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CURRICULO INTEGRADO NO ENSINO SUPERIOR: 
IMPLANTAÇÃO EM UM CURSO DE ENFERMAGEM 
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Resumen 
Discutir la integración curricular en la educación superior se refiere a la posibilidad de 
que el tema trae para la superación de la dicotomía teoría-práctica y para una mayor 
comunicación entre los conocimientos. Estudio reflexivo, cualitativo y exploratorio que 
contextualiza la discusión de una investigación de doctorado en desarrollo. Reflexiona 
sobre el disciplinamiento de los saberes a partir del siglo XVIII, los desafíos para la 
interdisciplinariedad y para la implementación del currículo integrado. Los resultados 
apuntan a un intento de superar la fragmentación curricular instalada, la búsqueda por 
una formación apoyada en el diálogo de las diversas áreas de los saberes y respaldada 
por el paradigma integrador presente en las Directrices  Curriculares Nacionales del 
Brasil. 
 
Resumo 
Na presente comunicação se discute a integração curricular no ensino superior 
destacando a possibilidade que o tema traz para a superação da dicotomia teoria-
prática e para uma maior comunicação entre os conhecimentos. Estudo reflexivo, 
qualitativo e exploratório que contextualiza a discussão de uma pesquisa de doutorado 
em desenvolvimento. Reflete sobre o disciplinamento saberes a partir do século XVIII, 
os desafios para a interdisciplinaridade e para implementação do currículo integrado. 
Os resultados apontam para a tentativa de superação da fragmentação curricular 
instalada, a busca por uma formação amparada no diálogo das diversas áreas dos 
saberes e respaldada pelo paradigma integrador presente nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Brasil. 
 
Introducción 
A ordenação do conhecimento com base em disciplinas se constituiu como reflexo de 

valores sociais prevalentes ao longo do tempo, buscando organizar o ensino e a 

compreensão dos fatos. Com o tempo, as disciplinas tornaram-se não só um meio 

cômodo de dividir os conhecimentos em partes, como se constituíram na base sobre a 

qual são organizadas experiências de ensino e pesquisa, representando a espinha 

dorsal do sistema escolar. Trata-se de um contexto revestido pela influência da 

estrutura política e econômica, no qual o sistema educativo produz o que se pode 

chamar de as regras do jogo de uma instituição de ensino. Este tipo de regulação geral 

pode ser visto, por exemplo, nas Diretrizes Curriculares Nacionais brasileiras que 

seguem influências de fatores culturais, sociais, políticos e econômicos da sociedade. 
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Este estudo reflete sobre a delimitação dos saberes a partir do século XVIII, os desafios 

para o currículo integrado e contextualiza a discussão de um estudo de doutorado. 

 

Marco teórico 
O século XVIII representa para Foucault (1999) uma época que passou a influenciar a 

organização dos saberes nos períodos subsequentes. O Estado começa a intervir direta 

e indiretamente no processo de organização dos saberes com base em quatro 

procedimentos, a saber: eliminação e desqualificação de saberes considerados inúteis 

e economicamente dispendiosos; normalização dos saberes entre si, derrubando as 

barreiras do segredo e das delimitações geográficas e técnicas, tornando-os 

intercambiáveis; classificação hierárquica dos saberes com definição do que é saber 

especifico ou geral, bem como daquilo que é diretriz de saber ou saber subordinado; 

centralização piramidal que permite o controle dos saberes, possibilitando transmitir a 

um só tempo de baixo para cima os conteúdos dos saberes, e de cima para baixo as 

organizações gerais que se quer prevalecer.A universidade passou a exercer o papel de 

seleção dos saberes, da qualidade e da quantidade, a constituição de uma espécie de 

comunidade científica com estatuto reconhecido e com organização de consenso. Fora 

das universidades, ou seja, fora dos organismos oficiais de ensino e pesquisa, o saber é 

considerado selvagem e, automaticamente, desclassificado. 

Nesse contexto, emerge a discussão sobre currículo e, para sistematiza-la, devemos 

considerar a prática a que se refere, sendo esta uma realidade previamente definida 

através de elementos políticos, econômicos e didáticos, sobre os quais se constroem 

as crenças, os valores e as teorias. Para Sacristán (2000, p.13) “é necessária certa 

prudência inicial frente a qualquer colocação ingênua de índole pedagógica que se 

apresente como capaz de reger a prática curricular ou, simplesmente, de racionalizá-

la”.Para Fazenda (1993), com o passar do tempo, a evolução dos fenômenos sociais e 

naturais fizeram surgir novas disciplinas a partir da realidade estudada e a passagem 

do conhecimento desembocou na disposição metódica dos estudos e das pesquisas 

através das disciplinas científicas que foram se estabelecendo. Com isso, se constituiu 

os mitos da supremacia de uma disciplina sobre a outra, alimentadas pela necessidade 

de preservar o status e o poder adquiridos. Inevitavelmente, consolidam-se as 

muralhas que delimitam os espaços de atuação de cada disciplina, comprometem-se a 

comunicação entre elas e passa-se a trabalhar cada vez mais de forma parcelada e 

fragmentada. Nesse contexto, Veiga-Neto (2009) mostra que no cenário brasileiro, nos 

último 30 anos, surgiu um movimento pedagógico denominado movimento pela 

interdisciplinaridade que concretiza em seu horizonte a integração entre os saberes, 

resultando em novos arranjos curriculares e novas maneiras de trabalhar os conteúdos 

disciplinares. 

Considerando-se o contexto social de atuação das universidades, percebe-se que as 

respostas às demandas existentes necessitam ocorrer a partir de um esforço 

interdisciplinar. Contudo, tal esforço pode estar atrelado também ao caráter político 

em que tais instituições encontram-se inseridas, no caso do Brasil destacamos as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de 

saúde, em particular a de Enfermagem (Brasil, 2001), trouxeram mudanças 
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significativas para o ensino no Brasil. O documento defende um projeto político 

pedagógico que fomente o professor como mediador do processo de 

ensino/aprendizagem, possibilitando ao discente uma formação integral através da 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.  

Sobre o currículo, as Diretrizes versam que se devem garantir os itens perfil, 

habilidades, competências e conteúdos, de modo a considerar a inserção institucional 

do curso, a flexibilidade individual dos estudos e os requerimentos, demandas e 

expectativas do setor saúde regional. No que refere à estrutura do curso, ressaltamos: 

“Art. 14. [...] II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, 

permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; IV - 

os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 

pluralidade no currículo” (Brasil, 2001, p. 5-6). 

Após a implementação das Diretrizes ficou evidente a busca de reestruturações e 

ajustes pelos quais tiveram que passar as instituições de ensino na busca para se 

adequarem a tais normatizações. As novas perspectivas educacionais fizeram surgir 

uma nova cultura educacional para a enfermagem, pois instituiu no processo 

estratégias para o desenvolvimento de novas habilidades intelectuais, promovendo o 

exercício da crítica, da criatividade e do diálogo. 

 

Metodología 
Tratou-se de um estudo qualitativo com abordagem exploratória, pois propôs desvelar 

o processo de planejamento e implementação do currículo integrado em um Curso de 

Graduação em Enfermagem no Estado da Bahia, Brasil. As técnicas e/ou instrumentos 

eleitos para contemplar os objetivos foram: análise documental do projeto 

pedagógico, memoriais, programas de aprendizagem e atas/registros dos encontros de 

planejamento do currículo integrado. 

 

Resultados 
Com base nos documentos avaliados, constatou-se no final do segundo semestre 

letivo/2007 o início do processo de sensibilização dos gestores acadêmicos e 

coordenadores de curso para a proposta curricular integrada na Instituição de Ensino 

Superior (IES) investigada. O processo iniciou-se com seminários que tratavam do tema 

“planejamento de reengenharia curricular” e objetivava difundir a discussão entre os 

responsáveis pelas ações acadêmicas da instituição e dos cursos da saúde. 

Posteriormente, ao longo do primeiro semestre/2008, sucederam-se encontros 

periódicos para aprofundamento e capacitação dos gestores acadêmicos, 

coordenadores de curso e professores em relação ao tema currículo integrado. Das 

capacitações, estas tratavam de aspectos didático, pedagógico, legislativos, mercado 

de trabalho, construção e operacionalização da proposta curricular integrada no 

ensino superior etc., abrangendo questões como: “Matriz Integrativa: desafios e 

avanços”, “Conceituação dos elementos do Currículo Integrativo: área curricular, área 

de estudo, módulos, eixos integrativos”, “O conteúdo como foco”, “A função da 

metodologia”, “O processo de acompanhamento ou avaliação” etc. No processo de 

capacitação a abordagem estava voltada a concepção de currículo integrado, no 
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dirimir dúvidas e instrumentalizar os integrantes para a empreitada de construção da 

proposta em cada curso. A assessoria externa conduziu as discussões e debates, ora 

com a participação de todos os representantes da instituição, ora em grupos menores 

geralmente agrupados por professores e áreas afins.  

No campo da reestruturação curricular e construção da estratégia integrada em cada 

curso, os trabalhos voltaram-se para: estudo da matriz curricular e análise dos 

conteúdos das disciplinas lecionadas; leitura, análise e reestruturação do perfil 

profissiográfico; construção de mapas conceituais; construção dos eixos e módulos dos 

cursos; construção dos Programas de Aprendizagem dos componentes curriculares e 

dos módulos; definição de estratégias de ensino e instrumentos de avaliação 

integrativos; construção da representação gráfica da matriz e do “Guia de estudos 

integrativos” para ser entregue e trabalhado com os alunos. Tratou-se de uma etapa 

exaustiva, por ser uma experiência nova para todos os participantes, em que as ideias 

e sugestões enunciadas precisavam ser amplamente discutidas para sua consolidação 

e encaminhamentos. Percebemos que o planejamento do currículo integrado foi 

conduzido com a perspectiva de considerar dois fatores: a perspectiva integradora e a 

abordagem tradicional. Assim, no segundo semestre/2008 foi implementado aos 

alunos ingressantes do curso a abordagem integradora, a qual caminhava lado com a 

tradicional - dos alunos que haviam ingressado previamente, seguindo o requisito da 

legislação educacional que orienta a não modificar a matriz curricular dos alunos 

durante o seu desenvolvimento. Foi observado ainda no inquérito documental, que no 

período de implantação da proposta integradora, a IES desenvolveu momentos de 

socialização das experiências de currículos integrativos, como forma de potencializar 

as vivências exitosas, superar as dificuldades que se apresentavam ao longo do 

processo e revisar os Programas de Aprendizagem.  A partir de 2009 a IES deixou de 

ter as contribuições da assessoria externa, por motivos não identificados no inquérito 

documental. A esse respeito, a análise avaliativo-compreensiva denota a existência de 

perdas ao processo de desenvolvimento da proposta como idealizada, tendo em 

observância a rotatividade de assessores acadêmicos, coordenadores de curso e 

professores. Ao longo dos anos de 2009 a 2012, notamos que as discussões e os 

debates sobre o tema currículo integrado foram diminuindo gradativamente, sendo 

destacados apenas a continuidade de implantação da proposta em cada um dos 

semestres. 

 

Conclusiones 
Pensar um currículo que atenda a legislação em vigor bem como questões 

mercadológicas amplas e globalizadas nos conduz a pensar em uma proposta 

curricular flexível, aberta, que valoriza a coletividade e nela se estabelece. Essas 

perspectivas trazem à tona a necessidade de repensar não só os cursos, mas toda a 

estrutura das instituições de ensino que influenciam diretamente na concepção e na 

forma como são concebidos e desenvolvidos os currículos. 

Assim, a analise preliminar dos resultados obtidos e considerando o ensino e o 

currículo como um processo de construção social na prática, a mediação dos 

fenômenos curriculares possuem motivações diversas que passam pela 
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profissionalização dos docentes, orientações didático-pedagógicas, influencias da 

tradição, características organizacionais das instituições de ensino, legislação em vigor 

etc.  

Sob esse ângulo, entendemos que a implantação de uma nova ideia e sua assimilação 

passa pelo processo de adaptação interna dos sujeitos envolvidos, demandando tempo 

e trabalho continuado de formação e construção coletiva para que o ‘novo’ possa ser 

compreendido e incorporado à vivencia na prática dos sujeitos. 
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