
 

1670 

 

Construção Curricular em Curso de Graduação no Campo da Saúde: desafios 

cotidianos1 

 

Adriana Katia Corrêa 
Maria Conceição Bernardo de Mello Souza 

Maria José Clapis 
Universidade de São Paulo.Brasil 

adricor@eerp.usp.br 
 

A construção e o desenvolvimento do currículo: um desafio para a educação superior 
Relato de experiência 

Currículo, formação de professores, saúde 
 

 

Resumo 
Como professoras e participantes do processo de gestão pedagógica de um Curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, temos vivenciado o desafio de acompanhar a 

construção e o desenvolvimento curricular deste curso, desde 2006, na Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – Brasil. A proposta deste currículo é construir um 

percurso que possibilite a formação de um profissional que, além de atuar nos serviços de saúde, 

seja professor dos cursos de educação profissional técnica de nível médio (cursos de formação das 

demais categorias profissionais – auxiliares e técnicos de enfermagem) e profissional que promove 

ações educativas de promoção de saúde na educação básica (ensino infantil, fundamental e médio), 

articulando conteúdos e práticas da saúde e da educação, na perspectiva de contribuir para a sua 

transformação. Oobjetivo deste estudo é refletir sobre o desenvolvimento curricular deste curso, 

apontando os desafios que estão cotidianamente presentes para a construção de uma formação 

política, técnica e ética do enfermeiro professor, no atual contexto de saúde e de formação de 

trabalhadores da saúde/enfermagem no Brasil. Alguns dos desafios referem-se a aspectos como: 

articular as atuais políticas do ensino de graduação, considerando também as especificidades do 

campo da saúde e da formação de professores no Brasil, com as condições concretas do trabalho 

docente no contexto da Universidade; construir cultura de trabalho coletivo que possibilite 

processos de gestão de curso e de formação potencializadores de relações democráticas; viabilizar 

ações favorecedoras da formação crítico-reflexiva e compromissadas com o desenvolvimento 

social, transcendendo a formação meramente técnica. Tratam-se, pois, de amplos desafios que 

implicam em permanentes confrontos e negociações entre os distintos sujeitos envolvidos, o que se 

relaciona à compreensão do currículo como construção histórica, permeada de valores, que se 
                                                           
1Este trabalho é parte do Projeto “A formação de professores no contexto do SUS: políticas, ações e 

construção de conhecimento”, inserido no Programa “Pró-EnsinonaSaúde”/CAPES/Brasil – 2037/2010. 
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reconstrói cotidianamente em uma complexa trama de relações essencialmente político-sociais e 

culturais. 

 

 

Abstract 
As professors and participants of the educational management process of the Bachelor’s 

Degree on Nursing, it was possible to experience the challenge of monitoring the curricular 

development of this course, since 2006, at the Nursing School of RibeirãoPreto, in the University 

of São Paulo - Brazil. The purpose of this curriculum is to build a way in order to allow the 

formation of a professional who, besides working in health services, can be a teacher of technical 

education programs, in the high school (training courses of other professional categories, 

nursingassistants and technicians).Also, a professional that promotes educational activities on 

health promotion, in the primary education (kindergarten, elementary and high school), articulating 

contents and practices of health and education in order to contribute to his transformation. The aim 

of this study is to discuss the curricular development of this course by pointing out the challenges 

that are present on a daily basis for the construction of an ethical, technical and political training, in 

the current health context, and the workers’ training on health/nursing, in Brazil.  Some of the 

challenges are related to aspects such as the articulation of current policies, in the undergraduate 

teaching, and also, considering the specificities of the health area and teachers’ training, in Brazil, 

with the concrete conditions of the teachers' work, at the University context.Also, the construction 

of the collective work culture that enables the processes of training and course management in 

order to strengthen the democratic relations, facilitate actions favoring the critical-reflective 

training, committed to the social development and transcending the merely technical training. 

Therefore, these are broad challenges involved in permanent confrontation and negotiation among 

the different actors involved, which relates to the curriculum understanding as a historical 

construction, imbued with values that reconstruct daily in a complex web of essentially political, 

social and cultural relationships.  

 

 

Introdução 
Desde 2006, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo / 

Brasil implementa o Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem, com 50 vagas, 

desenvolvido em 4440 horas, no período de cinco anos. A proposta curricular é construir um 

percurso que possibilite a formação de um profissional que, além de atuar nos serviços de saúde, 

seja professor dos cursos de educação profissional técnica de nível médio (cursos de formação das 
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demais categorias profissionais – auxiliares e técnicos de enfermagem) e profissional que promove 

ações educativas de promoção de saúde na educação básica (ensino infantil, fundamental e médio).  

Tanto no campo da saúde como na educação, especificamente no que se refere à formação de 

professores, no Brasil, desde a década de 90, no processo de redemocratização do país, têm havido 

propostas de mudanças políticas e legais que trazem demandas para a reorganização dos currículos 

nos cursos de graduação. 

Em relação ao campo da saúde, desde a implementação do Sistema Único de Saúde, no final 

da década de 80, vem sendo discutida a necessidade de serem construídas mudanças na atuação do 

profissional da saúde, tendo em vista a implementação de ações resolutivas, centradas nas 

necessidades de saúde de usuários, família e comunidade, tomados como sujeitos partícipes dessas 

ações. 

A atuação na docência em educação profissional em enfermagem segue diretrizes político-

legais que demandam a formação pedagógica dos profissionais enfermeiros. Tal formação para a 

docência, no âmbito da graduação, ocorre por meio dos cursos de licenciatura que também, por sua 

vez, organizam-se a partir de políticas e legislações específicas do campo da saúde/enfermagem e 

da educação (formação de professores). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do enfermeiro (Brasil, 2001) 

apontam:“a formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização 

do atendimento”. Para tal, é indicada a construção de perfil profissional generalista, crítico-

reflexivo e com senso de responsabilidade social, compromisso com a cidadania e com a promoção 

da saúde integral do ser humano.A formação de professores em cursos de licenciatura, em nosso 

contexto,por sua vez, por meio das Resoluçõesnacionais específicas (Brasil, 2002 a e2002 b), bem 

como do Programa de Formação de Professores (USP, 2004)vem se norteando, dentre outros 

aspectos, pela proposta de construção de cursos que articulem a formação específica com a 

formação pedagógica, ao longo do processo formativo, bem como a teoria com a prática, 

considerando o princípio metodológico da ação-reflexão-ação.  

Assim, a construção curricular do curso em foco apresenta importantes desafios, 

considerando os contextos da saúde e educação, da formação de professores para a educação 

profissional em enfermagem e da instituição universitária no Brasil.Cabe ainda ressaltar a 

complexidade inerente ao próprio currículo, seja em relação às dimensões organizacional ou das 

práticas pedagógicas, sendo currículo neste texto apreendido para além da racionalidade técnica, 

como 
“[...] equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo, num dado 

momento, enquanto que através dele se realizam os fins da educação [...]. Por isso, querer 
reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática técnica de instrumentar o currículo 
supõe uma redução que desconsidera os conflitos de interesses que estão presentes no mesmo 
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[...] é uma opção historicamente configurada que se sedimentou dentro de uma determinada 
trama cultural, política, social e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que 
é preciso decifrar [...]” (Sacristán, 2000, P.17). 

 

O objetivo deste estudo é refletir sobre o desenvolvimento curricular deste curso, apontando 

os desafios que estão cotidianamente presentes para a construção de uma formação política, técnica 

e ética do enfermeiro professor, no atual contexto de saúde e de formação de trabalhadores da 

saúde/enfermagem no Brasil. 

 

 

Construção curricular do Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem/USP: alguns desafios cotidianos 
É nítido que as atuais políticas do ensino de graduação, considerando também as 

especificidades do campo da saúde e da formação de professores no Brasil trazem demandas para o 

professor: trabalhar em perspectiva crítico-reflexiva, extrapolando a dimensão técnica da formação, 

privilegiando estratégias promotoras de articulação teoria-prática, construindo relações 

democráticas com os sujeitos do processo ensino-aprendizagem implicam em envolvimento efetivo 

com o ensino de graduação, bem como a necessidade de formação permanente que também facilite 

as práticas de acompanhamento curricular. 

Na atualidade, apontar o envolvimento efetivo com o ensino de graduação como 

problemática a ser desafiada relaciona-se à valorização mais significativa do envolvimento com a 

pesquisa em detrimento ao envolvimento com as atividades de ensino propriamente ditas, o que já 

vem sendo temática muito discutida na literatura nacional e internacional (Zabalza, 2004; 

Sguissardi& Júnior, 2009; Cunha, 2006; Almeida, 2012). 

Construir e acompanhar o desenvolvimento curricular de um curso, por outro lado, vem 

sendo apontado na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao ser indicada a 

necessidade de construção coletiva dos projetos político pedagógicos, o que pressupõe a atuação 

dos professores como co-partícipes de um projeto de formação negociado e fundamentado nos 

preceitos político-legais e em referenciais teóricos que, em última instância, buscam atender às 

demandas sociais.Todavia, tal construção coletiva encontra obstáculos no contexto universitário 

tendo em vista a ideia anteriormente comentada. Como comenta Cunha (2010), a investigação, 

valorizada como requisito fundante da profissão universitária regula o tempo, a dedicação e o 

estímulo dos docentes, o que atinge o desenvolvimento dos currículos e as práticas de ensinar e 

aprender. Além disso, a docência em geral, no contexto da universidade é ação solitária e, tendo em 

vista uma suposta autonomia, ocorrem poucas situações de partilhas de experiências pedagógicas 

entre os docentes. 
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Nesse contexto, há muita perda do potencial formativo que os espaços coletivos podem 

agregar, uma vez que concordamos com a ideia que os professores adquirem conhecimentos e 

estratégias por meio de sua participação no processo de desenvolvimento do currículo. Isso supõe  

que os professores estejam cientes das posições dos demais membros da instituição, das suas 

experiências e implica participar no grupo e analisar problemas. Desse modo, a formação de 

professores e o aperfeiçoamento curricular são indissociáveis (Muñoz, 2013). 

Como professoras, inseridas nos processos de gestão curricular do curso em foco, é 

extremamente desafiante propor trabalho coletivo que aglutine esforços e negocie diversidades de 

concepções e interesses, uma vez que o trabalho grupal em perspectiva democrática demanda árduo 

exercício de escuta, diálogo, compartilhamento e negociação, trabalho esse muitas vezes oprimido 

pela rígida estrutura hierárquica que mantém as relações de poder inalteradas. Nesse contexto, é 

essencial considerar a dimensão politica do currículo, sendo política compreendida como conjunto 

de ações que são empreendidas por um ou mais “agentes” ou “instâncias”, com a intenção de 

manter ou adquirir poder na defesa de seus interesses em relação a outros que os consideram 

ameaçadores para que sejam atingidos os seus próprios interesses (Llavador, 2013). 

Nessa “arena”,  na trama curricular cotidiana no contexto deste curso cujos objetivos de 

formação transitam na confluência das áreas da saúde e da formação de professores, no contexto 

universitário, vivencia-se ainda o desafio de transcender a formação meramente técnica em prol da 

formação crítico-reflexiva, facilitadora do desenvolvimento de compromisso social.  

 

    

Considerações finais 
Refletir acerca da própria experiência de acompanhamento do desenvolvimento curricular 

deste curso faz emergir a compreensão de que o currículo prescrito e o realizado representam o que 

é possível nesse contexto, uma vez que no campo político-social, nos processos de organização 

curricular e nas práticas pedagógicas cotidianas estão presentes a diversidade de concepções e 

interesses dos distintos sujeitos e instâncias em permanente movimento que, para ser 

compreendido, demanda “leitura” do contexto, das entrelinhas, do dito e não dito. Leitura essa 

sempre provisória e parcial, mas imprescindível se a intenção for a construção de um projeto de 

formação coletivo, sintonizado às demandas sociais do campo da saúde/enfermagem e que 

incorpore os conhecimentos de diversos campos de saber necessários para a construção de 

“formação integral”. 
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