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8.8. 

Título: 

Contexto de formação dos profissionais da área da saúde 

Autor/a (es/as):  

Coodenador/a: 

Pedroso, Maisa Beltrame [Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS/Brasil] 

Resumo: 

Vários países vêm realizando reformas no ensino da graduação objetivando integrar suas funções às 

necessidades da sociedade, tendo como pano de fundo a produção de conhecimento que prepare o 

capital humano para atender a entrada dos países no circuito da globalização. Dentre as demandas 

para o ensino superior de qualidade, na atualidade, destacam-se o currículo, as condições de trabalho 

dos docentes e os lugares institucionais onde se dá a formação desses profissionais. Nesse simpósio 

propomos apresentar resultados de investigações que vêm sendo realizadas na área da saúde, sob 

diferentes ângulos, mas todos tangenciando a temática da docência universitária.  Este, aliado à 

inovação curricular está entre os maiores desafios para uma formação de qualidade, envolvendo a 

estrutura acadêmica (política de contratação, departamentalização, como exemplos) e às habilidades e 

competências do professor para atuar e planejar suas atividades de ensino e aprendizagem. 

Mesmo sem minimizar a importância das habilidades técnicas no campo específico de conhecimento, 

no caso a área da saúde, as habilidades estão centradas nos processos educativos e de comunicação, 

envolvendo novos discursos e (re)novas práticas educativas. 

Os cursos de graduação devem ter projetos político-pedagógicos, construídos coletivamente, 

centrados no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiados no professor como facilitador e 

mediador do processo ensino-aprendizagem, com vistas a superar a educação que privilegia 

fundamentalmente a transmissão de conhecimentos e informações. Nesse sentido o investimento na 

formação continuada dos professores se estabelece como constante prioridade. 

As investigações que procuram compreender e analisar os momentos de ruptura pedagógica no 

cotidiano acadêmico, com especial foco na aula, também se constituem em importante processo de 

construção da pedagogia universitária que pode alavancar práticas inovadoras na área da saúde.   

Chama-se atenção para a emergência do domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) que podem contribuir para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, sempre que 

representarem coerência com o paradigma emergente.  

A área da saúde representa uma condição de especial destaque nas políticas públicas e de bem estar 
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exigindo uma formação acadêmica articulada com as demandas sociais.  

Palavras-chave: 

 Saúde; docência universitária; práticas pedagógicas; políticas públicas. 

 
8.8.1. 

Título: 

Formação para a docência universitária: desafios da inovação curricular 

Autor/a (es/as):  

Cervato-Mancuso, Ana Maria [Universidade de São Paulo, SP/Brasil] 

Vieira, Viviane Laudelino [Universidade de São Paulo, SP/Brasil] 

Resumo: 

De acordo com a legislação brasileira os cursos de graduação devem ter projetos político-

pedagógicos, construídos coletivamente, centrados no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiados no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem, com o intuito 

de superar a educação embasada exclusivamente na transmissão de conhecimentos e informações. 

Essa construção coletiva implica na delimitação de um conjunto de professores caracterizando-se 

como o corpo docente do curso. Para esses professores, contratados para assumiram atividades de 

pesquisa, ensino e extensão universitária em suas respectivas especialidades, a formação continuada 

na docência universitária torna-se uma necessidade. Pretende-se apresentar as iniciativas propostas 

pela Universidade de São Paulo para essa formação e seu impacto na reestruturação de um curso de 

graduação na área da saúde. Trata-se de uma pesquisa-ação realizada durante a elaboração e 

implantação de uma nova estrutura curricular elaborada coletivamente. A nova estrutura curricular 

contempla a integração entre os eixos do curso, inserção de temas desenvolvidos de forma integrada, 

permite uma flexibilização curricular e a indução da transversalidade ético-humanística. Entretanto, 

ainda permanece estruturada em disciplina com uma grande diversidade de professores. Os principais 

desafios da inovação curricular estão relacionados à estrutura da universidade (política de 

contratação, departamentalização) e às habilidades e competências do professor para atuar e planejar 

suas atividades de ensino como educador. As práticas pedagógicas, entendidas como conjuntos 

estruturados de estratégias que conformam o processo ensino-aprendizagem e incluem conteúdos 

conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais presentes é tradicional e focada na transmissão de 

conteúdos. O uso de metodologias ativas é restrito. Diante destes desafios algumas propostas estão 

sendo inseridas no curso, entre elas do planejamento coletivo das atividades didáticas do semestre e 

este é o foco desta comunicação. As iniciativas deste e de outros cursos na área da saúde tem 

perspectivado como principal desafio a assunção da necessidade da formação continuada do 
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professor universitário. 

Palavras-chave: 

 Ensino superior; saúde; pesquisa qualitativa. 

 

Introdução 

A situação do sistema educativo da graduação no Brasil, principalmente na década de noventa 

sofreu várias transformações, entre elas um grande crescimento de ofertas de cursos, uma 

distribuição geográfica dessa oferta totalmente desigual e ainda a privatização do sistema de 

ensino (Vieira et al. n.d.). No que se refere ao setor saúde, em função da implantação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em 1988, e posteriormente com a municipalização da saúde, houve uma 

transformação no perfil qualitativo e quantitativo da força de trabalho no Brasil ocorrendo a 

incorporação além de médicos e enfermeiros, de outras formações como odontólogos, 

psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais com um aumento efetivo do 

crescimento de postos de trabalho ( Pierantoni & Garcia 2011). As políticas públicas, portanto, 

do setor saúde que vem ampliando o próprio mercado de trabalho setorial, aliado às políticas do 

setor de educação, que flexibilizaram a oferta de cursos representam um contexto favorável para 

um grande crescimento de cursos, vagas, e por consequências egressos nas graduações de saúde. 

Uma das razões dessas modificações esta diretamente ligada à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

de 1996 que favoreceu a criação de cursos pelo setor privado dando autonomia às instituições de 

ensino superior e ao mesmo tempo separando a tríade ensino/extensão/pesquisa onde as 

instituições de ensino privativas acabaram oferecendo apenas o ensino. 

Considerando estes fatos, nas duas últimas décadas, a avaliação do ensino superior e a 

preocupação com a qualidade do ensino tem ganhado destaque e mobilizado uma boa parcela de 

instituições e profissionais com diversos interesses (sociais, políticos, econômicos ou 

científicos), sob diferentes visões de mundo e de educação. Os indicadores utilizados 

relacionam-se à qualificação e à dedicação docente, à infraestrutura e as variáveis de processo, 

como métodos de ensino, organização curricular e gestão acadêmica (Galleguillos & Catani 

2011)  

Segundo a LDB (Brasil 1996) os docentes têm a incumbência de participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Nesse sentido, cursos de graduação na área 

da saúde tem priorizado ter projetos político-pedagógicos, construídos coletivamente, centrados 

no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiados no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem, com o intuito de superar a educação embasada exclusivamente 

na transmissão de conhecimentos e informações  (Beck et al. 2003; Santos et al. 2005) 
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O projeto político-pedagógico se constitui como um processo democrático de decisões, 

preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os 

conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo 

com a rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no 

interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as 

diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Desse modo, o projeto político-pedagógico tem 

a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como organização da escola 

como um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social 

imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada será importante ressaltar 

que o projeto político-pedagógico busca a organização do trabalho pedagógico da escola na sua 

globalidade. A principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa pela 

relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isto significa 

resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão 

coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola dará 

indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico (Veiga 2002). 

Na perspectiva, a construção coletiva implica na delimitação de um conjunto de professores 

caracterizando-se como o corpo docente do curso. Para esses professores, contratados para 

assumiram atividades de pesquisa, ensino e extensão universitária em suas respectivas 

especialidades, a formação continuada na docência universitária torna-se uma necessidade. 

Nessa direção, como refere Costa (2009), o corpo docente é um dos elementos centrais para o 

êxito das reformulações necessárias à formação profissional e o alicerce fundamental sobre o 

qual devem ser instituídas as bases das mudanças introduzidas na formação. Assim, um dos 

desafios da qualidade da graduação na área da saúde é a formação pedagógica dos professores, 

que precisam ter uma visão global da profissão docente. 

Nesse contexto, pretende-se apresentar as iniciativas propostas pela Universidade de São Paulo 

(USP) para essa formação docente e seu impacto na reestruturação de um curso de graduação na 

área da saúde situado na cidade de São Paulo, Brasil. Trata-se de uma pesquisa-ação realizada 

durante a elaboração e implantação de uma nova estrutura curricular elaborada coletivamente 

para o Curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

 

Movimentos iniciais 

O Brasil na sua ampla extensão territorial tem exigido a articulação entre os setores de saúde e 

educação tanto em nível local como em nível nacional. As diretrizes curriculares nacionais 

(DCN) dos 14 cursos de graduação de saúde apontaram a necessidade de os cursos 

incorporarem seus projetos pedagógicos no arcabouço teórico do SUS valorizando também os 
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postulados éticos à cidadania, à epidemiologia, o processo saúde/doença/cuidado, no sentido de 

garantir a formação contemporânea de acordo com referenciais nacionais e internacionais de 

comunidade (Haddad et al. 2010). Essas diretrizes inovam ao estimular uma inserção precoce e 

progressiva do estudante no SUS que lhe garantirá conhecimento e compromisso com a 

realidade de saúde do seu país e região. 

As DCN representam a regulamentação para a graduação das profissões na área da saúde. 

Alguns autores referem que a seu favor cooperaram reflexões e sugestões da própria categoria, 

com participação das universidades, após anos de reflexão, debate e proposições (Soares & 

Aguiar 2010).  

O processo de mudança da formação profissional de saúde vem sendo estimulado por meio da 

implantação, por parte do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, do 

Programa de Reorientação da Formação dos Profissionais de Saúde (Pró-Saúde). Como outras 

universidades no pais, desde 2006, Unidades de Ensino da USP – campus Capital (Escola de 

Enfermagem, Faculdades de Medicina e Odontologia) conduzem processos de reorientação 

curricular, apoiados pelo Pró-Saúde. Nessas Unidades, o Pró-Saúde, programa de apoio 

financeiro do MS, veio contribuir para a concretização de princípios no âmbito da formação, tais 

como o contexto do trabalho ser um importante definidor do processo de formação, o que exige 

da Universidade um maior envolvimento nos processos de educação permanente em saúde. 

(Chiesa et al. 2011). Por outro lado, é esperável que muitos cursos tenham avançado 

qualitativamente na definição de seus projetos pedagógico e sua implementação é uma 

oportunidade para novas discussões sobre o que está proposto, fomentando o aperfeiçoamento 

do processo da formação (Soares & Aguiar 2010). 

Aliado a isso, é importante incorporar no PPP a questão da realidade social política e cultural, 

no sentido de garantir o respeito às redes de significados dos fenômenos humanos, às situações 

sanitárias, educacional e à diversidade regional brasileira. De todo modo, o desafio da realização 

do projeto pedagógico está muito centrado na questão do docente pois para essa função 

contratam-se aqueles que são especialistas em sua área de atuação (Reis et al. 2009). 

Os docentes na área da saúde, em sua maioria, apenas cursaram uma disciplina de metodologia 

de ensino superior, durante programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, sem 

aprofundamento da questão da docência. Os candidatos à professores deste nível de ensino 

geralmente procuram especialização, mestrado ou doutorado em suas especialidades, pois é 

assim que se exige em muitos editais de contratação pelas instituições federais de ensino 

superior, fazendo com que qualquer formação mesmo que de pesquisa ou doutorado em 

educação, por exemplo, não estariam aptos para ministrar essas disciplinas. Assim, o professor 

aprende a trabalhar na prática e a partir dela, por tentativa e erro chegar a um modo de trabalhar. 
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Nesse sentido, as iniciativas de formação continuada são fundamentais nesse processo (Reis et 

al. 2009). 

O curso de Nutrição não foi contemplado por um projeto Pró Saúde, mas reformulações 

segundo o diagnóstico que tinha sido realizado, implicavam em rearranjos dentro da estrutura 

do curso. Uma especificidade da nutrição, apesar de ser profissional da área da saúde, 

diferentemente dos outros profissionais (enfermagem, odontologia e medicina) tem como 

campo de atuação além do setor saúde. Ele atua em gestão de serviços alimentação relacionados 

a um beneficio complementar aos funcionários, na indústria de alimentos, na área de 

atendimento ao consumidor, em parte de cozinhas experimentais para o desenvolvimento de 

produtos, na área de marketing nutricional, na divulgação de informações na área de 

alimentação e também da área esportiva. E nesse sentido a atuação implica na demanda por este 

profissional em outros setores, além do da saúde (Conselho Federal de Nutricionistas 2005).  

Agregado a isso, alguns movimentos aconteciam na USP na gestão da graduação entre 2001-

2005 focados na preocupação da reformulação de cursos, de uma valorização da graduação e na 

busca de indicadores de avaliação dos cursos. Estes movimentos estavam em consonância com 

os aconteciam em nível nacional: implantação dos sistemas de avaliação nacional dos cursos de 

graduação e das reformulações das estruturas curriculares dos cursos de saúde que foram 

implantados em 2001. Na gestão seguinte, dando continuidade a isso, a USP implanta de 

programas de treinamento visando a sensibilização com a questão de docência universitária. 

Alguns programas de bolsas para alunos de graduação da universidade possibilitaram a 

presença, por exemplo, de alunos monitores que ajudaram na sistematização de informações a 

respeito da percepção do próprio aluno de nutrição e como eles viam o curso e da realização de 

pesquisa sobre o ensino. 

As discussões que estavam acontecendo em nível central na USP tiveram repercussões em nível 

da gestão e coordenação dos cursos. No caso específico do curso de nutrição, algumas 

iniciativas começaram a ser realizadas como a avaliação qualitativa dos alunos do ultimo ano; 

uma iniciativa de resgatar os regressos do curso por meio de um encontro e a implantação de 

uma clínica-escola onde os alunos pudessem desenvolver habilidades e competências na área da 

assistência. 

Durante a implantação dos seminários de docência universitária alguns professores foram 

sensibilizados e muitas atividades foram realizadas incluindo o fortalecimento do processo de 

reformulação curricular. 
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O Ciclo de seminário 

A realização do ciclo “Seminários Pedagogia Universitária” fez parte de uma política 

institucional voltada para melhoria qualitativa do ensino e para o desenvolvimento profissional 

docente. Os seminários foram acompanhados dos “Cadernos de pedagogia universitária” 

trazendo abordagens desenvolvidas por pesquisadores da área. Esses seminários foram 

importantes porque sensibilizou e trouxe temas envolvidos diretamente com a docência 

universitária tanto para graduação quanto para a pós-graduação, mas o foco maior foi da 

graduação em função de buscar elementos para estimular esta ação docente. 

A questão inicial de abordagem nos seminários foi o ensino centrado no aluno, no processo de 

aprendizagem do estudante, buscando uma aprendizagem autônoma, e nesse sentido, estratégias 

e métodos pedagógicos que pudessem desenvolver essa autonomia, quebrando o modelo 

tradicional centrado no conhecimento do docente (Rué 2007). No movimento de reformulação 

curricular algumas atividades realizadas durante a avaliação do curso como, por exemplo, a 

identificação de práticas pedagógicas identificadas pelos estudantes como atividades 

pedagógicas diferenciadas foi importante para trazer esse elemento à tona (Bogus & Cervato-

Mancuso 2010). 

Outro aspecto do ciclo que, relacionado com o processo de reformulação curricular tratou do 

ingressante (Ezcurra 2007) dado que o acesso cada vez maior de universitários ao ensino 

superior no Brasil tem colocado à tona o perfil deste ingressante. Trazendo elementos para 

discussão, elementos para a sala de aula como a questão das diversidades, das culturas, das 

motivações para o ingresso no curso superior. No movimento da reformulação do curso de 

nutrição iniciou-se pesquisa sobre o perfil do ingressante neste curso. Apesar do numero 

pequeno de ingressantes, foi possível trazer elementos para desenhar a expectativa e até o que o 

curso deveria conter para poder dar conta dessas expectativas do ingressante. 

O papel docente foi um aspecto muito abordado durante vários momentos dos seminários 

(Krasilchik 2008). Nesse sentido, identifica-se uma limitação dentro dessa estrutura curricular 

analisada em função da diversidade de departamentos envolvidos no curso. A unidade 

formadora, não tem como foco a formação de graduação e, em função desta especialidade, para 

formar um profissional generalista depende da participação de outras unidades da universidade. 

Entretanto, em função da necessidade premente da reformulação curricular, a Unidade 

formadora instituiu um Grupo de Apoio Pedagógico e contratou uma assessoria pedagógica para 

elaborar um novo projeto político pedagógico para o curso de nutrição. 

Diante destes fatos, foi necessário iniciar processo de reformulação do curso e de sua estrutura 

curricular. A primeira questão foi definir o corpo docente, que as pessoas  iriam oferecer o curso 

aos estudantes. A busca do “quem somos” ou “qual o corpo docente do curso de nutrição” foi o 
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primeiro desafio. O mapeamento possibilitou a visão dos desafios e a participação dos 

programas de formação e a assessoria pedagógica facilitou o processo de avaliação e inclusão 

dos docentes neste movimento. 

Os estudantes também estavam sendo envolvidos por este projeto e acabaram também formando 

um corpo de discussões dentro da universidade. A implantação de um processo de reformulação 

implica na presença das pessoas num determinado espaço coletivo para esta discussão. E isso 

foi o que aconteceu nas oficinas com professores, em alguns momentos com os estudantes 

presentes, em outros momentos sem. 

As discussões correlatas à profissionalização do docente em nível superior, que também foi 

abordada no ciclo dos seminários é um elemento, um nó crítico em todo o processo não só desta 

universidade, de outras (Formosinho 2009). Em sala de aula o professor irá dominar o conteúdo, 

e não necessariamente, a prática pedagógica ou qual é a didática. Para superar essa questão da 

sala de aula, reconhecer a universidade como espaço de formação além da sala de aula se faz 

importante. As atividades ligadas à extensão universitária, pode trazer habilidades e 

competências que vão minimizar essa questão da sala de aula. Em pesquisa realizada junto aos 

estudantes do curso de nutrição verificou-se que participar destas atividades é importante para a 

qualificação profissional (Cervato-Mancuso et al. 2010). 

  

Impacto na estrutura 

O processo de elaboração do PPP foi coordenado pelo Grupo de Apoio Pedagógico da 

Faculdade de Saúde Pública que foi criado em novembro de 2007 e oficialmente instituído em 

abril de 2008, com o intuito de coordenar as atividades relativas à reformulação do currículo 

implementado a partir de 2012.  

O corpo docente do Curso de Nutrição caracteriza-se pela multiprofissionalidade, não só por 

contar com a participação de professores de várias unidades da USP, mas, principalmente, 

porque essa é uma especificidade relevante da Faculdade de Saúde Pública, decorrente da 

amplitude e abrangência dos objetos que compõem seu campo de conhecimento. Ressalta-se 

também a vocação e excelência do colegiado de professores vinculados ao curso para as 

atividades voltadas para a pesquisa e sua presença destacada em atividades de extensão 

universitária. 

Para concretizar as diretrizes e objetivos propostos para a formação do Nutricionista, 

especialmente o desenvolvimento das competências, o currículo está estruturado em torno de 

Eixos Temáticos integradores das disciplinas e atividades, organizados na perspectiva de 

articular teoria e prática, desde o início da formação, e potencializar o compromisso com o SUS 

e com as necessidades de saúde da população. 
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A opção por trabalhar por competências e habilidades, veio a partir de elementos externos aos 

ciclos de palestras, mais fundamentado pelas diretrizes curriculares do que desse processo 

interno que acontecia dentro da universidade. Na verdade o grande destaque que pode ser feito é 

da tentativa de valorizar e qualificar o docente na sua ação em sala de aula, e deixando a questão 

da necessidade, da mudança da estrutura curricular para esses outros elementos norteadores da 

formação profissional. Faz-se relevante mencionar que, ao se referir a competências, esta se 

trata da mobilização e da combinação de “um conjunto de recursos cognitivos e não-cognitivos 

para levar em conta a complexidade da situação educativa e nela agir de modo finalizado, 

adaptado e eficaz” e não meramente aprender comportamentos precisos e específicos (Lessard, 

2006). 

Nesse movimento da reformulação optou-se por elaborar o perfil profissiográfico coletivamente 

para iniciar o envolvimento de todos os professores responsáveis por disciplinas do curso. A 

elaboração de oficinas que foram realizadas com a maioria dos professores, porque era 

impossível fechar o quadro docente dado que as disciplinas são de responsabilidade dos 

departamentos e a designação é variável. 

A complexidade e a diversidade nos cenários de atuação do Nutricionista exigem um novo 

delineamento curricular, superando a fragmentação dos campos de conhecimento que integram 

a formação profissional. Ao se considerar este desafio, são incluídas no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Nutrição as Atividades Integradoras.  

Com o intuito de complementar e flexibilizar o percurso formativo dos estudantes está prevista 

a realização de disciplinas optativas eletivas. Ao longo de todo o curso, também poderão ser 

cursadas disciplinas optativas livres, de acordo com o interesse do estudante em qualquer 

unidade da USP ou em outras instituições conveniadas. 

A nova estrutura curricular contempla a integração entre os eixos do curso, inserção de temas 

desenvolvidos de forma integrada, permite uma flexibilização curricular e a indução da 

transversalidade ético-humanística. Entretanto, ainda permanece estruturada em disciplina com 

uma grande diversidade de professores. 

A universidade continua estruturada em departamentos, as atividades estruturadas em 

disciplinas, e a adesão à construção coletiva do projeto não foi de cem por cento dos docentes, e 

mesmo aqueles que participaram intensamente não são aqueles necessariamente que são 

responsáveis pela grande carga horaria do curso, fazendo com que não necessariamente, esses 

professores consigam tornar em prática aquilo que está proposto no projeto. O PPP foi acordado 

entre todos os departamentos em termos de plano de ensino e disciplinas, mas o que acontece 

em sala de aula é difícil de ser monitorado. 
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Desafios atuais 

Os desafios atuais do PPP consistem em transformar os aspectos que foram inseridos em ações 

no cotidiano. Na sequencia do processo de coordenação das atividades relativas à reformulação 

do atual currículo do Curso de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública e elaboração deste novo 

Projeto Político-Pedagógico, o GAP/FSP pretende centrar esforços na promoção de atividades 

diversas voltadas para formação dos professores envolvidos com os cursos de graduação da 

unidade. 

Os principais desafios da inovação curricular estão relacionados à estrutura da universidade 

(política de contratação, departamentalização) e às habilidades e competências do professor para 

atuar e planejar suas atividades de ensino como educador. Assim, destacam-se dois aspectos: o 

plano de ensino e a gestão do curso. 

Na perspectiva de criar ambiente favorável a mudanças de práticas do próprio docente, é 

possível acompanhar o que seria as limitações do planejamento de aula, o estabelecimento dos 

objetivos educativos, as metodologias de ensino mais participativas e os métodos de avaliação 

baseados no processo de ensino, no processo de aprendizagem. 

As práticas pedagógicas, entendidas como conjuntos estruturados de estratégias que conformam 

o processo ensino-aprendizagem e incluem conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e 

atitudinais presentes sempre foi tradicional e focada na transmissão de conteúdos. 

O plano de ensino estabelecido não está em consonância ao próprio sistema operacional de 

gestão das disciplinas de graduação. Os espaços no formulário on line não são os mesmos. 

Nesse sentido, o que está disponível no site a USP, são aspectos resumidos da proposta polito-

pedagogica e, portanto há necessidade de ainda dar visibilidade para as mudanças propostas. Por 

outro lado, o planejamento da ação docente ainda é um desafio para a implementação da 

estrutura curricular. 

Para que o processo de aprendizagem ocorra, é unânime entre as instituições educadoras que 

ocorram atividades teóricas e práticas e, por isso, é comum que os cursos de nível superior 

distinguam a carga horária total de uma disciplina entre estes dois aspectos (Albuquerque et al. 

2007). E as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Nutrição do Brasil também 

destacam o desenvolvimento de atividades complementares à formação, como estágios, 

monitorias e participação em programas de iniciação científica (MEC, 2001). 

Tradicionalmente, a didática distingue os conteúdos dos seus métodos e os fenômenos de aula 

dos contextos em que são produzidos (Leite & Ramos, 2007).  Ao se diferenciar para o aluno o 

momento para se transmitir a teoria daquele destinado ao desenvolvimento da sua prática, pode-

se subentender que se tratam de duas áreas distintas e passíveis de distanciamento, 

proporcionando experiência desconexa, tal como apontam Franco e Boog (2007). Ademais, tal 
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como apontam Leite & Ramos (2007), a promoção de atividades unicamente práticas, por si só, 

não são suficientes para que a aprendizagem ocorra, sendo, assim, necessária que esta prática 

seja acompanhada de reflexão acerca da ação.  

Deve-se considerar, também, que docentes distanciados de atividades ligadas ao serviço de 

saúde tendem a colocar em segundo plano a prestação de cuidados, refletindo na sua estratégia 

pedagógica (Albuquerque et al. 2008) e proporcionando confusão sobre o que se define por 

prática. Em trabalho desenvolvido por Amorim et al. (2001), verificaram que, na área de 

nutrição, os egressos tendem a reconhecer como “prática” as atividades desenvolvidas durante o 

período de estágios obrigatórios e, além disso, indicam que este momento encontra-se 

desassociado das experiências vividas em sala de aula. 

O trabalho em equipe a ser estimulado pela instituição de ensino dentro de uma mesma turma de 

alunos, para o desenvolvimento de projetos, a pesquisa colaborativa e a aprendizagem baseada 

em problemas ou na análise e resolução de casos, realizados de modo coletivo, são reconhecidos 

como tendo alto poder formativo (Esteves, 2010). Assim, é uma responsabilidade da instituição 

formadora de nutricionistas educar sob a perspectiva do trabalho em equipe e na lógica da 

interdisciplinaridade, incorporando em sua grade curricular disciplinas das áreas das ciências 

humanas e sociais e permitindo a formação de profissionais aptos para atuar com vistas à 

promoção da saúde (Rodrigues e Roncada 2010). 

No que se refere ao planejamento de uma disciplina, essa atividade envolve reflexão inicial 

acerca dos seus objetivos, ou seja, o que se espera atingir ao final daquele módulo, 

representando, eventualmente, um desafio aos responsáveis pelo curso, os quais deveriam 

indicar as relações necessárias para que as disciplinas trabalhem centradas na aprendizagem e 

no desenvolvimento da autonomia e de competências de intervenção dos estudantes (Leite & 

Ramos, 2007).  

Os objetivos de uma disciplina devem ser claros e atingíveis ao seu final e estes devem ser 

capazes de permitir ao aluno o desenvolvimento de ações cognitivas de informação, 

conhecimento, aplicação, análise, síntese e de avaliação. Permitirá, enfim, que o aluno, em um 

estágio inicial de dependência, adquira autonomia ao final do processo (Rué, 2009). 

Na área da nutrição, o cenário atual é incoerente com a formação profissional conferida por 

disciplinas que visam exclusivamente um desempenho específico para a sua área de atuação, 

tendo em vista que, profissionalmente, é esperado que haja, além de conhecimento técnico-

científico, visão crítica da realidade e a busca de elementos para transformá-la (Amorim et al., 

2001). 

A Taxinomia Cognitiva de Domínios de Bloom define o processo de aprendizagem de modo 

hierarquizado, considerando desde o alcance de objetivos cognitivos, perpassando por 



1197 
 

psicomotores e atingindo o afetivo, no qual o aluno estaria apto para análise, síntese e avaliação 

(Bloom et al. 1983). Além disso, estes objetivos precisam apresentar-se articulados entre si. 

Amorim et al. (2001) discutem a falta de integração entre disciplinas profissionalizantes e as da 

área de ciências humanas, consideradas disciplinas de base. Muitas vezes, o próprio docente, 

oriundo de outra área, desconhece o foco do curso e até as atribuições do profissional que está 

ajudando a formar e propõe na disciplina os mesmos objetivos para cursos distintos. 

Para tanto, além da necessidade de que um objetivo atenda o campo teórico, técnico e crítico ao 

aluno, faz-se fundamental que este apresente concepção centrada no docente responsável pela 

disciplina, mas partilhada entre àqueles que atuam no ensino do mesmo curso de modo que, ao 

final, o estudante consiga se construir como profissional da área da nutrição, articulando as 

distintas competências e habilidades desenvolvidas em cada disciplina (Franco & Boog, 2007).  

De modo a evitar o acúmulo de conhecimentos desintegrado e sem conexão com o exercício 

profissional, os conteúdos a serem trabalhados em uma disciplina devem estar articulados com 

outras experiências vivenciadas pelo aluno no espaço da universidade ao longo do seu curso 

(Leite, 2008; Costa, 2009; Rué, 2009). Para que isso ocorra, é necessário o estabelecimento do 

processo do aprendizado, ou seja, da sua metodologia. 

Frente à importância de se extrapolar a transmissão de conteúdos e do simples ensinamento de 

técnicas, espera-se que a disciplina ocorra de modo a possibilitar o alcance destes objetivos, no 

qual o professor deverá se posicionar como o facilitador do processo de aprendizagem, 

estimulando a discussão, direcionando os trabalhos desenvolvidos e provocando os alunos para 

a reflexão (Lelis, 2001; Franco & Boog, 2007).  

O papel do docente seria o de estimular reflexões sobre situações concretas e auxiliar na análise 

das mesmas, além de contribuir para que os alunos identifiquem barreiras relativas à 

alimentação e nutrição que interfiram na qualidade de vida da sociedade, para encontrar 

caminhos para superar tais condições, tanto no âmbito individual como coletivamente (Franco 

& Boog, 2007).  

Além do estabelecimento da metodologia de ensino, a avaliação da disciplina também é alvo de 

discussão, sendo frequentemente limitada à medição quantitativa do desempenho do aluno, 

desconsiderando a necessidade de se avaliar a unidade curricular e o próprio docente (Pelissoni, 

2009). 

Este aspecto é um considerável indicador da dificuldade no estabelecimento da aprendizagem 

ativa à medida que se tenta medir as competências do aluno, frequentemente, a partir dos 

conteúdos assimilados e, além disso, memorizados momentaneamente pelos estudantes. Esta 

aprendizagem não deve estar limitada à recepção e ao acúmulo de informações, sendo 

fundamental o processamento de tais conteúdos e, principalmente, da apropriação dos mesmos 
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por parte do aluno. Tendo em vista o delineamento de estratégia de ensino adequada para a 

promoção de aprendizado ativo, é necessária que a avaliação que esteja coerente com este 

processo, não sendo possível que esta seja somente baseada em conhecimentos pontuais (Rué, 

2009). 

Esteves (2010) pontua que seria ideal a avaliação ocorrendo ao longo do processo (avaliação 

formativa) em que a aprendizagem se dá e considerando a necessidade de se medir o alcance 

dos objetivos educacionais (Esteves, 2010), que dificilmente ocorrerá por meio de testes ou 

exames finais. A observação do aluno durante as atividades em sala, a sua habilidade em propor 

soluções aos problemas e repensar sobre situações cotidianas são aspectos relevantes a serem 

considerados, mas comumente não avaliados em uma disciplina. 

Somado a isso, propiciar espaços em sala de aula para a discussão das características e 

percepções dos alunos em relação à disciplina e ao docente tornam-se relevantes para que 

ocorram possíveis adaptações ao longo do curso, desde que tais resultados sejam, 

posteriormente, discutidos com o conselho pedagógico e com os demais docentes do curso. 

As avaliações se propõem a medir as questões relacionadas ao comportamento e as atitudes 

também. a limitação nesse sentido, além da própria formação docente como um desafio é 

colocar para o estudante que ingressa na universidade um outro modelo de trabalho. Então as 

atividades que se propõem integrar terá esse desafio também de colocar essa nova perspectiva 

da relação aluno/professor 

Considerando os recentes requisitos apregoados pela era da informação e do conhecimento é 

necessária a introdução de novas técnicas e métodos de gestão que resultam em novos 

procedimentos acadêmicos e que demandam por uma reavaliação da figura do coordenador. 

Atuar como coordenador de curso é ser mais que um simples mediador entre alunos e 

professores, é reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar decisões que possam 

beneficiar toda a comunidade escolar, é atender as exigências legais do Ministério da Educação, 

gerir e executar o projeto político-pedagógico do curso, operar novas tecnologias, avaliar o 

trabalho dos docentes, estar comprometido com a missão, crença e valores da instituição, estar 

atento às mudanças impostas pelo mercado de trabalho a fim de adequar e modernizar o curso 

com foco na garantia de qualidade, é gerir equipes e processos, pensando e agindo 

estrategicamente, colaborando com o desenvolvimento dos alunos e com o crescimento da 

instituição em que trabalha.Assim, ser coordenador de curso pressupõe possuir competências 

nos aspectos legal, mercadológico, científico, organizacional e de liderança.  

Desse modo, o coordenador assume o perfil de gestor - peça chave para promover as alterações 

e introduzir propostas inovadoras no ambiente universitário. Compete a ele transformar, 

diariamente, conhecimento em competência. Trata-se não apenas de competência técnica, 
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centrada no saber fazer de modo operacional, mas no conhecer, no saber ser e no saber viver 

junto, ou seja, o conhecimento dos dados isolados é insuficiente; é preciso articulá-los à 

iniciativa, a motivação para o trabalho, às relações interpessoais, aliando saberes sócio-afetivos 

e cognitivos (Souza, n.d.).  

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de instituir um modelo eficaz de gestão, sob a 

coordenação da Comissão Coordenadora do Curso de Nutrição (CoC Nutrição) e com o 

envolvimento e assessoria do GAP/FSP, para acompanhar e avaliar o projeto político-

pedagógico, visto que são esses elementos que irão garantir que “as ações interdisciplinares, as 

atividades inovadoras do currículo e a integração do pessoal docente” sejam incorporadas ao 

curso para favorecer o alcance do perfil profissiográfico pretendido55. 

A CoC Nutrição será composta por seis professores do colegiado do curso (quatro do 

Departamento de Nutrição e dois dos outros Departamentos da FSP – Departamento de Prática 

de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia, Departamento de Saúde Materno-Infantil e 

Departamento de Saúde Ambiental) e um estudante. Serão suas atribuições: coordenar a 

implementação e a avaliação do PPP do curso, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares vigentes; encaminhar propostas de reestruturação 

do PPP e da respectiva estrutura curricular à CG; coordenar o planejamento, a execução e a 

avaliação dos programas de ensino-aprendizagem das disciplinas, módulos ou eixos temáticos; 

elaborar a proposta de renovação do reconhecimento do curso; analisar a pertinência do 

conteúdo programático e carga horária das disciplinas, módulos ou eixos temáticos, de acordo 

com o projeto político pedagógico, propondo alterações no que couber; promover a articulação 

entre os docentes envolvidos no curso com vistas à integração interdisciplinar ou 

interdepartamental na implementação das propostas curriculares; acompanhar a progressão dos 

alunos durante o curso, propondo ações voltadas à prática docente ou à implementação 

curricular, quando for o caso; propor à CG alterações do número de vagas do curso, ouvidos, 

quando for o caso, os Departamentos envolvidos; submeter a proposta global do respectivo 

currículo à CG da Unidade, à qual o curso está vinculado; outras funções que lhe forem 

atribuídas pelo CoG ou que lhe forem delegadas pela CG da Unidade responsável pelo 

oferecimento do curso. 

 

Considerações 

O que podemos verificar nesse momento é que havia um cenário altamente positivo para a 

implantação de mudanças curriculares, alguns docentes sensibilizados à desenvolver uma 

atividade diferenciada e a possibilidade da universidade em incentivar as reformulações 
                                                      
55 FORGRAD - III Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação (2000). Indicadores e qualidade da 
graduação. Campinas. 
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curriculares. As iniciativas deste e de outros cursos na área da saúde tem perspectivado como 

principal desafio a assunção da necessidade da formação continuada do professor universitário. 

Diante destes desafios algumas propostas estão sendo inseridas no curso, entre elas do 

planejamento coletivo das atividades didáticas do semestre. 
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8.8.2. 

Título: 

A formação pedagógica de professores da área de saúde para o ensino superior 

Autor/a (es/as):  

Ribeiro, Marinalva Lopes [UEFS] 

Resumo: 

Dentre as demandas para o ensino superior de qualidade, na atualidade, destacam-se o currículo, as 

condições de trabalho dos docentes e os lugares institucionais onde se dá a formação desses 

profissionais. Abordamos a formação dos professores da área de saúde, por compreender que se trata 

de um campo muito atingido por essas demandas. O intuito deste trabalho é apresentar resultados de 
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uma investigação realizada durante o desenvolvimento da disciplina Didática no Curso de Mestrado 

em Saúde Coletiva de uma universidade brasileira. Baseado na perspectiva qualitativa de pesquisa, 

envolveu os 22 estudantes matriculados, utilizando os portfólios produzidos por esses sujeitos como 

procedimento para a coleta e produção de dados. Contribuições de Sousa Santos, Marcelo García, 

Anastasiou, Pimenta, Cunha e Lucarelli deram a principal sustentação teórica para a interpretação dos 

dados através da análise de conteúdo. Concluímos que os participantes, mesmo tendo a docência 

como expectativa de ação profissional, percebem, por um lado, uma fragilidade no currículo do 

curso, o que denota discrepância entre as suas motivações e a proposta de formação. Por outro lado, a 

disciplina Didática, mesmo sendo ofertada com apenas 30h, tem se constituído, para esses sujeitos, 

oportunidade de construção de saberes e práticas sobre a identidade docente, a necessidade de 

formação pedagógico-profissional, a base epistemológica da docência e a intervenção pedagógica, 

motivo pelo qual este estudo pode alimentar o debate educacional sobre esse processo formativo. 

Palavras-chave: 

 Docência universitária. Formação de professores. Pedagogia universitária. Saúde coletiva. 

 

Introdução 

Percebemos uma inquietação por parte das universidades e do governo federal com a expansão 

dos sistemas de educação superior nos últimos trinta anos, haja vista a necessidade de construir 

uma sociedade inclusiva, mediante o aumento do acesso e garantia do sucesso dos estudantes, já 

que a educação superior, mediante a pesquisa, o ensino e as ações de extensão, contribui para o 

desenvolvimento econômico e social, consequentemente para o progresso das nações, atingindo 

as metas internacionais de desenvolvimento.  

Para se ter uma ideia desse imperativo, no Brasil, reconhecidamente atrasado em relação aos 

países de desenvolvimento semelhante, como os vizinhos da América Latina, e levando-se em 

consideração, também, a demanda reprimida de jovens que concluem o ensino médio em busca 

de continuar seus estudos, a partir de 1994, foi implementada  uma considerável expansão do 

ensino superior pela iniciativa privada. Dados do INEP nos mostram que em 1994 havia uma 

matrícula na graduação na ordem de 690.450 alunos na rede pública contra 970.584 na rede 

privada. Em 2011, o número de vagas na rede privada saltou para 2.091.529, contra 939.225 

vagas oferecidas pela rede pública, o que representa 115% de aumento das vagas da rede 

privada. 

Nos anos que se seguiram a 1994, houve grande expansão da educação superior na modalidade 

a distância (EAD). Para se ter uma ideia, até 2007 havia apenas 2% de cursos nessa modalidade 

de ensino, sendo ampliado para 35% o número de vagas na modalidade EAD. Segundo dados 
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do INEP (2011), a modalidade de ensino EAD, que em 2001 tinha 2.091.529 matrículas,  em 

2010, com 4.736.001 matrículas, apresentou uma evolução de mais de 100%. 

Contribuíram para a expansão do ensino superior: o desenvolvimento de políticas de 

financiamento dos estudos, como o Programa de  Financiamento Estudantil (FIES), de 1999, 

que se propunha financiar até 75% dos custos da graduação em instituições privadas para 

estudantes que apresentassem comprovada situação econômica desfavorável. A partir do ano 

seguinte, o Programa Universidade para todos (PROUNI) passou a conceder bolsas de estudo 

integrais e parciais, em instituições privadas, para estudantes que apresentassem bom 

desempenho nos exames do ENEM. Com efeito, segundo o censo de 2009, divulgado pelo 

INEP, “três em cada dez alunos do ensino superior privado têm algum tipo de bolsa ou 

benefício que os isenta do pagamento da mensalidade”. 

Nesse mesmo sentido, em 2003, foi criado o Projeto Expandir, que objetivava expandir e 

interiorizar o ensino superior e profissional, cuja meta seria criar, até 2006, dez novos Institutos 

Federais de Ensino superior (IFES) e quarenta novos campi. Com essa medida, o governo 

pretendia contribuir para a erradicação da miséria nas regiões mais pobres do país, além de 

conter o número de habitantes das grandes cidades.  

Outra política governamental foi a criação do Programa de apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), que objetivava otimizar  estruturas já 

disponíveis nas instituições federais e, consequentemente, aumentar as taxas de conclusão dos 

cursos presenciais. 

Segundo informações veiculadas pelo INEP, o ensino superior entrou num ritmo acelerado de 

expansão, que repercutiu na melhora da qualificação dos professores em exercício, já que as 

instituições de ensino superior se veem obrigadas a elevar o percentual de docentes com pós-

graduação stricto sensu. No caso do Doutorado, a elevação foi de 123%. 

Dados do censo de 2010 mostram que das 6.379.299 matriculas na graduação, 4.736.001 são 

ofertadas por instituições da rede privada, incluídas as modalidades EAD e os cursos 

tecnológicos, voltados à formação profissionalizante de nivel superior, o que representa 74,2% 

em relação à rede pública. 

Entretanto, apesar  dessa  diferença, a categoria federal apresentou um crescimento, nesse 

período, da ordem de 85,9%, em consequência da criação de 14  novas universidades federais e 

30 Institutos  Federais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia – os chamados Ifets, no 

governo Lula (2003-2010). Convém assinalar a existência do projeto de instalação, até 2014, de 

mais quatro universidades federais e 47 campus universitários, pelo atual governo. 

Diante desse cenário de visível expansão, nos questionamos: como tem acontecido a formação 

do professor que tem adentrado no ensino superior? Sabe-se que cada vez mais professores 
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ingressam na docência recém concluintes de cursos de Mestrado e de Doutorado, sem 

experiência de sala de aula e sem formação específica para atuarem como professores. 

 Cunha (2010) defende que a docência, como condição profissional, se constitui uma ação 

complexa que se estrutura com saberes próprios - os saberes ligados à dimensão pedagógica, 

que precisam ser apropriados e compreendidos em suas relações. Sabe-se que a epistemologia 

da Ciência Moderna influenciou a docência universitária, de modo que o conteúdo específico 

assumia valor significativamente maior do que o conhecimento pedagógico e das humanidades. 

São poucos os cursos de Pós-graduação stricto sensu que dispõem de componentes curriculares 

relativos à prática pedagógica, como Didática ou Metodologia do Ensino, pois seu propósito 

tem sido assumir a pesquisa como objetivo principal.  

Todavia, a formação do professor requer uma dimensão de totalidade que se distancia da lógica 

cartesiana das especialidades de outras profissões. Requer uma preparação cuidadosa  e o 

desenvolvimento de políticas de formação que deem conta da dinamicidade e complexidade 

dessa profissão, que valorizem academicamente e em pé de igualdade, tanto o componente 

investigativo, quanto o componente da docência, para que se garanta o desenvolvimento de um 

ensino que gere aprendizagens significativas. 

Ribeiro e Cunha (2010), analisando os motivos que impulsionam o ingresso de professores em 

formação no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva de uma universidade pública, 

evidenciam que estavam relacionados ao desejo de se iniciarem como docentes do ensino 

superior, de ampliarem os conhecimentos em pesquisa e de aprofundarem e atualizarem os 

conhecimentos no campo da saúde coletiva, redundando no desenvolvimento da competência 

técnica, política e social para impulsionar a transformação da sociedade. 

Salientamos que em investigação realizada por Marcelo García (1999), com professores 

iniciantes no ensino superior, a dimensão tempo é a que mais preocupa; em seguida, preocupa 

os serviços culturais da universidade; por último, mas não menos significativo, a dimensão 

problemática para os professores inquiridos foi motivar os alunos, fazer boas exposições, 

realizar atividades e individualizar o ensino. 

Entretanto, os cursos de Pós-Graduação stricto sensu, de modo geral e especificamente aqueles 

da área de saúde, não se constituem lugar de formação para os professores do ensino superior, já 

que se identificam, exclusivamente, com a dimensão da pesquisa e com o aprofundamento dos 

saberes específicos do campo da saúde, de modo que a consolidação dos saberes da prática 

educativa fica em segundo plano (RIBEIRO; CUNHA, 2010).  

Forster et al (2008) revelam que há uma diluição intensa nos procedimentos que regem o 

Estágio Docência, por parte das universidades e programas, que nem sempre cumprem os 

objetivos previstos para ela. Ficando a cargo dos Programas e dos orientadores, essas atividades 
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continuam muito ligadas à pesquisa e não raras vezes o pós-graduando entra na sala de aula 

apenas para relatar o andamento de sua investigação. Em raras ocasiões esse estágio os 

aproxima das condições objetivas da docência e seus desdobramentos na graduação. 

Acredito, como Roldão (2007, p.97), que importa investir na formação profissional enquanto 

“alavanca capaz de reverter o descrédito, o desânimo, o escasso reconhecimento”. Assim,  desde 

2008, tenho atuado como docente no curso de Mestrado em  Saúde Coletiva de uma 

universidade pública. O currículo desse Programa apresenta, dentre os componentes 

obrigatórios, Didática aplicada à saúde, com carga horária de 30h.  

Reconhecendo que os estudantes do Mestrado são sujeitos criativos, reflexivos e políticos, tenho 

me esforçado para fazer acontecer um ensino de didática compartilhado, calcado nas 

necessidades formativas desses futuros docentes da área de saúde e que contemple, também, as 

inovações pedagógicas contemporâneas. Nesse sentido, tenho priorizado  conteúdos que 

propiciem a reflexão dos sujeitos sobre sua trajetória formativa; sobre a docência no ensino 

superior; a identidade de professor do ensino superior; a profissão docente e os desafios da 

educação na sociedade do conhecimento; o ato de avaliar no cotidiano da sala de aula, com 

ênfase na aprendizagem dos estudantes; além de possibilitar a aplicação de conhecimentos da 

Didática para resolver questões que surgem no cotidiano do ensino superior, como 

planejamento,  estratégias de ensino aprendizagem e a relação entre professor e estudante. 

As aulas têm ocorrido num clima de amistosidade, colaboração, diálogo, o que tem provocado o 

significativo interesse por parte dos estudantes. Como estratégias de avaliação da disciplina, 

tenho priorizado, dentre outros instrumentos, a apresentação de  portfolios, onde os estudantes, 

enquanto autores e produtores de reflexão, registram suas aprendizagens, suas dúvidas, seus 

anseios.  

Pimenta (2008) defende a pesquisa na formação do professor enquanto  princípio cognitivo, 

instrumento da prática profissional, possibilitado pela reflexão que o professor faz a partir da 

investigação de sua ação docente, quando constrói saberes capazes de aprimorar o seu fazer 

docente.   

Em concordância com essa autora, o trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que teve a 

prática de sala de aula como foco e construção de novos saberes sobre o ensino. O estudo teve 

como sujeitos 22 estudantes do curso de Mestrado em Saúde Coletiva. Os dados foram 

produzidos pelos estudantes, na constituição dos portfólios finais da disciplina Didática aplicada 

à Saúde, no segundo semestre de 2011. 

Em seguida, vamos discutir a contribuição da didática para o processo de formação docente e 

apresentar os depoimentos dos sujeitos sobre a importância dessa disciplina para a constituição 

da sua profissionalidade. 
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A contribuição da didática para o processo de formação docente  

O termo didática é polissêmico, objeto de controvérsias e indefinições. Pode referir-se à didática 

profissional em ação, a uma ciência, a um saber feito de filosofia, de estética, de intuição, de 

capacidade de engenharia, de novas dinâmicas.   

Alarcão (2008) distingue três sentidos que devem ter uma relação de continuidade e 

interdependência: a didática curricular- disciplina específica ensinada nos currículos dos cursos 

de formação de professores, a investigação em didática e a didática de ação profissional, isto é, 

a atuação dos professores no exercício de sua profissão. 

Identificada como disciplina oriunda dos currículos das antigas Escolas Normais, cuja função 

era preparar as normalistas que iam atuar como professoras primárias, a didática era ministrada 

numa perspectiva normativa,  prescritiva e instrumental, reconhecida como um conjunto de 

técnicas de ensino capaz de ensinar tudo a todos, centrada nas regras, na neutralidade do fazer 

docente, na padronização das ações, na inculcação de uma única forma de ver o mundo. 

(FARIAS et al, 2011)  

Quando esta disciplina entrou nos currículos dos cursos de formação de professores, na 

universidade, em 1946, era, muitas vezes, ministrada por professores com vasta experiência no 

ensino das antigas Escolas Normais, sem uma formação especializada de base, o que provocou 

uma diversidade de concepções e de práticas e a instabilidade dessa área do saber. (ALARCÃO, 

2008)  

No Brasil, nos anos 1970, entra em vigor um movimento antididática (a didática em questão) 

que se rebelou contra o caráter alienado e alienador dos processos de formação de professores e, 

consequentemente, seu atrelamento aos mecanismos de reprodução do sistema social capitalista. 

Nega-se o técnico e afirma-se o político. (FARIAS et al, 2011) 

Os dois movimentos anteriores – a didática instrumental e a antididática – são substituídos pela 

didática crítica, que considera a ação pedagógica como prática social, e a multidimensionalidade 

do processo ensino-aprendizagem, reconhece suas dimensões humana, técnica e política, aprecia 

o para que fazer mais importantes do  que e do como fazer, assume a competência técnica a 

serviço do compromisso político com uma sociedade democrática e comprometida com o 

projeto de emancipação humana. (FARIAS et al, 2011) 

Nos dizeres de Farias et al (2011, p.17), a Didática como prática educativa intencional, 

 articula teoria e prática, escola e sociedade, conteúdo e forma, técnica e política, ensino 

e pesquisa; uma didática que concebe os professores como sujeitos que aprendem uma 

profissão e se fazem profissionais na medida em que aprendem ensinando. 
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A didática crítica, portanto, questiona o modelo de formação baseado na racionalidade técnica, 

que concebe a atividade profissional como a resolução instrumental de problemas, no qual as 

habilidades práticas, hierarquicamente inferiores, são postergadas ao final do curso que, 

prioritariamente, trabalha os conhecimentos teóricos.  

Essa  didática, baseada em uma nova epistemologia, vai influenciar o modelo de formação 

fundamentado na reflexão, considerada elemento basal para o desempenho da atividade 

profissional. Nesse modelo, contrário à racionalidade técnica, por apresentar-se inadequada ao 

ensino e às profissões de modo geral, os estudantes aprendem fazendo, isto é, começam a 

praticar mesmo antes de compreender racionalmente o que estão fazendo. (SCHÖN, 1995) 

Com esse modelo, Schön (1995) propõe formar professores para que se tornem capazes de 

refletir na e sobre a sua prática, tornando-se um practicum. Esse processo, chamado por ele de 

reflexão-na-ação, envolve uma série de “momentos” combinados: em primeiro lugar, o docente 

permite-se ser surpreendido pelo que o estudante faz; em segundo lugar, reflete sobre o que o 

estudante disse ou fez e procura compreender o por quê; em terceiro lugar, reformula o 

problema suscitado pela situação; em quarto lugar, testa a sua nova hipótese sobre o modo de 

pensar do estudante. Após a aula, o professor deve refletir sobre todos os momentos que 

aconteceram, o que o autor  chama de refletir sobre a reflexão-na-ação. 

Esse modelo de formação, segundo Schön (1995), reconhece, valoriza e encoraja a confusão e a 

incerteza, tanto por parte do aluno, quanto a própria confusão do professor, considerando-a 

fundamental no processo de aprendizagem, o que é radicalmente incompatível com a 

racionalidade técnica, que se assenta numa única verdade, numa única resposta certa, em que é 

suposto o professor saber e o aluno aprender. Nesse processo, é essencial, também, aprender a 

ouvir o que os alunos têm a dizer. 

Para que os futuros professores tomem consciência de sua própria aprendizagem, ajudando-os a 

refletir sobre o que fazem com os seus alunos, e utilizem seus potenciais mais humanas e 

criativos, o modelo de formação do practicum faz uso de cenários que representem o mundo 

real da prática e que “permitem fazer experiências, cometer erros, tomar consciência dos nossos 

erros, e tentar de novo, de outra maneira”. (SCHÖN, 1995, p. 89) 

 

Os aprendizados dos futuros professores 

São muitos e significativos os aprendizados dos sujeitos que se preparam para atuar como 

professores no ensino superior. Vamos mostrar apenas aqueles que consideramos mais 

significativos para este trabalho.  
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a) Sobre o planejamento participativo 

O planejamento participativo foi uma oportunidade de os estudantes serem ouvidos, darem suas 

opiniões e, sobretudo, tornarem-se co-responsáveis pelo desenvolvimento de suas 

aprendizagens, como expresso nos depoimentos a seguir: 

A disciplina foi construída de maneira dinâmica, participativa e criou oportunidades de 

debates e reflexão acerca da formação do docente do ensino superior, assim como 

proporcionou a compreensão do contexto no qual este profissional docente está 

inserido, dando ênfase às concepções de universidade (ensino, pesquisa e serviço), além 

de contribuir, também, para o debate acerca dos saberes e desafios presentes na 

abordagem teórico-prática no cotidiano do professor universitário.  

 

Foi discutido o planejamento da disciplina, baseado no estabelecimento de metas e na 

flexibilidade entre docente-discente para se alcançar os objetivos da matéria, definindo 

práticas e dinâmica a serem realizadas durante as aulas. 

Foi evidenciada pelos participantes do estudo a flexibilidade no processo de construção do 

planejamento, na medida em que os conteúdos programáticos foram propostos pela professora, 

mas não foram impostos. Os estudantes tiveram oportunidade de opinar, a fim de se 

estabeleceram eixos significativos com suas experiências profissionais. Assinalaram a ênfase 

dada ao estudo e à análise de textos que propiciassem a discussão crítica dos conteúdos.  

 

b) Sobre o conceito de Didática 

O conceito de Didática passa a ser reconsiderado. Se antes pensavam apenas em aprender 

técnicas genéricas  para ensinar bem, depois do curso, reconstruíram essa representação, 

destacando que ao ensinar, o professor deve contextualizar os conteúdos, a fim de que tenham 

significação para os educandos: 

Sobre a Didática, o que ficou em meu entendimento é que não é algo genético, é um 

resultado de um construto histórico, pois é necessário saber o que se ensina e para quem 

se ensina, através da contextualização, significação do aprendizado pelas diferentes 

habilidades técnicas e cognitivas dos diferentes tipos de estudantes. 

 

c) Importância da disciplina para a formação profissional 

Ficou claro que a atividade docente, compreendida em suas dimensões humana, científica e 

técnica é complexa e, portanto, exige uma preparação cuidadosa. Apesar da carga horária 

restrita da disciplina, ela foi fundamental para o desenvolvimento profissional dos estudantes 

em formação, como evidenciam os depoentes. 
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As aulas de didática foram de fundamental importância na construção do meu 

conhecimento para o exercício da docência, mesmo sendo um tempo restrito. 

Aprendi em meio às aulas construídas de maneira dinâmica, participativa, com 

oportunidades de debates e reflexão acerca da formação do docente do ensino superior; 

discutimos, à luz de Cunha, sobre a trajetória formativa do docente universitário, suas 

fragmentações, dificuldade e desafios, mostrando que ainda há muito o que aprender, 

consolidar e fazer, pois a docência é uma atividade complexa que exige uma preparação 

cuidadosa.  

Aprendi que é imprescindível conhecer os saberes necessários à docência no ensino 

superior; traçar a identidade do professor universitário – Pimenta aborda bem essa 

temática; entender a relação professor/aluno; conhecer a ética na docência; entender que 

o ato de ensinar não comporta modelos pré estabelecidos.  Aprendi que o planejamento 

é um efetivo instrumento de melhoria no trabalho do professor.  

 

d) Complexidade da ação didática 

Os estudantes em formação evidenciaram os desafios enfrentados na atualidade, pelo professor, 

diante de alunos provenientes de diferentes culturas, necessidades diferenciadas, nem sempre 

comprometidos com a aprendizagem. Mas, mesmo reconhecendo que não é tarefa fácil  lidar 

com essa realidade, ressaltam o papel do professor no desenvolvimento das habilidades do 

alunado, na compreensão de suas dificuldades e das pressões que sofrem no processo de 

formação profissional. Vejamos os depoimentos exemplificativos dessa situação. 

Fica registrado que lecionar é um desafio, em que o professor deve sempre manter o 

encantamento, mas isso também depende do comprometimento e resposta dos alunos. 

Trabalhar as emoções e expectativas de pessoas tão diferentes não é tarefa fácil, 

enquanto os alunos lidam com um ser único e particular (o mestre/professor/orientador), 

o professor lida com uma demanda enorme de necessidades diferenciadas. Talvez a 

dificuldade em lidar com o diferente nasça desse universo tão heterogêneo, decorrente 

de uma realidade que foge do convencional (seja uma violência, problemas familiares, 

opção sexual, opções pessoais), mas é nessa experiência que nasce também o 

aprendizado e a construção do conhecimento e é diante do reconhecimento que o aluno 

aprende a aprender de forma a apreender o conteúdo. 

Considerar o outro, suas limitações e potencialidades, não é tarefa fácil, e é neste ponto 

que o professor deve agir, no sentido de ajudar o aluno a desenvolver-se e vencer suas 

dificuldades explorando as suas qualidades, principalmente do aluno universitário, que 

vive em um nível de exigência muito alto, para conseguir, enfim, seu diploma e sua vez 

no mercado de trabalho. 
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Nós, mestrandos, andamos em uma corda bamba, com tantas exigências e tantas 

necessidades reprimidas, com o propósito de nos tornamos mais qualificados em um 

mundo que preza pela inovação, tecnologia e conhecimento, mas que trata pouco da 

subjetividade e necessidades humanas resultando em injustiça social e não priorização 

da qualidade de vida.  

“Andar em corda bamba”, nos remete a equilíbrio, mas ao mesmo tempo, a insegurança, 

instabilidade, arte circense. Os pós-graduandos denotam que a profissão vive atravessada por 

subjetividades e emoções que devem ser consideradas em seu processo formativo.  

d) Reflexão sobre a ação/teoria 

Os estudantes ressaltam a importância da reflexão sobre a ação e teoria estudada, como visto em 

Schön. Pensaram sobre as dinâmicas, as atitudes dos colegas e da professora, no significado de 

cada elemento da prática educativa, como evidenciam esses registros: 

Para descontração do grupo e com a finalidade de provocar reflexões sobre a 

importância do trabalho em equipe na resolução de problemas, realizamos a dinâmica 

Desatando os nós. 

Este curso proporcionou um espaço de compartilhamento e reflexão teórico-prática 

sobre os pressupostos epistemológicos, as práticas pedagógicas, bem como a natureza, o 

sentido e as formas de aprendizagem e sua avaliação na Universidade. Possibilitou a 

reflexão por nós professores e almejantes desse ofício, da responsabilização efetiva, 

seriedade e compromisso com a profissão. A docência como prática racional envolve 

saberes próprios que podem estar limitados ao dom ou reprodução; à autonomia, ou 

seja, à capacidade de explicitar ações que considerem a ética, os costumes, os valores e 

os aspectos legais; além de vários saberes. 

Podemos inferir, pelo exposto, que a prática não aparece como um espaço de aplicação da 

teoria; registrada ao lado da teoria, a prática representa um campo de produção de saberes, como 

formulado por Stenhouse (1997), como locus  de produção de conhecimentos. 

e) Estudo de caso 

Analisar a realidade, mediante a análise de casos reais, foi considerado muito significativo para 

os estudantes, participantes deste estudo. Com efeito, Schön (1995) mostra a necessidade de se 

trabalhar com um mundo virtual, isto é, qualquer cenário que representa um mundo real, e 

permite ao indivíduo fazer experiências, cometer erros, refazer o processo. Estudar a avaliação 

emancipatória, voltada à promoção de um ensino de qualidade tem sido um desafio para os 

professores em formação, já que é um dos fatores mais importantes e mais complexos do 

processo ensino aprendizagem. Vale destacar a participação ativa e a responsabilidade dos pós-

graduandos no processo, considerando seus questionamentos, necessidades e sugestões. 

Confrontar a teoria com os casos reais relatados por outros estudantes do ensino superior e com 
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imagens de slides parece ter contribuído para a revisão de práticas arraigadas e representações 

construídas durante o período que esses indivíduos frequentaram a escola básica e a própria 

universidade. Com efeito, refere Marcelo García (1999, p. 154), a educação é a construção e a 

reconstrução de histórias pessoais e sociais; os professores e os alunos são narradores e 

personagens das suas próprias histórias, e das de outros”, como evidenciam alguns depoimentos. 

Cada pessoa recebeu um caso real vivenciado pelo indivíduo na sala de aula para fazer 

uma associação com o texto. O meu caso falava de uma aluna que foi perseguida por 

um professor, que mesmo ela sendo uma aluna participativa, responsável, que fazia 

todas as atividades, sempre recebia nota baixa e mesmo quando tirou 9,0 em uma prova 

final o professor deu  5,0, com o argumento de que a discente não teria a capacidade de 

passar na prova, ela comenta que se sentiu muito mal com aquilo tudo. Cada pessoa leu 

o papel, discutiu em equipe, e algumas pessoas leram para a sala toda. A avaliação do 

discente requer do professor preparo técnico e capacidade de observação, o professor 

não pode permitir que provas periódicas seja o único instrumento de avaliação do aluno, 

deve ser considerado a produtividade de cada aluno ao longo do ano. A avaliação 

formal não pode se constituir no principal mecanismo de sustentação da lógica de 

organização do trabalho, ocupando papel central na relação aluno-professor, pois avaliar 

não é simplesmente atribuir notas obrigatórias para o avanço das disciplinas. Avaliar 

significa dar ênfase a todo o conjunto que se estabelece nas relações pedagógicas 

grupais e a classe como um todo.  

O tema estudado nesta aula foi avaliação da aprendizagem. Tema muito polêmico e que 

precisa ser mais explorado e aprofundado pelo professores. A partir de Estudo de Casos 

trabalhamos três textos. Inicialmente, analisamos imagens e trechos de avaliações de 

alunos do ensino médio. As imagens continham muita criativa e demonstravam falhas 

no processo de aprendizagem dos alunos, além da falta de compromisso dos mesmos 

com o instrumento utilizado para avaliação. Depois das discussões incitadas pelas 

imagens, os grupos receberam depoimentos de ex-alunos da disciplina contando alguns 

casos de frustração escolar causados por uma avaliação. Nossos casos foram bem 

discutidos no grupo e resumiam ao tratamento positivista que os professores continuam 

enfocando em suas avaliações. Os textos trabalhados analisaram o processo de 

avaliação da aprendizagem e focaram principalmente na importância se valorizar na 

formação do alunado o conhecimento prático capaz de desenvolver habilidades e 

competências para a formação cidadã. 

 

f) Estratégias de ensinagem 

Ficou claro que os estudantes, buscam, na aulas de Didática, procedimentos didáticos para 

desenvolver suas ações em sala de aula. Embora a Didática já tenha superado a fase da 
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racionalidade técnica, o professor se vê diante do desafio de organizar e operacionalizar o 

trabalho docente, por meio de ferramentas que propiciem ao estudante o desenvolvimento dos 

seus processos mentais, afetivos e motores, como se pode inferir dos excertos a seguir, afinal, 

sentaram-se no chão, cortaram e colaram papéis, no esforço de produzir uma síntese sobre o 

aprendizado: 

A cada aula, que é a menor partícula do processo de ensino/aprendizagem, aprendi que 

existe uma gama de estratégias de ensinagem, como dinâmicas, portfólio, mapa 

conceitual, painel aberto, painel integrado, entre outras, e essas estratégias devem estar 

amalgamadas com o objetivo da aula e, se estiverem associadas à exposição e ao 

diálogo acerca dos conteúdos, se constituirão em importantes estratégias que levarão à 

reflexão do processo de formação de um discente do ensino superior. 

Depois que cada grupo refletiu o seu texto e confeccionou o painel imagético, este foi 

apresentado na sala. Lamentamos por não ter espaço para fixar nosso trabalho. Ao final, 

limpamos e organizamos a sala e nos abraçamos em roda novamente para avaliar a aula. 

Os grupos construíram painéis imagéticos com revistas velhas, jornais, papel madeira, 

lápis, para fazer uma síntese dos três principais textos do planejamento da aula, 

fortalecendo a tese de que a construção do conhecimento se realiza de forma adequada 

quando se valoriza a base relacional dos indivíduos, levando em consideração todo o 

escopo das diferenças e singularidades. 

 

Nesse caso, não foi a técnica pela técnica, mas as estratégias foram escolhidas em função de 

propiciar aos pós-graduandos, como sugere Anastasiou (2007), novas maneiras de fazer a aula 

mediante estratégias diferenciadas que, como registra um estudante,  “levarão à reflexão do 

processo de formação.” 

g) Avaliação 

A avaliação tem sido o “Calcanhar de Aquiles” do processo didático. Os professores em 

formação evidenciam a importância de discutir esse tema para se sentirem melhor preparados 

para a prática docente. Eles evidenciaram que a avaliação deve ser partilhada por todos os 

responsáveis pelo processo e envolver os métodos, conteúdos, e o próprio professor. Que a 

avaliação desse tem possibilitado sua reflexão sobre a prática e propiciado o crescimento 

profissional do docente, como evidenciam estes depoimentos. 

Aprendi a importância de saber o que é, de fato, avaliar. Fui levada a pensar as formas 

de como as universidades estão avaliando seus aprendizes e a refletir sobre os desafios 

atuais da avaliação.  
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Na minha experiência, ainda que seja curta como professor costumo pedir uma 

avaliação sobre meus métodos e conteúdos trabalhados. As repostas dos alunos são 

muito diversas, mas no geral sou aprovado, mas tachado de muito exigente. Essas 

avaliações profissionais que faço vêm me transformando como professor. 

Como se pode depreender dos depoimentos anteriores, o pós-graduando revela que a reflexão 

sobre a prática propiciou a construção de novos  conhecimentos, o que está em conformidade 

com as ideias de Schön anteriormente discutidas, sobre a epistemologia da prática. 

Assim, venho tentando me aperfeiçoar no dia-dia. Vani Kenskin me levou a refletir 

sobre isso quando diz que no cotidiano do bom professor, a avaliação transcende a sala 

de aula e se instala como procedimento permanente de investigação, pois avaliar o 

aprendiz é também se avaliar e se abrir a questionamentos feitos pelos alunos. A 

avaliação deve servir como instrumento de orientação para a prática, é a reflexão 

permanente sobre as finalidades e os objetivos do que vem sendo trabalhado, 

experimentado e vivenciado e as formas como cada aluno e o professor vem atuando 

para a superação dos desafios de aprendizagem de todos, inclusive do próprio professor. 

Ao longo do curso, a disciplina continuou sendo construída de maneira inclusiva com 

avaliações que divergiram dos exames tradicionais, que deste modo criou oportunidades 

de debates e reflexões acerca da formação do docente do ensino superior, 

Esta aula mais uma vez foi muito bem avaliada por todos, mas ainda me resta uma 

dúvida: em qual temática posso utilizar o painel imagético em minhas aulas no curso de 

Farmácia? Será que alunos de graduação da área de saúde, ainda tão positivista e 

tradicional, darão conta de representar um texto em um painel imagético? Só tentando 

para saber, farei isso em breve professora. 

 

Vale acrescentar que os pós-graduandos concluíram a disciplina com questionamentos, com 

poucas certezas e indefinições. somente uma prática refletida pode trazer respostas para esses 

questionamentos. e, como responde o próprio estudante, “só tentando para saber”. 

h) sentimento de impotência 

Os dados deixam perceber que são tantas as responsabilidades do professor, na atualidade, que 

causam nos pós-graduandos um sentimento de impotência, de perplexidade e desafio, como 

afirma sousa santos (2008). o pós-graduando vê-se intimidado, mas logo reflete que a iniciativa 

deve partir de si mesmo. apesar desse “mal-estar”, o indivíduo mostra a importância da 

criatividade e da formação continuada no processo de desenvolvimento profissional: 

Todas essas responsabilidades me causam um sentimento de intimidação e impotência, 

mas descobri que a iniciativa de recomeçar de forma diferente deve partir de mim 

mesma. Surgirão dificuldades, o caminho será longo, terá espinhos, barreiras, vales, mas 



1215 
 

é preciso ter coragem, correr os riscos, enfrentar, tentar, acreditar que vai dar certo, 

construir o caminho e percorrê-lo até o fim. Para conseguir essa vitória estou consciente 

que de que terei de passar por um processo de refinamento para poder brilhar.  

 

Conforme Sousa Santos (2008), “o indivíduo parece hoje menos individual do que nunca [...] a 

sua liberdade de escolha nunca foi tão derivada das escolhas feitas por outros antes dele”. Então, 

provavelmente, esse “processo de refinamento” só será possível mediante a formação 

continuada, quando o professor, com as demandas da prática, e com os pares e/ou um assessor 

pedagógico, pode produzir instâncias de superação de práticas tecnicistas, por meio  da reflexão 

sistemática sobre a prática pessoal e a de outros colegas, à luz de enfoques, princípios teóricos e 

informações próprias da pedagogia universitária (LUCARELLI, 2004). Com efeito, embora haja  

componente relativamente individual e autônomo no processo de aprendizagem, garantem 

Marcelo García e Vaillant (2001), o processo de formação não ocorre de forma isolada, mas 

dentro de um espaço intersubjetivo e social, quer dizer, numa  experiência em que ocorre 

interação do indivíduo com o contexto relacional, social e cultural. 

 

Considerações finais 

As funções dos professores do ensino superior não se restringem aos momentos de interação 

direta com os estudantes, na sala de aula.  Supõe atividades paralelas: a gestão, a pesquisa e a 

docência, além de um conjunto de atividades pré, inter e pós docência que os professores 

realizam, a fim de assegurar a aprendizagem significativa dos seus alunos.  

A gestão e, particularmente, a docência, entretanto, não têm tido a atenção devida quanto à 

formação desses profissionais. Os programas de pós-graduação têm se dedicado à formação dos 

professores universitários no seu papel de pesquisadores, deixando a formação pedagógica em 

situação desfavorável. 

Não é por acaso que trabalho com a disciplina Didática aplicada à Saúde, num curso de 

Mestrado acadêmico, cuja carga horária total é de apenas 30h. Mesmo nessa condição de 

brevidade, esse componente curricular tem contribuído significativamente para o 

desenvolvimento profissional dos pós-graduandos. 

Eles evidenciam, dentre os saberes construídos, aqueles advindos da fundamentação crítico-

científica, da reflexão individual e grupal que resultou numa nova maneira de encarar as 

relações professor-aluno, o desenvolvimento profissional e pessoal, o planejamento da prática 

educativa, as estratégias de ensinagem e, particularmente, uma visão e atitude emergente sobre a 

avaliação da aprendizagem. 
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Oxalá os resultados desta pesquisa sobre a prática possa estimular a reflexão de coordenadores 

de programas de pós-graduação e de gestores das IES sobre a ampliação do espaço para a 

formação pedagógica dos pós-graduandos nos Programas e a institucionalização de iniciativas 

individuais para o desenvolvimento profissional dos docentes em serviço, a fim de melhorar a 

qualidade de ensino que tanto se almeja. 
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8.8.3. 

Título: 

A dimensão pedagógica da ação do nutricionista 

Autor/a (es/as):  

Pedroso, Maisa Beltrame56 

Resumo: 

Vários países vêm realizando reformas no ensino da graduação objetivando integrar suas funções às 

necessidades da sociedade, tendo como pano de fundo a produção de conhecimento que preparasse o 

capital humano para atender a entrada dos países no circuito da globalização. Mesmo sem minimizar 

a importância das habilidades técnicas do campo da nutrição, requer ênfase nas habilidades centradas 

nos processos de comunicação, envolvendo novos discursos e (re)novas práticas educativas. 

Compreender o exercício profissional do nutricionista como uma ação eminentemente pedagógica 

remete a repensar as práticas acadêmicas vividas em sua formação e o papel que os professores 

desempenham nesse contexto, em especial pelo caráter de mediador ativo que o docente universitário 

desenvolve entre um conhecimento altamente especializado, proveniente de um campo acadêmico 

profissional, e o sujeito em formação. Embora considere esse fenômeno como um processo global, 

realizei um exercício de cotejamento das experiências que ocorrem nos Cursos de Nutrição de três 

países diferentes. Selecionei os Cursos de Nutrição nas Universidades do Porto, na Universidade de 

Buenos Aires e, no Brasil a Universidade Federal de São Paulo. Este foi escolhido por caracteriza-se 

como uma experiência singular no seu aporte curricular e metodológico. O estudo caracterizou-se 

como uma pesquisa qualitativa, onde foram realizadas entrevistas com diferentes atores (docentes, 

discentes e egressos), buscando captar os momentos de ruptura com o cotidiano nas atividades 

humanas, entendendo que é na sala de aula, onde os docentes exercem influência direta sobre a 

                                                      
56 Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Educação/UNISINOS. Bolsista CAPES/CNPq para o 
Doutorado Sanduíche, na Universidade do Porto/Portugal. e-mail: maisapedroso@hotmail.com. 
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formação e o comportamento dos alunos. Na análise, observa-se que a identidade docente, tem papel 

fundamental no significado social que o professor atribui a si mesmo e a nutrição, constituindo 

também um processo epistemológico que reconhece a educação como campo de conhecimento do 

nutricionista. 

Palavras-chave: 

 Saúde, docência universitária; ensino superior; práticas pedagógicas. 

 

Introdução 

A análise da trajetória da Universidade, ao longo dos séculos, mostra a capacidade que esta 

instituição cultivou de adaptar-se ao contexto em que está inserida. Ao debatermos sobre as 

políticas atuais para o ensino superior, devemos situá-lo no conjunto das análises das políticas 

neoliberais, inseridas no contexto das configurações do capitalismo contemporâneo, que tem a 

globalização como sua estrutura. Esse fenômeno, que se intensificou nas ultimas décadas, não 

pode ser ignorado quando tentamos compreender os reflexos dessas transformações no atual 

cenário pós-moderno. 

A globalização surgiu com força, originando uma nova conjuntura de ordem política, 

econômica, social e cultural propulsionado um movimento transnacional incessante de bens, 

serviços, capitais e pessoas, transcendendo as fronteiras dos estados nacionais, potencializado 

pelas tecnologias da informação e comunicação. 

Os avanços alcançados nas esferas da ciência e da tecnologia e disfunções da globalização no 

campo social, econômico, político e ético têm claramente efeitos sobre a educação superior. 

Nesse tempo de transição, onde o projeto da modernidade parece ter se cumprido (em excesso 

ou insuficientemente) para solucionar os problemas que atingem a humanidade é importante 

analisarmos as implicações das tensões e desconexões da crise nas políticas educativas, onde 

fica evidente que,  

 

numa época de transição entre o apogeu do Estado-nação e a emergência de novas 

instâncias de regulação global e transnacional, alguns dos desafios que se colocam às 

políticas educativas remetem necessariamente para a necessidade de se inscreverem na 

agenda política e educacional os processos e as consequências da reconfiguração e 

ressignificação das cidadanias,  resultantes, entre outros fatores, do confronto com 

manifestações cada vez mais heterogêneas e plurais de afirmação de subjectividades e 

identidades, em sociedades e regiões multiculturais, e aos quais os sistemas educativos, 

as escolas e as práticas pedagógicas não podem ser indiferentes (AFONSO, 2001, 

p.20). 
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As reformas educacionais, provocadas pelas mudanças econômicas impostas pela globalização, 

partiram dos mesmos princípios exigindo maior eficiência e produtividade dos trabalhadores, a 

fim de que eles se adaptassem mais facilmente às exigências do mercado. 

Se, por um lado, as políticas sociais e educacionais puderam ser interpretadas como 

instrumentos de controle social e como formas de legitimação da ação do Estado e dos 

interesses das classes dominantes, por outro lado, também “não podem deixar de ser vistas 

como estratégias de concretização e expansão de direitos sociais, econômicos e culturais” 

(AFONSO, 2001, p.22). 

À luz destas transformações, Sousa Santos (2004) reconhece que a universidade tem sido 

submetida a exigências contrapostas, mas com o efeito convergente, desestabilizando a sua 

institucionalidade atual, criando uma profunda ruptura na sua identidade social e cultural. Para o 

autor, essa instabilidade causada pelo impacto destas pressões contrapostas cria impasses onde 

se torna evidente que as exigências de maiores mudanças vão frequentemente de par com as 

maiores resistências à mudança. 

O despreparo da Universidade para lidar com os desafios postos pela sociedade e pelo Estado-

nação aponta para transformações profundas, provocando o que autor (1996) define como a 

crise da Universidade, que comunga de três fatores: a crise de hegemonia, a crise de 

legitimidade e a crise institucional. Para ele a Universidade perdeu a capacidade de definir a 

crise hegemonicamente, isto é, com autonomia, o que é corroborado por José Dias Sobrinho 

([s.d], [s.p]) 57 quando refere que as Universidades perderam muito da “utopia social dos anos 

sessenta e setenta, que lhes atribuía um papel central na democratização das sociedades e na 

diminuição das desigualdades” e que “estariam abdicando de sua função de intermediação entre 

o indivíduo, a sociedade civil e o Estado”. 

Para Sousa Santos (2005), as políticas educativas e as políticas em geral são redes de poderes 

criadas e recriadas nas relações sociais. Para ele a transição na relação entre conhecimento, 

sociedade e Universidade situa-se no âmbito da critica ao paradigma da racionalidade científica, 

denominado como paradigma dominante, e que coloca em xeque a condição da Universidade 

enquanto produtora e difusora de saber. Esta transição, entre outros aspectos, interpela a 

Universidade quanto à sua responsabilidade social diante de dicotomias que inviabilizam uma 

comunicação entre culturas e com o mundo do trabalho. 

                                                      
57Conferência Educação superior, globalização e democratização. Qual universidade? Proferida pelo 
autor, em reunião da ANPED. Disponível http://www.anped.org.br/reunioes/27/texto_conf_abertura.doc. 
Acesso em abril 2011. 

http://www.anped.org.br/reunioes/27/texto_conf_abertura.doc


1220 
 

Portanto, para reconquistar a legitimidade perdida, a Universidade terá, segundo Sousa Santos 

(2005), que reforçar sua responsabilidade social tendo que aprender a atuar em rede, adotando 

procedimentos participativos de avaliação, bem como rever os mecanismos internos e externos 

de democratização. 

Jacques Derrida (1990) problematiza as dimensões da responsabilidade na universidade 

advertindo sobre a dificuldade de submetê-la a determinados conceitos oriundos de três 

matrizes: a da responsabilidade como um tema precisamente acadêmico e que se colocaria como 

algo a ser exumado; a de uma tradição a ser reafirmada em que a dicotomia sujeito docente e 

sujeito institucional atravessa-se de questões filosóficas, éticas, jurídicas e políticas; e a terceira, 

desenhada como novidade, que é justamente a responsabilidade colocada na relação entre a 

universidade e a sociedade. 

Carnoy (2002) reforça a tese de que é necessário que as nações aprendam que o papel 

fundamental das instituições educativas, não é somente transmitir conhecimentos, mas reinserir 

as pessoas na nova sociedade da informação e do saber.  

Vive-se, na contemporaneidade, aquilo que Castells (2005) entende como espaço de fluxos, em 

contraposição ao espaço de lugares. Os locais agora são alcançados em grau cada vez mais 

rápido com as barreiras espaciais suprimidas progressivamente em um tempo instantâneo de 

troca de informação, fenômeno que transforma de forma intensa os processos de construção do 

conhecimento. 

Para Maués (2003) foi esse o contexto da globalização que propiciou uma intervenção mais 

direta dos organismos internacionais na educação, com o objetivo de alinhá-la à nova ordem 

econômica, política e social e passaram a fixar metas que os países devem atingir no contexto 

educacional. 

A reforma proposta pelo Banco Mundial (1995a) ao sistema educacional dos países em 

desenvolvimento redefine a função do governo por meio de medidas que contribuem para trazer 

consenso e fortalecer os princípios neoliberais, propondo as reformas que devem ser feitas, a 

fim de que a educação possa contribuir para o crescimento econômico e a diminuição da 

pobreza, estabelecendo como prioridade, que as políticas educacionais devem estar assentadas 

no tripé eqüidade, qualidade e redução da distância entre reforma educativa e reformas das 

estruturas econômicas. 

Observa-se que em vários países ocorreram reformas nas instituições de educação superior, 

seguindo o modelo neoliberal para modernização das Universidades, objetivando integrar suas 

funções as necessidades da sociedade, tendo como pano de fundo a produção de conhecimento 

que preparasse o capital humano para atender a entrada dos países no circuito da globalização. 
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A introdução de abordagem baseada em competência no processo de reforma em curso dos 

sistemas educacionais introduziu novos modelos no projeto de aprendizagem e, 

conseqüentemente, no currículo.  

Desta forma, o campo educativo está se construindo numa “dinâmica fluída e biunívoca de 

entrosamento e embaralhamento, entre as dinâmicas internacionais e as dinâmicas nacionais, 

não numa mera soma ou sobreposição de elementos justapostos, mas antes num processo de 

definição e redefinição constantes que conduz a singularidades” (MENDES, 2007, p.109). 

Nesse novo cenário de desterritorialização e forma de pertencimento levam a um novo 

redimensionamento do cidadão e da cidadania, e o desenvolvimento de novas relações do 

Estado com a sociedade.  

As questões atuais relacionadas à saúde produzem efeitos em vários aspectos e fazem emergir 

questões que precisam ser discutidas. A repercussão desse fenômeno no âmbito das instituições 

de ensino exige um olhar diferenciado do educador, uma vez que altera a dinâmica das relações, 

obrigando-o a revisarem os mecanismos de poder e de autoridade. 

A formação e o trabalho dos profissionais de saúde impactados pelo movimento para uma nova 

saúde pública pressupõem o afastamento das práticas prescritivas dos profissionais, apoiados no 

modelo biologicista e hospitalocêntrico e requerem um novo aprendizado para o 

desenvolvimento de novas práticas, emergindo deste contexto, a dimensão educativa em saúde 

como um importante e estratégico equipamento social. Desta forma, influenciam as práticas 

pedagógicas que busquem desenvolver o pensamento crítico dos sujeitos, permitindo-lhes 

reconhecer seus problemas, capacitando-os para atuarem individual e coletivamente na busca de 

soluções.  

Dentro desse propósito e atenta as necessidades emergentes, a OMS (2003) vem orientando os 

países a melhorar o alinhamento entre a qualidade da formação e relevância dos profissionais de 

saúde para reforçar o impacto na saúde da população. No cenário mundial introduziram, não 

somente um novo modo de compreensão da formação dos profissionais da área da saúde, mas 

estabeleceram uma lógica de estreita articulação entre as instituições formadoras e os sistemas 

de saúde, balizando os conhecimentos considerados básicos para os profissionais e encontraram 

um terreno fértil para inovações no campo curricular, pois como afirmam Cunha e Leite (1996, 

p.8) “as crises do ensino e da aprendizagem na graduação são crises do conhecimento 

socialmente distribuído pelos currículos”. 

Portanto, é preciso assinalar as possibilidades de uma ação transformadora. 

Lopes (2004) enfatiza que o currículo vem assumindo a centralidade das políticas educacionais, 

e as reformas nesse campo são constituídas por diversas ações, compreendendo mudanças na 
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legislação, na relação entre as diferentes instâncias do poder e nos dispositivos de controle da 

formação profissional.  

Entretanto, as ações empreendidas não se implementam automaticamente. Elas têm movimento, 

contradições e podem gerar resultados diferentes, especialmente por serem realizadas por 

grupos distintos em que o impacto das políticas sociais implementadas pelo Estado sofre o 

efeito de interesses diferentes expressos nas relações sociais de poder como argumenta Höfling 

(2001).  

Essa assertiva é corroborada por Almeida, Feuerwerker, e Llanos (1999, p.139):  

 

às forças comuns que respondem por um conjunto de políticas públicas “globalizadas” 

se contrapõe uma diversidade de respostas nos diferentes países, que se traduzem em 

múltiplas alternativas de conformação de modelos de organização de cuidados à saúde, 

de regulação de mercados de trabalho e de exercício profissional, de revisão da 

relevância social da Universidade e de seus processos de formação profissional, e de 

redefinição de atores em novas esferas de decisão em sistemas mais descentralizados 

de gestão com graus diversos de controle social.  

 

Nessa perspectiva, os currículos não são produções verticalizadas a partir de centros de poder 

nacionais, globais ou locais, mas produções de sentidos ambivalentes pela circulação de 

múltiplos discursos e textos em diferentes contextos, em um processo de recontextualização 

produtor de híbridos culturais (LOPES, 2005, 2006). 

As condições em que essas políticas se configuram em práticas educativas, são coextensivas 

com as formas como os sujeitos se constituem. A direção, o sentido e a intensidade das mesmas 

vão depender do engajamento e da criatividade dos atores envolvidos nos processos 

educacionais, bem como do intercâmbio e da interação entre eles.  

Mesmo que a globalização reforce as práticas de uniformização das instituições, impõe ao 

mesmo tempo, o discurso da autonomia, de identidade, criando espaços de reinterpretação 

capazes de permitir a construção de um projeto político social diverso dos marcos estabelecidos 

pelo neoliberalismo, modificando os rumos das políticas sociais e instituindo outras relações 

com a prática em saúde. E as IES, como organizações complexas, são espaços para a construção 

de identidades através da elaboração, realização e avaliação de projetos educativos e 

curriculares que atendam as expectativas da sociedade. 

Desta forma, compartilho com Cunha e Leite (1996, p.11) quando argumentam que é 

“fundamental identificar os mecanismos que favorecem ou não as decisões curriculares em 
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cursos que formam profissionais para a sociedade”, pois para elas, “a diferença e semelhanças 

entre os contextos em que se dão estas práticas podem trazer novas luzes, revitalizando o 

ensinar e aprender na sala de aula universitária” (p.8), considerando que as experiências 

formativas dos profissionais de saúde assumem contornos inovadores na medida em que as 

vivências concretas criam novos desafios. 

Dessa aproximação, originou-se o interesse por um estudo mais preciso e mais abrangente sobre 

a atuação do nutricionista como um educador, estimulando um olhar para os Projetos Políticos 

Pedagógicos dos Cursos, como balizadores de uma concepção de formação, procurando 

percebê-los como uma prática social que gera a possibilidade de uma nova prática discursiva.  

Dentro desse propósito, este estudo se constituiu na perspectiva de analisar que lugar ocupa a 

dimensão pedagógica na formação do nutricionista e como influência os seus saberes 

profissionais. Nesse sentido é que fomos observar o que acontece na realidade dos Cursos de 

Nutrição em diferentes contextos. A inserção nos Cursos de Nutrição: da Faculdade de Ciências 

da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto- FCNAUP, em Portugal; na Escuela de 

Nutrición da Facultad de Medicina, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina e do Curso 

de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo- Campus Baixada Santista favoreceram essa 

perspectiva. 

Para a realização da pesquisa, foram selecionados professores dos Cursos de Nutrição, indicados 

pelos coordenadores dos Cursos como aqueles que desenvolvem ações curriculares mais 

identificadas com a dimensão pedagógica da formação. Indicaram, também, alunos e egressos 

dos cursos que estavam em exercício da profissão em espaço público ou privado, que teriam 

disposição de participar do estudo. 

 

Os caminhos formativos do nutricionista educador 

A expansão através da conscientização, do acesso e do uso cada vez maior e mais constante de 

informações pelos meios de comunicação sobre a importância da alimentação saudável, tornou 

possível a participação e o controle efetivo, por parte dos cidadãos, dos programas e ações dos 

governos, incentivado por Organizações Internacionais, que lutam pelos direitos a cidadania. 

Nesse contexto, acentua-se a democratização dos espaços sociais, em que os indivíduos passam 

a ter voz e vez na reflexão, na execução e na tomada de decisão, desde questões simples do dia a 

dia, até situações mais complexas da alçada pública. 

Dentro desse processo, faz-se necessário a reorientação na formação do nutricionista, 

incentivada pelas políticas de saúde e educação, objetiva integrar as ações formativas 

acadêmicas aos serviços de saúde e a dar respostas às necessidades da população. 
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As práticas alimentares do indivíduo são resultadas de decisões, conscientes ou não, 

estreitamente relacionadas à cultura alimentar de sua região, à tradição alimentar de 

seu convívio social e às transformações decorridas do acesso à informação científica e 

popular. No entanto, no campo do conhecimento da alimentação e da nutrição, mais do 

que proporcionar o acesso a essas informações, torna-se fundamental estimular a 

autonomia dos indivíduos a fim de possibilitar que os mesmos atuem intencionalmente e 

com independência de influências (liberdade), o que demanda um consistente processo 

educativo (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2008, p.495). 

 

Batista et al (2005) afirmam que há novas possibilidades de compreensão do que significa 

educar o homem indicando a necessidade de se investir em práticas educacionais que tenham na 

participação crítico-reflexiva um pilar fundamental. Entretanto sinalizam que, 

 

a inovação educativa exige que haja novos patamares de organização e produção do 

conhecimento, conectados com os desafios da prática e com as lutas que emergem nos 

diferentes campos sociais. No caso da saúde, a implementação dos serviços públicos e 

as novas orientações curriculares para os cursos de graduação, dentre outros 

movimentos, contribuíram para criação de um contexto facilitador e atento às 

inovações (BATISTA et al., 2005, p.233). 

 

Rios (2002) lembra que a atividade docente vem se modificando em decorrência de 

transformações nas concepções de escola e nas formas de construção do saber, resultando na 

necessidade de repensar a intervenção pedagógico-didática na prática escolar. Um dos aspectos 

cruciais dessas transformações é o investimento na qualidade da formação dos docentes e no 

aperfeiçoamento das condições de trabalho nas escolas. Cunha (2003) relata, também, que, em 

grande parte das instituições a qualificação do professor do ensino superior não ocorre de forma 

aleatória, mas 

 
acompanha a trajetória das mesmas [instituições], assumindo, entretanto, as 

tendências políticas e epistemológicas que caracterizam cada época, o estágio em 

desenvolvimento em que vivem as Universidades e as legislações definidoras das 

práticas acadêmicas (CUNHA, 2003, p.23). 

 

Atualmente há uma retórica cada vez mais abundante sobre o papel fundamental que os 

docentes desempenham nessa relação. O professor, que historicamente era visto como detentor e 
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produtor de conhecimento, vê essa convicção posta em causa, o que faz com que ele repense o 

seu papel na produção e transmissão do conhecimento na função de mediador e intérprete ativo 

das culturas, dos valores e do saber em transformação (NÓVOA, 1999). 

As reformas que ocorreram historicamente em sociedades com historicidades distintas 

resguardam diferenças no que diz respeito à constituição da educação como um bem público. 

Nesse sentido torna-se fértil a reflexão sobre as ações promovidas pelas IES e seus Projetos 

Políticos Pedagógicos58, onde é possível perceber uma tendência comum sobre as 

reconfigurações, sem, contudo deixar de salientar a riqueza que reside na diversidade de 

abordagens, que dá singularidade a cada projeto.  

Chama atenção, porém, que nessa diversidade de iniciativas, há uma intencionalidade de marcar 

um compromisso com a inovação. De acordo com Hubermann (1973, p.16) a inovação 

“enquanto processo voluntário, conduz, no domínio da tecnologia social, à descoberta da 

combinação mais eficaz de meios visando a alcançar fins específicos”. 

Como afirma Cunha (2003, p.150)  

as inovações se materializam pelo reconhecimento de formas alternativas de saberes e 

experiências, nas quais imbricam objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, 

teoria e prática, cultura e natureza, anulando dicotomias e procurando gerar novos 

conhecimentos mediante novas práticas. 

Quando há mudança de concepção, os processos alteram relações e práticas também gerando 

uma profunda mudança de valores e subjetividades nos atores envolvidos. Nos currículos 

analisados faz parte do processo de mudança a busca por uma formação humanizada e ética e a 

construção de novas práticas pedagógicas. 

Os respondentes, em geral, priorizam a busca da autonomia ao considerem o indivíduo como 

sujeito de sua aprendizagem, habilitando-o, também, a procurar alternativas para estar 

constantemente atualizado e preocupado com as inovações tecnológicas.  

As IES manifestam sua responsabilidade social com a melhoria da qualidade da saúde e vida 

das pessoas, por meio da transformação das práticas profissionais.  

Percebe-se que qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os outros, de 

gerir e resolver conflitos, tornam-se cada vez mais importantes (UNESCO, 1998, [s.p]). 

Utilizam estes princípios nos currículos de maneira destacada na formação profissional, 

planificando a aprendizagem de maneira que se aproxime da formação para o mundo do 

trabalho. 
                                                      
58Adotaremos o termo Projeto Político Pedagógico para os projetos de curso aqui estudados, mesmo que a 
nomenclaturas diferentes estão sendo usadas nos Projetos estudados.  
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O enfoque profissionalizador, que tem como referência o perfil profissional, move-se do foco 

dos conteúdos para a aprendizagem, com importantes repercussões. O principal critério para 

elaboração dos PPP, de acordo com essa nova abordagem, tem sido o conjunto de competências 

a serem adquiridas. 

A formação por competências está relacionada com práticas eficazes para resolver problemas e 

melhorar os distintos contextos sociais, com gestão responsável do conhecimento e com a 

eficiência no uso de recursos. Sendo assim, ao incorporar o conceito de competência, 

intensifica-se o caráter integrador e a responsabilidade social da formação universitária. 

Os PPPs, mesmo sem minimizar a importância das habilidades técnicas do campo da nutrição, 

dão ênfase nas habilidades centradas nos processos de comunicação e gestão, compreendendo o 

campo da nutrição como espaço de definição de políticas e mudanças sociais e humanas. 

Consideram a ampliação do conceito de saúde, para além da ausência de doença. Incluem as 

discussões em torno da questão de como educar indivíduos e grupos para que estes atinjam um 

nível desejável de saúde gerando propostas de mudança nas formas mais tradicionais de 

educação nessa área. 

Nesse contexto a dimensão pedagógica da ação do nutricionista assume especial relevância. Seu 

papel pressupõe a persuasão e o convencimento sobre a melhor forma das pessoas alcançarem 

plenas condições de saúde e qualidade de vida.  

Os projetos como ação humana exigem um compromisso de adequação intencional do real ao 

ideal (VEIGA, 2007). As propostas político pedagógicas, embora identificadas em suas metas e 

finalidades, não são homogênicas na práxis dos currículos analisados nesse estudo. 

Observa-se que a organização curricular dos Cursos, de Portugal e da Argentina, está assentada 

em sólida base de disciplinas biomédicas, cujo domínio teórico é a condição para o início da 

formação profissional, que só acontece no final do Curso, conforme descrito nos PPPs. 

Entretanto, nota-se que há um movimento para estimular o aluno a buscar aproximações com o 

contexto da prática profissional, como relata uma professora, que demonstra sua preocupação 

com tal condição afirmando que una de las iniciativas, que actualmente está en curso en 

nuestra Facultad es estimular el contacto temprano del alumno con la práctica profesional. 

Na FCNAUP, o documento que norteia a trajetória do aluno, denominado Plano Oficial salienta 

o espaço privilegiado que ocupa a abordagem da avaliação enquanto ferramenta e como 

processo, destacando a ênfase dada ao detalhamento metodológico. 

No caso da Argentina, o documento Compromiso Social en la Generacion de Nuevos 

Conocimientos apresenta o plano de estudos, onde estão descritos os conteúdos disciplinares. 
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No primeiro ano, os alunos devem realizar disciplinas que compõem o Ciclo Básico Comum, 

compartilhando com alunos de outras áreas.  

Apontam como missão a formação do nutricionista generalista, mas não se observam mudanças 

estruturais da prática, mantendo o direcionamento para as especialidades, tendo a clinica como 

cenário qualificador dominante. 

Em ambos os casos, observa-se a alocação de novas disciplinas e o investimento para a inserção 

das novas tecnologias de informação, o que nem sempre garante a formação de um profissional 

competente e compromissado socialmente. Santiago (2007) alerta que é preciso estar atento para 

que a ciência e a tecnologia não sejam meros artefatos de consumo, mas transformem-se em um 

bem social. 

O Curso de Nutrição da UNIFESP - Campus Baixada Santista se propõe a romper com a lógica 

dicotômica de separação entre teoria e prática, entre a formação básica e a formação específica. 

Defende uma abordagem integrada entendendo que essa é a aproximação mais adequada para a 

compreensão de problemas e situações concretas que tenham significado para o aluno e 

possibilitem o desenvolvimento de ações coletivas. 

A organização curricular afasta-se da lógica disciplinar dos conteúdos tradicionais. O 

desenvolvimento dos conteúdos, a partir de eixos temáticos de significações sociais, estabelece 

o diálogo entre cultura científica/cultura literária, conhecimento científico/conhecimento 

tradicional, no entendimento de que os conhecimentos legitimados pela ciência podem ser 

resultados da agregação de processos sociais, culturais e científicos organizados para formar 

corpos teóricos de explicação da realidade (SOUSA SANTOS, 2002). 

O projeto se estrutura segundo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão e tem na sua base a adoção de espaços permanentes de participação e reflexão, que se 

abrem à contribuição concreta de todos os docentes, gerando assim saberes e práticas coletivas 

constitutivas do corpo e do conteúdo do projeto. 

Desse modo, “o processo reflexivo se estabelece pelo diálogo entre conteúdos 

curriculares, saberes e a intencionalidade de um projeto promovendo o entrelaçamento 

de informações e conceitos, distanciando a ação pedagógica das práticas tradicionais 

de transmissão e aquisição de conhecimento”, como afirma Santiago (2007, p.47). 

Preconizam o compromisso com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus 

princípios. Na análise da proposta, destaca-se o conceito de modelo assistencial que orienta a 

formulação de estratégias de articulação com os serviços de saúde.  

Procuram assumir sua responsabilidade social em relação às necessidades da população, 

produzindo conhecimentos relevantes para a realidade de saúde, e prestação de serviços de boa 
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qualidade, principalmente por sua importância na discussão das práticas de promoção à saúde; e 

os desafios, no plano educacional propriamente para a formação e o desenvolvimento de 

recursos humanos. 

A dinâmica do currículo em desenvolvimento expressa entendimentos acerca da realidade e da 

efetivação de intencionalidades, agregando, como preconizam Cervato et.al (2005), a opção 

pelo autocuidado como estratégia educativa . 

As propostas dos três Cursos estudados têm, em seus objetivos explicitados, a ação educativa, 

evidenciando a dimensão do humano e as forças ideológicas do pensamento que domina cada 

sociedade. Entretanto, percebe-se que nem sempre há nitidez e continuidade da função 

educativa na prática cotidiana dos Cursos.  

Observa-se também, que a preocupação com a dimensão educativa está centrada em alguns 

docentes, considerando que muitas atividades ocorrem por iniciativas individuais. Os 

entrevistados referem-se que ação está muito mais ligado realmente às disciplinas que tocam 

nesse assunto, destacando docentes específicos que desenvolvem uma abordagem pedagógica.  

A ideia de que a Nutrição desempenha um papel fundamental na educação para a saúde está 

estabelecida entre os docentes. Entretanto os alunos consideram que esta é produto das relações 

interpessoais possibilitadas pela dimensão humana, de uma forma especial, com  professores 

que tentam, de alguma forma, fazer uso disso. 

Os Cursos analisados reconhecem a necessidade da interdisciplinaridade, pois a nutrição 

apresenta-se como um campo com alta complexidade, requerendo conhecimentos e práticas de 

diferentes áreas. Entretanto, essas dimensões nem sempre estão claramente posta no projeto dos 

Cursos.  

Os professores demonstram que é na mediação pedagógica que se expressa a dimensão 

dialógica do conteúdo em seus aspectos informativos, metodológicos e formativos. Um deles 

exemplifica dizendo que o aluno daqui sai com essa clareza, que se ele não tiver aberto para 

entender tudo o que está envolvido na vida da pessoa, o acesso que ela tem as questões afetivas, 

emocionais, sociais, ele vai ver que a intervenção dele não é eficaz. 

Os entrevistados evidenciam que há espaço e possibilidades de cumprir as propostas 

inspiradoras dos PPP dos Cursos de Nutrição assumindo, porém, as tensões próprias de cada 

conjuntura. 

As marcas epistemológicas e conceituais mais recorrentes ainda impactam os processos de 

mudança defendidos pelos documentos orientadores e passam, fundamentalmente, pelas 

representações e práticas dos professores e estudantes que fazem o dia-a-dia dos Cursos. Como 
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nos relata um dos professores: a oportunidade para assumir os primeiros passos de mudança na 

direção de Bolonha oferece-nos um vastíssimo conjunto de novas possibilidades. 

Compreendem o exercício profissional do nutricionista como uma ação eminentemente 

pedagógica remetendo a repensar as práticas acadêmicas vividas em sua formação e o papel que 

os professores desempenham nesse contexto. Como afirma Cunha (2001, p.104), “a forma como 

se transmite o conhecimento pode ter mais significado do que o próprio conhecimento”.  

Essa concepção também é partilhada pelos docentes que afirmam que percebem que 

dependendo do histórico profissional, dependendo da vivência anterior, a sua pratica é mais 

centrada em um cuidado mais tecnicista. E mudar, esse movimento é mais difícil.  

 Assim, o conhecimento é produzido pela dependência da base material da 

sociedade, na “simbiose entre o coletivo e o individual onde os níveis macro e micro se 

relacionam” (CUNHA, 2001, p.104). 

 

É na aula, entendida numa compreensão ampla, que os docentes exercem influência direta sobre 

a formação e o comportamento dos alunos. É nesse espaço dinâmico que o professor afirma aos 

estudantes uma visão de mundo, uma visão das relações sociais, uma visão da profissão, ou seja, 

uma intencionalidade em relação à formação. 

Nessa perspectiva, podemos observar que os saberes dos professores são temporais, ou seja, são 

adquiridos através do tempo. Para Tardif (2000, p.13) “parte do que os professores sabem sobre 

o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história de 

vida, e, sobretudo de sua história de vida escolar”.  

Parece interessante cotejar a ideia do autor com o depoimento de um de nossos 

interlocutores, que afirma que yo desde el principio de mi profesión, yo soy maestra. En 

la escuela secundaria me recibí de maestra y soy maestra de base, por naturaleza, 

entonces, tengo una fuerte inclinación a la enseñanza, y la preocupación es transferir 

esto que uno tiene y ponerlo al alcance del otro. 

 

Perceber-se também, que no processo de constituição, como docentes, eles identificaram a 

própria prática quotidiana como nutricionistas, como um constituinte das trajetórias 

profissionais, corroborando com o Tardif defende de que não se pode falar de saber sem 

relacioná-lo aos condicionantes e ao contexto do trabalho. 

Nas representações que sustentam os processos de mudança, nossos interlocutores 

reconheceram que os “saberes profissionais são personalizados e situados”, como sustentado 

por Tardif (2000, p.15) e apontaram sua trajetória de vida como elemento constitutivo de seu 

fazer docente.  
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Reconhecem a necessidade de um investimento investigativo na constituição da docência, pois 

admitem que nem sempre suas ações são objetos de uma reflexão baseada sistematicamente em 

fundamentos teóricos. A vivência problematizada e analisada à luz dos referenciais teóricos 

adquire significado e concretude, permitindo novos níveis de pensamento pedagógico, 

assumindo um importante papel na formação dos novos profissionais.  

Os professores identificam aquilo que é essencial viver na aula: implementar estratégias 

positivas de resolução de problemas e de mediação de conflitos. Essas considerações apontam 

para o caráter dinâmico da profissão docente como prática social.  

As instituições não exigem uma formação específica para a docência como requisito para o 

início do exercício do magistério superior. Embora sinalizem para processos de formação que 

visem preparar profissionais para o exercício da docência.  

 

Considerações finais  

O enfoque integrado das mudanças organizacionais que tiveram lugar nas IES demonstra que o 

processo para construção do PPP se torna criativo em decorrência do próprio contexto de sua 

execução. Foi fecunda a análise dos processos de transformação das práticas em saúde quando 

assentados em uma ação educativa solidária e participativa, projetando o conhecimento prudente 

para uma vida decente. 

O esforço de realizar o cotejamento entre os três Cursos localizados em diferentes países revela 

que as trajetórias e culturas são responsáveis pelo desenho atual dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Nutrição. 

É preciso considerar que a pesquisa procurou estimular os depoimentos mantendo uma condição 

de liberdade aos interlocutores. Desse percurso foi possível perceber as ênfases escolhidas nos 

relatos em cada um dos ambientes, assim como o silenciamento sobre aspectos que mostravam-

se distantes de suas realidades. 

A relação entre as políticas de saúde e as políticas educacionais nem sempre ficaram bem 

evidenciados e, nessa perspectiva, a dimensão pedagógica do fazer do profissional nutricionista, 

nem sempre assumia um destaque. 

Procuramos, entretanto, manter a fidelidade com os depoimentos e exercitar um cuidado ético 

nas possíveis interpretações. Apostar em discursos é também compreender os silêncios. 

A pesquisa, que teve a finalidade de investigar as condições e as circunstâncias necessárias para 

uma prática educativa, constituiu-se na crença de que o processo de formação profissional que 
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se organiza a partir de tais pressupostos cria condições para que o nutricionista se conscientize 

que sua atividade principal é promover a humanização dos indivíduos. 
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