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O educador-enfermeiro traçando os caminhos

Apresentação do Módulo 11 –
Vivenciando uma ação docente
autônoma e significativa na
educação profissional em
Enfermagem

(...) uma forma de repensar e reestruturar a natureza da atividade docente é
encarar os professores como intelectuais transformadores. (...) e assim destacar
a essência do que significa encarar os professores como profissionais reflexivos
(...) e não simplesmente “como operadores profissionalmente preparados para
efetivamente atingir quaisquer metas a eles apresentadas”.

Henry Giroux

Concordando com Giroux, chegamos ao último de uma série de onze
módulos, planejados para que sua ação pedagógica seja baseada na perspectiva
crítica e na unidade teoria-prática.

Nessa perspectiva, os autores dos módulos dos Núcleos Contextual
e Estrutural tiveram a preocupação de contemplar as dimensões da realidade
da Educação e da Saúde no desenvolvimento das temáticas e os problemas
que envolvem a formação profissional. A reflexão sobre esses aspectos foi
amparada por elementos teórico-metodológicos que privilegiam a construção
de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários à competência docente
crítica e emancipadora na especificidade do ensino de Enfermagem.

O movimento de reflexão-ação que procuramos desenvolver ao longo
do Núcleo Integrador fundamentou-se na certeza de que a ação pedagógica
na formação de profissionais comprometidos com a transformação da
realidade Saúde/Enfermagem – na busca da qualidade de vida – apóia-se,
acima de tudo, na práxis. Essa convicção levou-nos à formulação do Núcleo
Integrador orientado para a imersão na ação pedagógica que os
docentes-enfemeiros vêm desenvolvendo em um espaço real e a emersão
para uma nova práxis.

Se é assim, qual o papel do Módulo 11, no conjunto desta jornada de
formação?
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A proposta de vivenciar a ação – seu desafio – não o torna o “módulo
da prática”, como costuma acontecer nas formulações que dissociam ou
relacionam a prática apenas à aplicação da teoria. Ele é o espaço reservado
para confirmação do seu “nado próprio”, para explicitação da autonomia
de pensamento-ação construída nesta trajetória.

Nesse sentido, o objetivo deste módulo é favorecer  a explicitação e a
vivência de propostas pedagógicas alternativas às práticas tradicionais, coerentes
com as mudanças que surgem no horizonte da Saúde.

Com certeza, este é um dos momentos mais esperados por nós!
Desejamos que você:

!  articule a construção e participação ativa para exercitar sua autonomia; e
!  apresente propostas alternativas de intervenção na realidade da educação

profissional de nível técnico em Enfermagem.

Queremos, por isso, criar possibilidades para que você amplie as seguintes
competências:

! desenvolver autonomia frente à sua ação pedagógica;
! elaborar proposições emancipadoras coerentes com a Competência

Humana para o cuidar em Saúde;
! vivenciar a ação docente planejada, expressando uma perspectiva crítica

da relação pedagógica.

Para apoiá-lo(la), desenvolvemos alguns movimentos que deverão ser
ampliados pelas suas reflexões, frente à especificidade do seu contexto,
aproveitando toda a bagagem acumulada.

Vamos aos movimentos de emersão para respirar “um novo ar”?

Primeiro Movimento – Uma Escola para a Saúde: do velho
caos ao novo cosmos

Partindo das discussões desenvolvidas no Curso, que demonstraram o
“velho caos” da prática pedagógica na educação profissional em Enfermagem,
buscamos apresentar, neste movimento, alguns “sinalizadores” indispensáveis
à construção da Escola para a Saúde promotora da formação profissional
necessária ao SUS que desejamos. Nossa bússola continua sendo o desejo de
superar as dificuldades existentes e descobrir as possibilidades geradoras de
um “novo cosmos”.

Tais “sinalizadores” orientam para a superação da Escola como “agência
de transmissão”, a incorporação da dimensão dialógica na linguagem da Escola
e a contextualização do ensino em relação à especificidade em Enfermagem.
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Segundo Movimento – Novas práticas no horizonte da Saúde

Depois de apresentar expressões das tendências de reorientação da
práticas profissionais em Saúde, aqui tratamos da especificidade do ato de
avaliar na formação profissional nessa área, tomando como referência o critério
de risco, que vem amparar a construção da competência humana para o cuidar
e a opção por uma perspectiva de avaliação diagnóstico-formativa, solidária
ao processo de formação, como amplamente discutido no Módulo 8.

Terceiro Movimento – Planejando, vivenciando e avaliando a
ação docente transformadora

Neste momento, você viverá uma experiência pedagógica fundamental
para o seu posicionamento como intelectual transformador. Prosseguindo na
construção dos caminhos em direção à práxis autônoma, significativa e
emancipadora, irá exercitar o planejamento do seu “nado próprio”, desde o
Plano de Curso de Auxiliar de Enfermagem até o Plano de Aula. A partir
deste nível, irá vivenciar a ação planejada, demonstrando o seu “novo estilo”
nos “mares” da prática pedagógica.

Ao final dessa travessia, certamente você desejará compartilhar os
momentos de imersão e emersão com aqueles que torceram por você. Use
dessa possibilidade no Trabalho de Conclusão de Curso, selecionando/elegendo
o seu formato entre os indicados nas últimas páginas do módulo.
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PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro
MovimentoMovimentoMovimentoMovimentoMovimento

Uma Escola para a Saúde: do velho
caos ao novo cosmos

Tudo explode e se expande. A explosão significa a irrupção da desordem.
A expansão, porém, significa a constituição da ordem. O Universo, cada ser,
cada coisa, contêm dentro de si os dois movimentos, o caos (desordem) e o
cosmos (ordem).
O caos não é simplesmente “caótico”. Ele se mostra generativo e autocriativo.
Abre espaço para a organização e para a constituição de ordens cada vez
mais elegantes (cosméticas) e portadoras de sentido.

Leonardo Boff

Neste processo de formação, você vem se preparando para atuar de
forma diferente e transformadora no seu trabalho em Saúde. No
aperfeiçoamento do seu “nado próprio”, você já encontrou, entre outros temas
fundamentais, as “águas turvas” da necessidade de ordenação dos recursos
humanos em saúde, os “mares” dos paradigmas e das bases
político-pedagógicas, conforme discutido nos Módulos 5, 6 e 10.

Esses módulos enfatizaram necessidades e desafios para a formação
dos trabalhadores de nível técnico, frente à construção da Saúde como qualidade
de vida e direito de todos, mediatizada pelo SUS.

O “barco do ensino” Saúde/Enfermagem terá que atravessar essas
“águas” com competência e criatividade, para cumprir a sua principal missão:
contribuir para a ordenação dos recursos humanos que extrairão do velho
caos os elementos para constituir novo cosmos, portador de cidadania e saúde.

Lei nº 8.080/90Lei nº 8.080/90Lei nº 8.080/90Lei nº 8.080/90Lei nº 8.080/90
Capítulo I
Artigo 6º - Estão incluídas ainda
no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde-SUS (...)
III - a ordenação da formação
de recursos humanos na área de
saúde.
Capítulo II
Título IV - dos Recursos Humanos
Artigo 27 - A política de recursos
humanos na saúde será
formalizada e executada,
articuladamente, pelas diferentes
esferas do governo em
cumprimento dos seguintes
objetivos:

I - organização de um sistema
de formação de recursos huma-
nos em todos os níveis de ensino,
inclusive de pós-graduação,
além da elaboração de
programas de permanente
aperfeiçoamento de pessoal.
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Como enfermeiro-docente, você está convidado a participar da
construção da Escola para a Saúde, promovendo a educação profissional
necessária ao SUS que desejamos.

Vamos lá?

O texto a seguir não tem o objetivo de recolocar ou rediscutir as questões
tratadas anteriormente em relação à formação dos recursos humanos para o
SUS ou à elaboração do projeto político-pedagógico da Escola/do Curso.
Ele pretende apenas “aglutiná-las” e apresentar alguns aspectos políticos,
pedagógicos e organizacionais que consideramos indispensáveis na discussão
do projeto de uma Escola para a Saúde. Esses aspectos dizem respeito a
mudanças nos processos de formação de pessoal e à educação permanente, à
regulação e gestão dos recursos humanos, à geração e circulação de informação/
conhecimento e ao estabelecimento de metodologias de avaliação.

Desenvolver a competência docente necessária à participação na
construção coletiva do projeto político-pedagógico de uma Escola para a
Saúde sempre foi um dos nossos objetivos primordiais. E acreditamos que as
mudanças na formação dos recursos humanos para o SUS deverão gerar/
enfatizar as responsabilidades institucionais e intersetoriais necessárias à condução
estratégica da política de Saúde no País, papel primordial do Ministério da
Saúde.

Escola para a Saúde: aspectos essenciais para
discussão

1. O contexto atual da Saúde

Ao pensar o projeto político-pedagógico, a Escola precisa discernir que
estamos vivendo a transição do velho caos ao novo cosmos.
Conseqüentemente, será necessário admitir a convivência do velho sistema
com a construção do novo, cuja base política, jurídica, institucional e também
técnico-assistencial está se constituindo, conforme você viu no Primeiro
Movimento do Módulo 10.

No cotidiano do velho caos, experimentamos os déficits qualitativos e
quantitativos de atenção à saúde, convivemos com uma assistência centrada na
dimensão biológica, que ignora(va) as dimensões sociais e psicológicas do
processo saúde–doença vivenciado pelo indivíduo ou pelo coletivo.

Do novo cosmos são perceptíveis os sinais da reorientação do modelo
assistencial e organizacional, representados pelas experiências e estratégias de
gerenciamento como estas, entre outras: os Programas da Saúde da Família
(PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); o Programa de Combate
às Carências Nutricionais e o Projeto de Municípios Saudáveis; o Projeto de
Vigilância em Saúde (VIGISUS); o Projeto de Assistência Farmacêutica Básica;
a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; o repasse de recursos
financeiros fundo a fundo; o aprofundamento da descentralização e o processo
de regionalização com o estabelecimento das Agendas de Saúde com definição
de eixos prioritários, objetivos a alcançar e indicadores que permitam o seu
acompanhamento (Buss, 2002, p.5-7).
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Elas procuram romper com a lógica do produtivismo dos serviços e
implementam práticas fundadas no conceito mais abrangente de saúde com
participação social e qualidade de vida para todos. São perceptíveis também o
fortalecimento das instâncias colegiadas e a gestão pactuada e descentralizada –
Comissões Intergestores e Conselhos de Saúde, dentre outros.

Ao considerar o contexto em uma perspectiva de transição dos
“paradigmas”, as escolas atuais certamente deverão reorientar as bases sob as
quais estão assentadas a sua organização administrativa e pedagógica.

2- Uma concepção de educação profissional
politicamente emancipadora

A leitura das diretrizes e referenciais curriculares para a área da Saúde e
demais bases legais referentes ao campo da educação profissional deverá superar,
por um lado, a interpretação tecnicista clássica, geradora da profissionalização
estreita e, por outro, o neotecnicismo, que compreende a relação entre educação
e trabalho no restrito limite da empregabilidade. Sua recontextualização no
ensino de Enfermagem necessita basear-se no conceito de Competência
Humana para o Cuidar.

Nessa análise, precisamos considerar as mudanças efetivas ocorridas no
trabalho, em sua organização, base tecnológica e, também, nas exigências com
que se depara cada trabalhador, para garantir sua subsistência. As demandas
do trabalho em Saúde integram esse contexto.

Diante de tantos e tão complexos desafios, não poderemos deixar de
construir um itinerário educativo, flexível e contextualizado, para garantir o
atendimento das múltiplas necessidades de ordenação dos recursos humanos,
sabendo que elas se estendem desde a qualificação básica até a especialização
na educação profissional de nível técnico.

Seguramente o conceito de especialização deverá conservar o sentido
clássico de oportunidade de aprofundamento em determinado campo
conceitual e prático, superando o de fragmentação, por meio de uma seleção
de conteúdos que garanta a visão da totalidade, sem prejuízo da necessária
especificidade.

3- A gestão democrática da instituição de ensino

Indiscutivelmente, o desenvolvimento de uma proposta pedagógica
politicamente emancipadora requer a contextualização da organização
político-administrativa da escola. Agindo assim, estaremos ultrapassando a
perspectiva burocrática, para dar lugar à gestão democrática.

Como fica claro, cumpre-nos promover a coerência entre o modelo de
gestão e a proposta pedagógica assumida. Na verdade, a gestão é uma das
mediações para atingir as finalidades da escola. Administração é
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atividade-meio, que se desenvolve para o alcance de determinados fins. Daí
ser inaceitável que o gestor de uma instituição educacional assuma a função de
“síndico” da comunidade escolar ou da instituição de Saúde.

Decorre desse pressuposto a importância da capacitação dos gestores
da Escola para a Saúde, em termos político-gerenciais e pedagógicos.

4 – Uma nova relação entre as instituições de ensino e os
espaços de saúde

Ao considerar que o conceito de Saúde transcende os limites da assistência
prestada pelos serviços do Sistema, fica evidente que a articulação teoria-prática,
no processo de formação, deverá envolver os diversos espaços onde se
concretiza a promoção da saúde, entendida como qualidade de vida.

As estratégias pedagógicas viabilizadoras da educação profissional
compatível com a saúde e com o modelo de SUS que desejamos não poderão
prescindir do contato com creches, escolas, presídios, comunidades, ambientes
de trabalho e de lazer, conselhos distritais/municipais de saúde, etc., buscando
concretizar a formação das competências formais e políticas requeridas do
cidadão-trabalhador em saúde contemporâneo.

A nova relação com esses outros espaços certamente contribuirá de
forma significativa para ampliar a visão do campo da Saúde, mediante a
aproximação com atores de projetos de Educação e Saúde cuja experiência
comunitária tem a contribuir nas formas de atendimento.

5 – As finalidades políticas da Escola

À primeira vista, este pressuposto deveria estar abrindo nossa discussão.
Porém, optamos por apresentá-lo neste momento, pela dependência que a
reflexão sobre as finalidades de uma Escola para a Saúde tem em relação aos
pressupostos abordados anteriormente.

Contudo, queremos tratá-lo de forma a transcender a clássica dicotomia
público x privado, pois o que importa efetivamente não é a natureza jurídica
da instituição em que atuamos, mas, principalmente, a função social que ela
exerce.

Esse ponto de vista se sustenta, inicialmente, pelo fato de que a
“perspectiva privativista” dos Sistemas Educacional e de Saúde existentes no
país está expressa, tanto nas estruturas públicas estatais, quanto naquelas
estritamente privadas.

Sustenta-se, também, na responsabilidade que deve ter o ensino em
Saúde de preparar pessoas que irão atuar no acautelamento de um dos direitos
sociais mais relevantes – o direito à Saúde.

Essa responsabilidade se potencializa em razão de o exercício profissional
em Saúde tornar-se possível através da mediação de um outro direito social
fundamental – o direito à Educação.

Portanto, uma Escola cuja finalidade seja preparar cidadãos para exercer
uma prática que tenha função social – independentemente da sua natureza
jurídica – deve estar obrigatoriamente a serviço do povo, assumindo assim a
função pública.

AcautelarAcautelarAcautelarAcautelarAcautelar – capacidade de
prevenir, remediar os riscos.
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Com essas reflexões, desejamos que você retire do arquivo do seu pensar e
do seu sentir as bases da sua utopia, contribuindo para uma proposta superadora
dos problemas atuais (Gandin, 1999, p.27).

Em relação às mudanças desejadas, que nos dizem os “sinalizadores”
no percurso?

“Sinalizador” 1
Pela superação da Escola – Agência de transmissão

Na proposição de novos caminhos para um projeto político-pedagógico
emancipador, a Escola para a Saúde precisa superar a concepção de Escola
como “agência de transmissão”.

Mesmo que os limites impostos pela vontade política da comunidade
escolar sejam fortes o suficiente para deixar “apenas” a sala de aula como
espaço de realização da nova prática pedagógica desejada pelo professor, será
aí mesmo que ele exercerá a sua autonomia e onde poderá praticar a educação
profissional significativa a qual deseja dedicar-se.

Há uma escola no meio do caminho.

  No meio do caminho há uma escola...

A adaptação do poema de Carlos Drummond de Andrade foi a forma
que encontramos para expressar a “nítida sensação” de que a escola, na maioria
das vezes, não exerce a mediação que pretendemos.

Ao contrário, atua como “atravessadora” entre o sujeito e o objeto,
principalmente quando pratica hegemonicamente a pedagogia tradicional da
transmissão, expressão dos desafios que temos que enfrentar na busca de uma
pedagogia transformadora.

Pérez Gómez esclarece as implicações dessa “agência de transmissão”,
dizendo que o déficit educativo reside na formação do pensamento e desenvolvimento
das atitudes, (...) na capacidade de pensar, de organizar racionalmente os fragmentos da
informação, de buscar seu sentido (1998, p.63).

Em uma afirmação de Libâneo (1998) encontramos um “socorro”
providencial que sinaliza “o horizonte” para o qual caminhar:

A escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de
informação e transformar-se num lugar de análises críticas e
produção da informação, onde o conhecimento possibilita a atribuição
de significado à informação (grifo nosso).
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Atividade 1

Devagar se vai ao longe...

Considerando as citações de Pérez Gómes e Libâneo, as carências
educativas dos trabalhadores de nível técnico em Enfermagem e o fato de que
os processos de formação ainda constróem, prioritariamente, consumidores
de informação:

! Planeje uma atividade, envolvendo alunos e professores da sua Escola/
do seu Curso, que possibilite a discussão do tema Uma escola para
além de agência de transmissão.

Consulte os módulos anteriores para fundamentar os aspectos a serem
discutidos.

Use e abuse da sua criatividade, visão estratégica, capacidade de buscar
parceiros...

! Registre no seu Diário de Estudo o resultado desta atividade.

“Sinalizador” 2
Pela incorporação da dimensão dialógica na linguagem da
Escola

Como sabemos, o projeto pedagógico define os princípios e os
compromissos que se concretizarão na prática pedagógica. Nessa linha de
pensamento, temos que abordar, no processo de contextualização ético-filosófica,
o grande desafio de tomar como princípio a dialogicidade na Educação,
materializada pela relação professor–aluno. Paulo Freire nos ensinou que:

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa (...). Existir
humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado,
por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles
novo pronunciar (2000, p.78).

Em diferentes módulos foram trabalhadas questões relacionadas à
diversidade cultural e social. No Módulo 9 foi evidenciada a necessidade de
dar voz à etnia negra pela sua participação histórica na construção da
Enfermagem, em especial a brasileira. Você foi convidado a investigar, na
Escola/no Curso as dificuldades e possibilidades para uma relação dialógica
na prática pedagógica em Enfermagem, lembra-se?

Tudo isso tem expressão na linguagem.
Meksenas diz que a linguagem da escola se apresenta

por vários meios: no discurso do professor ou nos seus gestos, no conteúdo dos
livros adotados, no programa de ensino, nas regras de convivência ou em
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normas disciplinares. Todas as alternativas citadas são formas de expressar
idéias, sentimentos e modelos de comportamento; tudo isso se constitui na
linguagem da escola (1988, p.68).

Com base nessa reflexão, podemos depreender que a linguagem da
Escola pode afirmar exclusões ou inclusões, respeitar, estimular, ou não, outras
e diferentes formas de expressão do pensamento.

Atividade 2
A Escola que muda, também fala. Qual a
linguagem da Escola?

Fique atento(a) e responda:
As diretrizes políticas e pedagógicas do Projeto da Escola em que você

está atuando apontam para “linguagens” que favorecem ou desfavorecem o
diálogo? Incluem ou excluem as diferenças?

Se julgar necessário, faça sugestões que nelas incorporem a dimensão
dialógica.

“Sinalizador” 3

Pela contextualização do ensino em relação à
especificidade em Enfermagem

Você vem construindo-reconstruindo sua reflexão, bases
teórico-metodológicas, estratégias, parcerias, buscando tornar sua prática
pedagógica, no ensino de Enfermagem, autônoma e significativa.

Ao longo dos núcleos anteriores, a contextualização desse ensino foi se
dando em relação às áreas da Saúde, da Educação e do Trabalho, às temáticas
das Políticas Públicas, do “Paradigma” da Promoção da Saúde, do Cuidado
como ato político, das Tendências Pedagógicas e em Avaliação, das Políticas de
Currículo, da Lei do Exercício Profissional, entre tantas outras.

Você certamente lembra que todo projeto político-pedagógico de
educação profissional requer sua recontextualização, com o propósito de levar
em conta a especificidade na formação promovida.
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Com estas palavras de Pedro Demo chamamos sua atenção para o
“descolamento” dos projetos/propostas, reiterando a necessidade de
recontextualização, indispensável como ponto de partida e de chegada de nosso
trabalho:

 ... tão longe da realidade, que muitas vezes sequer sabe onde fica. Estuda a
realidade de tal modo, que não a pisa (1994).

Neste movimento cabe-nos subsidiar a recontextualização dessa formação,
tendo como referência central as ações de Enfermagem – objeto que
possibilita sua identidade como prática social.

Cabe-nos ficar atentos às articulações das ações em Enfermagem com
os outros trabalhos em Saúde, de modo a entender essas atividades como um
dos meios para a realização da atenção à saúde.

Cumpre-nos ainda procurar entender as razões de realizar este ou aquele grupo
de atividades (...); ou seja, definir com clareza a que finalidades do trabalho na saúde estão
atendendo as atividades de Enfermagem (Almeida e Rocha, 1997, p.64-5).

Temos que estar atentos para o fato de que a contextualização poderá
ocorrer em relação aos mais diferentes níveis da totalidade da realidade social
e sempre a partir de onde está situado o sujeito.

Considerando as múltiplas possibilidades existentes e as distintas
compreensões da sua especificidade, é oportuno explicitar de que ações de
enfermagem estamos falando. Nessa linha de raciocínio, ressaltamos a
necessidade de que o enfermeiro-docente tenha um posicionamento claro a
esse respeito, para que possa orientar o processo de ensinar-aprender a trabalhar
em Enfermagem segundo uma perspectiva consciente e crítica.

E, por falar em especificidade...
As enfermeiras-professoras Maria Cecília Puntel de Almeida e

Semíramis Melani Rocha, ao considerarem a Enfermagem-Trabalho e não
apenas a Enfermagem-Profissão, destacam em seu livro, O Trabalho de
Enfermagem, que

A função peculiar da Enfermagem é prestar assistência ao indivíduo sadio ou
doente, família ou comunidade no desempenho de atividades para promover,
manter e recuperar a saúde. Mas, até mesmo definir conceitualmente o que é
a Enfermagem, não tendo por fundamentação teórica as práticas consideradas
socialmente, é limitante, pois não traz a sua historicidade, perdendo-se a
noção de movimento do real (1997, p.18).

A partir desse pressuposto, as autoras definem Enfermagem como:

uma ação, ou uma atividade realizada predominantemente por mulheres que
precisam dela para reproduzir a sua própria existência e utilizam de um
saber advindo de outras ciências e de uma síntese produzida por
ela própria para apreender o objeto da saúde naquilo que lhe diz respeito no
seu campo específico (cuidado de enfermagem?) visualizando
o produto final, atender às necessidades sociais (...), ou o controle da saúde da
população. (ibidem, grifo nosso).

Entendemos por contextualizar
as ações de Enfermagem
considerar onde, como,
quando, por que, por quem e
com quem essas são realizadas,
no cotidiano dos espaços em
que acontecem.
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Vera Regina Waldow, outra enfermeira-professora, faz o seguinte alerta:

Os debates sobre a enfermagem têm apontado algumas posições que, embora
divergentes quanto às abordagens, são unânimes em reconhecer a necessidade
de definir o foco central da enfermagem. Várias dessas posições têm sugerido e
proposto o cuidar como a essência (Leininger, 1991), o imperativo ideal e
moral (Watson, 1988) e o modo de ser da enfermagem (Roach, 1993).
Com base em fatores culturais, epistemológicos e ontológicos essas linhas, nas
duas últimas décadas, têm priorizado o cuidar e o cuidado
humano na área de enfermagem (1998, p.127, grifo nosso).

Ela aponta ainda que

em geral, quando se fala em cuidado, associa-se à idéia de execução de algum
procedimento em enfermagem. Cuidados de enfermagem têm sido, por longa
data, usados prioritariamente em referência à execução de técnicas e
de procedimentos nos pacientes. Via de regra, resultam de uma
prescrição médica, relativa a um tratamento, que, por sua vez, está associado
a um problema patológico ou enfermidade (ibidem, p.128).

Outras demandas indicadas pelo Paradigma da Promoção da Saúde
levaram a que a assistência de Enfermagem fosse repensada, pois as conceituações
existentes possuíam características formal e estática, sem contemplar a dinâmica do contexto
social de onde e quando se realiza (ABEn/INAMPS, 1987, p.4).

A partir da análise conjunta ABEn/ INAMPS sobre os procedimentos,
tarefas e atividades que a Enfermagem realizava, foram apontadas semelhanças,
possibilitando a categorização das ações de enfermagem em cinco grandes
grupos, conforme sua natureza:

! Ações de natureza propedêutica e terapêutica, com foco na
organização da atenção prestada à clientela, através do diagnóstico [de
enfermagem] e encaminhamento de situações. Tais atividades caracterizam
a necessidade de tempo e continuidade do trabalho de enfermagem.

! Ações de natureza propedêutica e terapêutica complementares ao
ato médico e de outros profissionais que apóiam o diagnóstico e
acompanhamento do processo e asseguram o tratamento prescrito.

! Ações de natureza complementar de controle de risco, que se dirigem
para a redução da probabilidade de agravos à saúde e/ou de suas
complicações. São desenvolvidas pelo coletivo dos profissionais de saúde.

! Ações de natureza administrativa, que visam à organização do processo
de trabalho coletivo de Enfermagem.

! Ações de natureza pedagógica, que visam à formação profissional,
treinamento e educação continuada e estão dirigidas à força de trabalho
de Enfermagem e clientela.

Para melhor compreensão deste
tema leia:

!!!!! WALDOW, Vera Regina.
Enfermagem e o cuidadoEnfermagem e o cuidadoEnfermagem e o cuidadoEnfermagem e o cuidadoEnfermagem e o cuidado:
uma relação. In: WALDOW, V
R. Cuidado humanoCuidado humanoCuidado humanoCuidado humanoCuidado humano: o
resgate necessário. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 1998.

!!!!! ALMEIDA, Rocha. Conside-Conside-Conside-Conside-Conside-
rações sobre a Enfermagemrações sobre a Enfermagemrações sobre a Enfermagemrações sobre a Enfermagemrações sobre a Enfermagem
enquanto Tenquanto Tenquanto Tenquanto Tenquanto Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho. In:
ALMEIDA, Rocha (org.). OOOOO
trabalho de Enfermagemtrabalho de Enfermagemtrabalho de Enfermagemtrabalho de Enfermagemtrabalho de Enfermagem.
São Paulo: Cortez, 1997.
Busque outras referências que
estejam sendo utilizadas pelas
Escolas e Serviços de Enferma-
gem na sua região.

Nas conversas anteriores sobre
o Cuidado e sobre o SUS,
assim como nas leituras
complementares sugeridas
neste núcleo, você relembrou
os passos históricos da cons-
trução político-institucional
detalhada na Lei nº 8.080/90,
cujas diretrizes básicas indicam
a cobertura populacional
universalizada e a integrali-
dade da atenção à saúde.



2 2

 11 Vivenciando uma ação docente

Desde essa análise, observamos que as ações de Enfermagem vêm se
ampliando. As ações de natureza investigativa estão mais presentes, pesquisando
interdisciplinarmente a realidade da prática em Saúde e em Enfermagem,
construindo teorias de Enfermagem, buscando compreender, criar e recriar a
prática, transformando-a. As de natureza político-gerencial representam uma
conquista mais recente, já ocupando os enfermeiros o lugar de gestores de
órgãos responsáveis pela execução de Políticas Públicas.

Tal caracterização permite o agrupamento da assistência em duas
dimensões: uma voltada à essência da assistência, por meio dos serviços
diretamente proporcionados à clientela; e outra, voltada ao apoio e à
qualificação da assistência prestada, visando à realização das ações
assistenciais de forma integral, oportuna e com redução do risco.

Nesse sentido, pode-se conceituar Assistência de Enfermagem como um
conjunto de ações de naturezas diversas, que se articulam e se complementam entre si, na
consecução da finalidade do trabalho de saúde, de forma contínua. (ibidem, p.9)

Procurando ampliar a discussão sobre as ações do auxiliar de
enfermagem, vamos destacar a pesquisa de validação do Perfil de Ações do Auxiliar
de Enfermagem, promovida pelo PROFAE.

Na proposta preliminar de perfil a ser validado nacionalmente, foram
considerados os seguintes critérios:

! diversidade regional do país;
! desníveis e diferenças entre capital e interior;
! visões dos vários segmentos profissionais mais diretamente envolvidos

com o Auxiliar de Enfermagem, na área da Saúde; e
! tipo, tamanho e complexidade das instituições em que o auxiliar de

Enfermagem desenvolve suas ações (MS, 2001).

Baseada nessas premissas, a pesquisa foi realizada em um estado de
cada região, com a participação de cerca de 150 profissionais, entre auxiliares
de enfermagem, enfermeiros assistenciais e docentes envolvidos na formação
de Auxiliares, e gestores de políticas de saúde de diferentes instituições. Foram
constituídos, então, três tipos de grupos: um primeiro homogêneo, formado
só por auxiliares de enfermagem de diferentes tipos de instituição; um segundo
misto, formado por enfermeiros assistenciais e docentes; e outro misto, formado
por gestores da área da Saúde e empregadores. Nestes ocorreram discussões
em grupo, conduzidas por uma monitora.

O resultado dessa pesquisa encontra-se na Norma para certificação de
competências profissionais do auxiliar de enfermagem – PROFAE. Nela estão detalhadas
as habilidades, atitudes e conhecimentos a serem mobilizados nas ações,
descrevendo as competências esperadas.

As habilidades a serem desenvolvidas estão agrupadas em seis
competências:

1. Desenvolver, em equipe, ações de promoção da saúde e prevenção de
agravos, visando à melhoria da qualidade de vida da população;

Esta norma encontra-se, em
anexo, no Módulo 5Módulo 5Módulo 5Módulo 5Módulo 5. Se você
quiser copiá-la, acesse o site
wwwwwwwwwwwwwww.profae.gov.profae.gov.profae.gov.profae.gov.profae.gov.br.br.br.br.br .
Lembre-se de que essa versão
está sendo submetida a um
teste-piloto, para as decorrentes
adequações.

Qual a natureza das ações de
enfermagem predominantes no
seu fazer cotidiano?
De que natureza são as ações
desenvolvidas pelos profissionais
de nível técnico em enfermagem?
Por quê?
Ações de que natureza o
paradigma da Promoção da
Saúde tem estimulado ou pode
ajudar a ampliar na área da
Enfermagem?
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2. Realizar ações de observação, coleta de dados e registro das informações
pertinentes aos cuidados de enfermagem, interagindo com a equipe, com
o usuário e com os seus familiares;

3. Realizar procedimentos e técnicas de enfermagem e relacioná-los às suas
finalidades, seus efeitos e riscos;

4. Reconhecer situações de urgência e emergência e realizar, prontamente,
ações que busquem a preservação da vida;

5.   Organizar o próprio trabalho, considerando a natureza, as finalidades, os
resultados e os riscos das ações;

6.   Atuar, em equipe, no desenvolvimento das atividades de planejamento e
avaliação das unidades de saúde.

Já as atitudes elencadas, relacionam-se à solidariedade, civilidade,
compartilhamento, responsabilidade e ética.

No presente (2002), o PROFAE, em parceria com a ABEn, está
realizando um estudo de levantamento das ações do técnico em Enfermagem.
Devemos estar atentos(as) para conhecer o resultado desse trabalho.

Atividade 3

Enfermagem: a que será que se destina ?
O profissional que eu gostaria que
cuidasse de mim, existe?

Reúna-se com seus companheiros enfermeiros-docentes da Escola/do
Curso em que você atua e desenvolvam, coletivamente, o que se propõe a
seguir:

! A partir da experiência do grupo e dos relatos de alunos, façam um
levantamento das ações que o Auxiliar de Enfermagem realiza no contexto
da sua cidade ou região.

! Analisem e sistematizem o conjunto dessas ações, considerando:
a) as que ele realiza e deve continuar realizando;
b) as que devem ser excluídas, por serem ultrapassadas ou não atenderem

à demanda local;
c) as que são desejáveis, mas que ainda não estão incorporadas à sua

prática.
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! Relacionem essas ações às habilidades descritas em cada competência da
Norma para certificação (anexo do Módulo 5), orientando-se pelas seguintes
questões:
a) Em qual das competências as ações mais se “enquadraram”?
b) Alguma competência não foi contemplada?
c) Alguma ação ficou sem “enquadramento”?

! Frente aos resultados dessa análise, reflitam a respeito do que eles sinalizam,
considerando as bases políticas e pedagógicas discutidas no Módulo 10
em relação a uma formação desejada para os trabalhadores que integram
o SUS. Anotem suas observações.

! Acrescentem ao “perfil” do auxiliar de enfermagem aquelas características
indispensáveis ao profissional que vocês gostariam que cuidassem de vocês.
De que modo a Escola pode ajudar a formá-lo?

Registrem as respostas a essas questões, pois elas deverão ser úteis no
planejamento da Atividade de Avaliação do Módulo.

A produção do grupo deverá ser encaminhada aos tutores, para a devida
apreciação e comentários.
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SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo
MovimentoMovimentoMovimentoMovimentoMovimento

Novas práticas no horizonte
da Saúde

Chegamos ao momento mais esperado, quando o ponto de partida
(sua prática pedagógica) torna-se também o ponto de chegada, só que renovado
pela consistente reflexão que você vem realizando.

Esta re-admiração da sua prática deverá gerar, agora, a construção de
novas práticas educacionais sistematizadas, que possibilitem a integração
do saber-fazer e a construção de identidades mais autônomas, tanto dos
profissionais-alunos quanto dos usuários, alvo da assistência promovida.

Para tornar mais claro o desafio, detalharemos a seguir algumas expressões
das tendências de reorientação das práticas profissionais, que servirão de
horizonte para você planejar novas e significativas práticas pedagógicas na
“Escola para a Saúde”.

Tendências de reorientação das
práticas profissionais em Saúde

Construídas no cotidiano, em meio aos conflitos e interações, desprovidos de biombos
e boxes (Gómez, 1998), as tendências de reorientação das práticas profissionais
baseiam-se:

1. Na “desospitalização” das ações de intervenção sobre os
adoecimentos, tornando-as mais próximas da comunidade e dos indivíduos,
enfatizando as dimensões da Vigilância em Saúde.



2 6

 11 Vivenciando uma ação docente

Como exemplo, destacam-se algumas atividades multidisplinares e
intersetoriais, tais como:

! composição de equipes do PSF ampliadas pela participação de
nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, odontólogos e fisioterapeutas;

! co-gestão e/ou gestão de serviços ambulatoriais de perfil policlínico
pertencentes ao SUS com as Universidades, respaldando as equipes de
Saúde da Família;

! implantação de interconsultas e consultas conjuntas, em ambientes
domiciliar e/ou ambulatorial;

! apoio ao indivíduo hospitalizado e à sua família, com acompanhamento
pós-alta, gerando relações intersetoriais com a educação, a habitação e a
promoção social;

! incorporação do conceito de “supervisão especializada à equipe básica”,
significando a contribuição específica de um profissional frente à
necessidade de uma dada direcionalidade técnica e não com base no cargo
ou hierarquia de chefia (UERJ, 1998).

2. Capacitação de grupos compostos por profissionais de diversas
instituições, usuários e comunidades, de tal forma que se tornem sujeitos da
formulação, execução e avaliação das ações desenvolvidas, qualificando o
controle social e ampliando o poder de determinação sobre as condições que
interferem na qualidade de vida.

Para impulsionar essa perspectiva, são desenvolvidas algumas
iniciativas como:
! experiências que integram ensino-serviço-comunidade por meio de ações

locais que são, simultaneamente, “atividades curriculares” da instituição de
ensino e “atividades programáticas” das associações comunitárias;

! participação da comunidade na organização das atividades desenvolvidas
pela equipe de Saúde;

! ênfase nas atividades de comunicação e educação em Saúde, visando ao
desenvolvimento de habilidades e hábitos saudáveis referenciados nos
padrões culturais;

! construção coletiva de instrumentos de investigação dos problemas e suas
soluções;

! eventos comunitários de “recreação e recriação da saúde”, mediante a
formação de grupos de clientela específica na comunidade, com dinâmicas
criativas e participativas.

Diante dessas tendências, evidencia-se que a reorientação das práticas
em Saúde na perspectiva da promoção implica a necessidade de se
considerarem questões complexas e fundamentais como as apresentadas a
seguir:

! a consciência dos agentes do trabalho em relação aos procedimentos
concretos da ação, de modo que esta seja, ao mesmo tempo, tecnicamente
eficaz e socialmente comprometida e compensadora, reunindo os usuários,
trabalhadores e gestores em torno da qualidade pela vida;

Essas tendências já se fazem
presentes nos serviços de saúde
onde você mora e/ou trabalha?
Elas têm sido aproveitadas
como espaços de articulação
teoria-prática? Como?
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! o reconhecimento da centralidade dos “recursos humanos em Saúde”
como propulsores das transformações, requerendo investimentos
sistemáticos, contínuos, quantitativa e qualitativamente suficientes.

A consolidação das atividades e iniciativas citadas requer um conjunto
de estratégias de apoio, de modo a promover sua expansão e efetiva
implantação do modelo assistencial da Promoção da Saúde, gerando novas
práticas profissionais orientadas por esse modelo.

Considerado o novo horizonte, para onde devem ser dirigidos os
esforços governamentais, em particular, dos gestores do SUS, das Universidades
e das organizações comunitárias?

Tudo indica que os esforços devam se dirigir no sentido de:
! Oferecer sustentação política e técnica às experiências de formação e

de reorganização dos serviços que aproximam os mundos do ensino e
do trabalho (articulando teoria e prática de forma interdisciplinar e
intersetorial), ousando superar as formações que incentivam o agir isolado,
exclusivista e auto-suficiente;

! Desenvolver políticas e programas de qualificação profissional, de
educação continuada e de pesquisa que valorizem as experiências
concretas de atuação e se debrucem sobre as questões do trabalho em
equipe, do aprendizado mútuo, da complementaridade do trabalho
pluridisciplinar, do relacionamento com a comunidade, da integralidade
etc., em termos técnicos e gerenciais.

! Promover apoio técnico às instâncias estaduais e municipais de
saúde na reorientação dos perfis dos profissionais estadualizados ou
municipalizados, frente às necessidades e papéis desses níveis de governo,
resgatando o seu potencial de realização e participação na construção do
SUS;

! Reforçar inequivocamente o processo de descentralização das ações,
de forma responsável e competente, priorizando as iniciativas que visem a
construir e manter a integralidade das ações e do cliente e a superar as
dicotomias usuários x serviços, prevenção x recuperação, planejadores x
executores, entre outras;

! Resgatar os meios e os mecanismos de promoção da educação
continuada para os trabalhadores de nível técnico, em parceria com
as Escolas Técnicas do SUS, Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde,
Pólos de Capacitação do PSF, Faculdades/Escolas de Enfermagem, de
modo a ampliar o acesso aos mecanismos de titulação autorizados pela
nova legislação referente à educação profissional (Lei de Diretrizes e Bases
e correspondentes decretos e resoluções);
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! Promover a participação dos coordenadores e equipes das “novas
práticas” em Saúde na discussão/elaboração de projetos político-
pedagógicos referentes à educação profissional em nível técnico, contribuindo
para a ordenação dos recursos humanos que ainda não obtiveram o
reconhecimento da competência desenvolvida nessas experiências
(Atendentes, ACS e Cuidadores) e que não poderão ficar à margem da
nova LDB e suas implicações sobre as regulações das práticas profissionais.

Finalizando, não podemos esquecer de ampliar espaços para o relato
de experiências em andamento. Essa estratégia fortalece e estimula inovações
geradoras de conhecimento e avaliação de resultados das “novas práticas” de
formação e da assistência em Saúde, segundo o critério da qualidade de vida
da população.

Avaliação da competência humana para
o cuidar sem riscos

Embora se requeira a consciência crítica para uma avaliação inteiramente
humana, mesmo num estado de consciência mítica ou ingênua, a pessoa humana
sempre avalia: julga as realidades (as práticas) à luz de critérios

Hoffmann

Em qualquer processo educativo, a avaliação costuma constituir “um
bicho de sete cabeças” que amedronta tanto alunos quanto professores.

Se, nas diversas áreas profissionais e nos diferentes níveis de ensino, os
mitos e as representações da avaliação da aprendizagem têm sido sempre
extremamente problemáticos, na área da saúde, avaliar tem sido uma das ações
mais complexas. Isso é compreensível, por um lado, se considerarmos a natureza
dessas práticas.

Contraditoriamente à própria essência do ato (ou do conjunto de atos)
de avaliação diagnóstica do estado de saúde de um indivíduo ou de uma
coletividade, função imprescindível e fundamental de qualquer assistência de
saúde a ser instituída, a avaliação educacional usualmente praticada nos processos
de formação em Saúde apresenta características eminentemente classificatórias
e terminais.

A avaliação médica pressupõe que todo paciente deverá ser tratado,
tendo em vista a recuperação ou a melhora do seu estado de saúde. É interessante
ressaltar que, mesmo que o paciente seja portador de uma doença incurável, a
avaliação diagnóstica médica visa sempre “melhorar” a sua condição de vida,
nem que seja para minorar o sofrimento. O mesmo não acontece com os
alunos da área da Saúde. Quer seja na formação de médicos, enfermeiros ou
auxiliares de enfermagem, a avaliação da sua aprendizagem, na prática, muitas
vezes inviabiliza a “recuperação”, devido ao seu caráter extremamente autoritário
e “terminal”.

Não estamos defendendo a idéia de que a avaliação da aprendizagem
dos profissionais de Saúde seja menos “rígida” ou acurada; ao contrário. A
ação de cuidar de vidas humanas requer competências profissionais
rigorosamente construídas, segundo critérios científicos, éticos e humanos.

Este texto vem apresentando
indícios de transformações
possíveis nas práticas profissio-
nais em saúde. Eles são um
desafio à sua capacidade de
incluir essas inovações nas
experiências de aprendizagem.
Que estratégias de ensino-
aprendizagem você idealizaria a
partir desta leitura?

A essa altura da reflexão,
provavelmente você deve estar
recordando as experiências de
avaliação que “sofreu” durante
a sua formação de enfermeiro.
Elas podem estar retornando
como um “filme” à sua
memória. Aproveite suas
lembranças e reflita sobre os
aspectos marcantes de sua
vivência a esse respeito.
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O desafio de avaliar a competência humana necessária a quem
desenvolve ações de saúde requer a definição de critérios que irão balizar o
“julgamento dessa realidade”, qual seja: ter competência humana (política,
científica, ética e humanista) para atuar na difícil esfera onde vida e morte
transitam.

Ao adotar como orientação da avaliação em saúde o critério de
competência humana, estamos atribuindo ênfase à competência de um ser humano
para cuidar de outro, sendo capaz de mobilizar (colocar em ação) o conhecimento
necessário para “resolver” (atuar sobre) problemas de saúde de sujeitos concretos,
de sociedades concretas, habitantes de sistemas ecológicos concretos. É nesse
contexto que estão as raízes do processo saúde–doença–cuidado.

Pensamos, por outro lado, que o profissional deverá ser capaz de
mobilizar e disponibilizar tecnologias essenciais ao ato de cuidar, avaliando-as
quanto à adequação ao estado de saúde e às necessidades dos pacientes.
Desejamos ainda que ele evidencie autonomia profissional para aceitar ou negar
determinadas tecnologias, em função de critérios éticos, humanos e científicos
e das necessidades da qualidade de vida da clientela e dele mesmo como
trabalhador.

Outra característica essencial à competência humana é a solidariedade
na ação de cuidar e o compromisso com o “bem-estar” de quem recebe
cuidados, respeitando-o como cidadão, em qualquer circunstância.

Por fim, desejamos que o enfermeiro-educador revele, na sua ação
cotidiana, uma compreensão crítica da política de saúde.

Ao desafio de avaliar a aprendizagem de atores sociais da saúde (no
nosso caso, o auxiliar de enfermagem) soma-se um critério essencial, qual seja,
o enfoque de risco em saúde.

Com essa preocupação, julgamos necessário resgatar o conceito de risco,
adotado classicamente na epidemiologia, que se refere à probabilidade de um
indivíduo ou grupo de indivíduos apresentarem um problema de saúde. Por
analogia, definimos risco ao assistir como a probabilidade de um ato (ou
conjunto de atos) médico ou de enfermagem vir a causar dano, agravo a um
paciente; gerar um problema antes inexistente; ou comprometer a vida, a
segurança física, psicológica ou social da pessoa que esteja sendo alvo de
cuidados.

Por se tratar de um enfoque epidemiológico, o conceito de risco envolve
uma probabilidade que pode ser medida ou, então, qualitativamente avaliada e
expressa em termos de alto, médio ou baixo risco.

Ainda refletindo por analogia, diríamos que existem determinados fatores
de risco (de alta, média ou baixa probabilidade) em todo ato de assistir/cuidar.
Eles estão associados ao risco anormal de aparecimento ou evolução de situações
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desfavoráveis, indesejáveis. Daí a importância de identificar, analisar e controlar
os riscos envolvidos na assistência de enfermagem (tendo como meta a sua
eliminação), tomando-os como importantes critérios a serem adotados na
avaliação da aprendizagem dos auxiliares de enfermagem.

Decorre desse pressuposto que a avaliação da aprendizagem, nesse nível,
precisa ser desenvolvida através da observação crítica, sistematizada, criteriosa
e processual do trabalho do sujeito da aprendizagem, nas situações de assistência
concreta nos serviços de saúde.

Atividade 1

Construindo competência para avaliar

Talvez tenhamos deixado você preocupado com a responsabilidade
que a dimensão do ato de avaliar em Saúde requer. Por outro lado, um usuário
do serviço de saúde que lesse este texto ficaria profundamente aliviado devido
à certeza de que vai receber cuidados de um profissional cuja formação foi
avaliada segundo critérios rigorosos e práticos. Não se assuste! Estamos lhe
propondo um exercício.

No Tema 1 do Módulo 8, você teve ocasião de inteirar-se de estudos
que vêm sendo empreendidos com respeito à avaliação por competências.
Releia atentamente, nesse tema, o texto que discute alguns referenciais
teórico-metodológicos dessa atual tendência na avaliação da educação
profissional. Se possível, reestude essa passagem com outros docentes-
enfermeiros, posicionando-se criticamente, antes de desenvolver esta atividade.

!!!!! Planeje um processo avaliativo dos desempenhos que constituem a
Competência Humana para o Cuidar em Saúde/Enfermagem em uma
determinada área assistencial, como, por exemplo, a Assistência à Mulher
Gestante (pode ser em outra de seu domínio).

!!!!! Explicite os parâmetros com que você pretende avaliar os conhecimentos,
habilidades e atitudes a serem mobilizados pelos auxiliares de enfermagem
nas situações de serviço.

Encaminhe este exercício a seu(sua) tutor(a), para análise e
considerações.
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Atividade 2

E a competência docente, como vai?

!!!!! Elabore um roteiro de observação da prática docente com base na
leitura de A avaliação das competências docentes no contexto da Saúde, que se
encontra no Tema 3 do Módulo 8.

!!!!! Solicite de alguns alunos a participação nessa atividade de avaliação da
prática docente, orientando-os na utilização do instrumento (o roteiro
de observação). Explique a eles os objetivos pedagógicos relacionados
à sua formação de enfermeiro-docente.

!!!!! Realizada a observação, reúnam-se para a apresentação e análise dos
registros efetuados, identificando e avaliando, com o grupo, os aspectos
da prática docente que merecem ser aperfeiçoados, compartilhando,
assim, a responsabilidade da relação pedagógica dialógica, emancipadora.

Se desejar, encaminhe ao seu(sua) tutor(a), o relato dessa experiência de
observação participante na avaliação da sua prática docente, destacando o que
você aprendeu com isso.
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Planejando, vivenciando e avaliando
a ação docente transformadora

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Antonio Machado, poeta espanhol

Como nos lembra o poeta, principalmente em se tratando de caminhos
fundados em novas bases, só nos resta construí-los à medida que os
percorremos. Eles não estão prontos e ninguém pode fazê-los por nós.

Por isso, nossas opções político-pedagógicas e teórico-metodológicas
vão passo a passo, delineando/configurando os caminhos escolhidos. A
“linguagem da possibilidade”, como diria Giroux (1997), vai indicando opções
e estas vão construindo espaços para uma prática pedagógica significativa.
Que opções expressa o nosso Plano de Ação Curricular?

O plano curricular em ação

Relembrando Boff (1997), o caos não é simplesmente “caótico”. Ele se mostra
generativo e autocriativo. Abre espaço para a organização e para a constituição de ordens
cada vez mais elegantes (cosméticas) e portadoras de sentido.

Neste movimento, pretendemos abrir espaço para a proposição,
execução, avaliação de um Plano de Ação Curricular que transcenda as
“fronteiras” das disciplinas, o que, no caso da Educação Profissional em
Enfermagem, significa constituir uma nova “ordem” mais estética/ética e
portadora de sentido.



3 4

 11 Vivenciando uma ação docente

Sem dúvida, tal “ousadia” exigirá que você estabeleça ruptura com outros
elementos do “caos”, tais como a desarticulação teoria-prática, a falta de
contextualização na seleção e organização de conteúdos e o autoritarismo na
avaliação classificatória, desintegrada do desenvolvimento teórico-metodológico
adotado.

Todos esses elementos, juntamente com a pedagogia da transmissão e a
relação autoritária já abordadas, integram a mesma concepção pedagógica
que pretendemos superar. Falando claro: nossa intenção é construir uma prática
pedagógica significativa, integrada e participativa.

O que caracteriza fundamentalmente essa “nova ordem”?
A recomposição da prática pedagógica como unidade teoria-prática.
A reorientação do trabalho do educador como atuação profissional reflexiva
e comprometida.

Qual será o ponto de partida?

Já sabemos que faz parte deste “velho caos” o currículo organizado de
forma disciplinar, com muitos “guardas de fronteiras” preservando os espaços
contra qualquer invasão.

Repensar a estrutura curricular é geralmente o ponto de partida mais
comum de qualquer iniciativa de superar a fragmentação do ensino e da
educação. A integração do conhecimento escolar, mediante ações pedagógicas
interdisciplinares, tem sido o caminho mais indicado nessa direção, conforme
apontado nos módulos anteriores.

Para Santomé, a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma
filosofia de trabalho que entra em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que
preocupam cada sociedade (1998, p.65).

Libâneo, apoiado em Japiassu, afirma que a interdisciplinaridade

é a interação entre duas ou mais disciplinas, para superar a fragmentação, a
compartimentalização de conhecimentos, implicando uma troca entre especialistas
de vários campos do conhecimento, na discussão de um mesmo assunto, na
resolução de um problema, tendo em vista uma compreensão melhor da realidade
(1998, p.31).

Como você pode ver, há concepções diferentes quanto ao que pode
ser a interdisciplinaridade, o que significa que esta também é uma questão que
precisa ser debatida pelo grupo envolvido com o projeto de transcender as
fronteiras das disciplinas.

A concepção de interdisciplinaridade adotada terá reflexos nas
abordagens, estratégias, seleção de conteúdos, entre outros aspectos.

Nesse sentido, apoiada em Minayo, Frigotto e Jantsch, a
enfermeira-professora Regina Aurora Trino Romano esclarece que:

(...) a interdisciplinaridade implica na integração disciplinar em torno de
problemas oriundos da realidade de saúde, onde os conteúdos
das disciplinas, que auxiliam na compreensão daquela realidade, interagem
dinamicamente estabelecendo entre si conexões e mediações.
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A integração disciplinar, que tem como categorias centrais a totalidade e a
interdisciplinaridade, implica obrigatoriamente numa abordagem da relação
teoria e prática diferente daquela adotada tradicionalmente na formação
em saúde (1999, p.58, grifos nossos).

Neste caso, a integração deverá levar ao estabelecimento de vínculos
mais claros entre saberes e ciências com suas aplicações, ligando os
conhecimentos (inclusive o conhecimento científico) a uma cognição prática, isto é,
de compreender a realidade para transformá-la (Libâneo, 1998, p. 31).

Apresentamos, a seguir, um exemplo de integração de conhecimentos e
práticas de diferentes áreas de saber desenvolvido na formação do auxiliar de
enfermagem em relação à disciplina Introdução à Enfermagem, referente, ainda,
à legislação anterior:

Fonte: SES/RJ. Escola de Formação Técnica em Saúde “Enfermeira Izabel dos Santos”, 1996.

CONTROLE DCONTROLE DCONTROLE DCONTROLE DCONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITA INFECÇÃO HOSPITA INFECÇÃO HOSPITA INFECÇÃO HOSPITA INFECÇÃO HOSPITALAR E SEMIOALAR E SEMIOALAR E SEMIOALAR E SEMIOALAR E SEMIOTÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICATÉCNICA

Uma releitura da Introdução à EnfermagemUma releitura da Introdução à EnfermagemUma releitura da Introdução à EnfermagemUma releitura da Introdução à EnfermagemUma releitura da Introdução à Enfermagem

FFFFFAAAAATTTTTORES DE RISCOORES DE RISCOORES DE RISCOORES DE RISCOORES DE RISCO
XXXXX

FONTES DE INFECÇÃOFONTES DE INFECÇÃOFONTES DE INFECÇÃOFONTES DE INFECÇÃOFONTES DE INFECÇÃO

AMB IENTEAMB I ENTEAMB I ENTEAMB I ENTEAMB I ENTE
HOSP I THOSP I THOSP I THOSP I THOSP I TA LARALARALARALARALAR

HÁBITOS DOSHÁBITOS DOSHÁBITOS DOSHÁBITOS DOSHÁBITOS DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDEPROFISSIONAIS DA SAÚDEPROFISSIONAIS DA SAÚDEPROFISSIONAIS DA SAÚDEPROFISSIONAIS DA SAÚDE

A R T I G OA R T I G OA R T I G OA R T I G OA R T I G O

SUPERF ÍC I ESUPERF ÍC I ESUPERF ÍC I ESUPERF ÍC I ESUPERF ÍC I E

O PAPEL DOO PAPEL DOO PAPEL DOO PAPEL DOO PAPEL DO
HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL NO SUSAL NO SUSAL NO SUSAL NO SUSAL NO SUS

COLETCOLETCOLETCOLETCOLETA DEA DEA DEA DEA DE
D A D O SD A D O SD A D O SD A D O SD A D O S

Limpeza
Desinfecção
Descontaminação

Esterilização

Métodos Físico e Químico
EPI
Limpeza de Unidade

Antissepsia
Higiene
Degermação

Banho, Higiene Oral,
Curativo, Lavagem
Externa, Lavagem das
mãos, Calçamento de
luvas, Mudanças de cúbito

Sinais Vitais, Coleta de Material
Adm. de Medicamentos
- Antibiótico, Antitérmico
- Anti-inflamátorio
- Aplicações quente e fria

Prontuário, Registros,
Admissão/Alta
Dados
Antropométricos

Técnica de Isolamento

MODO DE VIVER HOSPITMODO DE VIVER HOSPITMODO DE VIVER HOSPITMODO DE VIVER HOSPITMODO DE VIVER HOSPITALARALARALARALARALAR

INFECÇÃO HOSPITINFECÇÃO HOSPITINFECÇÃO HOSPITINFECÇÃO HOSPITINFECÇÃO HOSPITALARALARALARALARALAR

PROCESSOS TECNOLÓGICOSPROCESSOS TECNOLÓGICOSPROCESSOS TECNOLÓGICOSPROCESSOS TECNOLÓGICOSPROCESSOS TECNOLÓGICOS

EPIDEMIOLOGIA DASEPIDEMIOLOGIA DASEPIDEMIOLOGIA DASEPIDEMIOLOGIA DASEPIDEMIOLOGIA DAS
INFECÇÕES HOSPITINFECÇÕES HOSPITINFECÇÕES HOSPITINFECÇÕES HOSPITINFECÇÕES HOSPITALARESALARESALARESALARESALARES

PREVENÇÃO EPREVENÇÃO EPREVENÇÃO EPREVENÇÃO EPREVENÇÃO E
CONTROLE DOS MODOSCONTROLE DOS MODOSCONTROLE DOS MODOSCONTROLE DOS MODOSCONTROLE DOS MODOS

DE TRANSMISSÃODE TRANSMISSÃODE TRANSMISSÃODE TRANSMISSÃODE TRANSMISSÃO

I D E N T I F I C A Ç Ã OI D E N T I F I C A Ç Ã OI D E N T I F I C A Ç Ã OI D E N T I F I C A Ç Ã OI D E N T I F I C A Ç Ã O
DA INFECÇÃO EDA INFECÇÃO EDA INFECÇÃO EDA INFECÇÃO EDA INFECÇÃO E

T R AT R AT R AT R AT R ATTTTTA M E N TA M E N TA M E N TA M E N TA M E N TOOOOO

Sinais
Sintomas

P A C I E N T EP A C I E N T EP A C I E N T EP A C I E N T EP A C I E N T E

Á R E AÁ R E AÁ R E AÁ R E AÁ R E A
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Essa árvore de conhecimentos é um exemplo de seleção e organização
de conteúdos em uma estrutura curricular por disciplina, superando a visão do
ensino de técnicas isoladas de um contexto que lhes assegurasse significado.

Integralizando os conteúdos de diferentes áreas do saber (Semiotécnica,
Epidemiologia, Parasitologia/Microbiologia, Políticas Públicas, Ética, Saúde
Coletiva), essa estrutura concretiza a articulação teoria-prática, possibilitando a
descrição dos procedimentos assistenciais fundamentada por esses
conhecimentos.

Problematizando a relação entre os modos de viver hospitalar e a
epidemiologia das infecções hospitalares, resgatando o papel do hospital no
SUS enquanto referência para a rede básica, debatendo um novo modelo
assistencial, novas formas de organização do hospital etc., o desenvolvimento
dessa disciplina se processa em caráter interdisciplinar.

E os conteúdos? De que mesmo vamos tratar?

Você já discutiu o tema seleção de conteúdos, segundo a perspectiva de
seleção de cultura e de ideologia.. Para todos aqueles que se deparam com esse
desafio e também para Sacristán:

O problema de definir o que é conteúdo do ensino e como chegar a decidi-lo é
um dos aspectos mais conflituosos da história do pensamento educativo e da
prática de ensino, condição que se reflete nos mais diversos enfoques, perspectivas
e opções (...) (1998, p.149).

Por isso mesmo, você sabe que, pautada numa postura político-ideológica,
a seleção de conteúdos influencia na formação da identidade e visão de mundo
dos alunos. Os conteúdos se refletem nos resultados da educação profissional
em Saúde, não é?

Em uma passagem do documento Indicações metodológicas para a elaboração
de currículos por competência na educação profissional de nível técnico em saúde, Marise
Ramos, coordenadora de ensino da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz, destaca a importância da seleção e
organização de conteúdos para se pensar em uma proposição de currículo
por competência, conforme o exigido pela Resolução 04/99.

Essa é mais uma contribuição para você analisar e discutir com seus
pares docentes-enfermeiros da Escola/Curso.

O texto reforça, para nós, a necessidade de que o coletivo da Escola/
do Curso tenha claras as diretrizes políticas em seu Projeto – o que subentende
concepções relativas a Sociedade, Processo de Trabalho, Promoção da Saúde,
SUS, Competência Humana para o cuidar – bem como as do campo
pedagógico – envolvendo Conteúdos e Avaliação –, conforme o que você
veio discutindo desde o início nesta proposta de formação.

Retome os Módulos 7Módulos 7Módulos 7Módulos 7Módulos 7, 99999 e 1010101010
e recupere neles a temática da
seleção e organização de
conteúdos.

A íntegra desse documento,
cuja versão para discussão com
as equipes do PROFAE/MS e
da EPSJV/FIOCRUZ data de
26/11/2001, encontra-se
disponível no site
www.fiocruz.br/epsjv/retsus .



3 7

Planejando, vivenciando e avaliando

As mudanças processadas em relação ao currículoAs mudanças processadas em relação ao currículoAs mudanças processadas em relação ao currículoAs mudanças processadas em relação ao currículoAs mudanças processadas em relação ao currículo
centrado nas disciplinascentrado nas disciplinascentrado nas disciplinascentrado nas disciplinascentrado nas disciplinas

De acordo com as orientações da Coordenação Geral de Educação
Profissional (CGEP) da SEMTEC, o desenho das etapas curriculares deve
se processar de acordo com as competências articuladas. A partir disto
tem-se: a) definição dos itinerários, critérios de acesso ao curso, saídas
intermediárias e finais, certificados e diplomas; b) definição e planejamento
dos projetos integradores para o desenvolvimento das etapas e formulação
de problemas desafiadores; c) planejamento dos insumos requeridos em
cada projeto e definição de professores e coordenador de cada projeto; d)
definição de estágio supervisionado, quando necessário; e) definição de
estratégias e recursos de aprendizagem; f) definição do processo de
avaliação da aprendizagem e dos critérios de aproveitamento de estudos,
bem como de instrumentos de acompanhamento e avaliação; g)
organização do tempo, horários, ambientes de aprendizagem, espaços e
pessoas envolvidas.

É importante notar que, da seqüência descrita, está ausente qualquer
referência à seleção de conteúdos de ensino a serem organizados nas
situações de aprendizagem. Entretanto, consideramos que, à seleçãoEntretanto, consideramos que, à seleçãoEntretanto, consideramos que, à seleçãoEntretanto, consideramos que, à seleçãoEntretanto, consideramos que, à seleção
de competências a serem desenvolvidas, deve seguir ode competências a serem desenvolvidas, deve seguir ode competências a serem desenvolvidas, deve seguir ode competências a serem desenvolvidas, deve seguir ode competências a serem desenvolvidas, deve seguir o
levantamento dos respectivos conteúdos associados ou, naslevantamento dos respectivos conteúdos associados ou, naslevantamento dos respectivos conteúdos associados ou, naslevantamento dos respectivos conteúdos associados ou, naslevantamento dos respectivos conteúdos associados ou, nas
palavras oficiais, das respectivas bases instrumentais, científicaspalavras oficiais, das respectivas bases instrumentais, científicaspalavras oficiais, das respectivas bases instrumentais, científicaspalavras oficiais, das respectivas bases instrumentais, científicaspalavras oficiais, das respectivas bases instrumentais, científicas
e tecnológicas que fundamentam e consolidam as competênciase tecnológicas que fundamentam e consolidam as competênciase tecnológicas que fundamentam e consolidam as competênciase tecnológicas que fundamentam e consolidam as competênciase tecnológicas que fundamentam e consolidam as competências
propostas. Seguiriam, ainda, escolhas sobre a organizaçãopropostas. Seguiriam, ainda, escolhas sobre a organizaçãopropostas. Seguiriam, ainda, escolhas sobre a organizaçãopropostas. Seguiriam, ainda, escolhas sobre a organizaçãopropostas. Seguiriam, ainda, escolhas sobre a organização
desses conteúdos.desses conteúdos.desses conteúdos.desses conteúdos.desses conteúdos.

Considerando-se a cultura e o conhecimento acumulado pela escola
e pelos professores, tende-se a organizar os conteúdos de ensino na forma
disciplinar. Em conseqüência, as etapas formativas acabam caracterizando-
se por agrupamento de disciplinas afins ou, ainda, por uma forma conjugada
de agrupamentos de disciplinas com projetos ou situações-problema. AAAAA
ausência de um marco curricular teoricamente consistente trazausência de um marco curricular teoricamente consistente trazausência de um marco curricular teoricamente consistente trazausência de um marco curricular teoricamente consistente trazausência de um marco curricular teoricamente consistente traz
o risco de se estruturarem itinerários de formação ecléticos eo risco de se estruturarem itinerários de formação ecléticos eo risco de se estruturarem itinerários de formação ecléticos eo risco de se estruturarem itinerários de formação ecléticos eo risco de se estruturarem itinerários de formação ecléticos e
desagregados que, nem bem transmitem conteúdos, nem bemdesagregados que, nem bem transmitem conteúdos, nem bemdesagregados que, nem bem transmitem conteúdos, nem bemdesagregados que, nem bem transmitem conteúdos, nem bemdesagregados que, nem bem transmitem conteúdos, nem bem
desenvolvem competências.desenvolvem competências.desenvolvem competências.desenvolvem competências.desenvolvem competências.

Defendemos como princípio que o ensino e a aprendizagem devam
levar o estudante a compreender o processo sócio-histórico de construção
do conhecimento científico e técnico, possibilitando-o fazer uma leitura
crítica do mundo e do processo de trabalho, estabelecer relações entre
fatos, idéias e ideologias, realizar atos e ações – voluntários ou compulsórios
– de forma crítica e criativa, compreender e construir ativamente novas
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relações sociais. Essa perspectiva não admite que o ensino limite-se ao
uso instrumental dos conteúdos. A abordagem pedagógica centrada nas
competências apresenta o risco de se fazer um recorte restrito do que
deve ser ensinado, limitando-se à dimensão instrumental e, assim,
empobrecendo e desagregando a formação, por atrelar essa dimensão a
tarefas e desempenhos específicos, prescritos e observáveis.

Por outro lado, questiona-se a segmentação disciplinar, no sentido
de que os campos de conhecimento se isolam uns dos outros e não realizam
a articulação necessária presente no processo de produção social e histórico
do conhecimento. Nesse caso, normalmente, acaba-se por defender os
espaços disciplinares como espaços de poder. A resistência também ocorre
devido ao estranhamento cultural, já que a formação dos professores é
essencialmente disciplinar.

Em face desses conflitos, em que se situa também o debate sobre a
interdisciplinaridade, é possível que o debate sobre a pedagogia das
competências, pelas contradições que suscita, seja por sua afirmação,
seja por sua negação ou, ainda, por sua ressignificação, venha promoverpromoverpromoverpromoverpromover
um movimento em que se busque a convergência dos conteúdosum movimento em que se busque a convergência dos conteúdosum movimento em que se busque a convergência dos conteúdosum movimento em que se busque a convergência dos conteúdosum movimento em que se busque a convergência dos conteúdos
disciplinares para a construção significativa de saberes,disciplinares para a construção significativa de saberes,disciplinares para a construção significativa de saberes,disciplinares para a construção significativa de saberes,disciplinares para a construção significativa de saberes,
superando-se a resistência desagregada pela consciênciasuperando-se a resistência desagregada pela consciênciasuperando-se a resistência desagregada pela consciênciasuperando-se a resistência desagregada pela consciênciasuperando-se a resistência desagregada pela consciência
histórica.histórica.histórica.histórica.histórica.

Tendo essas questões como referência, podemos propor o seguinte
movimento no processo de desenho curricular de cursos de educação
profissional:

1 .1 .1 .1 .1 . Compreender o enunciado objetivo de uma competência,Compreender o enunciado objetivo de uma competência,Compreender o enunciado objetivo de uma competência,Compreender o enunciado objetivo de uma competência,Compreender o enunciado objetivo de uma competência,
não como a competência em si, mas como ação ou atividadenão como a competência em si, mas como ação ou atividadenão como a competência em si, mas como ação ou atividadenão como a competência em si, mas como ação ou atividadenão como a competência em si, mas como ação ou atividade,
sabendo-se que à competência está subjacente a ação sob dois
aspectos: estrutural (saberes) e dinâmico (a mobilização do pensamento
sobre os saberes), constituindo-se pelas representações subjetivas da
realidade objetiva, nas relações sociais, culturais, políticas, econômicas
e produtivas. Neste ponto é fundamental que o processo de trabalho
seja visto por uma perspectiva totalizante (...).

2 .2 .2 .2 .2 . A partir do enunciado, identificar os componentes que estruturamidentificar os componentes que estruturamidentificar os componentes que estruturamidentificar os componentes que estruturamidentificar os componentes que estruturam
a ação: conhecimentosa ação: conhecimentosa ação: conhecimentosa ação: conhecimentosa ação: conhecimentos, habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades, valores/atitudesvalores/atitudesvalores/atitudesvalores/atitudesvalores/atitudes.

Note-se que esta é a primeira ruptura realizada com a organização
curricular tradicional, na qual se parte das disciplinas previamente
definidas, normalmente associadas às disciplinas científicas e/ou
profissionais, das quais se selecionam os conteúdos considerados mais
relevantes a serem ensinados. Essas disciplinas costumam ser lecionadas
pelos especialistas em aulas expositivas, com pouco grau de articulação
entre elas. O ensino de técnicas e o desenvolvimento de habilidades
são posteriores à teoria exposta, realizado em aulas práticas. Os valores
e atitudes próprios da cultura da comunidade escolar ou do exercício
profissional são, finalmente, trabalhados por seminários, por vezes
realizado pelos próprios alunos, outras vezes por convite a especialistas
e profissionais ligados ao tema.
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Como alternativa a essa estrutura, apresentaremos outro caminho, na
seqüência ao segundo passo:

3 .3 .3 .3 .3 . A partir dos conhecimentos identif icados, selecionar osA partir dos conhecimentos identif icados, selecionar osA partir dos conhecimentos identif icados, selecionar osA partir dos conhecimentos identif icados, selecionar osA partir dos conhecimentos identif icados, selecionar os
conteúdos de ensino, ou as bases tecnológicas, científicas econteúdos de ensino, ou as bases tecnológicas, científicas econteúdos de ensino, ou as bases tecnológicas, científicas econteúdos de ensino, ou as bases tecnológicas, científicas econteúdos de ensino, ou as bases tecnológicas, científicas e
instrumentaisinstrumentaisinstrumentaisinstrumentaisinstrumentais, assim definidas:

!!!!! Bases TBases TBases TBases TBases Tecnológicas: ecnológicas: ecnológicas: ecnológicas: ecnológicas: conjuntos sistematizados de conceitos,
princípios e/ou processos (métodos, técnicas, termos, normas e
padrões) resultantes, em geral, da aplicação de conhecimentos
científicos a uma determinada área produtiva.

!!!!! Bases Científicas: Bases Científicas: Bases Científicas: Bases Científicas: Bases Científicas: conceitos e princípios das ciências da natureza,
da matemática e das ciências humanas, que fundamentam as
tecnologias e as opções estéticas, políticas e éticas da atividade
profissional em questão.

!!!!! Bases Instrumentais: Bases Instrumentais: Bases Instrumentais: Bases Instrumentais: Bases Instrumentais: domínio de linguagens e códigos que
permitem a leitura do mundo e a comunicação com ele e de
habilidades mentais, psicomotoras e de relação humana, gerais e
básicas.

4 .4 .4 .4 .4 . Localizar os conteúdos de ensino num universo conceitualLocalizar os conteúdos de ensino num universo conceitualLocalizar os conteúdos de ensino num universo conceitualLocalizar os conteúdos de ensino num universo conceitualLocalizar os conteúdos de ensino num universo conceitual,
isto é, nos respectivos campos originais do saber (áreas do conhecimento,
disciplinas científicas e/ou profissionais), identificando as relações desses
conteúdos com outros originais do mesmo campo do saber e de campos
distintos do saber (disciplinaridade e interdisciplinaridade).

5 .5 .5 .5 .5 . A partir dessas relações, decidir sobre a organização dessesA partir dessas relações, decidir sobre a organização dessesA partir dessas relações, decidir sobre a organização dessesA partir dessas relações, decidir sobre a organização dessesA partir dessas relações, decidir sobre a organização desses
conteúdos em componentes curricularesconteúdos em componentes curricularesconteúdos em componentes curricularesconteúdos em componentes curricularesconteúdos em componentes curriculares, isto é, em unidades
organizadoras dos conteúdos ou bases que podem ser, por exemplo,
disciplinas, temas, problemas, projetos, seminários, programas de
estudo, experiências laboratoriais, dentre outros. É possível fazer
organizações múltiplas, desde que preservada a coerência curricular.

6 .6 .6 .6 .6 . Decidir sobre o desenho curricularDecidir sobre o desenho curricularDecidir sobre o desenho curricularDecidir sobre o desenho curricularDecidir sobre o desenho curricular, tendo-se, por exemplo, duas
opções mais comuns:

!!!!!     SeqüenciadoSeqüenciadoSeqüenciadoSeqüenciadoSeqüenciado

No currículo seqüenciado, os componentes curriculares são dispostos
seqüencialmente como pré e co-requisitos, ao longo de todo o curso.
Esta articulação pode se processar sob os seguintes códigos de
classificação de Bernstein (1981):

!!!!! Código coleção: Código coleção: Código coleção: Código coleção: Código coleção: o seqüenciamento dos componentes
curriculares ocorre com certo grau de hierarquia e com rígidas
fronteiras entre uns e outros, pressupondo-se que a articulação
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entre eles resulte da disposição lógica desses componentes.

!!!!! Código integrado: Código integrado: Código integrado: Código integrado: Código integrado: a integração coloca os componentes
curriculares numa perspectiva relacional, possibilitando o maior
integração dos saberes escolares com os saberes cotidianos dos
alunos, combatendo, assim, uma visão hierárquica e dogmática
dos conhecimentos. A integração do currículo pode ser auxiliada
quando os componentes curriculares são conectados a eixos
temáticos ou projetos característicos do processo de trabalho.

! ModularModularModularModularModular

No currículo modular, os componentes curriculares são agrupados
segundo princípios de identidade, configurando unidades
pedagógicas autônomas. Os códigos coleção e integração aplicam-
se também às relações entre os componentes curriculares internos
aos módulos. Os princípios de identidade entre os componentes
curriculares podem ser:

a) de caráter epistemológico: de caráter epistemológico: de caráter epistemológico: de caráter epistemológico: de caráter epistemológico: os componentes curriculares
são agrupados por áreas de conhecimento, como é o caso,
dentre os cursos técnicos da EPSJV, do desenho curricular da
Habilitação em Laboratório em Biodiagnóstico.

b) advinda dos contextos profissionais: advinda dos contextos profissionais: advinda dos contextos profissionais: advinda dos contextos profissionais: advinda dos contextos profissionais: os componentes
curriculares são agrupados segundo contextos em que podem
ser exercidas atividades. Por exemplo, no caso de uma Habilitação
em Alimentos: atividades em indústrias de laticínio; atividades
em indústrias de processamento de carnes, etc.

c) associada a ocupações profissionais:associada a ocupações profissionais:associada a ocupações profissionais:associada a ocupações profissionais:associada a ocupações profissionais: os componentes
são agrupados de modo que o módulo corresponda a uma
ocupação reconhecida no mercado de trabalho. Por exemplo,
no caso de uma Habilitação de Mecânica, pode-se ter um
módulo relativo à ocupação de Torneiro Mecânico.

d) associada a funções profissionais:associada a funções profissionais:associada a funções profissionais:associada a funções profissionais:associada a funções profissionais: neste caso, o
agrupamento depende muito de como o processo de trabalho
é analisado. Podem-se definir funções amplas, tais como
manutenção, planejamento, etc.; ou funções restritas, tais como
arquivista, digitador, etc. Pode-se tomar, quando pertinente e
dependendo da área/habilitação, as funções descritas nos
referenciais curriculares da educação profissional de nível
técnico.

Dependendo do princípio de identidade utilizado para a
construção dos módulos, estes podem ter caráter de
terminalidade. No caso da identidade epistemológica
dificilmente faz sentido a terminalidade; mas nos demais casos
ela pode-se aplicar, desde que em coerência com o processo
de trabalho e que haja reconhecimento pelo mercado de
trabalho da respectiva terminalidade, que seriam, de acordo
com o que apresentamos acima, das seguintes ordens: contextual,
ocupacional ou funcional.
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7 .7 .7 .7 .7 . A partir das habilidadesA partir das habilidadesA partir das habilidadesA partir das habilidadesA partir das habilidades, elaborar situações significativas deelaborar situações significativas deelaborar situações significativas deelaborar situações significativas deelaborar situações significativas de
aprendizagem e estratégias metodológicas apropriadasaprendizagem e estratégias metodológicas apropriadasaprendizagem e estratégias metodológicas apropriadasaprendizagem e estratégias metodológicas apropriadasaprendizagem e estratégias metodológicas apropriadas. Essas
situações são propostas pelos professores, discutidas entre eles e, de
acordo com o possível e com a pertinência, negociadas com os alunos,
de modo a possibilitar a apreensão significativa dos conteúdos de ensino
e, portanto, o desenvolvimento de competências.

8 .8 .8 .8 .8 . Os valores/atitudesOs valores/atitudesOs valores/atitudesOs valores/atitudesOs valores/atitudes a serem problematizados devem atravessardevem atravessardevem atravessardevem atravessardevem atravessar
todo o currículotodo o currículotodo o currículotodo o currículotodo o currículo, na medida em que definem o campo axiológico da
formação.

A definição dos tempos e espaços curriculares, bem como os princípios
e as estratégias de avaliação, deve se dar em coerência com as decisões
anteriores (Ramos, 2001, mimeo).

Tendo discutido esse movimento no processo de desenho curricular
para a formação profissional proposto por Ramos, não como receita, mas
um “caminho” que pode ser orientador ...

! Recuperem as competências trabalhadas na Atividade 1 do Primeiro
Movimento e procurem, inicialmente, enunciá-las como ação ou atividade
profissional, identificando os componentes que estruturam essas ações –
conhecimentos, habilidades e valores/atitudes.

! Selecionem os conteúdos que, constituindo-se em bases tecnológicas,
científicas e instrumentais, sustentam e consolidam as competências
propostas.

! Localizem esses conteúdos de ensino em campos de saber (áreas do
conhecimento, disciplinas científicas e/ou profissionais), identificando as
relações desses conteúdos com outros do mesmo campo do saber e de
campos distintos do saber (disciplinaridade e interdisciplinaridade).

! Decidam sobre como organizar esses conteúdos em componentes
curriculares, pois são múltiplas as possibilidades, desde que haja a
preservação da coerência curricular.

Lembre-se de que este é um exercício para que você e seu grupo
desenvolvam a autonomia propositiva no espaço formativo em que atuam.

No Módulo 7, vocês já tinham tido a oportunidade de estudar como
Bernstein analisa os processos de compartimentação dos saberes. Referindo-se
a esse autor, Ramos mencionou o desenho curricular seqüenciado. Além desse,
mencionou as possibilidades do desenho modular.

Outras indicações constam dos Referenciais Curriculares Nacionais
(RCN): uma proposta de organização curricular dos conteúdos em módulos
(um comum aos conhecimentos propostos aos profissionais da área da Saúde
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e outro específico de cada subárea). Consultá-la no site www.mec.gov.br/
semtec pode ajudá-los nessa organização, sem deixar de lado a apropriação
crítica e recontextualizada em termos da prática social de Enfermagem coerente
com o Paradigma da Promoção da Saúde.

A nova caminhada: do plano curricular ao plano
de aula

Tendo em vista apoiá-lo(la) quando chegasse este momento, foram
apresentados em diferentes módulos os contextos nos quais se processa o
planejamento pedagógico. Pela mesma razão buscou-se fundamentar o
conhecimento sobre o sujeito da aprendizagem e a relação Educação e Trabalho,
que, devidamente articulados, servirão de base para o desenvolvimento das
atividades a seguir.

Atividade 1

Re-admirando o Plano de Ação
Curricular

No Módulo 9, você investigou o Plano de Ação Curricular da Escola.
Retome os dados recolhidos/observados/sistematizados naquele

momento e readmire-os do ponto em que você avançou no seu “nado”.
Como futuro especialista em Educação Profissional, apresente algumas

proposições como contribuição à construção coletiva do Plano Curricular do
Curso de Auxiliar de Enfermagem. Elas deverão privilegiar a
interdisciplinaridade. O exercício anterior irá ajudá-lo(a), pois essa era a intenção.

! Considere competências formais e políticas a serem construídas levando
em conta a Competência Humana para o cuidar.

! Destaque conteúdos de ensino que você considera importantes na
sustentação e consolidação das competências propostas.

! Comente sobre a organização desses conteúdos em componentes
curriculares.

Compartilhe com seu(sua) tutor(a) as suas conquistas e dificuldades.

Vamos em frente?
Um próximo nível de planejamento o aguarda: o Plano de Ensino.

Sempre que necessário, retome
os módulos estudados, confe-
rindo as passagens assinaladas
e as anotações do Diário de
Estudo. Você perceberá como
o conhecimento acumulado lhe
traz maior compreensão das
idéias e possibilidades de
análise mais crítica.
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Atividade 2

Re-admirando o Plano de Ensino

No Módulo 9, você também investigou o Plano de Ensino, lembra?
Retome as conclusões a que você chegou naquele momento de análise

do plano de ensino de uma disciplina ou módulo integrante do Plano de Ação
Curricular da Escola/do Curso e readmire-as do ponto em que você atingiu
no seu “nado”. E então?

Agora, para desenvolver esta atividade de planejamento, identifique
um problema da realidade de saúde da sua localidade/região que seja
reconhecidamente relevante ou já previsto no programa de ensino estabelecido
pela(o) Escola/Curso em que você atua. Será interessante que ele tenha relação
com algum dos campos de saber identificados na atividade anterior.

Elabore cuidadosamente um plano de ensino, observando os seguintes
aspectos:

a) as competências formais e políticas específicas relacionadas ao campo e
ao problema;

b) os microobjetivos de aprendizagem;
c) os conteúdos e a sua organização em unidades curriculares, considerando

a interdisciplinaridade e a intersetorialidade.

Tente desenvolver essa atividade com seu grupo e compartilhem com
os respectivos tutores as conquistas e dificuldades.

Depois desse “nado de longo curso”, você veio “avançando”, como
um intelectual transformador, nos diversos níveis de planejamento dos quais o
professor deve participar.

Graças a esse desempenho, estamos chegando ao nível de planejamento
que representa um dos principais instrumentos no cotidiano da prática
pedagógica – o Plano de Aula.
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Atividade de Avaliação do MóduloAtividade de Avaliação do MóduloAtividade de Avaliação do MóduloAtividade de Avaliação do MóduloAtividade de Avaliação do Módulo

Esta atividade de avaliação, a ser desenvolvida individualmente, compreende várias etapas, uma delas,
com realização presencial.

Leia, com atenção o que lhe está sendo solicitado, para interagir com seu(sua) tutor(a), a fim de vocês
agendarem quando e onde se dará a prática docente que será por você planejada, desenvolvida e auto-avaliada.

Etapa 1 – Selecione do Plano de Ensino da atividade anterior um tema em torno do qual você vai
elaborar um Plano de Aula, procurando implementar a integração ensino-serviço-comunidade como
estratégia de articulação da teoria-prática.

Contemple, nesse Plano de Aula, os seguintes aspectos:

a) os microobjetivos;
b) a seleção e organização do conteúdo;
c) a abordagem metodológica;
d) a avaliação do processo ensino-aprendizagem.

Essa aula será desenvolvida por você e supervisionada por seu(sua) tutor(a). Encaminhe a ele(ela) o
Plano para análise e considerações. Definam, em conjunto, a data de realização dessa atividade de prática
docente.

Etapa 2 – Vivencie a ação docente, colocando em prática o planejado para a aula com os seus alunos ou
usuários dos serviços. Acolha seu(sua) tutor(a) como observador participante. Ele(a) deverá assistir a essa
atividade e, depois, analisá-la com você, desenvolvendo a avaliação em sua dimensão formativa.

Tome nota dos ajustes necessários, percebidos por você e por seu(sua) tutor(a). Essas observações
servirão de subsídio para a realização da próxima etapa.

Etapa 3 – Orientado por um Roteiro de Avaliação, realize a crítica do processo ensino-aprendizagem
desenvolvido com base no seu Plano de Aula. Ajuste/complemente o Roteiro, se julgar necessário.

As suas conclusões deverão ser sistematizadas sob a forma de texto, que será enviado a seu(sua) tutor(a)
para análise e considerações.

Avaliação: um ato crítico, solidário com a transformaçãoAvaliação: um ato crítico, solidário com a transformaçãoAvaliação: um ato crítico, solidário com a transformaçãoAvaliação: um ato crítico, solidário com a transformaçãoAvaliação: um ato crítico, solidário com a transformação

Para realizarmos a crítica de um dado fato ou fenômeno, a estratégia mais apropriada é a avaliação, entendida
como “o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto”, relembra-nos a
epígrafe da apresentação do Módulo 8Módulo 8Módulo 8Módulo 8Módulo 8.
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Planejando, vivenciando e avaliando

Roteiro para a análise crítica do processo ensino-aprendizagem

1. Entre as contribuições da avaliação, está a de ajudar a perceber o alcance da unidade entre objetivos-
conteúdos-métodos.
!!!!! Quais foram suas impressões a esse respeito no trabalho desenvolvido?
!!!!! Que elementos você considerou como indicadores do “crescimento” dos alunos ou usuários em relação

ao problema estudado?

2. Na perspectiva da integração ensino-serviço-comunidade, mais que nunca os usuários dos serviços de
saúde devem ser os principais “avaliadores” da qualidade do ensino e assistência promovidos.
!!!!! Descreva uma situação que exemplifique a avaliação realizada por esses atores durante a realização das

atividades planejadas.

3. A capacidade de relacionar teoria-prática é uma das formas de contribuir com a autonomia intelectual
e política do aluno-trabalhador, aumentando a sua capacidade de atuar na transformação da realidade que o
cerca.
!!!!! Enumere alguns exemplos relatados pelos alunos que destaquem as relações com os serviços e a comunidade.

4. A auto-avaliação, tanto docente quanto discente, é fundamental para a qualidade formal e política do
processo de ensino-aprendizagem.
!!!!! Descreva um ou mais exemplos das auto-avaliações realizadas pelos alunos e por você no transcurso do

processo vivenciado.

5. Após as considerações anteriores:
!!!!! O que você aperfeiçoaria nesse processo, tendo em vista uma nova atuação?
!!!!! Em que medida a teoria “iluminou” a sua prática?
!!!!! E a prática, confirmou ou contestou a teoria? Quando? Indique algumas situações em que isso ocorreu.
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

No Guia do Aluno, especialmente no item dedicado à avaliação do Curso, você encontrou referências ao
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Aqui queremos dizer-lhe que essa exigência legal precisa ser aproveitada em suas possibilidades
transformadoras.

Converse a respeito com seu(sua) tutor(a) e concluam pela realização de uma atividade que, realizada
individualmente ou em grupo, refletindo a aprendizagem propiciada durante todo o Curso, possa contribuir
para fazer avançar a formação pedagógica em educação profissional de nível técnico na área de Saúde/
Enfermagem.

Relacionamos, aqui, as alternativas possíveis de realização do TCC, que devem ser compatibilizadas com
as orientações regimentais da Instituição parceira na realização deste Curso, quando se fizer necessário:

!!!!! produção de artigo atendendo a requisitos que permitam a sua publicação em livro, periódicos da
área (a exemplo da revista Formação, do Ministério da Saúde, da REBEn – Revista Brasileira de Enfermagem)
e similares: em geral, as revistas técnicas costumam explicitar a natureza dos trabalhos a serem apreciados
pelo corpo editorial e as normas de apresentação dos mesmos; considere esse tipo de orientação, na escolha
desta alternativa;

!!!!! relatório de investigação realizada: especialmente no estudo do Núcleo Integrador, você teve oportunidade
de investigar a ação pedagógica nos cenários onde acontece a educação profissional de nível técnico na área
de Saúde/Enfermagem; se os seus achados podem se tornar objeto de reflexão e estudo para outros
docentes, dê-lhes um tratamento científico-metodológico de relatório, que poderá adotar um estilo narrativo,
descritivo ou analítico e, ainda, ser ilustrado; o importante é que você apresente os múltiplos aspectos que
envolvem o problema, situando-o no contexto em que acontece, e, frente aos dados coletados e analisados,
indique as possibilidades de ação para modificá-lo;

!!!!! apresentação de tema ou comunicação oral em Seminário, Congresso, etc.: interesse-se pelos eventos
que estão acontecendo no seu campo de estudo e compartilhe o conhecimento que você desenvolveu no
Curso, escolhendo um tema bem delimitado, em que a sua compreensão pessoal do assunto possa ser
mostrada em um trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão;

!!!!! participação em poster dialogado planejado para fins específicos na Escola ou em outro espaço de
interesse da Educação em Saúde (atividades com comunidade, capacitação de agentes comunitários,
treinamento de trabalhadores de nível médio, realização da Semana Brasileira de Enfermagem, Feiras de
Saúde, atividades de extensão, etc.): neste caso, você também participará da estruturação da atividade com
os demais interessados na organização do evento; esta é uma oportunidade ímpar de você poder apresentar
e discutir, fundamentadamente, ações concretas na prática docente e nos serviços-comunidade);

!!!!! sistematização de experiência inovadora (projetos, metodologias educacionais e assistenciais, recursos
didáticos, procedimentos avaliativos, etc.): seja em instituição educacional, seja nos espaços serviço-
comunidade, se você tem uma experiência sobre a qual é importante a reflexão teórico-metodológica como
produção de conhecimento na área da formação profissional em Saúde/Enfermagem, esta é uma
possibilidade de contribuir com situações reais de problematização da prática; será importante que a formação
pedagógica do PROFAE possa disseminar essas experiências.

Exercite, também no TCC, a ação autônoma, significativa, solidária, emancipadora.
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