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Resumo: 

Esse trabalho objetiva apresentar e discutir a experiência de prática educativa com pequenos 

grupos, utilizando ciclo pedagógico – que tem como disparador a imersão em cenário de prática 

profissional – e portfólio reflexivo. A atividade foi desenvolvida na disciplina: Promoção da 

Saúde na Educação Básica, ministrada no curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

Brasil, cuja proposta pedagógica fundamenta-se nos referenciais da competência dialógica, no 

currículo integrado, na articulação da formação ao mundo do trabalho e na metodologia 

problematizadora. Destaca-se que na abordagem dialógica da competência, a construção de 

significado pressupõe uma mudança da aprendizagem baseada nos conteúdos para uma 

aprendizagem significativa, baseada na integração teoria-prática. É na reflexão e na teorização a 

partir da prática profissional, realizadas em situações do mundo do trabalho, que estudantes e 

professores constroem e desenvolvem suas capacidades/competências. Nesta perspectiva, é 

possível trabalhar os conteúdos considerando-se os significados a eles atribuídos, para o agir em 

situações reais. Os dados aqui discutidos referem-se a uma turma de 48 alunos, dividida em 

quatro grupos, cada qual com um docente, perfazendo uma relação de doze estudantes por 

grupo. Esta disciplina tem como base o ciclo pedagógico, constituído de: imersão em cenários 

de prática profissional, síntese provisória, busca de fundamentação teórica, nova síntese e 

avaliação. Complementa a estratégia de ensino a elaboração pelos alunos do portfólio, no qual 

registram e organizam suas reflexões sobre os momentos vivenciados no ciclo, possibilitando 
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também um maior acompanhamento pelo docente. Este estudo foi realizado a partir de análises 

dos portfólios de 21 alunos, que dão indicativos sobre o uso destas estratégias e seu reflexo na 

formação de sujeitos críticos-reflexivos. A análise dos relatos aqui apresentada indica as 

possibilidades desse processo formativo, a partir da implementação de estratégias como a 

imersão em cenário de prática, como parte do ciclo pedagógico, e do portfólio reflexivo. O ciclo 

pedagógico permite uma maior articulação da formação ao mundo do trabalho, ao passo que o 

portfólio aprimora a reflexão sobre os desafios de se colocar no cenário de prática profissional. 

Os relatos dos portfólios apontam as percepções dos alunos diante de realidades até então pouco 

conhecidas e indicam a importância de tais experiências durante a graduação. A confrontação da 

experiência anterior com a vivência da prática profissional contribui para a apropriação de 

novos conhecimentos referentes ao processo de ensino-aprendizagem. A presença de reflexões 

sobre este tema nos relatos aponta para o dinamismo desse processo, explicitando algumas das 

pontes teóricas realizadas pelas estudantes na construção de tais conhecimentos. A discussão 

aqui proposta está alicerçada numa pesquisa em andamento, sobre “O processo de 

aprendizagem na Licenciatura em Enfermagem: um estudo a partir dos portfólios dos alunos”, 

financiada pela FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: 

Educação Superior, Ensino, Aprendizado Baseado na Experiência, Portfólio. 

 

 

1. Introdução  

Esse trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a experiência de ensino que temos 

vivenciado com a proposta de trabalho de inserção na prática do trabalho, em pequenos grupos, 

desenvolvendo o ciclo pedagógico e tendo o portfólio reflexivo como parte importante desta 

estratégia de ensino.  

Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento, sobre “O processo de aprendizagem na 

Licenciatura em Enfermagem: um estudo a partir dos portfólios dos alunos” (apoiada pela FAPESP 

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Essa pesquisa tem por objetivo analisar 

o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes do curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo/Brasil, 

cuja proposta pedagógica fundamenta-se nos referenciais da competência dialógica, no currículo 

integrado, na articulação da formação ao mundo do trabalho e na metodologia problematizadora. 

No Brasil, as atuais mudanças curriculares nos curso de graduação da área de saúde tem suas raízes 

na promulgação da Constituição Federal de 1988. Esta estabelece que "a saúde é direito de todos" 

(art. 196), institui o Sistema Único de Saúde (SUS), bem como suas diretrizes: "descentralização, 
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com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; participação da comunidade" (art. 

198). Além disso, a Constituição Federal atribui ao SUS: "ordenar a formação de recursos humanos 

na área de saúde" (art. 200). A partir de então, nota-se o esforço de comprometer a universidade 

com a construção e consolidação do SUS e com a configuração de novos papéis profissionais, mais 

adequados às exigências sociais de qualidade da atenção em saúde, com ênfase na integração 

ensino-serviço-controle social (CECCIM et al., 2002). 

Em 1996, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9394/1996) - 

que declara que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, 

visando à formação ao mesmo tempo do trabalhador e do cidadão (art. 1º). Como finalidade para a 

educação superior, a LDB destaca: "formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua" (art. 43). A questão curricular ganha, 

então, destaque. É assim que, no ano de 1997, o Ministério da Educação convoca as instituições de 

ensino superior a apresentar propostas de reformulação de seus currículos para a consolidação de 

diretrizes curriculares. 

É neste sentido que a principal instância nacional de manifestação dos interesses sociais na área da 

saúde, que é a Conferência Nacional de Saúde, em seu 12º encontro (2004), vai entender como 

necessário:   

Modificar o modelo de formação dos profissionais de saúde, hoje centrado na atenção à 

doença, reformulando o currículo dos cursos dos profissionais de saúde, considerando 

temas teóricos e práticos relacionados com a promoção, a vigilância e a atenção integral à 

saúde, o controle social e o caráter multiprofissional e interdisciplinar das práticas da 

saúde (p. 127). 

 
No caso específico da enfermagem, essas preocupações com a alteração curricular, com o novo 

perfil profissional e a necessidade de um maior envolvimento na consolidação do SUS, levaram à 

constituição de fóruns de discussão no âmbito dos Seminários Nacionais de Diretrizes para a 

Educação em Enfermagem (Senadens), coordenados pela Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), desde o ano de 1994. Essas discussões culminam com a aprovação, em 07 de novembro 

de 2001, das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Parecer 

CNE/CES 1.133/2001), que definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 

formação de enfermeiros. Assim é estabelecido o novo perfil do formando: "Enfermeiro, com 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva." Acrescenta-se a esse perfil: “Enfermeiro com 

Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional 

em Enfermagem” (art. 3º). 
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A partir desse perfil, buscam-se estratégias didático-pedagógicas que dêem conta de sua 

implementação - ou seja, busca-se a superação de uma prática pedagógica tradicional que tem-se 

mostrado ineficaz em provocar mudança de práticas, exigidas pelas novas modalidades de 

organização do mundo do trabalho em saúde, bem como pelos desafios da transdisciplinaridade na 

produção de conhecimento (GAZZINELLI et al, 2005; CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Nesse contexto histórico, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(EERP/USP) começa, nos anos de 2005, a implantar o novo currículo para o curso de Bacharelado 

em Enfermagem,  e de 2006, para o curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem. Sua 

proposta pedagógica fundamenta-se nos referenciais da competência dialógica, no currículo 

integrado, na articulação da formação ao mundo do trabalho e na metodologia problematizadora. 

Destaca-se que, na abordagem dialógica da competência, a construção de significado pressupõe 

uma mudança da aprendizagem baseada nos conteúdos para uma aprendizagem significativa, com 

alicerce na integração teoria-prática. É na reflexão e na teorização a partir da prática profissional, 

realizadas em situações do mundo do trabalho, que estudantes e professores constroem e 

desenvolvem suas capacidades/competências. Nesta perspectiva, é possível trabalhar os conteúdos 

considerando-se os significados a eles atribuídos, para o agir em situações reais. (LIMA, 2005).     

Assim, a EERP/USP, que forma enfermeiros e professores enfermeiros, propicia a seu aluno, desde 

o início da graduação, contato e desenvolvimento de atividades em diferentes contextos da saúde e 

educação. O aluno é incentivado a apreender o conhecimento e realizar rupturas a partir das 

reflexões, indagações e relações que estabelece em sua vivência na prática.  

Essa proposta pode ser exemplificada através do programa da disciplina Promoção da Saúde na 

Educação Básica, ministrada para alunos do 2º ano do curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem. A prática educativa desenvolvida na disciplina dá-se através de ciclos pedagógicos. 

Cada ciclo é composto por cinco momentos distintos, nos quais o aprendizado se constitui:  

1) Imersão na realidade – momento em que o aluno, a partir de suas experiências e conhecimentos 

adquiridos anteriormente, realiza atividades no cenário de prática profissional;  

2) Síntese provisória – em grupo, é realizada a leitura e discussão do relato de cada aluno sobre a 

imersão, identificando problemas relacionados à realização das atividades, chegando à formulação 

de uma questão de aprendizagem;  

3) Busca de informações/conhecimentos – individualmente, é feito levantamento em fontes 

variadas, que subsidiem a resposta à questão de aprendizagem;  

4) Nova síntese – em grupo, é feita reflexão sobre informações/conhecimentos trazidos pelos 

alunos, com a intenção de compreender os problemas identificados e reconstruir a prática 

profissional;  
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5) Avaliação – ao final de cada atividade, é realizada a auto-avaliação, avaliação do grupo e 

avaliação do professor/facilitador.  

Cada um desses momentos do ciclo é registrado através de relatos em portfólio reflexivo 

individual. Este permite uma aproximação maior do aluno ao processo vivenciado, na medida em 

que ele narra, organiza e reflete sobre suas experiências. 

Como docentes do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da EERP/USP, 

responsáveis pela disciplina acima, estamos diretamente envolvidos nesse processo de mudança 

curricular, o qual envolve não apenas sua implementação, mas, igualmente, sua constante 

avaliação. Uma das estratégias para isso é a análise das experiências dos alunos 

reportadas/relatadas nos portfólios reflexivos.  Por conterem percursos individuais, ao mesmo 

tempo que referenciam-se ao grupo, esses portfólios trazem à tona elementos até então não 

observados: a lógica, figuras de linguagem e estilos usados em cada texto, os quais acabam por 

apontar os caminhos da construção de conhecimentos e competências pelos alunos.  

Assim, tomando como base da investigação os portfólios produzidos pelos estudantes, este trabalho 

tem como objetivo analisar o uso destas estratégias de experiências dos universitários no contato 

direto com a realidade, como parte do ciclo pedagógico, e construção do portfólio reflexivo, a partir 

da disciplina: “Promoção da Saúde na Educação Básica”, e seu reflexo na formação de sujeitos 

críticos-reflexivos. 

 

2. Método  

Este é um estudo qualitativo, de caráter exploratório-descritivo. A pesquisa qualitativa, segundo 

Minayo (2010), é aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Sustenta-se no fundamento de que há uma 

relação estreita e indissolúvel entre o objeto e o sujeito, propiciando o emergir não só dos 

significados da questão em estudo, como também dos motivos, opiniões, crenças e valores da 

realidade em foco. 

Na pesquisa qualitativa busca-se um critério de representatividade que possibilite a generalização 

dos conceitos teóricos que se quer testar, embora se preocupando menos com a generalização e 

mais com o aprofundamento e abrangência da compressão do grupo pesquisado. As pesquisas 

qualitativas têm por característica a obtenção de dados descritivos, coletados no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, e enfatizam mais o processo que o produto, preocupando-se 

em desvendar a perspectiva dos participantes (LUDKE; ANDRÉ, 1986) 

Considerando-se que esta pesquisa busca analisar as experiências dos universitários no contato 

direto com a realidade, - compreendendo assim aspectos do processo de ensino-aprendizagem - e 

que os portfólios trazem, em seus ditos e não ditos, ótimas contribuições para tal, é que esse estudo 
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propõe uma análise dos portfólios para apreensão do processo de ensino-aprendizagem em 

construção e/ou transformação, a partir das experiências vivenciadas no cenário de prática. 

O portfólio contém registros do percurso individual do processo de aprendizagem e também se 

refere aos demais integrantes do grupo (docentes e estudantes) e ainda refere-se aos trabalhadores 

envolvidos no cenário de aprendizagem, nesse caso uma escola estadual de educação básica. 

Foram analisados os portfólios de 21 estudantes – cujos nomes aqui apresentados são fictícios – 

realizados na disciplina: Promoção da Saúde na Educação Básica, ministrada no segundo ano do 

curso de Bacharelado e Licenciatura da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

São Paulo. São portfólios elaborados por estudantes de dois dos quatro grupos que formavam a 

turma da disciplina.  

A análise dos dados foi realizada tendo como referência a técnica de análise temática - uma 

modalidade da análise de conteúdo - proposta por Bardin (2004). Tal análise situa-se entre as 

diferentes possibilidades de categorização, sendo o tema considerado uma unidade de significação, 

relevante para o estudo em questão.  

 

3. Resultados e discussão 

Na análise dos dados foram destacados três grandes temas que conduzem a discussão proposta 

sobre a aprendizagem no ciclo pedagógico: 1. Imersão no mundo do trabalho: a escola de educação 

básica; 2. Apropriação de conhecimentos referentes ao ensino-aprendizagem; 3. Ciclo pedagógico 

vivenciado pelos estudantes. 

 

3.1 Imersão no mundo do trabalho: a escola de educação básica 

A aproximação da escola, espaço tão comum para os estudantes no papel de alunos, agora se 

apresenta com uma nova possibilidade. A disciplina prevê esse encontro com o cenário de prática 

na escola de educação básica, e esta aproximação passa a parecer tanto como algo novo, quase 

desconhecido, gerando ansiedade e expectativas, quanto algo que mobiliza sua experiência e 

história no âmbito pessoal e acadêmico, como explicita Adélia, no relato sobre a atividade de 

apresentação da disciplina, em sala de aula, no primeiro encontro entre docentes e estudantes.  

Falei sobre minha experiência em dar aulas de biologia para cursinho, e que assim sendo 

a minha maior expectativa é justamente trabalhar com público diferente, possivelmente 

mais jovem. Um por um o barbante foi passando [dinâmica utilizada para apresentação da 

disciplina] e muitas expectativas da sala foram mencionadas, entre elas entender um pouco 

mais da educação básica e principalmente como o enfermeiro pode atuar na promoção da 

saúde na educação. Então eu percebi que estas expectativas eram minhas também (Adélia 

– apresentação da disciplina.) 
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Segundo Vigotski (2003, p.75) “A experiência pessoal do educando transforma-se na principal base 

do trabalho pedagógico”. O autor já alertava, em obra publicada originalmente em 1926:   

[...] a passividade do aluno, bem como o menosprezo por sua experiência pessoal, são, do 

ponto de vista científico, o mais crasso erro, assim como a falsa regra de que o professor é 

tudo, e o aluno, nada. Pelo contrário, o critério psicológico exige que se reconheça que, no 

processo educativo, a experiência pessoal do aluno é tudo. [...] Na base do processo 

educativo deve estar a atividade pessoal do aluno, e toda a arte do educador deve se 

restringir a orientar e regular essa atividade [...]  (VIGOTSKI, 2003, p.75). 

 
Do mesmo modo, a abordagem dialógica de competência e a aprendizagem significativa 

reconhecem e consideram as experiências prévias do estudante e permitem que este as relacione 

com os conhecimentos novos no seu processo de construção, ruptura e reprodução dos saberes e 

valores que irão direcionar, segundo padrões de excelência socialmente construídos, os atributos 

esperados para uma determinada área profissional (LIMA, 2005; ARAÚJO, 2007). 

O fato do estudante chegar com expectativas, somadas aos conhecimentos anteriores sobre tal 

cenário, parece prepará-los para o que vão encontrar, mostrando-os como ativos nesse processo. 

Estarão se aproximando do novo cenário como sujeitos que buscam elementos para a construção 

que passarão a fazer, e não como seres passivos, à espera de algo que será meramente absorvido 

por eles. Ao mesmo tempo, encontram-se abertos àquilo que lhes é novo, sem perder um olhar 

crítico sobre o que é visto, como se observa no relato de Cecília, resultado da primeira imersão na 

escola: 

Durante o reconhecimento da escola percebemos que há necessidade de reparos para a 

própria segurança das crianças, pois alguns espaços de terra estavam em declive e as 

crianças brincavam neste espaço, enquanto a quadra estava fechada. Estas áreas 

poderiam ser tratadas podendo ser realizados trabalhos com pequenas hortas, e os seus 

produtos poderiam ser usados em algumas merendas (Cecília, Imersão 1). 

 
Observa-se no relato de Cecília, o levantamento de possibilidades sobre o que foi visto. Não só 

observação ou descrição com alguém alheio ao espaço, mas alguém imbuído de reflexão e pró-

atividade na mobilização de recursos para a transformação da realidade, a partir daquilo que foi 

vivenciado. 

Esta reflexão e mobilização inserem-se na perspectiva de um processo de ensino e aprendizagem 

crítico-reflexivo, a partir do qual é possível, em situações reais da prática profissional, garantir uma 

aproximação da aprendizagem ao mundo do trabalho, o que potencializa a construção de novos 

conhecimentos.  
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Assim, faz parte da proposta de imersão na escola de educação básica, o desenvolvimento de 

atividades educativas, que proporcionam a experiência de colocar-se como educador. Nessa 

situação, novos desafios aparecem, referentes ao cotidiano de tais tarefas, como se observa no 

relato de Cecília: 

A atividade que participei, Alimentação Saudável, ficou para ser realizada na quadra de 

esportes. [...] Após prepararmos  os cartazes e os materiais para serem utilizados 

chamamos os alunos, informando os temas e as salas que serão realizadas as oficinas. 

Enquanto esperávamos os alunos na quadra, o nervosismo apareceu, e começava um 

desapontamento quando os alunos chegavam perto, mas desistiam de entrar. Mas a oficina 

acabou ficando mais cheia do que esperávamos, com mais ou menos quinze alunos, ao 

iniciarmos a oficina os alunos aceitaram bem o que lhes propusemos, no entanto ao 

decorrer da oficina eles se dispersavam com facilidade, tentamos outro tipo de abordagem 

mas ao fim acabou sendo muito difícil lidar com estas atitudes dos alunos sem desrespeitá-

los. No fim dessa oficina as professoras [...] e [...] nos avisaram que poderíamos utilizar a 

sala do HTPC [Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, a ser desenvolvida na unidade 

escolar para a implementação do trabalho pedagógico] pois haviam observado nossa 

dificuldade, pela quadra ser um ambiente de muita liberdade. Na segunda oficina tivemos 

entre 10 e 13 alunos, no qual o decorrer da oficina foi mais tranquila em relação à 

primeira, conseguimos explicar e discutir melhor os conteúdos que preparamos. Na última 

oficina pensei que não teríamos nenhum aluno, mas após chamarmos todas as salas 

encontramos três alunos esperando para iniciar a oficina, começamos a conversar com 

eles e a nos apresentar, então chegaram mais três alunos. Nesta oficina me pareceu que os 

alunos estavam mais envolvidos à temática, e neste grupo conseguimos nos integrar 

melhor  e obtivemos um retorno mais satisfatório. [...] mesmo passando por algumas 

dificuldades penso que conseguimos alcançar a maioria dos nossos objetivos postos para a 

atividade (Cecília, imersão 7). 

 

Para Vigotski (1984), toda aprendizagem ocorre tendo por base as relações sociais concretas. Pode-

se antever, assim, a importância da imersão no cenário de prática para a formação do professor, na 

medida em que é a atividade, no contexto da abordagem histórico-cultural, que faz a mediação 

entre o homem e a realidade objetiva. Segundo Libâneo e Freitas (2006), tais premissas  

[...] ajudam a compreender melhor o trabalho de professor e sua formação profissional, 

uma vez que abordam a natureza e a estrutura da atividade humana, a relação entre 

atividade de ensino, atividade de aprendizagem e desenvolvimento humano. Especialmente, 

possibilitam compreender a formação profissional a partir do trabalho real, das práticas 

correntes no contexto de trabalho e não a partir do trabalho prescrito, tal como aparece na 

visão da racionalidade técnica e tal como aparece também na concepção de senso comum 

sobre formação, que ainda vigora fortemente nas escolas e nas instituições formadoras 

(p.7). 
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Assim, as experiência de Cecília possibilitaram a compreensão da atividade para além do trabalho 

prescrito, desafiando-a diante de situações não previstas ou ao desapontamento inicial pela situação 

encontrada.  

Estar num papel de educador, ainda em seu processo de formação, permite que as novas situações 

sejam disparadoras para a aprendizagem que realizam. O relato de Zélia mostra um pouco deste seu 

processo: 

Percebemos durante a oficina a necessidade de esclarecer a diferença entre aborto 

induzido e aborto espontâneo, as garotas [alunas da educação básica, com idade entre 12 

de 14 anos] pareceram chocadas com a possibilidade de ocorrer um abortamento 

fisiológico, uma delas verbalizou: “se meu corpo quiser expulsar meu neném, mato meu 

corpo”. Vejo que esclarecer esta diferença se fez necessário para que não tivessem a falsa 

impressão de que toda gestação interrompida foi por ação intencional da gestante, tal 

tópico não constou no plano de aula  (Zélia, imersão 7). 

 
Nesse caso, a situação desafiadora para Zélia propiciou a reflexão sobre a atividade proposta e seu 

próprio planejamento, levando-a pensar sobre as possibilidades de mudanças ou flexibilidade do 

plano de aula, a partir das experiências concretas na atividade educativa.  

Na articulação dinâmica entre trabalho e ensino, prática e teoria, ensino e comunidade, estudantes e 

professores constroem saberes potencialmente significativos que melhor qualificam a formação 

profissional (ARAÚJO, 2007). 

A inserção no mundo do trabalho, e consequente contato e compreensão da sociedade, influi 

diretamente na formação profissional de forma contundente, conforme afirma Freire:  

Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos encontremos, não é possível 

formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiras, dentistas ou torneiros, 

educadores ou mecânicos [...] sem uma compreensão de como a sociedade funciona. E isto 

o treinamento supostamente técnico não dá. (FREIRE, p.134, 1993). 

 

3.2 Apropriação de conhecimentos referentes ao ensino-aprendizagem  

A vivência na escola suscita questões que pedem maior fundamentação, que vão sendo propiciadas 

no decorrer dos ciclos pedagógicos. São as aprendizagens sobre os processos educativos que estão 

em foco, como se observa no relato abaixo: 

Também discutimos a diferença entre informar e educar, transmitir conhecimentos e 

conscientizar. Vimos que para educar necessitaremos de alguns métodos, que estão dentro 

das metodologias que são três: clássica, tecnicista e progressista (Adélia - Nova Síntese, 

ciclo 1). 
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Destaca-se a importância da discussão em aula sobre as diversas formas de ensinar e aprender e a 

reflexão de que esta não é uma escolha neutra de valores, princípios e direcionalidade, pois pode 

atender a propostas de manutenção do status quo ou também mobilizar para mudanças sociais. Isso 

pode contribuir para uma formação integral do futuro professor e enfermeiro.  

A busca pelo entendimento do projeto político-pedagógico (PPP) se fez presente e destacamos que 

a aproximação a esse tema a partir da ida à escola possibilitou aprendizagens e reflexões, como se 

observa no relato de Adélia: 

Conhecemos então o projeto político pedagógico da escola [...] O projeto trazia como 

justificativa preparar o aluno para o mercado de trabalho. Apresentou que a escola possui 

baixo rendimento nas avaliações como o SARESP [Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo]. O objetivo é promover educação com equidade, ou seja, 

respeitando a individualidade [...] O projeto me pareceu interessante porém idealizado. 

Acredito que o que é proposto nem sempre chega a acontecer (Adélia – Imersão 2). 

 
O contato sobre elementos importantes do ensino – como o projeto político-pedagógico e o 

conhecimento sobre os processos de sua elaboração – veio acompanhado de reflexões sobre seu 

uso, mostrando como este processo é dinâmico. 

Outras situações observadas em campo, também foram registradas, levando à articulação com 

temas discutidos em outros contexto/momentos do curso de graduação, permitindo a construção do 

conhecimento a partir da crítica e reflexão. 

Enquanto passava a lição ele pede aos alunos que DECOREM para a prova desse bimestre 

[...]. Alguns alunos reclamaram que não dá para decorar, que é muita coisa, o professor 

disse que eles têm um mês para DECORAR. Faço um parênteses: Acaso decorar é 

sinônimo de aprendizado? O aprendizado, o conhecimento se dá através de um processo e 

não de uma atitude simplório que é o ato de decorar, o qual passa a falsa impressão de 

conhecimento!  

Segundo Piaget o conhecimento se dá através do desequilíbrio que há entre o sujeito e o 

objeto, onde o sujeito age sobre o objeto e ele é atraído, obtém motivação [...].  

Fazendo menção a Freire, os educandos não são vasilhas a serem enchidas com conteúdos 

que lhes são despejados, sem fazer a eles algum sentido. Pelo que percebi, os alunos não 

têm consciência desse fato, é preciso que eles aprendam a aprender, aprendam a pensar. É 

preciso que o professor se torne um educador... Fecha parênteses. (Rachel, Imersão 4). 

 
Destaca-se a presença de elementos teóricos que sustentam as observações da estudante indicando 

uma opção por uma prática docente que considere a aprendizagem como algo diferente da 

acumulação “decorada” de elementos teóricos. A aprendizagem é considerada como um processo 

reflexivo que precisa fazer sentido e também requer aprender a pensar e aprender a aprender. 
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3.3 Ciclo pedagógico vivenciado pelos estudantes 

O ciclo pedagógico, no qual as estratégias de ensino com o grupo pesquisado se desenvolvem - 

imersão no campo de trabalho, discussão para elaboração de questões de aprendizagem, busca de 

referencial teórico, nova síntese elaborada pela turma e avaliação – se dá em pequenos grupos. 

Neste estabelece-se a possibilidade de uma interação solidária, pela qual os alunos podem 

mobilizar, construir e reconstruir o seu conhecimento, por meio de uma intensa troca relacional, 

troca de ideias e informações cientificamente embasadas. Isso parece ter sido apreendido pelos 

alunos, como se observa no relato de Ruth: 

(...) sei bem que o que faz um bom profissional não é o acúmulo de teoria e conceitos. E 

sim é o domínio e o exercício da comunicação, da escuta, da empatia e da execução dos 

procedimentos de modo holístico. É saber utilizar seus conhecimentos para atender 

determinado contexto, é saber construir vínculos, saber identificar carências embutidas, 

saber articular serviços e profissionais, saber trabalhar em grupo de modo sinérgico e 

cooperativo. A partir do momento que pude compreender os objetivos dessa nova 

metodologia, pude ter segurança do ensino e da qualidade (Ruth - LPP, Preparação da 

atividade, ciclo 7). 

 
O trabalho nos pequenos grupos permite a aquisição de habilidades sociais no campo da 

cooperação, comunicação e mediação, como bem observou Ruth. Como uma atividade integradora 

da diversidade, aprender junto com os colegas, cujos ritmos e níveis não são os mesmos, possibilita 

desenvolver a escuta, a tolerância e a inclusão. 

Outro aspecto a destacar é a relação estabelecida, pelos estudantes, sobre os tópicos trabalhados na 

disciplina e as próprias estratégias de ensino por eles vivenciadas enquanto alunos. 

Após a leitura desse livro [Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire] pude constatar que 

a nossa escola de enfermagem tem uma estrutura curricular que se assemelha muito com a 

pedagogia da autonomia, visando formar sujeitos críticos-reflexivos e desta forma, como 

aluna da licenciatura, ao aprender dessa forma fica mais fácil também ensinar desta 

forma, estimulando a autonomia do sujeito (Lygia, Laboratório de Prática Profissional 

Pedagógica, Ciclo 5) 

 
Nesse processo, a própria vivência na graduação, em diferentes disciplinas, possibilita uma 

aprendizagem significativa pois o estudante re-visita sua experiência e história. Para Lima (2005): 

[...] a aprendizagem significativa requer do aprendiz uma postura pró-ativa que favoreça o 

estabelecimento de relações entre o novo e os elementos já presentes em sua estrutura 

cognoscitiva. Essa estrutura representa um conjunto de esquemas de conhecimento 

constituído por dados, conceitos, situações, fatos, sequência de acontecimentos, ações e 

sequências de ações, que podem estar mais ou menos organizados e coerentes e que 
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permitem o estabelecimento de redes e relações de diferentes matizes de extensão e 

complexidade (p. 374). 

 
A estudante Adélia confronta o que vivencia no campo - a escola de educação básica - com as 

diretrizes do documento oficial, o projeto político-pedagógico, elaborado pela própria escola. O 

grupo construiu uma questão relacionada a essa temática, e nas discussões sobre o tema, Adélia 

destaca, em seu portfólio, o papel da docente do grupo, na condução do processo. 

A professora [...] nos acompanhou nesta Nova Síntese, sua presença nos ajudou para 

entendermos melhor alguns aspectos do projeto político-pedagógico que não encontramos. 

Os relatos foram mais focados no projeto político-pedagógico, pois foi o assunto que 

tentamos nos aprofundar por termos tido contato na imersão e irá fazer parte em nossa 

construção profissional. Com a discussão sobre o projeto político-pedagógico foram 

colocados aspectos indispensáveis no projeto, como ser um produto da coletividade 

democrática, integração com a comunidade e continuamente avaliado. O projeto político-

pedagógico é uma busca de transformar a realidade atual para uma realidade melhor. Por 

isso o projeto não possui um fim, é contínuo o seu processo de construção de objetivos no 

trabalho pedagógico. (Cecília, Nova Síntese, Ciclo 2). 

 
Destaca-se o trabalho do professor de auxiliar os estudantes na sistematização dos elementos da 

busca individual. Para Freire (2007, p. 14) uma das tarefas primordiais do professor é “trabalhar 

com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se ‘aproximar’ dos abjetos 

cognoscíveis”. Ele faz o acompanhamento atento através da escuta das vivências, auxiliando na 

confrontação entre as concepções mais empíricas trazidas pelo grupo e os elementos teóricos.  

Pode-se perceber no relato de Cecília que houve uma apropriação de elementos importantes a 

respeito do projeto político pedagógico.  

Vigotski (2003) valoriza e destaca a importância da atividade do aluno para seu aprendizado, mas 

nem por isso despreza a participação fundamental do docente nesse processo: 

Quando concedemos uma importância tão excepcional à experiência pessoal do aluno 

estamos anulando o papel do professor? Podemos substituir a fórmula anterior “o 

professor é tudo, o aluno, nada” pela inversa: “O aluno é tudo, o professor, nada? De 

forma alguma. Se, do ponto de vista científico, negamos que o professor tenha a 

capacidade de exercer uma influência educativa direta, que tenha a capacidade mística de 

“modelar a alma alheia”, é precisamente porque reconhecemos que sua importância é 

incomensuravelmente maior (VIGOTSKI, 2003, p.76). 

 
O papel do docente que acompanha os estudantes em formação, aparece nas falas já apresentadas: 

“A professora [...] nos acompanhou nesta Nova Síntese, sua presença nos ajudou para entendermos 

melhor alguns aspectos do projeto político-pedagógico que não encontramos.”ou ainda “as 

professoras [...] e [...] nos avisaram que poderíamos utilizar a sala do HTPC, pois haviam 
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observado nossa dificuldade”. Vigotski (2003) aponta o professor como aquele que cria as 

condições para que a aprendizagem ocorra. Para que as experiências façam sentido, a reflexão 

sobre elas é fundamental, e o professor tem um importante papel nesse sentido. “A meta da 

educação não é a adaptação ao ambiente já existente, que pode ser efetuada pela própria vida, mas 

a criação de um ser humano que olhe para além de seu meio” (VIGOTSKI, 2003, p.77). 

Há de se destacar que os estudantes participantes dessa pesquisa, cujos portfólios estão sendo 

analisados, serão professores, e suas vivências e experiências, proporcionadas pelo curso, são 

fundamentais nesse processo. Aprende-se a ser professor pelas experiências e discussões nesse 

campo, como também pelos modelos e relações que se estabelecem com seus próprios professores. 

Muito importante também é o papel que os portfólios desempenham na reflexão e apropriação das 

experiências vivenciadas. Em alguns trechos esse papel fica mais evidente. Durante a primeira 

imersão na escola de educação básica, todos foram surpreendidos com o estouro de uma bomba, 

fato que foi o principal assunto no encontro da Síntese Provisória, e nos relatos, tanto da imersão 

quanto das outras etapas do ciclo. O trecho abaixo relata o ocorrido na discussão da Síntese 

Provisória: 

Começamos como era de se esperar falando sobre a bomba. A partir daí discutimos sobre 

o que é normal e o que não é para um adolescente. Falamos bastante sobre o 

comportamento do adolescente, que é muito específico. E, com certeza, algo que eu 

gostaria de compreender melhor. Existe uma certa necessidade neles, como um dia houve 

em mim, de quebrar regras. Depois conversarmos sobre a questão de acharmos que todos 

eles são “favelados” e delinquentes. Percebi que eu os tinha visto assim, elucidando um 

certo preconceito. (Adélia - Síntese provisória, Ciclo 1). 

 
A elaboração do portfólio pareceu permitir, para além da relato sobre o acontecido na escola, uma 

aproximação de si mesmo, quanto aos conceitos e preconceitos trazidos, numa experiência que foi 

disparada pela situação vivenciada no cenário de prática. Cunha (1997) destaca, sobre a narrativa: 

 Ao mesmo tempo que o sujeito organiza suas idéias para o relato - quer escrito, quer oral 

- ele reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma auto-

análise que lhe cria novas bases de compreensão de sua própria prática (p.2). 

 
Isto é o que se observa no portfólio de Adélia: a partir das experiências da aluna na escola, 

enriquecida pela discussão com colegas e docente, e favorecida pela necessidade de organizar as 

ideias para o relato por escrito, surge uma análise sobre o que foi vivenciado, mas também sobre 

seu próprio olhar e sobre si mesma, resultando no que a aluna chamou de “certo preconceito”.  

Segundo Ferreira e Bueno (2005) o portfólio é um instrumento que aprimora a reflexão sobre a 

prática, permitindo a construção do conhecimento, o desenvolvimento pessoal e profissional tanto 

dos docentes quanto dos estudantes. Aponta ainda que se trata de um meio que auxilia no 
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crescimento do aluno, já que o objetivo da construção do portfólio não esta centrado somente no 

que se escreve, mas, sobretudo na leitura e elaboração de narrativas reflexivas e dialógicas, a partir 

das quais o aluno deve se posicionar, ampliando a busca de respostas.  

Para Sá-Chaves (2000), o portfólio evidencia ao mesmo tempo, tanto para o educando quanto para 

o educador, processos de auto-reflexão. Nele o estudante pode falar de si, contextualizar as 

aprendizagens na sua história de vida, atribuir significados as suas experiências e interpretá-las ao 

seu modo. É uma estratégia de formação na qual os estudantes constroem significados a partir de 

sua experiência acumulada.  

Partindo destas afirmações, podemos reiterar que nas narrativas aqui apresentadas a reflexão, a 

autocrítica e a busca de significados direcionaram e demonstram a potencialidade que a elaboração 

do portfólio crítico-reflexivo, enquanto um instrumento revelador de significados e sentidos, 

possibilita ao aluno de construir e reconstruir, não só o seu conhecimento, mas também seus 

valores, contribuindo para uma formação autônoma e emancipatória, a partir da liberdade para o 

desenvolvimento da capacidade reflexiva, da ampliação das bases teórico-conceituais, do 

ressignificar da aprendizagem e da avaliação contínua (SILVA; TANJI, 2008). 

Os relatos apresentados nos portfólios sugerem a reflexão, a autocrítica e a busca de significados. 

Direcionam e demonstram a potencialidade da elaboração do portfólio crítico-reflexivo, enquanto 

um instrumento revelador de significados e sentidos. Possibilitam ainda ao aluno construir e 

reconstruir, não só o seu conhecimento, mas também seus valores, contribuindo para uma formação 

autônoma e emancipatória, a partir da liberdade para o desenvolvimento da capacidade reflexiva, 

da ampliação das bases teórico-conceituais, do ressignificar da aprendizagem e da avaliação 

contínua (SILVA; TANJI, 2008). 

 

4. Considerações Finais 

A análise dos relatos aqui apresentada indica as possibilidades desse processo formativo, a partir da 

implementação de estratégias como a do ciclo pedagógico e do portfólio reflexivo. O ciclo 

pedagógico permite uma maior articulação da formação ao mundo do trabalho, ao passo que o 

portfólio aprimora a reflexão sobre os desafios de se colocar no cenário de prática profissional. 

Os relatos dos portfólios apontam as percepções dos alunos diante de realidades até então pouco 

conhecidas e indicam a importância de tais experiências durante a graduação. A confrontação da 

experiência anterior com a vivência da prática profissional contribui para a apropriação de novos 

conhecimentos referentes ao processo de ensino-aprendizagem. A presença de reflexões sobre este 

tema nos relatos aponta para o dinamismo desse processo, explicitando algumas das pontes teóricas 

realizadas pelos estudantes na construção de tais conhecimentos.  
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Com este trabalho, esperamos contribuir para a formação de um profissional mais preparado, 

crítico e responsável na proposição e desenvolvimento de programas de promoção de saúde nas 

escolas de educação básica. 
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Resumo: 

A formação em Ciências da Nutrição na Universidade do Porto apresentou desde sempre uma 

componente relacionada com a comunicação, quer de forma direta ou indireta, evidenciando a 

importância atribuída à necessidade de capacitar os futuros profissionais de saúde para a 

intervenção no espaço público. No entanto, a integração das ciências da comunicação na 

formação dos Nutricionistas tem sido alvo de um percurso irregular, característico de duas 

ciências em franca evolução, refletindo ainda as enormes transformações sociais e tecnológicas 

nas sociedades contemporâneas e os desafios que se colocam à atuação do Nutricionista. 

No sentido de uniformizar as competências nesta área foi criada em 2007/2008 a Unidade 

Curricular (UC) de Comunicação na FCNAUP, a única instituição pública a formar 

Nutricionistas em Portugal, sendo lecionada no 2º semestre do 1º ano. A UC tem como 

objetivos capacitar os futuros profissionais para a produção e divulgação científica na área das 


