the Movement Participation (MP - in portuguese). The MP questioned 
the authoritarian manner and to protect the interests of the Brazilian state by the 
Brazilian Association of Nursing (ABEn in portuguese), in addition, realized the 
need for insertion of the category in the struggle towards a more just and equal 
society, committed to the transformation of modes floor of the subjects' lives 
and affirmation of the category as a social practice and policy favoring counter-
hegemonic thinking logic in/for nursing and social subjects. Thus, breaks up 
with the practice of nursing technicist, hospital-centered, individual and curative, 
and submission policy stance to the ideals of the capitalist state. The main 
objective was to explain the political commitment that permeates nursing 
education within the space of Nursing College of the State University of Rio 
Grande do Norte (FAEN/UERN). The study sought to visualize the object 
considering its specificity, its concrete historical determinations and the 
institutional and organizational relationships that permeate the possibilities of 
value it, analyze it, interpret it and rebuild it. The data collection occurred from 
focus groups with students graduating from the ninth (9th) in the half 
FAEN/UERN. We can grasp the main results that in general, the design of 
policy formation designed by the student body meets the we found in the 
databases, ie, the political practice of nursing understood as militancy. 
Furthermore, we understand we move forward in the merger Political 
Pedagogical Project (PPP) of the conceptions diffused by MRSB and MP, which 
is committed to the transformation of health services and social reality. 
However, when transformed into gesture, the PPP conceptions and 
pedagogical practice remain grounded and strengthening the biomedical model 
fragmenting man. This practice demonstrates the built and materialized political 
stance in this learning space, which has been strengthening its social 
inequalities and the biomedical model, weakening the implementation of the 
Unified Health System (SUS) thought the MRSB. The above fact demonstrates 
the central role that technical knowledge had along the history of health / 
nursing in our times and that still holds, despite advance in public health policies 
and education policies for health/nursing. We understand here that the distorted 
conception presented as an outcome in this research training policy is 
weakening the (co)responsibility transformer nursing role with the social reality. 
This time, there is a pressing need to avail ourselves of the theoretical and 
methodological bases that guide the nurse training process. Thus, we 
understand the need to clarify the concepts of political education in / for nursing, 
understanding it as a result of a social project which concerns the fairness of 
ways of living life of the subjects, understanding this as a universal right. 
 

 
KEYWORDS: Nursing Education. Training. Policy. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O objeto de estudo 

 

O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) significou um 

importante espaço de mobilização política em torno da defesa dos direitos da 

população por melhores condições de saúde e na cobrança do papel do Estado em 

relação à sua responsabilidade na definição de uma nova política de saúde para o 

Brasil, que atenda às reais necessidades de saúde.  

Esse movimento é a expressão do resultado da insatisfação dos atores 

sociais no que se refere às políticas e diretrizes adotadas para o setor saúde até 

então. Para tal, constrói um campo político e ideológico definindo e ampliando seu 

espaço de atuação, reivindicação e de produção técnico-científica (SENA-

CHOMPRÉ; EGRY, 1998; ESCOREL, 1998).  

O MRSB culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), cujas 

propostas foram materializados no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Este, 

traz no bojo de suas concepções uma postura contra-hegemônica ao modelo 

biomédico, predominante desde aquela época até hoje nas práticas em 

saúde/enfermagem (BERTOLOZZI, 1996; BRASIL,2002) 

O Sistema Único de Saúde (SUS), como política pública de saúde do país, 

tem como âncora o conceito de saúde enquanto processo determinado pela 

inserção dos sujeitos no processo produtivo, e consequentemente na forma de 

viver/condições de vida desses sujeitos. Está fundamentado em princípios e 

diretrizes, a saber: universalidade, equidade, integralidade, descentralização e 

participação popular1, os quais pressupõem a modificação do setor estruturalmente, 

                                                             
1 O ideário e a lógica da ordem organizativa do SUS está alicerçada em diretrizes organizativas e 

princípios doutrinários, a saber: Universalidade, que afirma o direto de todos os cidadãos ao acesso 

aos serviços de saúde; A integralidade, pressupõe a continuidade da assistência em todos os níveis 

de complexidade e a percepção dos sujeitos e da coletividade em todas as dimensões do processo 

saúde-doença.  A equidade, refere-se a destinar um atendimento diferenciado ancorado nas 

necessidades sociais apresentadas pelo sujeito e pela coletividade. O direito à informação, que volta-

se ao direito do sujeito a conhecer os condicionante e determinantes do processo saúde-doença aos 

quais está exposto. Em relação às diretrizes organizativas, citamos a descentralização, com gestão 

única em cada esfera de governo, que possibilita um aproximação/conhecimento maior da realidade 

social que se apresenta, voltada principalmente à municipalização das ações em saúde. A 
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tendo como fim, contribuir com a transformação da realidade brasileira (CARVALHO; 

CECCIM, 2006; NUNES, 2006).   

Concomitante a este movimento da saúde, em articulação com os 

movimentos da sociedade civil, nos anos 1970 e 1980, assistimos na enfermagem à 

crítica em torno da postura adotada pela Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn) (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001; GERMANO, 1983; MIRANDA, 2010). 

Esta postura caracterizada pela preservação de uma prática de submissão e 

adesão aos ideais do estado, configurou o desenvolvimento de uma associação 

rígida, autoritária, elitista, que excluía os sócios das decisões e, sem autonomia para 

encaminhamento dos interesses da categoria.  

Contrapondo-se a esta prática, assistimos ao fortalecimento de um 

movimento contra-hegemônico, que exigia ter voz e vez nas questões referentes à 

entidade, propondo uma reconfiguração na organização interna da ABEn, de forma a 

mudar o posicionamento político adotado pela mesma, bem como na orientação 

para a educação e para o trabalho em enfermagem (ALBUQUERQUE; PIRES, 

2001). 

Torna-se pertinente explicitar que esse movimento contra-hegemônico 

evidenciou-se no cenário de efervescência de mobilização social em torno da 

necessidade de transformação das práticas em saúde e democratização do país, 

movimento esse descrito anteriormente. O questionamento/crítica dos membros da 

ABEn articulou-se às mobilizações da sociedade civil, e, se, de forma geral 

assistimos, na saúde, ao MRSB, no âmbito da enfermagem, de modo especial 

assistimos ao movimento até então denominado ‘participação’, que posteriormente 

viria a se tornar ‘Movimento Participação’ (MP) (ALBUQUERQUE; PIRES, 2006). 

Assim, esse cenário propiciou o delineamento de um projeto político nacional 

para a categoria em nível nacional tendo como fundamento a concepção de 

enfermagem como prática social.  

                                                                                                                                                                                              
hierarquização, que busca organizar os serviços de saúde à lógica dos níveis de complexidade, e por 

fim, a participação popular assegurada pela lei  8.142/90, que garante a participação da comunidade 

nas conferências e conselhos locais de saúde e colegiados de gestão dos serviços de saúde nas três 

esferas de  governo (VASCONCELOS; PASCHE, 2008). 
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Compreender a enfermagem enquanto prática social significa ultrapassar a 

concepção de enfermagem enquanto saber e responsabilidade puramente técnica.  

Quando falamos em prática social da enfermagem a percebemos enquanto parcela 

da sociedade (co)responsável pela forma de viver, e aqui inseridos os padrões de 

saúde e doença, da sociedade.  Ou seja, a categoria mantem relação com a 

finalidade social do trabalho e das instituições sociais (CHIESA; BERTOLOZZI, 

FONSECA, 2000) 

Desta feita, o compromisso com a transformação dos modos de andar a vida 

dos sujeitos se materializa enquanto prática social da enfermagem. Assim, o 

compromisso materializado caracteriza uma intenção/gesto defendido pelos diversos 

sujeitos. Compromisso esse que denota uma postura política expressa pelos sujeitos 

sociais. 

Compreendemos ser importante aclaramos a discussão que essa concepção 

de enfermagem enquanto prática social e política, comprometida com a 

transformação social ganhou maiores horizontes e coadjuvância por ocasião do 

MRSB e MP. Anterior ao palco que desenhamos anteriormente, tínhamos uma outra 

intencionalidade, que moldava-se aos ideias do modelo biomédico fragmentador do 

homem, que figurava os interesses da lógica neoliberal estadista, ou seja, uma 

postura política que favorecia o reforço às disparidades sociais e a manutenção da 

do modelo biomédico.    

A explicitação dessas contradições possibilita uma nova forma de ver e 

interpretar a realidade concreta na qual se encontra inserida a enfermagem, suas 

possibilidades e os limites presentes impostos, internos e externos, na perspectiva 

de assumir uma outra postura ética e política. Tal postura diz respeito ao 

compromisso com processos de transformação da realidade (MIRANDA, 2010). 

Com o MP, especialmente na educação, assistimos ao reflexo dessa 

movimentação com a orientação para as escolas/cursos/faculdades de enfermagem, 

da necessidade de construção de um Projeto Político Pedagógico (PPP), rompendo 

com a lógica do currículo mínimo, e que explicitasse os princípios norteadores, as 

bases referenciais e as estratégias estabelecidas para alcançar a finalidade da 

formação (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001; GERMANO, 1983; MIRANDA, 2010). 
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Assim, as escolas/cursos/faculdades de enfermagem do país deram início aos 

estudos, tentando adequar e construir um PPP que apontasse para a construção de 

um perfil de egresso que conseguisse atender as reais necessidades de saúde da 

população, e despertasse os sujeitos envolvidos no ensino superior em enfermagem 

para a necessidade de maior envolvimento político e social da categoria. 

 Inserida nesse cenário, a Faculdade de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN) reconstrói seu processo de formação 

à partir de 1986 e implementa, à partir de 1996, o PPP da instituição. O projeto tem 

como alicerce os princípios e diretrizes do SUS, a teoria da determinação social do 

processo saúde doença e a concepção de enfermagem enquanto prática social. 

Ressaltamos que esses fundamentos permanecem em essência orientando a 

formação, no espaço institucional citado, nos anos 2014, momento em que o PPP foi 

atualizado para o processo de renovação de reconhecimento do curso. 

Torna-se imperativo destacar que nesta pesquisa adotamos a expressão 

Projeto Político Pedagógico, pois acreditamos e defendemos a necessidade de 

emancipação das instituições de ensino às ideologias neoliberais.  Acreditamos que 

a adoção do termo Projeto Pedagógico de Curso já entona uma certa adequação 

e/ou aceitação aos valores neoliberais, visto o caráter desapropriador da 

responsabilidade política da formação.  

Assim, hodiernamente, os PPP’s são construídos tendo como base as 

orientações da ABEn nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Graduação em Enfermagem (DCN) de 2001, regulamentadas em consonância a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96.  

As DCN’s definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 

formação do enfermeiro, propõe a formação generalista, com visão humanista, 

crítica e reflexiva e que atenda às demandas sociais, pautada nos princípios éticos 

(FERNANDES, 2005; BRASIL, 2001). 

Tendo como norte as discussões supracitadas, a pesquisa de Silva (2012), 

realizada no interior da FAEN/UERN teve como objetivo discutir a concepção de 

saúde/doença que permeia a formação do enfermeiro na instituição, como 

expressão da postura e compromisso político construído. Assinala em seus 
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resultados, que apesar de amplamente influenciado pelo MRSB e por uma 

concepção contra-hegemônica em saúde/enfermagem, a concepção de 

saúde/doença implementada pelo alunado continua, em geral, alicerçada no modelo 

flexneriano e tecnicista quando da construção de projetos de intervenção2, 

explicitando o compromisso com a manutenção da realidade de exclusão social.  

De forma geral, o aluno não consegue construir os instrumentos necessários 

para exercer a crítica da realidade na qual está inserido, passando a executar 

procedimentos técnicos, como se existissem dois espaços claramente distintos: um 

no âmbito político e outro no campo meramente técnico “profissional”. 

Nesse palco, compreende-se que transformações nos âmbito da formação e, 

consequentemente, nos serviços de saúde implica na ruptura de práticas e 

concepções internalizadas e muitas vezes engessadas nas 

escolas/cursos/faculdades de enfermagem. É sabido que essa materialização 

perpassa pelo envolvimento político e social da enfermagem/saúde, que, no entanto, 

continua com inexpressiva participação e despreparo político na condução de 

situações, não se percebendo também enquanto responsável pela transformação de 

uma determinada realidade de exclusão social (SILVA; SENA, 2006). 

Neste ínterim, percebe-se que, o comprometimento político da enfermagem 

se constitui em uma ferramenta de modificação da postura profissional e discente 

diante da realidade social, potencializando o desenvolvimento de transformações 

sociais.  

Avança-se no sentido de perceber a enfermagem enquanto prática social, 

portanto, (co)responsável em contribuir com a transformação dos modos de andar a 

vida dos sujeitos, e consequentemente da diminuição das gritantes disparidades 

sociais, especialmente no Brasil. Compreendemos que a percepção e intervenção 

nessa realidade social demostra o compromisso político adotado pela categoria, e 

consequentemente pelas instituições formadoras.  

                                                             
2 O projeto de intervenção é utilizado enquanto estratégia metodológica por ocasião do estágio 
supervisionado no oitavo e nono (8º e 9º) período respectivamente, essa prática tem por objetivo 
favorecer a articulação ensino-serviço, a vivência do processo de trabalho do enfermeiro, a 
identificação e superação das necessidades sociais da realidade, assim como a urgência da prática 
interdisciplinar e integral nos serviços de saúde (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2014). 
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A concepção de enfermagem como prática social, ao ser incorporada pela 

FAEN, possibilitou uma nova forma de pensar/fazer comprometida ética e 

politicamente com o processo de consolidação do SUS, pensado pelo MRSB. No 

entanto, percebemos no aluno uma postura, ainda, fortemente marcada pelo 

tecnicismo, individual, curativa e de pouco ou nenhum comprometimento com a 

realidade social na qual está inserido.  

Refletindo sobre essa problemática, nos questionamos: Qual o compromisso 

político que permeia a formação no espaço da FAEN/UERN? Essa questão dá corpo 

ao objeto investigado, nesse estudo, para o qual temos como pressuposto de que 

apesar de avançarmos no discurso, como também no PPP da instituição, grande 

parte dos discentes continuam reforçando o modelo hegemônico, biomédico, a partir 

da internalização de concepções arraigadas historicamente, que acaba distanciando 

a enfermagem da prática política de crítica e reflexão da realidade social. 

Desse modo, a permanência de uma formação fortemente tecnicista expressa 

a existência de uma intenção para a mudança da formação no PPP, construída 

coletivamente e, uma outra sendo materializada no espaço institucional citado. Trata-

se de concepções de enfermagem, processo saúde/doença e modelos de formação 

diversos. Essas concepções antagônicas, por vezes, dão a tônica a posturas e, 

consequentemente, compromissos políticos divergentes. 

 

1.2 Definição dos objetivos 

 

Diante do exposto, assumimos o desafio de analisar o processo de 

construção da postura política do enfermeiro no espaço da formação. 

Especificamente, identificar a concepção de formação política que permeia a 

educação superior em enfermagem; identificar as estratégias e os espaços para a 

materialização da formação política; discutir os aspectos limitantes e 

potencializadores que se apresentam na execução de uma formação pautada na 

construção de uma postura crítica e política diante da realidade social de exclusão. 

1.3 Percurso metodológico 
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De acordo com Minayo (2010), a definição do percurso metodológico 

necessita do zelo do pesquisador. Para a autora, esse percurso não pode ser 

percebido apenas enquanto determinação das técnicas e métodos a serem 

implementados. Mais que isso, essa ação deve ganhar corpo e forma a partir do 

diálogo entre os autores, os objetivos traçados e a voz do autor.  

Assim, tomando como referência a voz de Minayo, para melhor compreensão 

do objeto do estudo buscamos entender a educação em enfermagem em sua 

macroestrutura, identificando as tendências econômicas, sociais, políticas, teóricas, 

e especialmente no espaço da enfermagem, a lógica da organização dos serviços 

de saúde e as políticas socialmente construídas. 

Logo, o percurso trilhado tomou como desafio a visualização do objeto em 

sua especificidade, a partir de suas determinações ao longo da história, assim como 

as relações institucionais e organizacionais que permeiam as chances de valorá-lo, 

analisá-lo, interpretá-lo e reconstruí-lo. 

Destarte, buscamos situar o processo de construção do compromisso político 

do enfermeiro tomando como referência as relações estabelecidas entre este e o 

contexto no qual está inserido, identificando suas determinações históricas 

concretas, ultrapassando a óptica superficial.  

Para tanto, conhecer um fenômeno em sua essência significa tomá-lo em sua 

totalidade histórica, em um movimento do particular para o estrutural, e ao início 

novamente. Essa ação aproxima o pesquisador da compreensão das partes do todo, 

identificando e estabelecendo conexões que possuem determinações e 

condicionamentos gerais, fato esse que expressa a singularidade e complexidade 

dos fenômenos, processos e fatos (MINAYO, 2010). 

As prerrogativas expressas nos aproximaram da compreensão do objeto de 

estudo, assim como da identificação dos interesses intrínsecos à tal conjuntura. 

Outrossim, reconhecemos aqui a dinamicidade das relações que se estabelecem na 

sociedade, as contradições e conflitos, e as transformações. Assim, 

compreendemos aqui que não existem instituições ou ideias acabadas, findas em si 

e, o caráter provisório e susceptível dos conhecimentos e dos fatos (MINAYO, 

1999). 

1.3.1 Caracterização da pesquisa 
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No que diz respeito à abordagem, se levarmos em consideração o objetivo 

específico de estudo desta pesquisa, o qual se ocupa da compreensão de conceitos, 

atitudes e posturas diante de uma realidade em particular; e tomando como base a 

complexa relação estabelecida entre esses e as forças nesse cenário estabelecidas, 

nas forças de poder macro e micropolíticas, apontamos aqui a pesquisa qualitativa 

enquanto caminho escolhido.  

Este tipo de pesquisa preocupa-se com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando sua compreensão e explicação na dinâmica das 

relações sociais (MINAYO, 2010). 

A pesquisa qualitativa é construída em uma perspectiva dialética entre o 

pesquisador, a problemática extraída da realidade concreta, o conhecimento prévio 

sobre o objeto a ser pesquisado e, não menos relevante às concepções dos sujeitos 

da pesquisa. Torna-se pertinente mais uma vez explicitar que esse tipo de pesquisa 

compreende o caráter dinâmico da realidade e como tal, a inexistência de um 

conhecimento objetivado verdadeiro. Todo o conhecimento produzido será singular, 

referente às relações que se estabelecem aquele cenário específico (OLIVEIRA, 

2007). 

Assim, compreendemos aqui o caráter intencional do pesquisador em tal 

temática, e que a escolha por tal temática não ocorreu de maneira neutra. Essa 

prerrogativa sinaliza a relação que se estabelece entre pesquisador e realidade 

concreta.  

Muito criticada pelo pesquisador quantitativo, a subjetividade do pesquisador 

qualitativo é defendida por Flick (2009) como essa característica em articulação a 

subjetividade do ator pesquisado, torna-se parte do processo da pesquisa, e como 

fruto dessa relação o conhecimento é produzido e expressado.  

Ademais, esse tipo de pesquisa possui como características: a objetivação do 

fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão 

das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; observância das diferenças entre o mundo social e 

o mundo natural; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 
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pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 

(MINAYO, 2010; GIL, 2008) 

1.3.2 Cenário da pesquisa 

A Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (FAEN/UERN) se constituiu no cenário desta pesquisa, pois foi nesse locus 

que nos sentimos instigados a pensar sobre a formação política do enfermeiro. Na 

condição de egressa desse curso, vivenciamos a formação no espaço institucional 

citado e identificamos o potencial que existe para a construção de uma postura 

crítica diante da realidade social de exclusão e, consequentemente, de compromisso 

para sua transformação.  

Além desse aspecto, importante destacar que essa pesquisa é fruto da 

necessidade de aprofundamento da temática apontada por trabalho monográfico da 

pesquisadora no ano de 2012.  

1.3.3 Sujeitos da pesquisa 

Levando em consideração o objetivo da pesquisa, a priori optamos por 

trabalhar com docentes e discentes uma vez que tínhamos a intenção de perceber 

os múltiplos olhares dos sujeitos envolvidos, mais diretamente, com o processo de 

formação, no espaço institucional citado, tentando compreender o objeto de estudo 

em sua essência.  

 No entanto, apesar do encaminhamento exaustivo de carta-convite aos 

docentes selecionados após os critérios de inclusão e exclusão, bem como dos 

inúmeros contatos pessoais ou por telefone, eles não se manifestaram e/ou se 

negaram a participar do estudo em questão.  Assim, tendo em vista o tempo 

cronológico que temos em um mestrado, tornou-se inviável continuarmos esperando 

uma resposta positiva dos docentes. Essa dificuldade nos remete às reflexões de 

Rubem Alves (1984) quando advoga que a não participação também se caracteriza 

enquanto participação, pois este ato demonstra de forma indireta um compromisso 

e/ou posicionamento diante de determinado fato. 

Em especial, para este estudo, o posicionamento, em questão, explicita a 

marginalização dessas discussões no espaço da FAEN/UERN. Fato este que já 
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desvela a necessidade de maiores aproximações e reflexões sobre a postura política 

adotada na/pela instituição.   

Assim, realizamos a coleta de dados com os discentes cuja participação 

aconteceu por demanda espontânea, uma vez que os convites ocorreram mediante 

visitas à sala de aula do nono (9º) período do curso, como também por meio do 

endereço eletrônico da turma. Ao contrário dos docentes, os discentes foram bem 

receptivos, aceitaram participar e contribuir com essa pesquisa. 

Quanto aos critérios de inclusão, adotamos: está cursando o nono (9°) 

período do curso de graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, campus central, no semestre letivo 2014.1; Ser aluno 

regular. E quanto aos critérios de exclusão: Ter cursado qualquer componente 

curricular em outra instituição de ensino. 

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, dos 20 (vinte) discentes 

matriculados no 9º (nono) período, participaram do estudo 12 (doze) discentes. Com 

o fim de obedecer aos princípios éticos da pesquisa, todos os participantes são 

genericamente identificados pelo sexo masculino e identificados pela letra “P” 

(participante), e numerados de acordo com a sequência dos discursos por ocasião 

do grupo focal.  

1.3.4 Técnica de coleta de dados 

O pesquisador qualitativo, para tentar alcançar o objetivo proposto, constrói a 

partir de leituras exaustivas, amparada em pesquisas cientificas sobre a temática, 

um instrumento de coleta de dados que consiga absorver e/ou fazer com que os 

sujeitos da pesquisa expressem suas opiniões sobre a referida temática.  

Deslauries e Kérisit (2008) advogam que esse instrumento deve conseguir 

captar as informações desejadas pelo pesquisador, ser eficaz no que se refere ao 

tempo, ao custo e acessibilidade, além de garantir o respeito aos princípios éticos. 

Considerando essas premissas, para a escolha do instrumento, adotamos 

como procedimento de coleta de dados, o grupo focal. Essa técnica se constitui 

enquanto um tipo de entrevista ou conversa entre pequenos grupos, com objetivo de 
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obter informações sobre determinado assunto associado ao aprofundamento e 

interação dos atores envolvidos.  

Essa técnica exige a presença de dois atores essenciais. O primeiro é 

representado pela figura do animador, que tem a função de focar a discussão na 

temática proposta, promover o envolvimento dos participantes e driblar a 

monopolização da discussão, e por fim, aprofundar a discussão (MINAYO, 2010). 

O segundo ator, é denominado por Minayo (2010) de relator, tem como ação 

auxiliar o animador/moderador na organização espacial, como também na 

observação das relações/interações estabelecidas nesse cenário. A autora advoga 

que a escolha desse autor é fator crucial para o êxito do trabalho e alcance do 

objetivo de pesquisa, pensando nisso, nessa pesquisa tivemos enquanto relatores 

duas alunas de iniciação cientifica que já trabalhavam e discutiam essa temática em 

pesquisa correlata. 

Esse cenário de exposição de ideias possibilita ao pesquisador a apreensão 

de uma série de informações, opiniões e/ou ponto de vista diferentes sobre uma 

mesma temática, podendo gerar consensos ou divergências a partir da 

contraposição de ideias entre os participantes (MINAYO, 2010). 

1.3.5 Procedimentos da coleta de dados 

Em observância aos princípios éticos preconizados pela Resolução 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, sobre as pesquisas envolvendo seres humanos 

(CNS, 1996), a coleta de dados foi realizada após a submissão e aprovação da 

pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UERN, sob o registro nº 563.578. 

Entretanto, enfrentamos alguns desafios para realização dessa pesquisa. O 

primeiro desafio, refere-se à dificuldade de reunir um maior grupo de discentes do 

nono semestre para a realização do grupo focal, já que nesse semestre o discente, 

acumula inúmeras atividades acadêmicas que precisa cumprir, entre as quais 

citamos, o estágio curricular supervisionado, a elaboração de trabalho monográfico, 

a participação em grupo de estudos, entre outros. 

O segundo desafio enfrentado foi a falta de um espaço reservado para 

realização do grupo, já que nesse período a FAEN encontrava-se em obras por 
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ocasião de uma reforma na sua estrutura física. Assim, as atividades acadêmicas 

foram transferidas, provisoriamente, para o Campus Central, que geograficamente 

fica distante do centro da cidade e é de difícil acesso em função da fragilidade na 

mobilidade urbana no município.  

Assim, em função da distância, os discentes não conseguiam se deslocar a 

tempo para realização do grupo. Marcamos cerca de três encontros, onde obtivemos 

menos do quantitativo aceitável para realização do estudo, ou seja, quatro discentes. 

Embora o quantitativo de participantes no grupo focal tenha variações entre os 

autores, existe um consenso em torno de cinco a doze sujeitos por grupo focal 

(MINAYO, 2010). 

Somente na quarta tentativa de agendamento, conseguimos reunir 12 (doze) 

discentes cuja realização ocorreu no dia sete de julho de dois mil e catorze 

(07/07/2014) no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes, no centro da cidade 

de Mossoró, por volta das 18 horas, por sugestão dos alunos que precisaram 

participar de uma atividade acadêmica até o horário citado.  

Antes de iniciarmos a coleta de dados explicamos aos participantes o objetivo 

da pesquisa, seus riscos e benefícios. Após esse momento, foram reservados cinco 

minutos para leitura e assinatura o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), pelos participantes da pesquisa, de acordo com a Resolução nº 466, de 12 

de dezembro de 2012.   

Posteriormente, iniciamos o grupo focal, que teve duração de uma hora e dois 

minutos (1h2min). Esse tempo foi suficiente para captarmos as opiniões de todos e 

de cada um, momento em que os participantes puderam defender, rever, ratificar 

suas próprias opiniões ou influenciar as opiniões dos demais, se traduzindo em um 

espaço de troca efetiva entre os discentes. 

Desse modo, foi necessário a realização de, apenas, um grupo focal com uma 

única sessão, uma vez que, a interação do grupo foi significativa para a produção de 

dados que seriam menos acessíveis sem esta interação possibilitando o 

aprofundamento com relação à temática em estudo. 
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As falas foram gravadas com auxílio do gravador de voz de aparelho celular, 

em seguida transcritas, integralmente, sendo armazenadas em formato de 

documento do word 2003 em computador da pesquisadora em questão. 

O roteiro norteador do grupo focal foi elaborado considerando os seguintes 

aspectos: Concepção sobre formação no ensino superior; Concepção de formação 

política e seus espaços; Compromisso da formação política; Dificuldades, 

potencialidades e possibilidades dessa formação para a construção de uma postura 

política crítica diante da realidade social. Posteriormente, esses momentos foram 

convertidos nas categorias temáticas desta pesquisa.    

1.4 Análise de dados 

A análise de dados foi desenvolvida tendo por base a Análise temática 

proposta por Minayo (2010). Essa análise é constituída por três etapas, a saber: A 

primeira intitulada de pré-análise consiste na leitura exaustiva do referencial teórico 

adotado e das transcrições do instrumento de coleta de dados, nesse caso do grupo 

focal. Nesse momento o pesquisador identifica os conceitos mais gerais, que 

atendem aos questionamentos do roteiro norteador e conseguem assim atingir o 

objetivo do estudo (MINAYO, 2010). 

Na segunda etapa o autor/pesquisador explora o material, buscando construir 

categorias que contemplem a significância e significado do texto. O próximo passo 

consiste no tratamento dos resultados obtidos e em sua interpretação, tomando 

como base o referencial teórico adotado pelo pesquisador (MINAYO, 2010). 

Tendo como base os discursos do grupo focal, a partir da repetitividade deste, 

denominado por Minayo (2010) enquanto saturação do discurso, estabelecemos as 

unidades de conteúdo e as categorias temáticas que se materializaram enquanto 

subseções do capítulo referente aos resultados e discussões desta pesquisa. As 

subseções foram assim denominadas: Concepções de Formação; Saberes e 

práticas que constituem a formação política do enfermeiro; e, Limites e possibilidade 

para a construção de saberes e práticas que fundamentem a formação política do 

enfermeiro. 

1.5 Estruturação do Estudo 
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Para efeito de apresentação dos resultados deste estudo, o corpo textual 

encontra-se estruturado em três capítulos, além dessa introdução e das 

considerações finais. 

O primeiro capítulo intitulado “Os movimentos sociais da 

saúde/enfermagem: desdobramentos na (re)orientação da formação”, situa 

Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), na saúde, e, o Movimento 

Participação (MP), na enfermagem, como movimentos históricos e sociais, na 

conjuntura dos anos 1970 e 1980, que alicerçaram e impulsionaram as 

transformações em torno dos modelos e políticas de saúde no Brasil e, 

consequentemente, a (re)orientação da formação na área da saúde/enfermagem.  

O segundo capítulo sob o título “A formação do enfermeiro”, aborda as 

mudanças ocorridas na formação do enfermeiro, em nível nacional, e os 

desdobramentos na FAEN/UERN. 

O terceiro capítulo, sob o título “Compromisso político que permeia a 

formação na FAEN/UERN: entre intenções e gestos” analisa a formação no 

espaço da FAEN/UERN alicerçando nossa discussão em autores que estudam a 

temática, estabelecendo assim, a relação entre a intenção explícita no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e o (s) gesto (s) que viabiliza (m) a concretude da 

construção de uma postura política nos alunos. Nele constam os resultados relativos 

as concepções de formação; aos saberes e práticas que constituem a formação 

política do enfermeiro; e, os limites e possibilidade para a construção de saberes e 

práticas que fundamentem a formação política do enfermeiro.  

As considerações finais expressam o esforço de síntese provisória em torno 

dos resultados principais do estudo, tendo como referência os objetivos deste 

estudo.   
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II OS MOVIMENTOS SOCIAIS DA SAÚDE/ENFERMAGEM: desdobramentos na 

(re)orientação da formação.  

 

Antes de adentrarmos no foco principal desse trabalho, que se refere à 

formação política do enfermeiro, torna-se pertinente situar os movimentos históricos 

e sociais que alicerçaram e impulsionaram as transformações em torno dos modelos 

e políticas de saúde no Brasil e, consequentemente, a (re)orientação da formação 

na área da saúde/enfermagem.  

Esses movimentos, que ficaram conhecidos como Movimento de Reforma 

Sanitária Brasileira (MRSB), na saúde, e, o Movimento Participação (MP), na 

enfermagem, se evidenciaram na conjuntura dos anos 1970 e 1980, na defesa da 

democratização da saúde/enfermagem e, consequentemente, do processo de 

redemocratização do Brasil (PAIM, 2008; ESCOREL, 1998). 

2.1 O Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) 

Durante a década de 70, do século XX, o sistema público de saúde era 

organizado baseado na lógica do seguro social – a priori com as Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAP), posteriormente os Institutos de Aposentadoria e 

pensão (IAP) e por fim, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Essa 

forma de organização beneficiava somente os trabalhadores de carteira assinada, 

que contribuíam para Previdência Social, portanto, assumia um caráter excludente e 

meritocrático (BERTOLOZZI; GRECO, 1996). 

Além dessas questões, o dinheiro do contribuinte formal – os com direito ao 

atendimento em saúde garantido – era amplamente utilizado como investimento no 

setor industrial e nas instituições de saúde de cunho privado (PAIM, 2009; BRASIL, 

2002). 

Nesse momento, as práticas (ações e serviços) de saúde eram, 

predominantemente ancoradas no modelo Flexneriano3, ou seja, pautadas no 

biologismo, mecanicismo, individualismo e tecnificação; proposta essa coerente com 

                                                             
3 Refere-se ao Relatório Flexner, desenvolvido em 1910 nos Estados Unidos, que influenciou a formação de 
médicos e outros profissionais de saúde, e que sustenta a ideia de um modelo de prática médica focada no 
anatomo-fisiológico, na especialização e no hospital (NOGUEIRA, 1994). 
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o sistema econômico vigente, na medida em que favorece a formação de um 

indivíduo acrítico e passivo frente a realidade posta (SILVA, 2012; GERMANO, 

1983). Soma-se a essas questões a fragmentação e a superespecialização, 

disseminada como benéfica (PAIM, 2009).  

Essas práticas reforçam o modelo biomédico ao priorizar o processo 

fisiopatológico como base do conhecimento para o diagnóstico e a terapêutica da 

doença, tendo como finalidade do trabalho médico, a cura. Essa abordagem 

favorece a incorporação e consumo indiscriminado de tecnologias normatizando as 

intervenções que assumem um caráter científico, anulando as demais práticas. O 

discurso em torno da eficácia cientificamente comprovada de suas práticas, anula ou 

restringe práticas alternativas que são questionadas quanto a sua cientificidade, 

consequentemente consideradas ineficazes (MIRANDA, 2010). 

Essa forma de organização da política de saúde mostrava-se incapaz de 

responder à crescente pressão da força de trabalho assalariada urbana pela 

ampliação e melhoria dos serviços uma vez que sua base financeira não era sólida e 

pela diversidade de benefícios e serviços em geral dos institutos, que conformavam 

o sistema citado (MIRANDA, 2010). 

Politicamente, o país vivia um regime autoritário, cuja finalidade dizia respeito 

a assegurar o desenvolvimento do modelo econômico industrial com elevada 

capacidade de concentração da renda. Para atingir tal finalidade, tornava-se 

necessário pensar e implantar estratégias capazes de reprimir os movimentos de 

oposição ao Estado.  

Porém, ao final dos anos 70 e início dos anos 80 desse mesmo século, com a 

abertura política, evidenciou-se um processo de reorganização de movimentos 

sociais que demandavam pela melhoria das condições de vida da maioria da 

população brasileira, excluída do acesso a bens e serviços (PAIM, 2009; ESCOREL, 

1998). 

A organização da sociedade civil, através dos movimentos sociais, partidos 

políticos de oposição, dos sindicatos, entre outros já citados, foi fundamental para 

minar as bases de sustentação do regime autoritário. Não significa, no entanto, que 

os militares perderam o controle no processo de transição, mas que foram obrigados 
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a realizar negociações com as forças de oposição (GERSCHMAN apud MIRANDA, 

2010). 

Entre esses movimentos, estava o Movimento Sanitário, organizado em torno 

da crítica ao caráter excludente da política de saúde, propondo alternativas para a 

construção de um novo sistema de saúde com características mais democráticas. 

Para tal, constrói um campo político e ideológico definindo e ampliando seu espaço 

de atuação, reivindicação e de produção técnico-científica.  

Esse movimento foi ganhando corpo e se fortalecendo em torno da proposta 

citada, cujas conquistas foram acontecendo gradativamente até que, em 1986, foi 

convocada a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), com o objetivo de discutir 

mudanças na estrutura e na política de saúde do país. A Conferência resultou em 

diversas propostas reunidas no projeto da Reforma Sanitária Brasileira.  

Contribuindo com o debate, Bertolozzi (1996), acrescenta que essa 

conferência trouxe à tona as políticas de saúde como questões a serem discutidas 

pelo coletivo, marcando contundentemente a história da saúde no Brasil. Para a 

autora, a conferência representou, ainda,  

 

(...) um avanço técnico e um pacto político, ao propor a criação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como diretrizes: a 
universalidade, a integralidade das ações e a participação 
social, além de ampliar o conceito de saúde, colocando-o como 
um direito dos cidadãos e um dever do Estado (BERTOLOZZI, 
1996, p.276). 

 
 
 

Assim, em 1988, a nova Constituição Brasileira (BRASIL, 2002), incorporou a 

proposta do Movimento de Reforma Sanitária e institucionalizou o SUS 

considerando o conceito ampliado de saúde, ou seja, saúde como direito de todos e 

dever do Estado, assegurado por meio de políticas econômicas e sociais que 

extrapolam o setor institucional da saúde. Entre tais políticas, podemos citar a 

criação do Sistema Único de Saúde-SUS, em caráter público, universal, integral, 

equânime, descentralizado, democrático, sob a responsabilidade do Estado, com 

controle social (MIRANDA, 2010). 
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Assim, como desdobramento da Constituição, citada, a Lei 8.080, institui o 

SUS como um sistema público de saúde único e universal, com comando único em 

cada esfera de governo, definiu o Ministério da Saúde como gestor no âmbito da 

União. Além disso, a lei estabelece ainda, a “universalidade de acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de assistência” (CARVALHO; CECCIM, 2006; 

ESCOREL, 1998). 

De igual modo, a Lei n.º 8.142, de 28 dezembro, regulamenta a participação 

popular e os mecanismos de repasse dos recursos financeiros às demais instâncias 

de gestão, estabelecendo prazos regulares e diretos do governo federal. Trocando 

em miúdos, a assistência à saúde passa a se constituir em direito de cidadania, 

mesmo com um atraso de 40 anos em relação à declaração da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) (CARVALHO; CECCIM, 2006). 

Essas Leis Orgânicas da Saúde (LOS), regulamentam os princípios 

doutrinários e organizativos do SUS e foram posteriormente aperfeiçoadas por 

diversos instrumentos legais como as Normas Operacionais Básicas (NOB), Normas 

Operacionais de Atenção à Saúde (NOAS), Pacto pela Saúde e, mais recentemente, 

o Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), entre outros.  Estava, portanto, 

instaurada a seguridade social como sistema de proteção social no Brasil 

(BERTOLOZZI, 1996; CARVALHO; CECCIM, 2006; PAIM, 2009). 

O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira, originada do movimento 

sanitário, processo político que mobilizou a sociedade brasileira para propor novas 

políticas e novos modelos de organização de sistema, serviços e práticas de saúde 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2006, p. 532). 

Ressaltamos que a ampla participação dos diversos segmentos sociais é, 

portanto considerado um dos grandes marcos na defesa de um sistema de saúde 

democrático, cuja conquista expressa-se na institucionalização do SUS e no direito 

constitucional à saúde. 

O SUS pode ser também compreendido como um arranjo organizacional que 

tenta, através de seus princípios e diretrizes direcionar e efetivar ações e serviços de 

saúde em consonância as políticas públicas de saúde concebidas pelo estado. A 
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institucionalização do SUS tinha por objetivo direcionar e/ou integrar as ações a 

serem desenvolvidas nas três esferas de governo: Municipal, Estadual e Federal.  

Além das ações assistenciais, o SUS tenta articular e desenvolver atividades de 

promoção e de prevenção à saúde.  

A proposta de construção do SUS, incorporada à nova Constituição enseja 

transformações profundas no setor saúde, com o objetivo claro de resolver os 

problemas de saúde da população (MIRANDA, 2010). 

Porém, a efetivação do SUS, ainda enfrenta uma série de dificuldades. 

Apesar de todos os avanços, o acesso a serviços de saúde de qualidade ainda não 

é considerado um direito real da maioria dos brasileiros. A mudança do modelo de 

atenção, o fortalecimento da participação popular e a formação de profissionais com 

espírito crítico, capazes de refletir e atuar ativamente no aprimoramento do Sistema, 

se constituem em desafios que precisam ser superados. 

2.2 O Movimento Participação (MP) 

Apresentar a construção de uma nova forma de pensar/fazer em 

enfermagem, em especial na educação em enfermagem, requer um recorte histórico 

do papel assumido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), enquanto 

entidade política representativa da categoria. Torna-se pertinente explicitar que a 

ABEn assume caráter decisivo na definição da política de educação para a 

enfermagem, como também na organização dos trabalhadores da enfermagem no 

país (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001; MIRANDA, 2010). 

A ABEn foi criada em 1926, tendo por objetivo elevar o padrão da profissão; 

Para isso, buscava congregar os profissionais em enfermagem em uma associação, 

na perspectiva de aumentar a capacidade de enfrentamento dos desafios existentes 

nos espaços de produção de serviços de saúde e da enfermagem, assim como de 

buscar o reconhecimento pela sociedade civil da relevância do papel da 

enfermagem (CARVALHO, 1976). 

No entanto, de acordo com Albuquerque e Pires (2001), ao longo da história a 

ABEn adotou uma postura acrítica e de submissão as políticas de estado. 

Colaborando com o debate, Germano apud Miranda (2010) acrescenta que a 



31 

 

entidade citada desenvolvia uma política de apoio à dominação dentro dos limites do 

Estado e em oposição ao movimento de luta dos trabalhadores que, na ocasião, 

apresentava grande resistência ao controle estatal, principalmente na área sindical. 

Com essa postura, continua a autora, a entidade se materializa em espaço 

para construção de um consenso sobre o que constituía seu interesse coletivo, ou 

seja, o interesse nacional. Como retribuição à política de lealdade ao Estado, foi 

aprovado o Decreto-Lei nº 20.109/1931, que reconhece a existência da enfermagem 

profissional, identificando a Escola Ana Néri como padrão para o ensino da 

enfermagem, no país. 

Outra expressão do reconhecimento e da homenagem do Estado Novo a 

essa postura política de obediência às imposições estatais é a oficialização dia do 

enfermeiro em 1938. Essa postura traduz de forma clara a concepção da 

enfermagem como sacerdócio e vocação, determinada pelo intenso sentimento de 

religiosidade que permeou a prática da enfermagem (MIRANDA, 2010; GERMANO, 

1985).  

Apesar disso, não podemos negar a importância dos decretos promulgados 

para a categoria, como por exemplo, a oficialização do dia do enfermeiro, que em 

1940 deu origem a Semana Brasileira de Enfermagem, que atualmente tem deixado 

de homenagear os ícones da enfermagem brasileira, e assumindo seu espaço 

enquanto produção de conhecimento e crítica diante dos modos de viver dos 

sujeitos. Por outro lado, vem possibilitando o fortalecimento da mobilização e 

organização da categoria, como também, as questões relativas à educação em 

saúde/enfermagem (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001; MIRANDA, 2010). 

A postura da ABEn citada anteriormente é amplamente difundida pelo seu 

instrumento de  divulgação,  a Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), que vem 

a reforçar a concepção de enfermagem ancorada no trabalho técnico, no 

conformismo e obediência à sociedade estatal da época,  valorizando o avanço 

técnico-científico-tecnológico, e comprometendo o desenvolvimento da consciência  

crítica  e criadora da enfermagem, atendendo aos interesses do estado, e não das 

reais necessidades sociais da maioria da população (ALBUQUERQUE; PIRES, 

2001; GERMANO, 1985). 
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Para Germano (1985), a prática da ABEn dos anos 20 aos anos 70 do século 

XX consistia basicamente em,  

 

Primeiro lugar, em conceber o social e a sociedade de forma 
abstrata, despojados de conteúdo histórico e de conflitos 
sociais, como algo em permanente harmonia ou ainda como 
sinônimo de relações interpessoais. Em segundo lugar, o 
Estado é concebido como uma entidade paternal, 
inquestionável, afinal como um autêntico guardião do bem 
comum e não como uma instância de dominação; por isso 
mesmo a ABEn mantém com o Estado relação de colaboração 
irrestrita e também de subordinação. Em terceiro lugar, a noção 
de educação e de enfermagem se pauta por conceber a 
primeira, como ensino rígido, autoritário, elitista e pouco 
criativo; enquanto a segunda é concebida, ao mesmo tempo, 
sob o prisma do espírito cristão, da obediência e do tecnicismo 
(GERMANO, 1985, p. 105). 

 

A preservação da prática descrita anteriormente, de submissão e adesão aos 

ideais do estado, configurou o desenvolvimento de uma associação rígida, 

autoritária, elitista, que excluía os sócios das decisões, e sem autonomia para 

encaminhamento dos interesses da categoria. Contrapondo-se a esta prática, 

assistimos o fortalecimento de um movimento contra-hegemônico, que exigia ter voz 

e vez nas questões referentes à entidade, propondo uma reconfiguração na 

organização interna da ABEn, de forma a mudar o posicionamento político adotado 

pela mesma, bem como na reorientação para a educação e para o trabalho em 

enfermagem (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001). 

Torna-se pertinente explicitar que esse movimento contra-hegemônico 

evidenciou-se no cenário de efervescência de mobilização social em torno da 

necessidade de transformação das práticas em saúde e democratização do país, 

movimento esse descrito anteriormente. O questionamento/crítica dos membros da 

ABEn articulou-se as mobilizações da sociedade civil, e se de forma geral 

assistimos, na saúde, ao MRSB, no âmbito da enfermagem, de modo especial 

assistimos ao movimento até então denominado ‘participação’, que posteriormente 

viria a se tornar ‘Movimento Participação’ (MP) (ALBUQUERQUE; PIRES, 2006). 
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Imperativo relatar que as ideias da ABEn, oriundas do MP foram sendo 

fortalecidas em diversos espaços que assumiram seu papel e tomaram para si a 

responsabilidade política e social defendida pela associação. Dentre esses espaços 

citamos os Congressos Nacionais de Enfermagem (CBEn), os Encontros Regionais 

de Enfermeiros (ALBUQUERQUE; PIRES, 2006; MIRANDA, 2010). 

 

Esse movimento em torno do questionamento da prática 
conformou as bases para a construção de um pensamento 
crítico na enfermagem, fundado principalmente no materialismo 
histórico dialético, na busca de superar o atraso ao qual se 
encontrava submetido à categoria, trabalhando para criar 
condições que possibilitassem a enfermagem analisar, de 
forma global, a crise da prática a partir da sua inserção no setor 
saúde e na sociedade em diferentes contextos históricos; o 
significado da enfermagem, suas contradições e 
transformações (MIRANDA, 2010, p. 102) 

 

O MP foi aos poucos ganhando cada vez mais espaço, e no interior da própria 

entidade pode ampliar suas discussões e suas lutas internas, assim, ao final da 

década de 1970 e início dos anos 1980, o movimento imprimiu uma nova roupagem 

a ABEn ao assumir a diretoria da instituição em 1986 (GERMANO, 1985; OLIVEIRA, 

1990).  

Não podemos deixar de fazer referência à contribuição do movimento docente 

das universidades públicas brasileiras, no final da década de 1970 e início dos anos 

1980, para a organização do MP, bem como da análise e interpretação sobre a 

ideologia da educação e da saúde naquele momento histórico, e por fim, sobre a 

organização do corpo da enfermagem nos espaços de organização profissional e 

sindical (OLIVEIRA, 1990). 

Desta feita, esse cenário de debate possibilitou a percepção da totalidade 

para a enfermagem do seu espaço de inserção, e como tal, de sua prática. Assim, 

de forma discreta a enfermagem se viu diante da necessidade de transformação de 

sua prática e da postura política assumida, entendendo que precisava avançar no 

sentido de combater as práticas políticas de saúde adotadas pelo governo brasileiro 

(GERMANO, 1985; OLIVEIRA, 1990) 
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O MP se constitui enquanto estratégia para construção de uma enfermagem 

mais democrática, com qualificação técnica e política, não obstante os limites e 

ambiguidades gerados pelas contradições inerentes ao processo histórico da própria 

enfermagem. Portanto, caracteriza-se como um processo, um meio, e não um fim 

em si.  

No que se refere à educação em enfermagem, a ABEn incorporou a 

concepção dialética da educação, assumindo seu compromisso com as mudanças 

sociais propondo a construção de uma política de formação que priorizasse o 

atendimento as necessidades dos sujeitos sociais, além da construção de um perfil 

profissional com consciência crítica e transformadora diante da realidade. Nesse 

momento, para a graduação, a associação pensou no desenvolvimento e 

consolidação de uma proposta de diretrizes curriculares, que tivesse como eixo 

norteador o processo ensinar/aprender crítico e reflexivo.  

Assim, os anos 80 do século XX são referência no que se refere à uma nova 

forma de pensar/fazer em enfermagem, nos espaços de produção de serviços e nas 

escolas/cursos/faculdades em enfermagem. Essa nova forma de pensar/fazer 

materializou-se em um projeto político para a enfermagem brasileira, no qual a 

formação seria conduzida pelos critérios de competência e habilidade técnica, 

política, ética e legal para intervir nos problemas relativos ao processo saúde/doença 

da maioria da população brasileira (MIRANDA, 2010).  

Desse modo, a ABEn desde sua criação até o momento atual tem assumido o 

protagonismo na construção das políticas para a educação em enfermagem, 

apontando diretrizes  para o processo de formação de modo especial, reorientando 

os Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs de forma articulada com as instituições 

formadoras, levando em consideração suas experiências e posicionamentos, em 

defesa do projeto para a educação em enfermagem coerente com as necessidades 

sociais, materializado no SUS delineado pelo Movimento de Reforma Sanitária 

Brasileira.  

Silva apud Miranda (2010), afirma que a história evidencia que o MP, em 

diferentes conjunturas, vem gerando a força social necessária, embora nem sempre 

visível, que sustentou e continua a sustentar a construção social e política da 

entidade, apesar das fragilidades, presentes até hoje.  
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Colaborando com a discussão, Miranda (2010) acrescenta que o movimento 

em defesa da educação tem consolidado a participação das 

Escolas/Faculdades/Cursos, enquanto sujeitos coletivos na construção de políticas 

públicas e de projetos de intervenção estruturantes de processos de mudanças 

concretas no atual modelo de formação e do trabalho em enfermagem/saúde no 

país. Algumas mudanças pontuais, outras mais avançadas, numa expressão do 

tempo, do envolvimento e de amadurecimento das escolas/cursos/faculdades. 

 

2.3 Formação em saúde como desdobramento do MRSB: fôrma-de-ação ou 
forma-de-ação 4?  
 

A formação dos profissionais da área da saúde é muitas vezes entendida 

como transmissão de um conjunto de conteúdos, tidos como verdadeiros, numa 

racionalidade que assegura a aproximação, maior possível, desses sujeitos em 

formação, dessa verdade, fazendo com que, a partir de então, instrumentalizados, 

possam cumprir seu papel de forma eficaz. Portanto, considerados fôrmas de ação 

uma vez que modelam, dão um formato considerando que existe um tipo ideal de 

formação (BARROS, 2006). 

No entendimento da autora, trata-se de uma concepção que oculta o caráter 

político-social dos processos formativos, dotados, portanto, de uma suposta 

neutralidade. Atrelados às perspectivas da ideologia cientificista, acredita-se na 

isenção política desses processos. Dessa forma, não existe uma preocupação em 

analisar as bases sociais e políticas que orientam alguns dos postulados conceituais 

que norteiam as práticas de formação e o que acabam produzindo. 

De um modo geral, o termo formação traz muitas ambigüidades e vai 

adquirindo múltiplos sentidos, considerando os diversos contextos de utilização e os 

efeitos produzidos em suas práticas. Dois são recorrentes, ou seja, o que se refere à 

competência técnica e o referido à competência política (BARROS, 2006). 

Para a autora, a competência técnica está impregnada da ideia de habilidade 

a ser adquirida, constituindo o argumento técnico; a competência política refere-se à 

ideia de que a consciência crítica possibilita que os profissionais possam interferir 

                                                             
4 Conceitos decifrados por Caco Xavier em “Tema Especial” para a Revista RADIS nº 3, outubro de 
2002. 
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nos processos sociais, podendo desarranjar a ordem vigente, conformando o 

argumento político (BARROS, 2006). 

Dicotomiza-se assim, a formação técnica da formação política, como se 

fossem saberes/práticas isolados. Não se trata de dominar um campo de saber já 

dado, instituído, mas de afirmação da indissociabilidade técnico-política. Aliás, esses 

dois saberes/práticas somente podem ser compreendidos em sua articulação 

dialética, uma vez que, 

 

(...) nenhuma técnica é neutra para quem a recebe, para quem 
a pratica ou para a mensagem que transmite, pois, em nosso 
caso, o saber fazer, o como, encontra suas justificativas em 
critérios que vão além da racionalidade instrumental. Mais além 
do logro da eficácia dos meios, devendo encontrar respaldo em 
relação aos fins aos quais serve (SACRISTÁN, 2000, p. 134).   

 
 

Colaborando com o debate, Barros (2006) acrescenta que separar a formação 

do terreno político, do qual é parte indissociável, restringe, a competência técnica a 

algo em geral, absoluto, considerada boa ou má ou necessária. A competência 

técnica somente é construída permeada por desejos, afetos e interesses. Entender 

que a competência técnica é dotada de neutralidade já explicita a postura política 

assumida. 

Assim, o desafio está na construção de uma formação que se configure como 

múltiplas formas de ação, como produção de saberes e de práticas sociais que 

instituem sujeitos de ação, aprendizados permanentes e não práticas de 

modelagem, que se constroem sobre especialismos naturalizados. Uma formação 

como processo questiona as formas instituídas, bem como a produção de 

profissionais como mercadorias amorfas, despotencializadas, silenciosas, 

serializadas e, consequentemente, incapaz de se comprometer com a transformação 

da sociedade (BARROS, 2006). 

Uma formação como múltiplas formas de ação requer das instituições 

formadoras, o exercício de percorrer caminhos provisórios que desconstruam os 

mitos e preconceitos, desmontem as crenças universalizantes, quebrem as fôrmas 

de ação. 
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No entanto, a formação, historicamente, tem sido compreendida como 

serialização, como uma engrenagem de fábrica, como espaço no qual poucos se 

apropriam do saber e ao mesmo tempo, como espaço onde as contradições podem 

gerar indagações e estratégias que possibilitem questionamentos e a construção de 

novas práticas (BATISTA, 2000). 

Assim, nesse espaço da contradição, formar profissionais da saúde se 

constitui em processo desafiador de construção com o coletivo envolvido com a 

formação, ou seja, docentes, discentes, gestão da educação superior, gestão da 

atenção à saúde e controle social, de uma política de criação, onde (re)aprender, de 

forma permanente, se mantém vivo.  

Desse modo, considerar que a construção do saber se constitui em processo 

inacabado e, portanto, a aprendizagem não poderá ser concluída, pois os problemas 

identificados na realidade se modificam, cotidianamente, porque ela (a sociedade) é 

dinâmica. Assim, o domínio de um saber, técnicas e teorias na perspectiva de obter 

eficiência profissional se traduz em um mito que precisa ser desconstruído no 

decorrer da graduação. E como nos alerta Kastrup (1997, p. 8) “o pretenso domínio 

do saber o faria refém deste mesmo saber”. Assim sendo, não pode existir a 

promessa de um saber para ser posto em prática.  

Seguindo esta mesma compreensão, Barros (2006) acrescenta que a 

incerteza se constitui na força e não na fragilidade do processo de produção do 

conhecimento, uma vez que, possibilita o movimento (re)criador do pensamento. 

Optar e apostar nesse caminho, 

 
(...) implica ter coragem de correr riscos do exercício de uma 
prática, mas também a coragem de suspender a ação e 
pensar. É o exercício de uma coragem prudente. É desconfiar 
das próprias certezas, de todas as formas prontas e 
supostamente eternas, e, portanto inquestionáveis, mas é 
também buscar saídas, linhas de fuga, novas formas de ação, 
ou seja, novas práticas cujos efeitos devem ser 
permanentemente observados, avaliados e reavaliados 
(KASTRUP, 1997, p.11). 
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Trata-se portanto de um posicionamento político uma vez que requer o 

questionamento das formas prontas, do conservadorismo, de uma política de 

manutenção do estabelecido e de desqualificação da postura inventiva/criadora, na 

perspectiva de (re)construir estratégias para o enfrentamento dos conflitos, 

desnaturalizar saberes e práticas historicamente, hegemônicos, bem como construir 

novos questionamentos. 

Porém, quando falamos em formação dos profissionais da saúde, estamos 

nos referindo à formação que tem como perspectiva a consolidação do SUS 

preconizado pelo Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), que enquanto 

processo está em construção. Esse movimento pressupõe uma nova forma de 

pensar/fazer saúde tendo como base a ênfase no coletivo como objeto da saúde 

(indivíduo/família, grupos sociais e sociedade); o entendimento de que esse coletivo 

não é homogêneo considerando que as suas necessidades são diferentes em 

função das diferentes inserções sociais. 

Pressupõe, ainda, a incorporação de uma outra concepção sobre o processo 

saúde/doença, ou seja, saúde/doença como processo histórico, produto da inserção 

do homem na produção e reprodução social; também requer a produção de um 

projeto sanitário contra-hegemônico ao modelo clínico vigente, de caráter 

biologicista, relação queixa-conduta, no qual a integralidade se constituía em eixo 

estruturante das práticas, a clínica seja (re)situada, (re)significada e a intervenção 

ocorra nos problemas e determinantes do processo saúde/doença, permeado pela 

ação intersetorial e pelo trabalho coletivo. 

Mas, a formação dos profissionais da saúde segue sendo um tema 

fundamental para todos aqueles preocupados com a consolidação do SUS uma vez 

que não parece possível produzir a reorganização das práticas de saúde sem 

interferir simultaneamente no mundo da formação e no mundo do trabalho 

(CARVALHO; CECCIM, 2007). 

Por esse motivo, afirmam os autores, os profissionais, suas concepções, seus 

projetos de atenção e as tecnologias que desenvolvem para exercer seu trabalho 

são elementos fundamentais de qualquer estratégia produzida com o objetivo de 

proporcionar a transformação das práticas.  
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De igual modo, é pela necessidade de aproximar a formação e o mundo do 

trabalho, bem como pela necessidade de oferecer aos futuros profissionais novas 

tecnologias e novos compromissos ético-políticos para o trabalho em saúde, que o 

processo de formação é também objeto indispensável de abordagem pelas políticas 

de saúde (CARVALHO; CECCIM, 2007). 

Essa aproximação não é fácil considerando que são espaços permeados por 

interesses divergentes, em tempos históricos diferentes, que desempenham papéis 

contraditórios. Diante desse cenário, muitas tentativas e experiências de mudança 

foram sendo implementadas, umas mais pontuais, outras mais abrangentes, outras 

mais radicais, numa expressão das pactuações que foram possíveis.  

Com essa compreensão, Ceccim e Feuerwerker (2004) afirmam que as 

estratégias de mudança na formação podem ser observadas na perspectiva dos 

movimentos de mudança e na perspectiva das políticas públicas de saúde e de 

educação.        

Os movimentos de mudança na graduação das profissões da saúde, vem 

desempenhando um papel significativo, antes mesmo da institucionalização do SUS. 

As Associações de Ensino, isoladamente, ou articuladas com outras entidades e 

movimentos profissionais, bem como o movimento estudantil tem sido atores 

decisivos na construção de movimentos de mudança. Esse papel proativo desses 

atores foi expressivo no sentido de fortalecer uma preocupação, até então, restrita a 

alguns docentes de algumas escolas/faculdades/cursos e se tornasse a ser uma 

questão relevante para outros segmentos sociais. 

No entanto, os movimentos concluíram que mudanças duradouras e 

profundas somente seriam construídas de maneira ampla mediante a 

implementação de políticas públicas voltadas para este fim. Assim, uma das 

reivindicações dos movimentos de mudança passou a ser a construção de políticas 

públicas de saúde e de educação que favorecessem, apoiassem, estimulassem os 

processos de transformação da formação na área da saúde. 

Como desdobramento, foi implementado o Programa de Incentivo às 

Mudanças Curriculares para as Escolas Médicas (Promed); posteriormente, o 

Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITs), a Política de Educação 
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Permanente em Saúde; dentre outros, na perspectiva de fortalecer o SUS como 

ordenador da educação dos trabalhadores da saúde. 

Do ponto de vista das políticas de educação e de saúde, algumas questões 

são centrais. Para Ceccim e Feuerwerker (2004), existe maior acumulação de 

discussão dos movimentos de mudança com o Ministério da Saúde do que com o 

Ministério da Educação, já que o primeiro se mobiliza para apoiar e instigar as 

mudanças e o segundo não tem a graduação e sua transformação como uma 

agenda estabelecida. 

Os autores acrescentam que, no entanto, enquanto a mudança na graduação 

e a implementação das diretrizes curriculares na área da saúde não entrarem na 

agenda do MEC, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e das pró-reitorias de graduação, o potencial dos movimentos de 

mudanças será sempre limitado.  

Por outro lado, o Ministério da Saúde pode e deve desenvolver estratégias 

específicas, como ordenador da formação, na perspectiva de apoiar e provocar 

mudanças, mesmo que a Educação ainda esteja tímida. Mas tem que ter como foco 

de provocação o perfil dos profissionais e a promoção da articulação entre 

instituições formadoras e o SUS. Esses são os temas que lhe cabem como 

ordenador da formação, se quiser trabalhar em conjunto com o MEC (sem invadir 

seus espaços); se quiser contribuir ativamente para que o setor da educação se 

ocupe institucionalmente da mudança na graduação (CECCIM e FEUERWERKER, 

2004). 

Ademais, o papel ordenador do SUS não pode ser cumprido somente pelo 

Ministério da Saúde. Os autores continuam afirmando que os gestores municipais do 

SUS são parceiros indispensáveis nessa conquista, porque é no espaço da rede de 

serviços que a formação tem que acontecer. Desse modo, os gestores podem 

constituir a rede-escola se esse investimento facilitar a construção de práticas 

inovadoras, a constituição de redes de atenção e a perspectiva da integralidade.  

Nessa perspectiva, com os estudos de Guizard et al (2006), identificamos 

algumas potencialidades, em algumas realidades, em torno do desenvolvimento de 

estratégias de aproximação entre o espaço da produção de serviços e as instituições 

formadoras.  
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Dentre essas potencialidades citamos a presença do estudante nos serviços 

de saúde, que vem instigando a desnaturalização do trabalho, deslocando os 

profissionais de suas referências de estabilidade que demarcam a cristalização das 

suas práticas em função da pouca ou nenhuma reflexão crítica, na perspectiva de 

produzir novos profissionais.  

Essa desnaturalização vem sendo observada pela preocupação sentida pelos 

trabalhadores, de elaborar discursivamente sua ação em razão da presença dos 

estudantes, que pode ser pensada como possibilidade de aprendizagem e formação 

no processo de trabalho. 

De igual modo, a presença do estudante tem ajudado a recolocar algumas 

questões silenciosas por determinada acomodação de práticas como as relações de 

poder estabelecidas e a parcela de responsabilidade de cada profissional no 

trabalho coletivo. 

A aproximação com a rede de atenção tem provocado o redesenho da 

universidade no sentido de (re)pensar a fragmentação caracterizada pelos 

especialismos dos saberes produzidos pelas disciplinas que se defronta com a 

complexidade das demandas sociais apresentadas pelos usuários que buscam 

atenção integral para os seus problemas. 

Além do aspecto citado, acrescentamos a organização de currículos que 

subsidiem a formação de profissionais capazes de responder às necessidades de 

saúde da população. Nesse sentido, os estudos de Guizard et al (2006) citam as 

diversas iniciativas de organização como o currículo por módulo, por áreas temática, 

por ciclos de vida, na tentativa de romper com a lógica do saber disciplinar, bem 

como com desconstrução de dicotomias (ciclo básico x ciclo profissionalizante; 

clínica x epidemiologia; individual x coletivo; teoria x prática). 

Ressaltamos com Guizard et al (2006) que há projetos em disputas no espaço 

da formação, assim como no espaço da atenção. A disputa por uma nova 

hegemonia no campo da atenção à saúde está em curso no campo da formação, 

mas o campo da formação também é alvo da disputa por uma nova hegemonia dos 

aspectos relativos ao processo ensinar/aprender. Daí a permanência de alguns 

desafios para a formação em saúde. 
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Dentre os inúmeros desafios, citamos a inexistência formal de espaços 

conjuntos entre as instituições de ensino e serviços, nos quais as formas de 

saber/fazer que as organizam sejam confrontadas e pensadas em função do que é 

requerido na realização das atividades (GUIZARD et al, 2006). O estudo revelou a 

preservação dos limites dos espaços institucionais que se expressam, 

particularmente, nos documentos produzidos em função da interação ensino-

trabalho como a definição de contrapartidas materiais via convênios.  

Outro desafio citado pelos autores diz respeito a difícil interação entre 

universidade e serviços restringindo a possibilidade de desconstrução dos aspectos 

enrijecidos das instituições em decorrência da permanência de uma concepção 

medicalizada e hierarquizada das relações de trabalho bem como, a expectativa dos 

serviços de que a universidade ajude a resolver toda a demanda que chega à 

unidade.  

A ausência de problematização do ensino como possibilidade de atualização 

da prática profissional que se deseja questionar com a diversificação de cenários de 

aprendizagem é outro desafio citado pelos autores. Como desdobramento, existe o 

risco de que a universidade permaneça como referência de saber legítimo, negando 

o espaço dos serviços como legítimos de produção de saberes e práticas 

inovadoras.  

Mais um desafio identificado no estudo dos autores citados diz respeito as 

discussões e mudanças curriculares ainda restritas aos espaços das corporações 

profissionais. Ressaltamos que a complexidade dos problemas enfrentados pelos 

usuários do SUS, requer uma intervenção pelo coletivo de trabalhadores da saúde. 

Nesse sentido, a discussão sobre a formação precisa ser realizada pelo coletivo.  

Outro desafio refere-se ao envolvimento dos gestores do SUS com a 

formação. Nessa perspectiva, a mudança na graduação das profissões da saúde 

precisa ser efetivamente incorporada na agenda política desses gestores. Essa 

incorporação vai ajudar a esclarecer o papel dos alunos de graduação nos espaços 

de produção de serviços, ou seja, como co-partícipes desse processo de produção.  

Por fim, o desafio de reconhecer que a mudança na graduação, a concepção 

ampliada de saúde, a integralidade, as práticas inovadoras, a rede de atenção 
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somente serão incorporadas, efetivamente, dentro das escolas/cursos/faculdades se 

forem objetivos a serem atingidos em todos os serviços de saúde e não somente na 

rede pública, que é a tradução mais frequente do SUS. Com essa compreensão, 

entender que a prática nos serviços de saúde privados também tem que ser objeto 

de reflexão crítica durante a graduação (GUIZARD et al, 2006).  

Se a saúde, constitucionalmente, é reconhecida como um bem público, então, 

a atenção em saúde em todos os espaços deve ser objeto de conhecimento, 

reflexão e aprendizagem. Desse modo, efetivamente o papel ordenador do SUS não 

será visto como restrito à formação dos profissionais que vão trabalhar nos serviços 

públicos e, particularmente na atenção básica, mas incluirá efetivamente a 

preocupação com a formação de qualidade de todos os profissionais, não 

importando os serviços em que irão trabalhar.  

Assim, as instituições formadoras (re)direcionam as suas referências para a 

formação e explicitam o seu compromisso político em formar profissionais inquietos, 

críticos, propositivos e comprometidos em contribuir com a transformação da 

realidade de exclusão social. Com Barros (2006) esclarecemos que trata-se de uma 

escolha dentre outras possíveis e uma escolha é, portanto, política, uma vez que 

implica interesses, saberes, poderes, que constituem modos de ver o mundo, de 

nele existir, de (re)criá-lo. 
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III A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO  

Nesse momento discutiremos a formação do enfermeiro tendo como suporte 

teórico os autores que advogam a favor da formação assumir seu papel político e 

social diante das disparidades gritantes dessa sociedade plural (SEVERO, 2012). 

Os espaços educacionais não podem estar subordinados a um modelo 

econômico que só vise o atendimento aos interesses do mercado. Estes espaços 

devem, portanto, valorizar a formação ética, política e moral, a fim de superar as 

desigualdades e exclusão social, formando seres humanos, e não máquinas 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA E TOSCHI, 2007). 

Nesse palco, compreendemos que transformações no âmbito educacional e 

consequentemente nos serviços de saúde implicam na ruptura de práticas e 

concepções internalizadas, e muitas vezes, engessadas nas graduações em 

enfermagem. Desta feita, tendo em vista a qualificação dos profissionais para a 

produção dos serviços, devemos sustentar estratégias de mudanças a partir das 

políticas de formação para a enfermagem, bem como sua relação com a sociedade 

brasileira, com vistas à consolidação de uma política de atenção à saúde mais justa 

e igualitária (SILVA; SENA, 2006). 

Enquanto fruto do contexto histórico-político-social, a educação se desenvolve 

a partir da mediação entre diferentes formas de pensar e fazer, de modo que essas 

possam vir a corresponder às expectativas dos grupos humanos aos quais estão 

inseridos. Assim, a educação está perpassada de intencionalidades formativas que 

configuram suas práticas e estabelecem relações entre o modo pelo qual o processo 

educativo se desencadeia em ato, e os pressupostos idealizados para conduzir a 

sua concretização (BRZEZINSKI, 2009).  

No tocante à formação, Schmied-Kowarzik (1983, p.129), manifestou assim a 

sua complexidade: “Educação é a produção do homem em homem pelo homem”. 

Fundamentada no materialismo histórico-dialético, essa concepção aponta o 

profissional como ator crítico-reflexivo, a fim de reconhecer a emancipação humana 

como ponto de partida e de chegada de toda a ação pedagógica. 
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A educação deve consistir na formação do sujeito social, com voz para 

participar, sentir, discordar e protestar diante das questões sociais. No vogo dessa 

discussão, advoga que o aluno deve avançar no sentido de se perceber enquanto 

autor no processo de transformação social, rompendo com a ideia de um corpo 

discente que apenas assiste aos acontecimentos de longe, que passaram pelos 

bancos escolares e são freneticamente computados pelos órgãos oficiais, a fim de 

engrossarem as estatísticas educacionais (ZARAGOZA, 2001). 

O processo formativo, em geral, ainda, volta-se a formação profissionalizante 

e tecnicista, marcado pelo ‘aprendizado’ de técnicas de ensino para transmissão ao 

alunado, conforme discutido anteriormente. Torna-se pertinente perceber que essa 

concepção desapropria o professor do seu papel de agente produtor de sujeitos 

questionadores, visto que essa formação tecnicista não se envolve com questões 

referentes à reflexão e discussão das questões sociais (DIÉGUEZ, 1980). 

Essa reflexão realizada por Diéguez é condizente com a formação tecnicista 

defendida pelo modelo flexneriano (1910), e que ainda hoje é hegemônica na 

sociedade atual. Superar o modelo flexneriano significa ir de encontro aos ideais de 

um modelo econômico pautado no lucro, uma atividade difícil, visto seu caráter 

transformador da sociedade, pois possibilita a compreensão das ações da sociedade 

sobre os determinantes, ou seja, da determinação do estado de saúde e de doença 

de acordo com a organização social e das relações nesse espaço inseridas.  

Dessa forma, 

 

A superação do paradigma flexneriano, atuante, pelo da 

produção social da saúde requer uma intrínseca mudança 

do processo de formação do enfermeiro, tanto nos 

conteúdos privilegiados como no seu perfil, entendendo-o 

enquanto ator social, com relevante papel para a firmação 

de uma prática extrema ao modelo médico-hospitalocêntrico, 

centrada no indivíduo social (SILVA, 2012, p. 23).  

 

Busca-se um novo saber/fazer em enfermagem, que ultrapasse a formação 

tecnicista, um processo de formação que possibilite ao graduando a construção de 

um pensamento político e crítico acerca da realidade e consequentemente das 
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formas de viver e adoecer da população, comprometida com uma formação em 

consonância aos ideais do SUS preconizados pelo MRSB. 

Diante do exposto, compreendemos que avançar no sentido de romper com 

os ideais do modelo flexneriano já representa um posicionamento político adotado 

pela instituição.  Constitui-se em possibilitar a construção da formação de sujeitos 

sociais com poder de escolha entre o pensar e o agir, com autonomia moral e 

intelectual diante da realidade que se apresentar.   

Líbâneo e Pimenta (2002, p.35), embora não discutam a formação do 

enfermeiro, fazem reflexões que são pertinentes com essa formação. Os autores 

afirmam que a formação se desenvolve dentro e fora das salas de aula, nos espaços 

educativos e nos segmentos de ensino e que essa postura também demonstra um 

posicionamento político adotado.  

 

Assim, resta pensar que, de acordo com a intenção de cada 
sujeito, a sua ação política no desenvolvimento de seu trabalho 
vai se intensificar ou será pensada em longo prazo, tornando-
se um trabalho significativo na intenção de formar sujeitos 
políticos no sentido mais amplo e pleno da palavra “política”, 
assim sendo, sua ação pedagógica também será motriz dessa 
formação (SANTOS; BARRETO, 2011). 

 

Assim, a partir do posicionamento político educativo, os sujeitos envolvidos 

estarão contribuindo, de uma forma ou de outra, e/ou reforçando uma hegemonia.  A 

falta de clareza dessa problemática por vezes encobre o ato político do processo 

educativo, e o corpo docente acaba por escamotear sua responsabilidade social. 

Concordamos com Freire (2009, p.54), quando o mesmo afirma, que é “tão 

impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter 

educativo do ato político”. 

Na área da enfermagem, acreditamos que adotar uma postura formativa 

política signifique abraçar e militar no sentido da transformação das práticas em 

enfermagem, tendo como objetivo contribuir com a transformação dos modos de 

andar as vida dos sujeitos e as disparidades sociais gritantes.  
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Para tanto, torna-se pertinente explicitar as posturas adotadas pelas 

instituições de ensino em enfermagem para que possamos iniciar nossa reflexão no 

tocante à percepção do real projeto de sociedade que as mesmas reforçam, 

percebendo para que tipo de formação estamos caminhando, uma que reforça o 

tecnicismo (técnica pela técnica), sem reflexão e real intervenção na realidade 

social, ou uma formação social e política, que perceba no seu fazer diário um 

instrumento para modificação das  formas de viver dos sujeitos.  

Desta feita, tendo em vista o objetivo desse estudo, o subtópico seguinte traz 

um recorte da história da formação na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, para posterior entendimento real das tendências 

formativas explicitas e implícitas no Projeto Político Pedagógico da instituição.    

Diante das mudanças gestadas pelo desenvolvimento científico, cada vez 

mais pujante, e das transformações ocorridas no mundo do trabalho, a formação dos 

trabalhadores da enfermagem vem sendo alvo de reflexões, no intuito de que sejam 

promovidas as mudanças necessárias com vista ao atendimento das competências 

adequadas às práticas de saúde. 

Assim, entende-se aqui que a qualidade da formação está intimamente 

implicada ao papel social e político dos trabalhadores da saúde. A formação é antes 

de tudo a condição de refazer e refletir de forma responsável e comprometida o 

trabalho que se está produzindo (CARVALHO; CECCIM, 2006).  

Nesse sentido, O MRSB e o MP, possibilitaram a percepção da fragilidade da 

formação do enfermeiro, no que se refere ao compromisso político assumido, 

apontando a necessidade de construção de uma nova forma de pensar, não 

somente no âmbito da prática, mas também no interior das 

escolas/cursos/faculdades de enfermagem (CORBELLINI, 2010; SILVA, 2012).  

Essa nova forma de pensar a educação em enfermagem se traduziu na 

resolução CNE/CES de 2001, que regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN). As DCN’s definem os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação do enfermeiro, propõe a 

formação generalista, com visão humanista e que atenda as demandas sociais, com 
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ênfase no SUS, assegurado por intermédio da integralidade da atenção 

(CORBELLINI, 2010; FERNANDES, 2005; MIRANDA, 2010). 

Essas diretrizes expressam uma conquista dos movimentos empreendidos 

pela própria categoria e representam o esforço de pactuação do coletivo da 

enfermagem.  

Para Miranda (2010) elas representaram uma oportunidade para mobilizar os 

sujeitos sociais, que devem construir, executar e avaliar os processos de formação 

dos enfermeiros, fortalecendo o movimento de mudança dos modelos de formação. 

As DCN´s apresentam-se como oportunidade e como grande desafio para a 

formação. 

Esse desafio está expresso, entre outros, no caráter que assumem as DCNs, 

ou seja, se constituem em uma orientação, em alguns momentos genérica, portanto, 

não definem um único caminho. Como as orientações são gerais e possibilitam uma 

diversidade de interpretações podem ocorrer processos de mudanças mais tímidos e 

circunscritos (MIRANDA, 2010). 

Para essa autora, o texto das diretrizes também apresenta alguns termos que 

expressam indefinições numa demonstração da existência de embates e disputas 

em torno das orientações do processo de mudança. Entre essas expressões citamos 

a formação por competências, a concepção de interdisciplinaridade e a noção de 

flexibilidade curricular.  

Diante dessa imprecisão conceitual, o movimento de mudanças na formação 

em saúde, discutido anteriormente, coloca como necessidade a aproximação entre o 

espaço da educação e o espaço da saúde como condição imprescindível para o 

estabelecimento de um cenário político favorável às mudanças citadas, que devem 

ser construídas nas universidades em articulação com gestores, serviços de saúde e 

usuários (FEUERWERKER, 2001).  

Porém as diretrizes possibilitam a superação de concepções conservadoras, 

a rigidez, o conteudismo e as prescrições existentes nos currículos mínimos. 

Possibilitam, ainda, uma formação coerente com a política pública de saúde e com 

as necessidades sociais de saúde, para uma melhor inserção dos profissionais e, 
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consequentemente, um maior compromisso com o atendimento a essas 

necessidades. 

Entretanto, como se trata de um processo de construção coletiva, o texto das 

diretrizes apresenta uma diversidade de concepções sobre enfermagem, embora 

predomine a retomada da concepção de enfermagem como ciência. Nesse sentido, 

Miranda (2010) nos alerta que a incorporação da enfermagem como ciência 

expressa a compreensão idealizada de sua prática, cuja base fundante está nos 

referenciais teóricos e princípios filosóficos que norteiam a hegemonia da clínica no 

processo de trabalho médico, que tem o corpo biológico como centro de doenças e, 

portanto, objeto de intervenção e da cura.  

A autora acrescenta que esse aspecto requer a retomada constante do 

debate em torno das DCN’s por ocasião dos eventos promovidos pela ABEn, como 

forma de assegurar a autonomia às instituições na construção de seus Projetos 

Político-Pedagógicos, porém, aproximá-los dos princípios e diretrizes do SUS, como 

referência para a construção desses projetos. 

Porém as diretrizes isoladamente não são suficientes para assegurar as 

mudanças necessárias na formação. O desafio está em revisitar concepções e 

práticas, em caráter permanente, na perspectiva de superar conceitos e práticas 

hegemônicas cristalizadas e solidamente instaladas nos espaços da formação, dos 

serviços, da gestão e da participação social (MIIRANDA, 2010). 

 
3.1 A formação do enfermeiro na Faculdade de Enfermagem da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte – FAEN/UERN 

 

O Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(FANE/UERN) foi criado em 1968, como produto de uma articulação entre o gestor 

municipal, do interesse da Universidade do Estado em construir um curso na área da 

saúde, em um cenário político marcado pela reforma universitária ocorrida nesse 

mesmo ano.  

 A criação do curso atende aos interesses do Ministério da Educação (MEC), 

que desde 1964, em volta do regime militar, tenta expandir as escolas de nível 

superior no país, objetivando aumentar a força de trabalho, melhorar a qualificação 
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profissional, e mais fortemente, diminuir as tensões sociais oriundas do pouco 

número de vagas, e consequentemente, pouco acesso da população ao nível 

superior.  

Nesse mesmo período, assistimos aos discursos da própria Organização 

Mundial de Saúde – OMS – e da Organização Pan-americana de saúde (OPAS), 

alertando da necessidade de se formar um maior número de força de trabalho em 

enfermagem, buscando suprir o déficit de enfermeiros no país. 

Essas ideias vieram ao encontro do interesse da UERN, que tentava 

aumentar os recursos para sua expansão. Nesse sentido, os gestores da instituição 

perceberam nos recursos destinados a expansão do ensino superior uma estratégia 

de expansão da própria instituição, já que, isoladamente a universidade não possuía 

recursos suficientes para criação de novos cursos, e principalmente cursos que 

necessitavam de muito investimento, como no caso de cursos da área da saúde, e 

neste caso, uma escola de enfermagem. No entanto,  

 

A crise econômico-financeira instaurada no país, após o 
fracasso do chamado “milagre econômico brasileiro”, 
repercutiu, particularmente, nos primeiros anos de 
funcionamento do curso de enfermagem da UERN, que teve 
sua trajetória marcada por problemas que interferiram nas suas 
atividades acadêmicas, motivo pelo qual o seu reconhecimento 
só ocorreu 10 anos após a sua criação (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1997, p.13). 

 

 O Primeiro currículo do curso pautava-se na produtividade, da formação em 

enfermagem de baixo custo, qualificação técnica disciplinável e útil/submissa aos 

ideais do capitalismo. Torna-se relevante explicitar que esse tipo de currículo era o 

proposto e materializado em todo o país, um ensino voltado à técnica. Além disso, 

na FAEN, assistimos ainda a construção de uma organização estabelecida de cima 

para baixo. 
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Implantado de forma emergencial, o currículo da FAEN foi 
dividido em duas áreas. A primeira: o ciclo geral, subdividido 
em ciclo indiferenciado, comum a todos os cursos da 
Universidade, e ciclo geral diferenciado. A segunda: ciclo 
profissionalizante (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 1997,p.14). 

 

 

As disciplinas do curso foram sendo estabelecidas aos poucos, somente em 

1974 a instituição conseguiu completar sua grade curricular, criando também 

normas, objetivos, e organizando didaticamente e cientificamente o curso. Somente 

em 1978, o curso foi reconhecido pelo MEC.  

Até a década de 1980, foram ocorrendo rearranjos na formação ofertada 

objetivando a sua adequação as normas nacionais. Percebe-se que esses 

rearranjos se configuraram apenas como modificações no rol de disciplinas e 

aumento da carga horária.  

No decorrer do período citado, os conteúdos de ensino foram tecnificados, 

com ênfase no manuseio de equipamentos hospitalares, orientados pelo modelo 

flexneriano de ensino e pelo enfoque biológico e cartesiano acenando para a 

formação de um enfermeiro voltada, essencialmente, para o desenvolvimento de 

técnicas destinadas à assistência ao corpo do indivíduo hospitalizado. Essa 

formação visava atender a lógica do mercado, que, naquele momento, era 

constituído basicamente, por hospitais privados (MIRANDA, 2010).  

Essas características permanecem orientando a formação no curso de 

enfermagem da UERN até o ano de 1986, momento em que, acompanhando todo o 

movimento ocorrido em nível nacional em torno da democratização do país, a 

Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, discutia a necessidade de definir 

políticas de formação para a força de trabalho em enfermagem comprometida com 

as necessidades sociais, tendo, por base, o movimento da reforma sanitária 

brasileira.   

A FAEN, como atriz nesse movimento em nível nacional, incorpora todas as 

discussões e fortalece, a partir de 1986, o movimento interno em torno da 

(re)construção das bases teórico-metodológicas (re)orientadores da educação e do 
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trabalho da enfermagem, na perspectiva da construção do Projeto Político-

Pedagógico que possibilite o delineamento de um novo saber/fazer e de uma nova 

ética que dê respaldo a uma nova prática profissional, capaz de contribuir para a 

transformação da saúde no interior da sociedade brasileira. 

 

Esse movimento evidenciou uma dicotomia teoria/prática, 
reforçada pelo modelo de ensino em ciclos básico e 
profissional, bem como uma perspectiva idealista e 
padronizada da formação, que desconhecia a realidade local e 
as especificidades de cada curso, trazendo importantes 
contribuições para o redirecionamento do perfil profissional e 
para a produção de sua força de trabalho, em todos os níveis 
de formação, impactando fortemente na graduação 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2001, p.16). 

 

 

Essas discussões ganharam espaço na FAEN, e se materializam com a 

construção de uma proposta de currículo centrada na realidade do ensino, na 

transformação do perfil profissional em enfermagem, no perfil epidemiológico do país 

e mais especificamente do município, e na importância da aproximação 

ensino/serviço. 

Em 1991 percebe-se uma ampliação das discussões acerca desses assuntos 

na FAEN, momento esse possibilitado pelo curso de Especialização em Metodologia 

da Assistência de Enfermagem (CEMEA), que propiciou discussões acerca da 

assistência em enfermagem de Mossoró, avançando ainda no tocante a temáticas 

como currículo e produção científica.  

Nesse sentido, 

  

Em 1994, fazia-se urgente a construção do anteprojeto de 
currículo pleno da FAEN, uma vez que em março do mesmo 
ano, foi aprovado o parecer nº314/94 do Conselho Federal de 
Educação (CFE). Todavia, algumas questões foram levantadas 
no processo de construção do novo currículo. Uma delas 
correspondia ao dilema entre implementar as etapas de 
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reformulação do novo currículo ou avançar no processo de 
formulação de uma nova consciência dos atores sociais 
envolvidos no processo (professores, alunos e profissionais 
dos serviços) (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 1997, P.16). 

 

 

Falava-se na construção de um novo currículo, que materializasse o 

amadurecimento teórico-conceitual nas discussões, que levasse em consideração a 

realidade local e que modificasse as formas de viver dos sujeitos. “Os estudos 

tiveram continuidade visando ao aprofundamento teórico na perspectiva de embasar 

a construção em curso das concepções do novo currículo” (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1997, p.17). 

Nesse momento, o Ministério da educação e desportos instituiu o prazo de um 

ano para que as escolas de enfermagem adequem seus cursos aos currículos 

plenos. Percebendo a necessidade dessa adequação, os estudos e discussões se 

intensificam na FAEN. 

 

Em 1995, a FAEN intensificou a construção do referido projeto, 
realizando o I Seminário de Integração Curricular do Estado do 
Rio Grande do Norte, na perspectiva de reunir a enfermagem 
da UERN e da UFRN para discussão sobre currículo. Realizou 
também a V Oficina de Trabalho sobre Currículo, quando foi 
discutida a problemática da Universidade e da formação do 
enfermeiro, com vistas a encontrar estratégias de superação 
das inconsistências presentes nessa formação. (MIRANDA, 
2010, p.253) 

 

 

Em meio a essas discussões, o novo currículo foi sendo construído, e a partir 

de 1996 implantado. Porém, como processo não se deu por encerrado, continuou 

em processo permanente de avaliação e de (re)construção. 

Esse novo currículo compreende a enfermagem enquanto prática social, que 

sofre influencia do sistema capitalista, determinando de forma expressiva as 
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políticas sociais.  O novo currículo “privilegiou a formação do bacharel e licenciado 

em enfermagem, de modo que atendesse às necessidades sociais da população de 

Mossoró e região” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1997, p.40). 

Ressaltamos que o perfil citado anteriormente  explicita a intenção política 

que permeia a formação no espaço da FAEN/UERN, ou seja, um profissional com 

formação geral, que articula o bacharelado com a licenciatura como forma de 

preparar o enfermeiro para assumir os seus processos de trabalho de modo 

coerente com as necessidades da maioria da população, em especial com a 

população de Mossoró e região.  

A partir desse momento, a FAEN começou a avaliar constantemente seu 

Projeto Político-Pedagógico, tendo como base de análise as discussões que 

ocorriam nos fóruns nacionais de educação em enfermagem, mais especificamente 

nos Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em Enfermagem – 

SENADENs. 

Esse projeto foi homologado em 1997 pelas instâncias colegiadas da FAEN e 

da UERN, representou e continua representando a materialização de profundas 

reflexões, e se constitui enquanto produto de uma construção coletiva, negociada e 

aceita pela concessão de posturas e práticas no âmbito da instituição (MIRANDA, 

2010). 

Enquanto processo de construção constante, o PPP da instituição continuou 

sendo construído nos anos seguintes, considerando que, no momento da 

implementação foram sendo observadas muitas potencialidades, bem como 

fragilidades e desafios que requeriam o aprofundamento das suas bases 

referenciais. Esse movimento ocorreu concomitante com a instituição das Diretrizes 

Curriculares para a Graduação em Enfermagem e para os Cursos de Formação de 

Docentes.  

Nesse cenário, a FAEN percebeu a necessidade de intensificar as discussões 

no sentido de avaliar a incoerência entre os pressupostos/ideias do PPP da 

instituição e as orientações descritas nas DCN’s. 
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Os estudos aconteceram sob a forma de oficinas, encontros, 
seminários, e teve a participação de docentes da UERN e de 
outras universidades, discentes, enfermeiros dos serviços. 
Esses estudos possibilitaram o aprofundamento das bases 
referenciais contidas nas DCN’s. No entanto, evidenciaram que 
muitas demandas oriundas das DCN’s já estavam incorporadas 
ao processo de formação da FAEN. Necessitava, porém, 
(re)visitar esse processo, para atender às demandas, em 
especial da formação de docentes. Como produto dos estudos, 
a FAEN construiu uma proposta de reorientação do processo 
de formação tendo, como referência, o Projeto Político-
Pedagógico construído, a partir de 1986, implementado e 
reconstruído a partir de 1996 (MIRANDA, 2010, p. 235). 

 

 

Esse PPP atualizado, foi aprovado pelas instâncias colegiadas no âmbito da 

universidade, ou seja, em primeira instância pelo Conselho Acadêmico 

Administrativo (CONSAD) e enviado para homologação na Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação – PROEG/UERN. Esclarecemos que o documento citado não foi 

submetido ao colegiado do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) – instância máxima deliberativa na UERN- por um equívoco 

institucional e, portanto, não resultando em resolução. Porém, esse PPP passou a 

orientar a formação no espaço da FAEN/UERN. 

Posteriormente, com a exigência legal, em nível nacional, de adequação das 

licenciaturas às DCN’s específicas para a formação do educador, os estudos foram 

retomados na instituição citada, no sentido de atender a nova demanda, 

materializando-se na consolidação de um documento no final de 2005.  

Porém essa consolidação coincidiu com a mudança de gestão na FAEN. É 

importante ressaltar que essa gestão não é oriunda do Movimento Participação e 

não acompanhou o processo de mudança na formação do enfermeiro em nível 

nacional. Assim, não encaminhou o documento para ser submetido às instâncias 

colegiadas da UERN (MIRANDA, 2010). 

A nova gestão encaminhou o processo no sentido de modificar o PPP 

orientador da formação, no entanto, a forma como o processo foi conduzido, com 

tímida participação do coletivo, gerou insegurança em adotá-la como referência para 

sua prática político-pedagógica. Diante desse cenário e considerando a necessidade 
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de um estudo mais aprofundado acerca das mudanças necessárias no PPP, a 

plenária do CONSAD decide encaminhar o debate em torno da construção da 

adequação curricular às DCN’s específicas à formação do educador (MIRANDA, 

2010). 

Assim, a adequação curricular do PPP do curso de graduação em 

Enfermagem da FAEN às DCN’s, específicas para a formação do educador, foi 

aprovada pela resolução nº 20/2008 do CONSEPE. O PPP em vigor desde 1996, 

associado à adequação curricular passaram a orientar o processo de formação na 

referida instituição. 

Somente em 2014 esse PPP foi atualizado para o processo de renovação do 

reconhecimento do curso, mantendo a sua essência e o seu compromisso político 

em contribuir com a transformação de uma sociedade excludente. 

Nesse sentido, o PPP da FAEN assume o compromisso de lutar pela 

população excluída socialmente, buscando modificar essa realidade, ancora-se na 

construção de uma postura ética e no compromisso social. Dessa forma, busca-se 

“redimensionar as bases teóricas e metodológicas da formação do enfermeiro, para 

assumir a coordenação do trabalho de enfermagem e das concepções que hoje 

orientam o seu trabalho” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1997, p.25). 

Nesse sentido, no âmbito das discussões da FAEN, e consequentemente nas 

discussões em sala de aula, percebe-se a compreensão da Sociedade enquanto um 

espaço multicultural, composto de classes e grupos sociais, desiguais, que são 

resultado da inserção dos sujeitos nos espaços de produção e reprodução social.  

Dessa forma,  

 

Nesses termos, a sociedade deve ser compreendida na sua 
historicidade, dinamicidade, complexidade e pluralidade, 
permeada por diversidades e desigualdades, a fim de que a 
análise crítica da realidade venha a permitir que os atores 
sociais envolvidos no processo de trabalho da enfermagem 
possam construir formas alternativas mais justas e equânimes 
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para intervir nessa dinâmica (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 1997, p.49). 
 
 
 

Expressa a concepção de homem como ser omnilateral, social, histórico, 

percebendo que através do trabalho, e da reflexão, consegue transformar a 

natureza. O seu viver em sociedade é permeado por momentos de tensão, conflito e 

contradições, necessários para transformação e modificação das relações sociais.  

Além dos aspectos mencionados, para a FAEN/UERN o homem é concebido 
como:  

 

Perceber o homem em sua complexidade, significa 
compreendê-lo muito além de simples detentor de um corpo. É 
preciso, entendê-lo no imenso âmbito de sentimentos, 
emoções, intuições e subjetividades, que é tão humano quanto 
a sua dimensão prática, objetiva, histórica e concreta. A 
dimensão humana, que não pode ser explicada apenas de 
modo racional e objetivo, precisa ser compreendida a partir de 
uma nova dinâmica de pensamento, constitutiva de maior 
expressão de liberdade, de exercício da subjetividade, de 
criatividade e de consciência crítica, na qual de pouco ou nada 
valem a eficácia e a exatidão dos métodos da ciência e da 
tecnologia (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 1997, p.43). 

 

A educação é compreendida enquanto uma prática social, que pode significar 

a construção de uma consciência crítica ou a perpetuação dos ideais alienantes, 

pode ser compreendido também como “processo de formação integral do homem, 

que partindo da realidade do indivíduo, ultrapassa os limites das instituições 

escolares na perspectiva de uma educação voltada para a construção cidadania.” 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001, p.50). 

Além das bases conceituais acima expostas, o PPP da FAEN/UERN 

compreende a cidadania como um dos conceitos imprescindíveis para debates em 

sala de aula. Dessa forma, aponta que a cidadania é um dos instrumentos de luta 

pela melhora na qualidade de vida, essa compreensão possibilita a inserção dos 
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sujeitos nas discussões e/ou decisões que dizem respeito a vida pública, política e 

social, tornando-os co-partícipes dessas decisões.  

Por processo Saúde/doença, a FAEN incorpora a concepção de que a 

saúde/doença se materializa como expressão singular, particular e estrutural das 

condições de vida dos sujeitos, dos determinantes econômicos, políticos e sociais, 

soma-se a isso as situações de risco do dia-a-dia. 

 

Enfim, são processos que sofrem as determinações sociais e 
históricas, cujos diferentes potenciais de risco e benefícios que 
caracterizam as formas de adoecer ou de estar sadio resultam 
das condições de trabalho e vida humanos. Tornam-se, 
portanto, expressão da forma como o homem produz e se 
reproduz socialmente, mas também resultante daquilo que a 
sociedade estabelece como estar doente ou saudável. Isto é, a 
sociedade determina aquilo que é normal e o que é patológico, 
cria e estabelece as tecnologias a serem adotadas e as formas 
diferenciadas de atendimento. Entretanto, em qualquer 
circunstância o ser saudável, o adoecer e o morrer fazem parte 
da experiência humana. (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2001, p.51) 
 

 

Dessa forma, “o estilo e as condições de vida e de saúde resultam e ao 

mesmo tempo determinam o que cada sujeito faz da sua vida e o que as instituições 

e organização fazem da vida dele (CAMPOS, 2003) 

 
 

Dessa forma, a concepção de saúde passa por pensar o 
indivíduo em sua organização da vida cotidiana expressa não 
só pelo trabalho, mas também pelo lazer ou sua ausência, 
pelos vínculos e expressões de afeto, de sexualidade e 
relações com o meio ambiente. Uma concepção ampliada de 
saúde compreende a vida sobre novas bases, nas quais a 
sociedade pudesse atender mais plena e integralmente as 
diferentes e singulares necessidades humanas (VAITSMAN 
apud PPP, 2001, p.51) 

 

 Essa concepção é coerente com o MRSB e vem sendo disseminada nas 

escolas de saúde/enfermagem no país, no entanto, ainda existe resistência, dessa 
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forma, apesar desse movimento propor uma nova assistência em saúde, às ações 

desenvolvidas hoje em dia ainda volta-se a uma assistência individualista e 

curativista, tendo no modelo clínico e biologicista um de seus principais 

sustentadores. 

 Dessa forma, quando se distancia da compreensão do processo 

saúde/doença como algo influenciado pelo processo de produção e reprodução 

social, acaba-se por minimizar os problemas de saúde e mais, começa-se a 

perceber apenas o aspecto biológico desse processo, arrisca-se ainda à 

compreensão da determinação social do processo saúde/doença, no entanto, por 

diversos fatores acaba-se por restringir as intervenções em saúde apenas ao 

biologicismo.   

 Por trabalho, o PPP entende que é partir dele que o homem retira da natureza 

matéria-prima, e a transforma para atender as suas necessidades que são históricas 

e sociais, estabelecendo relação com outros sujeitos ou não.   Expressa, ainda, o 

trabalho como algo inerente ao homem, “é a inserção no modo de produção que 

garantirá a base material de sustentação do trabalhador, fato que definirá a 

qualidade de vida no momento da reprodução social.” (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001, p.52) 

 Importante perceber que, 

 

 

O Processo de Trabalho é o modo pelo qual o trabalhador, 
tendo um fim pré-concebido, empreende suas energias físicas 
e mentais sobre um determinado objeto, utilizando meios e 
instrumentos para transformá-lo, resultando em um produto – 
bens e serviços - que tenham efeito útil. Representa a 
categoria fundamental para o reconhecimento da organização 
social e das formas como ela se reproduz. Na sociedade 
capitalista, organiza-se a partir de uma relação de exploração, 
geradora de satisfação e insatisfação pessoal, que por sua vez, 
é determinada histórica e socialmente, portanto, dinâmica. 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2001, p.52) 
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  O Processo de trabalho em saúde é de natureza coletiva, se estabelece de 

uma pessoa para outra, seja ele profissional-usuário ou usuário-usuário, no entanto, 

conforme já apontado nas discussões do MRSB, os usuários/sujeitos são co-

partícipes desse serviço. Dessa forma, também são responsáveis pela eficácia ou 

não do mesmo, ou seja, a relação é de sujeito para sujeito, e não sujeito-objeto.  

Nesse sentido, o trabalho em saúde,  

 

É constituído de uma organização tecnológica específica: 
corresponde formas materiais (tecnologias duras e leves-duras) 
e não materiais (relacionais) que possibilitam a apreensão do 
seu objeto e finalidades para imprimir mudanças a partir das 
intersubjetividades que ocorrem nesse processo, porque se 
realiza ancorado numa relação interpessoal muito intensa, que 
assume caráter forte e decisivo para a própria eficácia da ação. 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2001, p.53) 

 

 

De acordo com Mehry (2003), as tecnologias se classificam como dura, leve-

dura e leve. As tecnologias duras referem-se aos equipamentos que auxiliam no 

tratamento, exames e organização de informações Os saberes profissionais e suas 

habilidades são consideradas tecnologias leve-duras. As tecnologias duras podem 

ser encontradas nos momentos de aproximação entre usuário e trabalhador de 

saúde, é nesse momento que cria-se uma relação de cumplicidade, (co)-

responsabilização entre os sujeitos envolvidos para resolução dos problemas de 

saúde. 

 

Todavia, a característica mais marcante desse processo reside 
na acentuada fragmentação de atos realizados por diferentes 
categorias profissionais implicadas com a produção da saúde.  
Estas governam espaços a partir de um certo grau de liberdade 
que existe no agir cotidiano do trabalho em saúde. Isso 
pressupõe que o modelo assistencial se conforma mediante 
contratualidades entre atores sociais e políticos, mesmo que 
essas se dêem sob forte tensão. A forma de organização da 
assistência é produto dessa pactuação (MERHY, 1997, p.65). 
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A produção dos Serviços de Saúde no país, outra concepção definida no PPP 

da FAEN/UERN, tem sido hegemonicamente pautada no modelo flexneriano, 

enfatizando o processo fisiopatológico abandonando ou minimizando a importância 

dos demais determinantes, além disso, levando em consideração as ideias de 

Merhy, utiliza-se por demais das tecnologias duras, abdicando as demais 

tecnologias. Nesse sentido o SUS e o MRSB configuram-se como “um modelo 

contra-hegemônico e aponta uma nova forma de produzir em saúde, de modo a 

responder às demandas de saúde da maioria da população” (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001, p.54). 

 Essa nova organização dos serviços de saúde deve prezar pelo atendimento 

as reais necessidades dos sujeitos, em suas dimensões coletivas e singular, 

percebendo nos princípios do SUS as ancoras para efetivação dessa proposta. 

Em relação aos processos de trabalho da Enfermagem/Enfermeiro, o PPP 

afirma que ele tem especificidades que o distingue das outras categorias, sem deixar 

de perceber a importância e a complementaridade dos diversos processos de 

trabalho.  

Os quatro processos de trabalho da enfermagem são: assistir/intervir; 

gerenciar; investigar e ensinar/aprender. Apesar de serem processos específicos, 

visto os diferentes objetos, finalidades e meios, os mesmos são interdependentes e 

interligados, além disso,  

 

(...) cabe ao enfermeiro, além de coordenar e dar 
direcionalidade técnica e social ao processo de trabalho de 
toda a enfermagem, demonstrar domínio das competências do 
saber, saber aprender, saber fazer e saber ser, inerentes aos 
seus quatro processos específicos de trabalho. 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2001, p.55) 

 

Dessa forma, o enfermeiro exerce papel importante na organização dessa 

nova assistência em saúde, que aponta para a necessidade de mudanças nos 
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instrumentos de intervenção, como também na construção de uma consciência 

crítica e transformadora da realidade dos sujeitos.   

 

Assim, todos esses processos devem referir-se à produçào dos 
serviços saúde em suas múltiplas e integradas dimensões: 
estrutural, particular e singular, proporcionando uma visão 
globalizante e generalista, da totalidade das necessidades 
sociais, da análise dos determinantes de saúde/doença e dos 
fatores de risco que se associam aos problemas de saúde e 
aos agravos deles decorrentes, permitindo ao enfermeiro não 
só realizar um planejamento, acompanhamento e  avaliação,  
voltados para o [atenção] integral da saúde dos indivíduos e 
coletividade e ambiente,  mas, fazer avançar as fronteiras do 
conhecimento existente, articulá-lo aos demais processos de 
trabalho em saúde,  além de difundí-lo entre os demais agentes 
da enfermagem, no sentido de qualificar seus produtos ou 
resultados, ao mesmo tempo em que qualifica a sua força de 
trabalho (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2001,p.56). 

 

 

Sine quo non perceber a enfermagem como de importância social, podendo 

auxiliar na construção de novas formas de pensar em saúde/enfermagem, 

possibilitando modificação na organização, e consequentemente melhora no 

atendimento às necessidades de saúde dos sujeitos.   

Ressaltamos que as concepções citadas expressam o resultado de uma 

construção coletiva e, como tal, evidenciam as contradições existentes em função 

dos interesses divergentes, das diversas concepções sobre enfermagem que 

permeiam a formação na FAEN/UERN, entre outros. 

O curso de graduação em enfermagem da UERN tem como objetivo formar 

enfermeiros que além das habilidades técnico-científicas tenham uma postura 

política critica e reflexiva. Além disso, busca construir no graduando habilidades que 

lhe permita direcionar os processos de trabalho da enfermagem, tem como um dos 

objetivos, proporcionar momentos de estudos e pesquisas, buscando a construção 

de novos paradigmas que auxiliem na resolução dos problemas da 
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saúde/enfermagem, avançando ainda na perspectiva de criação de novos modelos 

de atenção em saúde. 

 

 

A graduação em enfermagem do Campus Central é, portanto, 
orientada pelo PPC que concebe o aluno sujeito do próprio ato 
de aprender, esse sob a orientação do professor, visto como 
facilitador desse processo, desenvolve habilidades e 
competências do saber, saber-fazer e saber-ser que lhes 
asseguraram a autonomia profissional. Tendo como eixo 
central o trabalho em saúde, o processo de aprendizagem deve 
oportunizar ao aluno experiências que estimulem a 
problematização da realidade, articulem a teoria com a prática 
e desenvolvam atitudes de co-responsabilização individual e 
coletiva no desenvolvimento do trabalho, tornando o processo 
significativo e participante ao aluno (UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2001,p.57). 

 

 

Dessa forma, o curso é organizado a partir de áreas temáticas que acopla 

conhecimentos das ciências biológicas, sociais, humanas e da saúde/enfermagem, 

orientadas por uma base que distribui os conteúdos, que são distribuídos de acordo 

com a complexidade de construção do conhecimento, em nove períodos letivos, com 

duração de quatro anos e meio. 

Além dos componentes curriculares cursados durante toda a graduação, os 

alunos da FAEN, no último ano do curso, deverão está aptos a realizar os quatro 

processos de trabalho do enfermeiro. Dessa forma, tentando colocar em prática os 

conhecimentos construídos em sala de aula elaboram um projeto de intervenção, 

que deve ser construído de acordo com as necessidades dos sujeitos. 

 

Dentro da concepção da FAEN, o estágio supervisionado não 
se configura como uma disciplina isolada, nem como a parte 
prática do que foi trabalhado na “teoria”, mas inerente ao 
projeto de articulação ensino/trabalho. A FAEN vem 
procurando, através desse, intervir na produção dos serviços 
de saúde de Mossoró.  (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2001, p.60) 
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O surgimento da necessidade de novos temas para intervenção na realidade, 

não significa dizer que houve falha na captação inicial. Mas trata-se da ampliação 

possibilitada pela explicitação das contradições. Convém lembrar que o processo de 

apreensão da realidade percorre um caminho “dialético-espiral”, no qual, na medida 

em que vão sendo elucidadas algumas questões, outras se apresentam, num 

processo contínuo de busca da totalização (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2001). 

 A implantação do projeto de intervenção é a intervenção propriamente dita. 

Essa será tanto eficiente quanto mais às etapas anteriores forem realizadas com 

cuidado.  Nesse sentido, a graduação em enfermagem na UERN, de acordo com o 

PPP da instituição, busca proporcionar a construção de conhecimento, partindo da 

realidade local, de forma a possibilitar a percepção das diversas formas de se 

intervir na realidade real, transformando os modos de andar a vida dos sujeitos. 

Desta feita, torna-se explícita a preocupação da instituição em atender as 

demandas oriundas do MRSB e do MP em assumir uma postura crítica e propositiva 

diante da realidade social de exclusão e de se comprometer ética e politicamente em 

contribuir com a transformação dessa realidade.  
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IV. COMPROMISSO POLÍTICO QUE PERMEIA A FORMAÇÃO NA FAEN/UERN: 
ENTRE INTENÇÕES E GESTOS  

 

No presente capítulo, refletiremos sobre a formação no espaço da 

FAEN/UERN alicerçando nossa discussão em autores que estudam a temática, 

estabelecendo assim, a relação entre a intenção explícita no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e o (s) gesto (s) que viabiliza (m) a concretude da construção de 

uma postura política nos alunos.  

Para darmos corpo a essa discussão, subdividimos este capítulo em três 

seções: “Concepções de formação”; Saberes e práticas que constituem a formação 

política do enfermeiro; e, “Limites e possibilidade para a construção de saberes e 

práticas que fundamentem a formação política do enfermeiro”.  

Nesse sentido, estimulamos a discussão e reflexão dos atores, participantes 

do estudo, no sentido de captar a maior gama de concepções e/ou elementos que 

permeiam a formação política, bem como entender de que modo o PPP prevê uma 

formação para a transformação da realidade social, implicando na construção de 

novas/velhas perspectivas para materialização dessa formação. 

4.1 Concepções de Formação  

  

Uma opção conceitual é sempre uma escolha dentre outras possíveis e uma 

escolha é, portanto, política, uma vez que implica interesses, saberes, poderes, que 

constituem modos de ver o mundo, de nele existir, de (re)criá-lo; (BARROS, 2006). 

Significa, pois problematizar as escolhas teórico-metodológicas que fazemos. Do 

entendimento de Benevides e Passos (2000), são ferramentas com força crítica, que 

produzem crise, desestabilizam. 

Diante do enunciado, Menze (1980) afirma que a exemplo do termo processo 

educativo, a formação ganha diversas concepções e interpretações. Colaborando 

com essa afirmação, Ferry apud Garcia (1999, p.18) revela que os significados 

atribuídos ao conceito de formação está desvirtuado, acrescentando que,      

 

A noção de formação encheu-se de tantos equívocos e 
aparece de tal modo pervertida pela utilização que dela se faz, 
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desde a generalização da educação permanente, convertida 
numa empresa distribuidora de saberes etiquetados e de 
pequenas seguranças.  

 

Esse diversidade de conceitos sobre formação, gera contraposição de ideias 

e, consequentemente, posturas políticas diferenciadas diante da realidade social. 

Por outro lado, nos ajuda a pensar na dificuldade apresentada pelo discente para 

formular o seu entendimento sobre formação e o seu papel social. A fala a seguir é 

expressiva dessa discussão,  

 

Baseado pelo PPP da nossa faculdade, a concepção de 
formação atinge, desde os nossos primeiros passos, como 
discentes da faculdade, nas disciplinas teóricas e práticas, e 
atende a questão de uma educação permanente, que eu 
acredito que além dessa educação permanente, existem outras 
concepções de formação política pedagógica, e que desde o 
primeiro período até o nono elas permeiam, essas concepções. 
E até hoje, nós/eu como discente, tenho algumas interrogações. 
Como, o que poderia melhorar para a nossa formação, referente 
a essa, dinâmica de concepções (P1) 

 

O depoimento acena para o caráter permanente da formação, nos 

possibilitando pensar com Mizukami (1986), que esse processo deve ser percebido 

como inacabada, resultante das diversas faces que envolve as dimensões humanas, 

técnica, cognitiva, emocional, sociopolíticas e culturais. Acrescenta que essas 

dimensões estão inseridas em um contexto maior, e como tal, são influenciadas por 

fatores externos, como também pela construção histórica da forma de se pensar o 

ensino/educação em determinados cenários.  

Apesar das disparidades teóricas, cabe aqui apontarmos que a formação 

pode ser analisada a partir das seguintes vertentes: enquanto função social, como 

processo de desenvolvimento e maturação pessoal, e por fim enquanto instituição. A 

primeira refere-se ao condicionamento dessa formação ao sistema socioeconômico 

vigente, falamos aqui de uma formação pautada na transmissão de saberes, do 

saber-fazer ou do saber ser voltada à afirmação dos ideais da política econômica 

vigente. A segunda volta-se a dois aspectos: à maturação interna e da 



67 

 

aprendizagem experienciada pelos sujeitos subjetivos. Como instituição, 

compreendemos a estruturação organizacional que possibilita as atividades de 

formação (FERRY, 1991 apud GARCIA, 1999).  

Sendo assim, assistimos no espaço da FAEN a materialização clara das 

premissas propostas por Ferry em relação à formação.  Analisemos o relato abaixo,  

 

Assim, que no início da graduação nós somos formados, as 
nossas disciplinas de formação, elas são mais ligadas à 
licenciatura. E poucas tem uma proximidade realmente com a 
clínica, ou seja, a gente tem pouca aproximação com o que faz 
um enfermeiro. Isso me tornou um pouco confusa, em saber 
qual era o papel do enfermeiro, no início da graduação. Esse 
papel do enfermeiro, só foi se configurando, a partir do quarto 
período. Então eu tive um ano e meio de momentos de 
perdição, por as disciplinas estarem mais ligadas à licenciatura. 
A partir do quarto período a gente já tem uma mistura, aí a 
gente começa a ver o papel do enfermeiro, o que é que ele faz, 
procedimentos relacionados à clínica (P2) 

 

Quando debruçamo-nos na análise do fragmento, percebemos de forma clara 

a concepção de formação enquanto função social. Esta função social imprime nesse 

espaço de aprendizagem a valorização dos ideais neoliberais vigentes na sociedade 

atual, ainda representada pelo modelo biomédico, fragmentador e sobremaneira 

tecnicista (PAIM, 1997; SILVA JÚNIOR, 1988). 

Conforme explicitado em capítulos anteriores, apesar de avançarmos no que 

se refere aos concepções de saúde/doença no Brasil, continuamos alicerçando e por 

deveras reafirmando a supremacia e/ou centralizando nossas práticas em 

saúde/enfermagem em torno do modelo flexneriano.  Esse expressa-se por meio de 

elementos que se inter-relacionam: mecanicismo, biologicismo, individualismo, 

especialização, tecnificação e curativismo, conforme vimos anteriormente (SILVA 

JÚNIOR, 1988; LAURELL, 1983) 

Esse saber-fazer do enfermeiro em prol do sistema econômico vigente, 

representado pela tecnificação da enfermagem tem como resultado sérias 

consequências para as práticas em saúde. Uma das mais significativas, com vista ao 

objeto de estudo dessa pesquisa, refere-se à marginalização de espaços de reflexão 
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e construção da crítica em torno da realidade social, representada também pelas 

instituições de saúde (NUNES; SILVA; PIRES, 2011; FERNANDES, 2005) 

Conforme discriminado em capítulos anteriores, essa formação tecnicista, 

fortemente defendida por Diéguez (1980), descaracteriza o papel questionador dos 

sujeitos envolvidos no processo educativo. Ao alunado, isso significará uma 

castração aos momentos de reflexão de sua prática, e uma mecanização das 

atividades ditas ‘da enfermagem’. Ao docente, essa característica formativa terá um 

cunho aprisionador, ao qual o docente estará sempre submisso, à mercê das 

mentes pensantes que operam o sistema educativo nos diversos cenários. 

A fala a seguir em articulação ao fragmento anterior nos mostrará elementos 

de reflexão, 

 

Só agora, no final da graduação é que a gente consegue 
relacionar os dois [Licenciatura e bacharelado]. E agora que a 
gente entende vai pôr em prática esse momento de 
licenciatura, que é o momento que a gente vai assumir 
enquanto docentes, e relacionar isso aos nossos 
conhecimentos práticos, que a gente adquiriu na unidade 
básica, no hospital e durante os períodos da graduação. Então 
a gente percebe essa delimitação, no início da faculdade da 
licenciatura, e logo após, da metade para o final do 
bacharelado, e somente no final é que a gente consegue 
articular essas ‘duas coisas’. Agora eu não consigo dizer se eu 
vou articular, pois eu só vou pôr em prática isso, quando eu 
assumir uma docência na escola profissionalizante X. Então a 
gente percebe essa delimitação, entre licenciatura e 
bacharelado na faculdade (P2) 

 

A fala revela a preocupação do aluno com a desarticulação existente entre a 

licenciatura e o bacharelado, que são tratados como duas formações distintas e não 

como uma única formação de modo articulado. Essa desarticulação quebra a 

unidade dialética entre teoria e prática, bem como entre pensar e fazer, contribuindo 

para a construção de um aluno incapaz de fazer a crítica da realidade social. 

Já sabemos que o egresso da FAEN é ‘bacharel e licenciado’, conforme 

discriminado em capítulo anterior. Dessa forma, o PPP é organizado com vistas ao 
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atendimento do perfil citado. Entendemos que no PPP fica clara a compreensão do 

processo formativo estruturado em áreas temáticas com a intenção de não isolar um 

ou outro conteúdo/componente curricular, haja vista a necessidade de um olhar 

integral sobre o homem e a sociedade que o circunda, pressuposto esse expresso 

de forma clara nas bases legais do SUS e das DCN’s (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014; BRASIL, 2001; FERNANDES et al, 

2005) 

No entanto, percebemos que os alunos, em geral, não conseguem visualizar 

a articulação entre licenciatura e bacharelado como desdobramento da forma como 

a intenção vem se concretizando em gestos, ou, ainda, da interpretação que os 

atores fazem da intenção, ao transformá-la em gestos, entre outros. Provavelmente, 

o aluno reproduz o discurso, ainda, não institucionalizado, numa demonstração da 

existência de outros interesses permeando a formação do enfermeiro e, 

consequentemente, a existência de um currículo oculto no espaço da Instituição de 

Ensino Superior (IES) citada. 

Assim, defendemos que o processo formativo do enfermeiro necessita de 

uma maior socialização entre os atores envolvidos, para uma melhor apropriação 

acerca dos fundamentos que embasam a articulação entre a licenciatura e o 

bacharelado. Nesse sentido, revisitar alguns componentes curriculares que, em 

especial, contribuem com uma forma de pensar mais ampla e reflexiva como a 

universidade e a produção da força de trabalho da enfermagem, sociologia da 

educação, psicologia da educação, fundamentos da filosofia, entre outras mais.  

Portanto, essa articulação possibilitará a construção de instrumentos que 

contribuirão para a formação de discentes pensantes, agentes críticos da realidade 

que se apresentar, e posteriormente atores ativos diante dessa realidade, 

comprometidos com o modo de andar a vida dos sujeitos. E por fim, atores 

conscientes do papel da saúde/enfermagem na superação das disparidades sociais 

que se apresentam (FERNANDES et al, 2005). 

Para tanto, partimos da premissa que o egresso da FAEN/UERN é um ser 

crítico e reflexivo, e que para tal prática necessitará sem viés de dúvida refletir sobre 

a realidade social, iniciativa e/ou prática essa despertada a partir dessas disciplinas 

e que partem da reflexão da própria concepção do “ser homem”, “ser enfermeiro”, 
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“sociedade” e assim sucessivamente.  Desta feita, não podemos negar a condição 

sine quo non dessas disciplinas na/para formação do enfermeiro, seja ele bacharel e 

licenciado ou não (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2014)   

Mas valorizamos aqui também a fala do discente quando o mesmo se 

angustia com a ‘falta de prática e conhecimento do papel do enfermeiro’ até o quarto 

semestre, visto que até esse momento ele não foi para os espaços de aulas 

práticas. Esse relato mais uma vez evidencia a supervalorização das tecnologias 

duras e do conhecimento técnico no espaço da FAEN/UERN. Esse fato corrobora 

com a pesquisa de Silva (2012) (FRANCO; MEHRY, 2003) 

Ademais, a supervalorização das técnicas na formação evidencia o 

compromisso político com os interesses do mercado e da indústria químico-

farmacêutica, negando e anulando os saberes e práticas dos usuários, assim como, 

das racionalidades terapêuticas complementares. 

Preocupamo-nos também com o relato do aluno quando ele afirma que é 

apenas da metade da graduação para o final que eles conseguem articular o 

bacharelado ao licenciado. Acrescenta-se ao fato o desvelar de que apesar de 

perceber a articulação bacharelado/licenciado, o aluno não consegue materializar 

essa articulação. Talvez essa dificuldade possa ser explicada pela separação entre 

o pensar e o agir, onde ao aluno em campo de estágio em serviço de saúde cabe o 

papel de ‘executar’, de desenvolver competência técnica e instrumental, e logo após, 

por ocasião do ‘estágio em licenciatura’ o pensar e refletir, como se fossem 

enfermeiros duais e processos de trabalhos distintos, que não se articulam (NUNES; 

SILVA; PIRES, 2011). 

Os relatos a seguir somam à discussão anterior,  

Percebemos a separação entre a licenciatura e o bacharelado 
nas próprias disciplinas (P2) 

 

É algo que não é separado somente pelo aluno não. É algo que 
você percebe na fala do docente. “Não isso aqui é da 
licenciatura, ou do bacharelado”, e às vezes a gente não 
consegue unir uma coisa à outra, pensar que elas duas devem 
caminhar juntas. Quando a gente vai chegando na metade da 
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graduação é que você vai fazendo as duas caminharem. Mas 
no início fica tudo muito difícil na nossa cabeça. “Isso aqui é só 
licenciatura, e isso aqui é bacharelado”, e a licenciatura às 
vezes vai sendo desmerecida (P3) 

 

No início do processo de formação a gente ainda é muito 
imaturo para fazer essas comparações e relações (P4) 

    

Os depoimentos reforçam a dicotomia existente entre a licenciatura e o 

bacharelado induzida por alguns docentes, revelando as relações de poder 

estabelecidas entre as duas modalidades de formação. Existe uma supervalorização 

do bacharelado e um desprestígio da licenciatura que é produzida sócio e 

historicamente. Enquanto o bacharelado confere um status diferenciado para quem 

o cursa, a licenciatura é desprestigiada em função do seu histórico de pobreza e de 

vinculação com as classes sociais economicamente menos favorecidas 

influenciando, muitas vezes, à colocá-la em segundo plano na formação 

universitária. 

Assim, o desafio está em compreender a construção de um compromisso 

político com uma formação cidadã quando o aluno desconhece o seu próprio 

processo de formação. 

No entanto, dentro do mesmo grupo existem alunos que acreditam que, 

embora a FAEN/UERN tente dicotomizar, não existe possibilidade para que ela 

ocorra, pois são processos de trabalho intrinsecamente articulados e 

interdependentes.       

 

Essa separação entre licenciatura e bacharelado, na faculdade 
de enfermagem da UERN, é algo que é nítido, então a gente 
percebe essa segregação, no que se refere aos conteúdos, os 
programas das disciplinas, voltados para licenciatura ou 
bacharelado, e a gente vê em alguns momentos que eles se 
sobrepõe no nosso processo de formação de forma que você 
percebe que um deles ‘tá’ se sobressaindo em relação ao 
outro. Para mim e assim como eu já ouvi de outros estudantes, 
que essas disciplinas pedagógicas levam muito tempo, e nos 
atrapalham em relação às disciplinas que seriam mais voltadas 
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para a formação em enfermagem, propriamente dita, a 
formação voltada para a assistência. E realmente, quando a 
gente vai concluindo, vai chegando nos períodos finais, a gente 
vai tendo essa dimensão de tudo, uma dimensão mais 
concatenada entre a licenciatura e o bacharelado, e a gente 
consegue enxergar, como é que essas formações se 
complementam e eu diria inclusive que elas são ligadas, e é 
muito difícil de se separar. É muito difícil compreender isso 
tudo, pela falta de maturidade que a gente tem, e eu acho que 
isso é uma falha do PPP da faculdade de enfermagem. Pois é 
visível essa segregação e a gente não consegue entender. 
Chega ali na faculdade sem entender, porque que eu tô vendo 
isso, ou porque que aquele professor só fala desse filósofo, o 
que é que tem a ver esse filósofo com a enfermagem? É uma 
coisa que a gente não compreende a princípio, nos primeiros 
períodos, aí depois a gente passa a entender o significado 
disso para a nossa formação, e aí a gente percebe para a 
nossa formação tanto em licenciatura quanto em bacharelado. 
E como eu disse, elas se ligam, e é difícil separar (P5).      

          

Essa última fala é representativa pois consegue expressar os anseios dos 

demais discentes e traz novos elementos no que se refere a responsabilidade 

docente em explicitar os componentes de cada disciplina/conteúdo. É de 

competência a princípio do docente favorecer espaços de reflexão discente, 

contribuir com a construção de um ser crítico e reflexivo a partir da crítica do seu 

próprio processo de formação (FERNANDES, 2005)  

Esse ator deve possibilitar o exercício prático diário dessa criticidade nos 

espaços das disciplinas, no entanto, historicamente a formação do enfermeiro 

privilegiava e, em geral, ainda privilegia, a dimensão técnica. Nesse sentido, a 

prática pedagógica prioriza a transmissão do conhecimento, e ao aluno a 

reprodução acrítica dos ensinamentos, desconsiderando sua implicação com a 

realidade.  Essa, a nosso ver, com bases nos relatos aqui expostos, continua sendo 

aplicada na FAEN/UERN, apesar de se avançar nos documentos que explicitam a 

intenção (PPP), os gestos, ainda se configuram muito frágeis (BAGNATO; 

RODRIGUES, 2007). 

Essas falas nos remetem ainda à necessidade do docente de outro 

departamento da Universidade se apropriar do PPP da FAEN/UERN. Esse docente 

deve ter como compromisso conhecer o perfil de egresso almejado e para tanto, 
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construir espaços de aprendizagem significativa para o discente da instituição. 

Dessarte, a prática docente deve avançar no sentido de materializar uma relação 

pedagógica transformadora. Nos dizeres de Lopes (1997, p. 111) “relação 

pedagógica transformadora é aquela tratada como uma situação dialógica, como 

espaço de discussões, descobertas e transformações” (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

Por outro lado, a instituição precisa construir instrumentos de 

acompanhamento e estabelecer momentos de capacitação dos docentes que 

pertencem a outros departamentos acadêmicos no âmbito da UERN, mas que dão 

aulas na FAEN, uma vez que o alheamento dos discentes sobre formação docente e 

a pouca ou nenhuma aproximação dos docentes da licenciatura à especificidade do 

curso em que lecionam, são mais características que contribuem para o 

fortalecimento da dicotomia entre licenciatura e bacharelado. 

Retomando a formulação conceitual em torno das vertentes da formação 

construída por Ferry apud Garcia (1999), a fala a seguir expressa a concepção de 

formação como processo de maturação interna e de aprendizagem.  

 

Responder o que é formação é uma questão muito difícil, não é 
fácil dizer qual é o significado de formação. Eu entendo a 
formação como um processo, que acontece ao longo da vida, e 
aí a gente vai tendo o aprimoramento desse processo quando 
a gente vai passando por esses níveis, em relação à educação 
e vai aprimorando esse processo de formação. A gente tem a 
educação básica, a profissional, e vai chegando na educação 
superior, que aí eu enxergo como a forma de preparar os 
sujeitos para que compreendam como é que se dá 
determinado processo, em relação a uma profissão, em relação 
a algo específico, para o qual está voltada essa formação. No 
nosso caso, seria a formação em enfermagem. E aí, como o 
colega já colocou, ele é permeado por essas questões, e 
concepções, como a concepção de sociedade, de homem... 
(P5) 

 

O fragmento evidencia a concepção de formação como um vir-a-ser 

constante. Um processo interior de constituição e de formação estaria em estado 

permanente de maturação e aperfeiçoamento, e para tal, necessita da aproximação 
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constante do aluno com o seu instrumento de trabalho para que o mesmo não se 

perca no processo.  

O depoimento nos permite, ainda, inferir que a formação está permeada por 

uma intencionalidade explícita nas bases referenciais que lhe confere 

sustentabilidade. No caso específico as concepções de homem, de sociedade, de 

enfermagem, entre outras materializam o compromisso político da formação. São 

essas concepções que dão o suporte necessário à construção da identidade do 

curso e, consequentemente, do perfil do egresso desejado. Mas, não somente isto, 

elas sinalizam o projeto de sociedade que se quer construir. 

Aqui entendemos o PPP enquanto instrumento de trabalho docente, e não 

enquanto documento engavetado, guardado a sete chaves. O PPP tem que ser vivo, 

pulsante, prática diária de aproximação e materialização (COELHO, 2009). 

 Por fim, a vertente ligada à instituição, pode ser visualizada no fragmento a 

seguir. 

 

(...) dizer o que é formação ou formação voltada para o ensino 
superior é bem difícil. E aí eu diria que isso é uma falha na 
nossa própria formação, dentro da faculdade de enfermagem, 
uma vez que você está sendo formado no nível superior, e tem 
tanta dificuldade, ou mesmo não sabe dizer o que significa 
essa educação superior, o que significa esse processo de 
formação voltado para a educação superior. É uma questão 
bem complexa (P5) 

 

O depoimento é extremamente preocupante no sentido de que trata-se de um 

aluno universitário que tem dificuldade de falar sobre o significado da educação 

superior. Essa preocupação acentua-se no momento em que se refere a um aluno 

que está em fase de conclusão da graduação, portanto com uma previsão de 

inserção e interação com o mundo do trabalho em uma sociedade concreta marcada 

pela exclusão de grande parcela da população, em curto espaço de tempo. 

Esse fragmento nos permite pensar nos gestos manifestados pela instituição 

no sentido de viabilizar as condições necessárias à concretização do compromisso 
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ético e político em torno da consolidação da saúde como direito de todos e dever do 

Estado, explícito no PPP que orienta a formação no espaço da FAEN/UERN. 

A (in)visibilidade dos gestos em torno do compromisso assumido compromete 

a qualidade da educação produzida no espaço institucional citado. Dias Sobrinho 

(1996) nos adverte que uma educação com qualidade social, requer uma gestão 

capaz de fazer a crítica sobre a realidade social na qual está inserida e, assim, 

perseguir a coerência entre o projeto de educação e o projeto de sociedade que se 

pretende construir, ou seja, uma sociedade de cidadãos. 

Requer, ainda, diz o autor, uma gestão que defenda a educação superior 

como um patrimônio público na medida em que exerce funções de caráter político e 

ético, muito mais que uma simples função instrumental de capacitação técnica e 

treinamento de profissionais para as empresas. Essa função pública é a sua 

responsabilidade social (DIAS SOBRINHO, 1996). 

Então, é extremamente importante que a educação superior produza 

conhecimentos e formação com um grande sentido de pertinência social. Por meio 

do conhecimento e do trabalho de formação, sem abdicar de suas competências 

críticas, ela deve construir a capacidade de resposta às demandas e às carências da 

sociedade, uma vez que o sentido essencial da responsabilidade social da educação 

superior consiste em produzir e socializar conhecimentos que tenham não só mérito 

científico, mas também valor social e formativo (DIAS SOBRINHO, 1996). 

Colaborando com o debate, Yamamoto (2004), defende a tese de que na 

nossa sociedade, cindida em classes antagônicas, a educação é representativa de 

determinados interesses, sejam eles coletivos ou não.  Esse delineamento do teor 

teórico das instituições de ensino pode primar por dois estilos de práticas: o primeiro 

volta-se para manutenção das disparidades sociais; e o segundo é representativo de 

movimentos institucionais com vistas à superação dessas disparidades.  

A discussão que se imprimiu nessa categoria é representativa da falta de 

clareza teórico-metodológico do objetivo e/ou dos objetivos da formação na 

FAEN/UERN para o discente. Nosso discente se vê em alguns momentos perdido, 

‘Fica parecendo assim que a gente não sai nem um e nem outro [se referindo à 

licenciatura e ao bacharelado]’ (P6). 
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Nos preocupamos com esse depoimento, pois começamos a questionar o 

compromisso assumido pelos docente no momento em que assumem determinados 

componentes curriculares. A FAEN/UERN sempre esteve envolvida, e, em alguns 

momentos a frente de discussões em torno da necessidade de manter a coerência 

entre o projeto de educação e o projeto de sociedade, deixando-o explícito no seu 

PPP.  

No entanto, percebemos a partir da voz discente um descompasso entre o 

que reza o PPP da instituição e sua materialização. Questionamos nesse momento 

a real vivência desse PPP.  O processo deve ser vivido diariamente, praticado e 

consultado por todos os envolvidos no processo de formação discente, não devemos 

engaveta-lo, muito menos considerá-lo apenas um documento frio e sem vida 

(SACRISTÁN, 2000; SAVIANI, 1997)  

Por outro lado, o engavetamento do PPP talvez já sinalize um 

posicionamento/escolha adotado pela instituição. Para Yamamoto (2001, p.21), o 

processo educacional é permeado por escolhas políticas. Não significa dizer que a 

educação detenha o saber/poder para transformar a sociedade, isoladamente, ou 

“mesmo de desempenhar o papel de alavanca desse processo – mas que toma 

parte nele, como às demais instâncias sociais”. 

4.2 Saberes e práticas que constituem a formação política do enfermeiro 

Refletir sobre a formação política é um exercício por demais complexo, visto 

seu caráter teórico e denso. Além da complexidade, na literatura encontramos 

poucas produções referentes à temática. Os estudos publicados referentes ao 

assunto coexistem no sentido de entender o ato político enquanto posicionamento 

político-partidário, teor esse que imprimiu fortes discussões principalmente após o 

regime de repressão da ditadura militar (SANTOS; BARRETO, 2011).        

Defendemos nesta pesquisa uma formação em que o compromisso político 

vai além de uma concepção enquanto projeto de militância político partidária ou em 

movimentos sociais. Concordamos com as ideias de Aristóteles quando da 

significância do ato político voltado a uma forma de agir e de se relacionar com o 

outro cuja preocupação centra-se no coletivo (ARISTÓTELES, 2004) 
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No entanto, ainda percebemos o disseminar da concepção da ação política 

enquanto militância quando encontramos nas bases de dados de pesquisa uma 

quantidade ínfima de referências bibliográficas que a percebe a partir de outra ótica, 

a qual é objeto de estudo desta pesquisa. Reflexo disso foram às concepções de 

formação política apresentadas pelos discentes. A fala abaixo é representativa do 

supracitado,  

 

Enquanto CA (Centro Acadêmico), a gente promoveu o 
seminário de conscientização política, que por sinal, foi um 
evento maravilhoso, e que a gente discutiu e abordou a 
enfermagem num cenário nacional e principalmente na forma 
do movimento estudantil, que é uma forma da gente mobilizar 
os estudantes a irem atrás dos seus direitos, a irem atrás do 
que interessa... (P6) 

  

Torna-se relevante explicitar que reconhecemos aqui a importância da 

militância política e estudantil no que se refere às grandes conquistas no cenário 

nacional, exemplificado aqui anteriormente pelo MRSB, que significou um salto 

qualitativo na transformação da assistência à saúde aos atores sociais no nosso 

país (PAIM, 2008; ESCOREL, 1998) 

 Não negamos também a magnitude do MP em torno da necessidade de 

transformação na organização da ABEN, das ações e concepções implementadas e 

disseminadas pela associação, que representou de forma direta uma ruptura com 

prática antes engessada em torno da ABEn e de forma estrutural na forma de 

pensarmos e agirmos na saúde/enfermagem (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001; 

GERMANO, 1993). 

Não restam dúvidas que essas instâncias se constituem em espaços de 

formação política e que os alunos sentem falta, bem como reconhecem que a 

instituição formadora deveria participar de movimentos maiores em prol de 

conquistas/lutas da categoria, e consequentemente da qualidade da assistência 

prestada aos sujeitos sociais. O fragmento a seguir é representativo desse 

sentimento. 
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Tem muitas coisas que estão acontecendo no geral pra 
enfermagem, que a faculdade não toma nenhuma atitude. Por 
exemplo, a proposta das 30h, o pessoal de Natal tá todo 
reunido pra ir atrás, e eu não vejo a nossa faculdade se 
mobilizando pra nada... Então, como formação política, eu 
entendo o sentido de adotar uma postura pra alguma coisa, 
acho que é maios ou menos isso ( P7) 

  

 

Compreendemos aqui a formação política como possibilidade de 

transformação da realidade social a partir da mudança na postura adotada pelos 

atores envolvidos na saúde/enfermagem, no âmbito da assistência e enquanto fruto 

das relações e da produção do conhecimento nas escolas da saúde/enfermagem. 

Assim, a qualidade da formação está intimamente relacionada ao papel social 

e político do trabalho em saúde/enfermagem. E essa formação é, sobretudo, a 

condição de refazer permanentemente as relações profissionais com os usuários de 

modo responsável e comprometido (CARVALHO; CECCIM, 2006). 

Colaborando com a discussão sobre a atividade política, Hannah Arendt 

(2006), em seus estudos, advoga que a atividade política é uma prática 

fundamentalmente associada à esfera pública, portanto prática exercida na 

coletividade, enquanto espaço político de interações e de embates entre os homens. 

Ao compreendermos que a prática pedagógica é produzida na e para a 

coletividade, conforme entende Arendt (2006), perceberemos que o trabalho docente 

se desenvolve nos espaços das instituições formadoras e/ou espaços educativos, e 

em todos os segmentos de ensino, se constituindo em um ato político (LIBÂNEO; 

PIMENTA, 2002).   

 

Nas complexas tensões e contradições presentes nas relações 
sociais, econômicas, políticas e culturais que são mediadas 
pelas práticas cotidianas escolares há produção e reprodução 
de estados de consciência que contribuem para a manutenção 
do controle social sem o recurso de mecanismos declarados de 
dominação, tenham os professores conhecimento ou não. Isso 
quer dizer que, independente de sua vontade, a sua prática 
estará sempre a favor ou contra a alguma ideologia; nunca 
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será neutra, mesmo que assim o deseje (CÔRREA, 2000, p. 
59). 

 

 

Assim, o compromisso docente se materializará em possibilitar espaços de 

formação de sujeitos que desenvolvam a autonomia moral e intelectual; que 

desenvolva e materialize os princípios éticos de cada profissão, e que se sintam 

corresponsáveis pela formação de discente intelectualmente autônomos, pensantes, 

corresponsáveis pelo modo de andar a vida dos sujeitos sociais e 

consequentemente da sociedade (NUNES; SILVA; PIRES, 2011; BRASIL, 2001) 

Logo, precisamos de discentes e docentes que sejam capazes de repensar a 

relação teoria-prática a partir de uma visão globalizante das relações que se 

estabelecem na sociedade, da educação com a sociedade, dos espaços de 

produção de serviço e a sociedade, entre outras reflexões; Essa 

prática/compromisso terá como fim a superação das disparidades sociais existentes 

(CONARCFE, 1988). 

Portanto, compreendemos a prática docente enquanto ação que ultrapassa as 

dimensões educacionais, avançando ao universo político social dos territórios. 

Assim, a intencionalidade desses sujeitos no desenvolvimento de seus trabalhos 

será intensificada no tocante à formação de sujeitos políticos, por conseguinte, a 

ação pedagógica se caracterizará enquanto motriz dessa formação (SANTOS, 

BARRETO, 2011)  

Porém, alguns alunos fazem referência a algumas iniciativas de alguns 

docentes no sentido de introduzir o debate sobre a formação política, conforme 

podemos visualizar no fragmento a seguir.  

 

Sei lá...o que a gente vê é que são em eventos pontuais que 

vão atrás dessa questão [da formação política], não é a 

faculdade em si que vai gerar essa conscientização e que vai 

fazer com que você, aluno, vá atrás disso. São grupos pontuais 

que tomam essa atitude.... (P8) 
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 Conforme aponta Freire (2009) é impossível negar o caráter político do 

processo educativo, assim como negar o caráter educativo do ato político. A fala do 

autor nos chama a atenção para a ingenuidade demostrada pela discente no que se 

refere ao papel docente. Ademais, conforme apontado em discussões anteriores, 

aos discentes fica a concepção maior de que a essa formação está à 

responsabilidade de desenvolver o ‘fazer’ discente, voltado ao aspecto tecnicista 

(SILVA, 2012; BAGNATO; RODRIGUES, 2007) 

O fragmento nos permite, ainda, inferir que os discentes não conseguem 

perceber a existência de dois projetos de educação em enfermagem e, 

consequentemente, dois projetos de sociedade em disputa no mesmo espaço 

institucional. 

 O primeiro projeto, orientado pelos princípios neoliberais; privilegia as 

dimensões técnicas e práticas do trabalho do enfermeiro; centra-se na concepção 

clássica de currículo em que o perfil de desempenho do estudante tem primazia 

sobre o conhecimento e a cultura; preocupa-se muito mais em conceder uma 

certificação do que conferir uma boa qualificação aos futuros enfermeiros. 

O segundo projeto expressa uma sólida formação prático/teórico/prática; tem 

o trabalho em saúde/enfermagem como eixo norteador da formação; adota a 

investigação como princípio formativo; assume o compromisso com a superação das 

desigualdades sociais, bem como com valores de respeito à cidadania, à liberdade, 

à diferença, portanto, uma formação para a emancipação, para a liberdade, para a 

cidadania. 

Tomando como referência o fragmento anterior, questionamos o alunado 

quanto aos espaços de discussão da formação política, e obtivemos os seguintes 

relatos,  

 

A gente sente realmente a necessidade de discutir política 
dentro da nossa formação, só que a política ela não vai ser 
discutida de forma efetiva, só promovendo a leitura de textos. É 
algo que precisa ir bem mais além. É difícil você trazer um 
professor, colocar ele dentro da sala e trazer somente 
conteúdos envolvendo questões políticas e mandar o 
aluno/discente ler textos e textos complexos, construídos por 
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sociólogos, filósofos, que pensavam muito além da gente, né? 
Em relação a essa temática, e fica difícil você discutir política e 
politizar as pessoas dessa forma, que a universidade tem 
tentado... (P3) 
 
 
 

Nota-se que apesar de em alguns momentos avançarmos no que diz respeito 

ao real significado de formação política para a enfermagem, ainda continuamos 

percebendo a formação política como algo dissociado, como se existisse um 

momento estanque de discussão dessa formação, como também de um espaço 

específico para se materializar a formação política (BRZEZINSKI, 2009) 

Mais uma vez ratificamos a necessidade de avançarmos no discurso e na 

prática. No discurso ainda percebemos, em algumas falas, a materialização das 

bases teórico-metodológicas do PPP da FAEN, no entanto, no momento em que 

tentamos articular teoria e prática, observamos a dicotomia na construção da 

identidade do enfermeiro, conforme podemos visualizar no fragmento a seguir. 

 

[...] E aí tem o papel da faculdade de enfermagem, no nosso 
processo de formação, que traz essas contribuições, realmente 
pra formação política. É em momentos pontuais, eu acho que 
isso poderia ser bem mais explorado dentro da faculdade, e de 
outras maneiras, não da forma com vem sendo, realmente 
pontual. Mas a gente tem essa aproximação desde o começo, 
lá com... não sei se é A Universidade e a Produção da força de 
do Trabalho em Enfermagem, então a gente já tem essa 
aproximação, em relação a formação política. Além disso a 
gente tem os seminários interdisciplinares, que eu acho que 
são momentos de resgate, dessa formação política dentro da 
faculdade de enfermagem. Então eu acho que, por exemplo, 
quando um professor chama a gente pra discutir em relação ao 
Projeto Pedagógico de Curso, ele já está possibilitando essa 
discussão política. Ele já está possibilitando essa aproximação 
do processo de formação política. Ainda são pontuais, mas, a 
gente tem essa aproximação (P5)  
 
 
 
Eu acho que as disciplinas que a gente teve mais esse contato 
foram disciplinas em que os professores eram enfermeiros, e 
assumiam essa parte assim, de licenciatura da faculdade. E 
foram profissionais que são enfermeiros, foram poucas 
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disciplinas, a que eu mais lembro no momento, acho que foi a 
disciplina de Gestão, e também foi uma das mais recentes que 
a gente pagou, e foi a que teve até o seminário, mas também 
eu não vou dizer que sei muita coisa não. Por isso que eu tô 
calada, eu tô tentando refletir, porque... eu prefiro me abster 
nessa daí (P2). 

 

 

As duas últimas falas apontam que alguns docentes já despertaram para a 

necessidade de discutir a formação política. Esse fato demostra um posicionamento 

adotado por esses profissionais, que diante das atuais discussões em torno da 

enfermagem e da sociedade, se viram responsáveis pelo desenvolvimento de uma 

consciência critica e reflexiva pelos discentes.  

Esses espaços de reflexão, aqui representados pelo Seminário Interdisciplinar 

e pelo Seminário realizado por ocasião da disciplina de Gestão do Processo 

Ensinar/Aprender, são espaços ímpares de construção de conhecimento. O 

primeiro, realizado sempre ao início do primeiro semestre letivo de cada ano, traz a 

possibilidade de reflexão da prática discente e docente. No entanto, o que 

assistimos é um esvaziamento desses espaços, fato que corrobora com as falas 

aqui expostas, de uma prática docente que tenta se eximir da responsabilidade com 

a formação, aqui entendido enquanto ato político. E de um discente que não percebe 

a importância desse cenário. Esse fato talvez sinalize, mais uma vez, uma 

oportunidade para pararmos e refletirmos sobre os caminhos que a formação na 

FAEN/UERN vem trilhando... (SANTOS; BARRETO, 2011; BRZEZINSKI, 2009)  

A expressão ‘prefiro me abster’ da última fala discente nos preocupa. 

Começamos a questionar a falta de clareza desse discente, do processo de 

formação da FAEN/UERN do real significado da formação política. Pois, percebemos 

que em discretos momentos avançamos no discurso, mas o alunado não consegue 

de forma geral, perceber os espaços de materialização dessa concepção de 

formação política, apesar de ter relatado sua conceituação em momento anterior 

(BRZEZINSKI, 2009). Para melhor reflexão desse aspecto segue algumas falas,  

 

Eu acho que se concretiza à medida que a gente, enquanto 
cidadão, tem a consciência, e a partir das ações que a gente 
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vai vendo, a gente vai tomando nossas posturas. Agora isso é 
fortalecido com algumas discussões pontuais, certo. Mas vai 
depender de cada pessoa, pra tá adotando essa consciência e 
ir mudando (P6) 

 

Como o colega falou, esse tema, formação política, ele não 
abrange somente dentro da faculdade de enfermagem, e sim, 
vai além de nossos horizontes. Porque a concepção de política 
vai além, é tudo que rege a sociedade, no meio da sociedade, 
na sociedade civil e em toda a classe política. Além de ter 
essas concepções dentro da nossa faculdade nós também 
vamos ter outras concepções fora também da nossa faculdade 
(P1)  

 

Acreditamos que tá presente e tudo, até porque a política não 
anda sozinha, a política anda junto com o social, cultura, então, 
em qualquer atitude do enfermeiro, acredito que de certa forma 
a política e a questão da formação política está presente (P8) 

 

 

Apesar da contradição entre discurso e prática, acreditamos que já 

avançamos bastante.  Algumas falas nos alegram e nos alimenta no sentido de 

percebermos que alguns docentes apesar das contradições na instituição e dos 

embates nesse espaço, discutem a formação política enquanto estratégia de 

transformação da realidade social; avançam também no sentido de discutir o papel 

da enfermagem no atendimento ou não do que reza a política neoliberal no Brasil 

(MIRANDA, 2010; BRZEZINSKI, 2009; CARVALHO; CECCIM, 2006)   

 

Eu acho que formação política, ela vai muito mais do que você 
ser instigado a participar de movimentos sociais, isso é só uma 
parte, outra parte é você compreender, como é que você se 
insere dentro da sociedade e é ai, a partir dessa forma como 
você se relaciona com as outras pessoas e como você se 
posiciona diante disso (P5) 

 

A postura que eu adoto ao meu ver vai envolver política em 
tudo, então se eu tomo uma atitude, ou no hospital, ou na 
unidade básica, ou na faculdade, ou no meio da rua quando eu 
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ensino a alguém sobre tal coisa, eu tô adotando uma postura e 
tem a ver com a política porque é a postura que eu adotei (P7) 

 

Desde a identificação da realidade, das necessidades, pra se 
ter uma postura pra lidar diante daquilo, de resolutibilidade (P4) 

 

A nossa interpretação sobre o processo de formação enquanto prática política 

perpassa pela identificação das instituições de ensino enquanto cenário de 

construção de conhecimento e disseminação de intencionalidade. Nas duas 

categorias de discussão demonstramos através dos discursos dos discentes as/a 

concepção de formação, como também da formação política e seus espaços de 

materialização (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001) 

Percebemos pelos relatos que os discentes ainda não conseguem, de forma 

geral, identificar a concepção de formação política expressa no PPP, como também 

na vivencia diária de construção de conhecimento nos seus diversos cenários. 

Podemos entender essa falta de clareza a partir da óptica de uma concepção 

docente da formação, em saúde/enfermagem, ainda centrada na ordem biologicista, 

centralizando o conhecimento tecnicista e fragmentador do homem. Como 

consequência teríamos, na verdade temos, um processo de formação que favorece 

a manutenção do modelo biomédico, excludente.  

Imperativo aclararmos a discussão que essa prática reforça e/ao atende a 

ordem neoliberal ideológica vigente, que engessa as estruturas sociais a partir do 

enrijecimento das práticas de ensino nas instituições escolares utilizando 

instrumentos modeladores para seu fortalecimento, como exemplo citamos: prática 

docente sem compromisso com a realidade social, fortalecimento do modelo 

biomédico, desapropriação do conhecimento, PPP engavetados, não atualizados, 

entre outros aspectos já discriminados nessa pesquisa.  

Diante dessas questões, na próxima categoria traremos alguns apontamentos 

sobre os limites e potencialidades para operacionalizarmos a formação política na 

FAEN/UERN. 
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4.3 Limites e possibilidade para a construção de saberes e práticas que 

fundamentam a formação política do enfermeiro  

 

No decorrer dessa discussão já apresentamos, a partir do relato dos 

discentes, alguns empecilhos, se assim podemos dizer, para a materialização do 

conceito de formação política discriminado no PPP da FAEN/UERN. Para somar a 

essa discussão, nessa categoria trazemos de forma mais sistemática as principais 

dificuldades, à óptica discente, para materialização e vivência dessa formação 

política neste cenário. 

Quando questionados sobre as dificuldades, muitos relatos voltaram-se à 

dicotomia entre teoria x prática e formação técnica x política. Para exemplificar, 

segue relato,  

 

Em alguns momentos em sala de aula, fica parecendo que há 
essa divisão, entre a técnica e a política, e a gente só vai 
percebendo essa união, quando a gente chega em momentos 
que a gente coloca aquilo na prática. E esses momentos são 
os momentos de estágio, de práticas das disciplinas... São 
nesses momentos que a gente vai percebendo que eu consigo 
unir uma coisa à outra. Mas às vezes, ao meu ver, em sala de 
aula fica em alguns momentos uma visão técnica da coisa e eu 
não consigo unir uma coisa a outra. E aí no estágio me é 
cobrado isso (P3) 

 

Mais uma vez percebemos a importância docente na construção do 

conhecimento junto ao discente. No entanto, por demais, a figura docente acaba por 

supervalorizar o conhecimento técnico, e não percebe a articulação desse tipo de 

conhecimento aos demais, como por exemplo, a formação política aqui entendida e 

discutida. Não negamos aqui a importância do conhecimento técnico para a 

formação do enfermeiro, apenas apontamos que apenas esse conhecimento, de 

forma isolada, não conseguirá dar conta das reais necessidades desses sujeitos 

(BAGNATO; RODRIGUES, 2007; FERNANDES et al, 2005).  

Ao mesmo tempo, já identificamos que essa é/foi uma postura, intencional ou 

não, adotada pelo docente. Não queremos centralizar ou culpabilizar o docente por 
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essas arestas em torno da formação em enfermagem, no entanto, sabemos da 

responsabilidade docente na condução do despertar discente para a realidade que 

se apresenta. Acerca dessa discussão Moita (2000, p.114) acrescenta,  

 

 

A busca de superação da instrumentalização da formação, 
especialmente no caso dos professores, tem gerado uma 
literatura crítica que busca situá-la em contextos concretos, não 
apenas como aquisição de destrezas, mas também como 
constituição do sujeito, de tal maneira que “o conceito de 
formação é tomado não só como uma atividade de 
aprendizagem situada em tempos e espaços específicos, mas 
também como ação vital de construção de si próprio” (P7). 

 

 

Ainda no que se refere às dificuldades em torno da postura docente,  P7 

acrescenta,  

 

Eu acho que tá mais nessa questão de organização das 
disciplinas. É pouco tempo... Porque é assim, ou você dá 
conteúdo, ou você vai refletir sobre o conteúdo. Aí as vezes 
você tem que dar o conteúdo, porque não tem tempo pra tá 
discutindo aquilo não, você joga, em algumas disciplinas tem 
que ser jogado, o aluno é quem tem que ter a maturidade de 
estudar em casa, então eu acho que a dificuldade tá nisso, na 
condensação de disciplinas, e na repetição de outras. 

  

Após a leitura dessa fala, questionamos a você leitor, que tipo de formação 

e/ou instituição de ensino ‘joga’ o conteúdo ao aluno? E mais uma vez 

questionamos, que tipo de ensino estamos materializando no espaço da 

FAEN/UERN?  

A nosso ver, voltamos a executar um ensino conteudista, onde ao professor 

cabe a responsabilidade de passar e/ou transmitir o conteúdo ao corpo discente. 

Arriscamos dizer que nesse processo não apenas o alunado está se perdendo, mas 

o docente, quando executa esse tipo de ação também o está. Ele não se vê 

responsável pela formação, quiçá pela sociedade.  
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A fala a seguir merece destaque e nossa reflexão 

 

Uma observação que foi feita durante o grupo, não fica claro 
até essa nomenclatura, PPC, PPP, alguns trazem como PPP, 
outros trazem como PPC e às vezes o aluno fica nessa dúvida, 
como as meninas ficaram aqui... Até pra a gente que tá nos 
períodos finais é complicado, porque alguns professores dizem 
que não é mais PPP, é PPC, enquanto outros defendem o 
PPP, e aí? (P8) 

 

 

Torna-se imperativo destacar que nesta pesquisa adotamos a expressão 

Projeto Político Pedagógico, pois acreditamos e defendemos a necessidade de 

emancipação das instituições de ensino às ideologias neoliberais.  Acreditamos que 

a adoção do termo Projeto Pedagógico de Curso já entona uma certa adequação 

e/ou aceitação aos valores neoliberais, visto o caráter desapropriador da 

responsabilidade política da formação. Talvez a dificuldade de entendimento do 

discente sobre seu processo de formação se deva a vivência dos dois projetos 

nesse espaço de formação, um que avança na superação das disparidades, em prol 

da sociedade, e outro que reforça o modelo neoliberal.  

 Além disso, não podemos ser ingênuos e pensar que os termos são 

sinônimos, como alguns teóricos atuais defendem. Estamos na universidade, espaço 

esse defendido pelos teóricos enquanto cenário de reflexão crítica aos problemas 

sociais. Já sabemos da intencionalidade implícita e/ou explicita nos espaços, talvez 

confundir o alunado seja uma postura política intencional de manutenção da ordem 

vigente da enfermagem silenciosa e acrítica.   

Ressaltamos que o PPP explicita uma intencionalidade para a formação. 

Portanto, é político em função de 

 

(...) estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico 
com os interesses reais e coletivos da população majoritária. É 
político no sentido de compromisso com a formação do cidadão 
para um tipo de sociedade [...] Na dimensão pedagógica reside 
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a possibilidade da efetivação da intencionalidade da 
[instituição], que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no 
sentido de definir as ações educativas e as características 
necessárias às [instituições] de cumprirem seus propósitos e 
sua intencionalidade (VEIGA, 2001, p. 13). 

 

 

Ao final do Grupo Focal, já eufóricos e “cansados de pensar”, como assim se 

autodefiniram, questionamos sobre as possibilidades de uma formação política na e 

para a enfermagem, obtivemos os seguintes relatos, 

 

Eu acho que de uma melhor compreensão das práticas e de 
como lidar com isso, depois que a gente sair, quando a gente 
tiver atuando (P4) 

 

Talvez, ser um profissional com um pensamento mais amplo e 
que não se direcione mais para a técnica. Que ele veja mais o 
indivíduo como um todo, e até seu próprio processo de 
trabalho, que não se volte somente para o fazer, para as 
técnicas, e sim para o pensar, também (P9) 

 

Sei que reflexão ela permite, né? Só em instigar certas 
discussões, ela já permite uma reflexão. Não sei se no agir vai 
fazer diferença, mas pelo menos refletir enquanto profissionais 
que seremos, diante de qualquer postura que devemos tomar, 
ou tomada de decisões, né?  (P8) 

 

 

As falas anteriores conseguem demonstrar de forma clara as possibilidades 

que uma formação política consciente pode representar para a realidade social. 

Avançamos no sentido de perceber na prática política consciente na 

saúde/enfermagem a superação do modelo biomédico ainda hegemônico 

hodiernamente. 
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Aponta-se aqui a formação política em enfermagem enquanto possibilidade 

de transformação da realidade social e superação das gritantes disparidade sociais. 

Para tanto, necessitamos de profissionais docentes comprometidos com o processo 

de formação com vista à superação da ordem neoliberal. Assim, precisamos avançar 

e despertar o corpo docente para essa problemática. Só assim talvez caminhemos 

em prol de uma sociedade mais justa e consciente.  
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tomarmos aqui como objeto de análise o compromisso político assumido 

pelas escolas de enfermagem buscamos contribuir com o processo de reflexão do 

papel assumido e, muitas vezes, defendido pelas instituições de ensino em 

enfermagem. 

Por demais, advogamos nesta pesquisa que a concepção de formação 

política expressa volta-se a sua compreensão enquanto sinônimo de militância 

política. Enquanto resultado dessa problemática apontamos que essa forma de 

pensar acaba por fragilizar a concepção de formação política explicita nas DCN’s, 

que aponta a formação política enquanto prática social da enfermagem para 

superação das gritantes disparidades sociais.  

Podemos inferir ainda, que essa conceituação/compreensão de desvirtuada 

de formação política é apenas mais um pensamento dicotômico entre teoria x 

prática, clínica x epidemiologia, saber x fazer, dualidade essa construída 

historicamente na saúde/enfermagem e que até hoje se expressam nas entrelinhas 

das práticas em saúde/enfermagem, assim como nos espaços de produção de 

conhecimento.  

A prática descrita anteriormente acaba por reforçar o papel central que o 

conhecimento técnico teve ao longo da história da saúde/enfermagem e que 

hodiernamente ainda se sustenta, apesar de avançarmos nas políticas publicas de 

saúde e nas políticas de educação para a saúde/enfermagem, com outras 

discussões sobre conhecimento, saberes e práticas no ensino superior. 

Como resultado dessa forma de pensar/fazer, a formação no espaço da 

FAEN/UERN ainda continua alicerçada no modelo biomédico fragmentador do 

homem, preocupados não com a transformação da realidade, mas sim, com a 

permanência das disparidades sociais. 

 A prática pedagógica que sustenta esse modelo ancora-se na transmissão de 

conhecimento e na sua execução prática sem críticas e questionamentos em alguns 
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cenários de aprendizagem, por exemplo, por ocasião do estágio curricular 

supervisionado.  

Destarte, o fato pode ser desvelado pelos interesses e posicionamento 

adotado pelos profissionais envolvidos nesse processo ensino-aprendizagem, aqui 

representados pelos docentes e/ou pelos profissionais dos serviços. O primeiro 

questionamento refere-se à falta de clareza do próprio docente quanto ao seu papel 

político questionador da realidade e mais, enquanto responsável pelo despertar do 

alunado diante da realidade que se apresenta. 

 Esse gesto declara o posicionamento e prática política do ser 

enfermeiro/professor nesse cenário.   que  pode que envolve a clareza desse sujeito 

e consequente sustentação do poderio do pensamento neoliberal excludente. 

Ademais, sentimos falta da voz docente nessa pesquisa, apesar de termos 

insistido veementemente e relatado sua contribuição positiva dos mesmos no teor 

dos resultados. No entanto, a literatura que ampara esta pesquisa nos aponta que 

uma não participação e/ou negação já demonstra o posicionamento político adotado 

e o atendimento e/ou reforço aos pressupostos que sustentam as bases da ideologia 

neoliberal. Além disso, essa postura deixa arestas para pesquisas posteriores para 

escuta das reflexões/formas de pensar desse ator.  

Portanto, compreendemos neste trabalho enquanto condição sine quo non a 

necessidade do docente faeneiano se apropriar do PPP da instituição e materializar 

as premissas lá apresentadas e discutidas, tendo em vista a necessidade de 

superação do modelo biomédico/fragmentador, e como tal, o fortalecimento da 

cultura excludente, fragmentadora da sociedade e perpetuação das disparidades 

sociais. Como também, favorecer enquanto FAEN/UERN, espaços de discussões 

sobre a sociedade atual e o papel político necessário adotado pelos sujeitos ativos, 

e aqui inserimos a enfermagem, envolvidos na transformação das gritantes 

disparidades sociais. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (QUESTÕES NORTEADORAS 

DO GRUPO FOCAL) 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS 

Titulo do projeto: O COMPROMISSO POLÍTICO QUE PERMEIA A FORMAÇÃO 

DO ENFERMEIRO: LIMITES E POSSIBILIDADES  

 

 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DO GRUPO FOCAL  

 

 

1.      Qual a sua concepção sobre formação na educação superior? 

2.      Qual a sua concepção sobre formação política? 

3.    Qual a concepção sobre formação que permeia na FAEN? 

4.      Como vocês identificam esta concepção sobre formação? 

5.      Como é concretizada esta formação? 

6.      Quais são os espaços nos quais ocorre a formação? 

7.       Qual o compromisso assumido por esta formação?  

8.       Quais são as dificuldades, as potencialidades e as possibilidades dessa 

formação diante da conjuntura social, econômica e política na qual ela (a formação) 

está inserida? 
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APÊNDICE 2 –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM-FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MASS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Formação Política na 

FAEN/UERN: Limites e Possibilidades que é coordenada por Claudielly Ferreira 

da Silva e que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e suas complementares.  Sua participação é voluntária, o que significa 

que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem 

que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

 

Essa pesquisa procura analisar o processo de construção da postura política do 

enfermeiro no espaço da formação na Faculdade de Enfermagem da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – FAEN/UERN. Caso decida aceitar o convite, 

você será submetido a uma entrevista semi-estruturada. 

 

Os riscos envolvidos com sua participação refere-se ao constrangimento que possa 

ser gerado diante dos questionamentos, no entanto, esses serão minimizados 

através da utilização de questionamentos que não proporcione conotações 

negativas de caráter pessoal ou profissional, bem como a realização da coleta de 

dados em um local reservado que proporcione total privacidade, com porta 

devidamente fechada e trancada. Além disso, será garantido um local seguro para 

armazenamento dos áudios coletados e transcrições de acesso exclusivo aos 

pesquisadores desta pesquisa. 
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Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: terão a oportunidade de 

estar repensando as práticas relacionadas ao exercício profissional. Além disso, a 

construção de práticas pedagógicas mais condizentes as diretrizes nacionais e ao 

SUS, potencializando sua prática e consequentemente o alunado para exercício de 

uma prática profissionais em saúde com vistas à transformação dos modos de viver 

dos sujeitos sociais. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro 

e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se 

você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

 

Você ficará com uma via deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Claudielly  Ferreira da Silva, no 

endereço rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, ou pelo telefone (84) 3317-5373. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UERN no endereço rua Miguel Antônio da Silva Neto, S/N, 

Aeroporto ou pelo telefone (084) 3318-2596. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

Formação Política na FAEN/UERN: Limites e Possibilidades. 

Participante da pesquisa ou responsável legal: 

 

  

Pesquisador responsável: 

 

 

 

Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, ou pelo telefone (84) 3317-5373. 

Ou no Comitê de ética e Pesquisa da UERN na rua Miguel Antônio da Silva Neto, 

S/N, Aeroporto ou pelo telefone (084) 3318-2596 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  
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ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA 
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