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Resumo  
Este trabalho busca analisar o processo de ensino-aprendizagem na universidade, no 

contexto de pequenos grupos e experiências no campo de prática profissional – aspectos integrantes 

da proposta de currículo integrado adotada no Curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem, no qual este estudo se realiza. Este trabalho fundamenta-se na abordagem histórico-

cultural, que considera o sujeito como ser social, que se constitui a partir das experiências concretas 

que vivencia, apropriando-se dos significados culturais que ali circulam. A pesquisa, longitudinal,  

tem como sujeitos cinquenta alunos do curso citado, dos quais estão sendo analisados relatos sobre 

sua trajetória escolar e sobre sua formação, produzidos no início do curso e ao final de cada um dos 

cinco anos letivos, frequentados pelos alunos. O material foi submetido à Análise de Enunciação de 

Bardin, considerando que na produção da palavra se elaboram os sentidos e significados, operando-

se transformações. Envolve a análise da lógica que estrutura os textos, do estilo, e dos elementos de 

figura de retórica utilizados, buscando explicitar os significados que sustentam essa construção. 

Associa-se a essa análise os dados referentes ao perfil destes alunos. Os resultados apontam para a 

consciência do processo de formação em docência, que se dá conjuntamente à formação do 

enfermeiro; para o impacto das experiências no campo da prática profissional; e para as 

transformações nas concepções de saúde e de educação. Os relatos explicitam aspectos do percurso 

http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/524/256/


 

1965 

 

de aprendizagem, mostrando a importância da investigação do processo de formação dos alunos. 

Este estudo traz contribuições para o conhecimento sobre o processo ensino-aprendizagem no 

ensino superior, sobre como o estudante se constitui como enfermeiro professor nas diversas etapas 

da trajetória escolar e de vida por ele relatadas, e como faz apropriações de conhecimentos a partir 

das experiências e vivências propostas pelo curso. (Esta pesquisa teve apoio do CNPq e Projeto 

Pró-Ensino na Saúde/CAPES). 

 

 

Abstract 
The aim of this paper is to analyze the teaching-learning process in the university. We 

departed from the study of small groups and their experiences in the field of professional practice, 

which are part of the integrated curriculum the Nursing course. This study employs social-historical 

reference, which sees the students' participation in social activities as a principle of development 

orientation. This reference also integrates individual, social and cultural aspects in the subject's 

formation. The aim of this study is to investigate testimonials produced by undergraduate students 

in the process of their formation as a subject and nursing teacher. Bardin's theories in the subject of 

thematic analysis were used in this study, which selected a longitudinal sample of a group of fifty 

undergraduate students in the teacher training program in the Nursing school. Their testimonials 

and experiences throughout the course were analyzed periodically, term by term. The following 

themes were clear in the data analyzed: awareness of process of teaching formation, alongside with 

the Nursing formation; the impact of experiences in the field of professional practice; changes in 

the conceptions of health and education.  The results show students acquired experience, attributing 

a variety of different meanings to it. Their testimonials disclose aspects of the learning process, 

highlighting the importance of investigation of the learning process of Nursing students. Such 

investigation expands not only the understanding of development of the professional formation, but 

the understanding of the subject's formation itself. This study brings important contribution to 

teacher training in Nursing, enriching the discussion about the health professional we wish to form. 

(This research was supported by CNPq and Projeto Pró-Ensino na Saúde/CAPES). 

 

 

Introdução 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de ensino-aprendizagem na 

universidade, no contexto de pequenos grupos e experiências no campo de prática profissional – 

aspectos integrantes da proposta de currículo integrado adotada no Curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, EERP/USP, Brasil, no qual este estudo se realiza. Este trabalho fundamenta-se na 
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abordagem histórico-cultural, que considera o sujeito como ser social, que se constitui a partir das 

experiências concretas que vivencia, apropriando-se dos significados culturais que ali circulam.  

O curso de Licenciatura em Enfermagem é um espaço privilegiado para a apropriação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que serão importantes no exercício da futura profissão desse 

aluno - enfermeiro professor competente na assistência e na docência - como também são 

elementos constitutivos do sujeito que vivencia esse processo.  

 

 

Metodologia 
Segundo Vygotsky (1984, 1993) a maneira de se colocar os problemas de pesquisa exige 

adequação e criação de métodos de investigação e análise, próprios para aquele problema, e com o 

olhar embasado no referencial teórico adotado. O autor propõe que estudos sobre os fenômenos 

humanos devem ser feitos enfatizando-se seus processos de transformação e mudança, e não 

somente os produtos acabados. Assim, a teoria de Vygotsky dá um suporte teórico e metodológico 

para as pesquisas realizadas nessa área, enfatizando-se o sujeito em sua totalidade e valorizando-se 

suas experiências sociais. 

Este trabalho faz parte de uma proposta de pesquisa mais ampla, qualitativa, desenvolvida 

em cinco anos, com o objetivo de apreender os processos de construção das concepções dos alunos 

sobre sua formação em enfermeiro professor, e como tais se relacionam com as disciplinas ou 

unidades trabalhadas durante o curso. Trata-se de um estudo longitudinal, realizado com uma turma 

do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, que 

considera tanto o percurso escolar pregresso dos alunos, como suas experiências no decorrer de 

cada etapa do Curso.  

Foi solicitado aos alunos no início do 1º ano que escrevessem um relato sobre “Minha 

trajetória escolar até chegar ao curso de Licenciatura em Enfermagem”. Ao final do primeiro, 

segundo, terceiro, quarto e quinto ano, com estes mesmos alunos, repete-se o procedimento, com a 

seguinte proposta de relato: “Como este ano do curso contribuiu para minha formação como futuro 

enfermeiro professor”. Os relatos são submetidos à análise de enunciação, proposta por Bardin 

(2004), que aliada à abordagem histórico-cultural de Vygotsky, visa apreender os diferentes 

significados e sentidos que se evidenciam nas narrativas.  

Participaram da pesquisa 50 alunos, preenchendo um questionário para caracterização de 

perfil e elaborando os relatos, sendo que nem todos os fizeram em todos os anos em que foram 

solicitados, tendo sido concluída a coleta com 205 relatos.  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, atendendo os preceitos éticos e o rigor científico. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos alunos após as devidas explicações.  
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Os textos produzidos pelos alunos foram submetidos a uma leitura exaustiva, buscando-se 

apreender os significados e sentidos atribuídos por eles à sua formação como enfermeiro professor, 

identificando os temas que compõem a ideia de saberes pedagógicos e específicos, bem como 

elementos que permitissem apreender o próprio processo de ensino-aprendizagem desses alunos.  

Neste curso de Licenciatura os alunos têm disciplinas ligadas à educação e enfermagem, bem 

como imersão em Instituições de Saúde, desde o início do curso. As imersões nas escolas começam 

a partir do segundo ano, embora tenham disciplinas voltadas para esse olhar desde o primeiro ano. 

A enfermagem possui um campo profissional bem definido para os enfermeiros, o que dá ao curso 

de licenciatura certas especificidades em relação aos demais cursos de licenciatura.  

A caracterização dos sujeitos desta pesquisa aponta que dos 50 estudantes, 42 são mulheres e 

8 são homens, com idades entre 17 e 33 anos, sendo que 88% têm entre 18 e 24 anos. Do total, 

66% estudaram só em escolas públicas. Sobre a escolaridade dos pais, 18% têm superior completo 

e as mães, 28%. Quanto à renda familiar, predominam as faixas entre 3 a 10 salários mínimos 

(56%) e de até 3 salários (28%).  

As maiores porcentagens encontradas sobre atividades profissionais das mães dos alunos 

são: 32% não exercem atividade fora do lar, 18% desenvolvem atividades profissionais ligadas à 

enfermagem, seja como auxiliar, técnica ou enfermeira, 8% são professoras e 8% são empregadas 

domésticas. Esta situação mostrou-se particularmente interessante no momento de contextualizar as 

redações dos alunos, apontando relações possíveis entre a vivência familiar, a opção pelo curso de 

Licenciatura em Enfermagem, e o próprio movimento dos alunos de apropriação dos significados. 

 

 

Resultados e Discussão 
Os diferentes sentidos e significados atribuídos a estas vivências foram se evidenciando nos 

modos da escrita apresentada.  

Os nomes dos alunos apresentados são fictícios, e as idades são as que os sujeitos tinham no 

momento do ingresso no Curso. O termo Relato 1 representa a produção feita ao ingressar no curso, 

Relato 2 ao final do 1o ano, e assim por diante, até Relato 6, elaborada no final do 5o e último ano 

de curso.  

Da análise dos relatos foram identificados os temas: consciência da formação em docência, 

que se dá paralela à formação do enfermeiro; impacto das experiências no campo da prática 

profissional; e transformações no modo de ver a saúde e o ensino. 

1 - Consciência do processo de formação em docência, conjuntamente à formação do 

enfermeiro 

Relato 1 - No terceiro colegial eu pensei em mil possibilidades de profissão, porém não 

passei e fiz 2 anos de cursinho. (...) Até que resolvi prestar na USP licenciatura em Enfermagem. 
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Foi uma decisão ao acaso. (...) Queria ser psicóloga e agora vou ser enfermeira, no fim, estou 

adorando o curso e percebo que levo muito jeito para dar aula. 

(ANETE, 19 anos, branca, solteira, EM em escola particular; mãe desempregada com ES 

completo, pai autônomo com ES incompleto, renda familiar de até 3 salários) 

Relato 1 - Prestei o vestibular e aqui estou; a princípio minha escolha pelo curso foi (...) 

principalmente por ser enfermeiro licenciado, com a oportunidade de estar trabalhando na 

educação e formação de nossos auxiliares e técnicos de enfermagem; pessoas que realmente estão 

no cuidado diário com os usuários, os pacientes, e acompanham a evolução. Acredito que a 

Licenciatura em Enfermagem forma os futuros educadores em saúde, e a oportunidade de formar e 

modificar opiniões é surpreendente, enriquecedora. 

(SIMONE, 33 anos, parda, solteira, EM em escola pública, mãe auxiliar de enfermagem com 

EF até 8ª série, pai contabilista com Sup incompleto, renda familiar de até 3 salários) 

Silva, Rivas e Matos (2006) apontam que nos cursos de formação inicial de professores tem 

tradicionalmente predominado a prática de se acrescentar disciplinas pedagógicas ao currículo dos 

cursos de bacharelado. Os autores destacam que essa concepção é um equívoco, assinalando que 

“pensar a formação de professores hoje vai muito além de oferecer a um licenciando algumas 

disciplinas pedagógicas, ao final de seu bacharelado” (p.2). O entrelaçamento apresentado nos 

relatos permite antever esta possibilidade de uma formação que contempla ambos aspectos: 

formação do enfermeiro e do docente, de forma mais articulada, desde o início do curso. 

2 - Impacto das experiências no campo da prática profissional 

Relato 3 - Esse ano pude ter contato com a educação através de nossas idas às escolas de 

educação básica. Pude fazer correlações com teoria e prática nesse cenário, a oportunidade de 

realizar atividades com alunos com base na promoção de saúde muito acrescentou à minha 

aprendizagem e ampliou minha visão sobre educação em saúde. Vejo que esse ano pude me 

encontrar enquanto uma discente de licenciatura, o que contribuiu ainda mais para minha 

formação profissional. 

(ANA, 19 anos, branca, solteira, EM em escola pública, mãe do lar, com EF até 4ª série, pai 

autônomo com EF até 4ª série, renda familiar de até 3 salários) 

Relato 3 - Tivemos a oportunidade de vivenciar pela primeira vez um estágio voltado para a 

Ed. básica, o que me trouxe grande aprimoramento da visão do enfermeiro licenciado, pois por 

mais que imaginasse nossa atuação, não sabia de fato quão abrangente ela é. 

(ANGELA, 18 anos, branca, solteira, EM em escola particular, mãe do lar, com EM 

incompleto, pai zelador com EF até 8ª série, renda familiar de 3 a 10 salários.) 

 Para Vygotsky (1984) toda aprendizagem ocorre tendo por base as relações sociais 

concretas, e o papel do outro é fundamental nesse processo. A vivência num espaço profissional 
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real torna-se importante elemento para as construções e exercícios de articulação entre os aspectos 

teóricos e práticos trabalhados no curso, como se observa nas falas dos alunos 

3 - Transformações nas concepções de saúde e de educação 

Relato 2 - Portanto, concluo esse primeiro ano com um conceito saúde-doença mais amplo 

do que aquele de quando entrei – apenas ausência de doença – mas sim, podendo relacionar 

aspectos físicos, sociais e econômicos dos usuários. (…) O conhecimento de referenciais teóricos e 

discussões nos grupos foram fundamentais, uma vez que abordaram temáticas como Promoção de 

Saúde, relação professor aluno, metodologias ativas, planejamento – que considero essencial para 

minha atuação profissional. 

(CLARA, 18 anos, branca, solteira, EM em escola pública, mãe com EM completo, pai com 

Superior completo, renda familiar de 3 a 10 salários) 

Relato 6 - Quando paro para pensar e olho para traz, vejo que a graduação me 

transformou, isto é, em relação à mudança de visão de mundo, de postura, pensamentos e 

discernimento; isso porque aprendi a expor minhas opiniões, não ter medo ou vergonha de falar o 

que penso, respeitar as diferenças, ter empatia e valorizar o outro. 

(VERA, 24 anos, branca, solteira, EM em escola pública, mãe com EF completo, pai com 

EM completo, renda familiar de 3 a 10 salários 

Estudos sobre os modos de aprender e ensinar e sobre o papel de mediador do professor 

nesse processo, fundamentados nos princípios de Vygotsky, apontam para a articulação dos 

processos internos e externos na apropriação dos significados culturais pelo indivíduo. Segundo 

Rieber e Robinson (2004), para Vygotsky a participação do aluno em atividades sociais 

colaborativas são como um princípio orientador do desenvolvimento, pois supõe os processos 

mentais e práticos do sujeito funcionando como uma unidade.  

Tal referencial teórico vem sustentar, assim, as questões decorrentes neste momento de 

implantação de uma nova forma de trabalho escolar, que pretende enfatizar o ensino em pequenos 

grupos, pelo trabalho e pela realidade social em que se insere e, consequentemente, valorizando a 

aprendizagem colaborativa neste contexto.   

 

 

Conclusão 
Os resultados apontaram para a consciência do processo de formação em docência, que se dá 

conjuntamente à formação do enfermeiro; para o impacto das experiências no campo da prática 

profissional; e para as transformações nas concepções de saúde e de educação. Os relatos 

explicitam aspectos do percurso de aprendizagem, mostrando a importância da investigação do 

processo de formação dos alunos. Este estudo traz contribuições para o conhecimento sobre o 

processo ensino-aprendizagem no ensino superior, sobre como o estudante se constitui como 
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enfermeiro professor nas diversas etapas da trajetória escolar e de vida por ele relatadas, e como faz 

apropriações de conhecimentos a partir das experiências e vivências propostas pelo curso.  
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Resumen 
La organización de un currículo de ciencia supone lograr una integración de campos de 

conocimiento. La formalización de la propuesta didáctica requiere tomar posición respecto de para 

qué, cómo, cuándo y a quiénes enseñar. El alumno debe adquirir uno o más conceptos en una red 

de relaciones conceptuales y no aislados de manera que le posibilite explicar los fenómenos de la 

ciencia. Se deben estructurar los contenidos, secuenciarlos y organizarlos de manera de delimitar 


