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Resumo 

Este texto aborda processos de recontextualização curricular na Educação Superior em 

Enfermagem no Brasil nos anos 90 e 2000. Tem comoobjetivo geral analisar o processo de 

discussão curricular de um curso de graduação em Enfermagem de uma universidade pública do 

Estado de São Paulo. Utiliza como fontes o currículo-texto oficial de 2001; o currículo que vai se 

produzindo no campo pedagógico, obtido através de entrevistas semi-estruturadas com as 

coordenadoras e professoras do curso; e, outros documentos produzidos nesse processo. A 

metodologia fundamenta-se em elementos sócio-histórico-culturais do campo curricular e nas 

produções sobre educação em Enfermagem articulando os macro e micro contextos em que estes 

campos estão inseridos. Foi possível perceber que o currículo oficial – consolidado pelas DCNE – 

oferece balizamentos e orientações que, na prática acadêmica, sofrem modificações e 

reapropriações causando tensões entre os campos oficial e pedagógico. Mesmo considerando a 

força dos discursos- textos das políticas educacionais, configuram-se espaços em que é possível 

inovar, criar, ressignificar, experienciar, delineando caminhos próprios forjados por mulheres e 

profissionais envolvidos neste processo. 

Palavras chave: currículo; educação superior; enfermagem; recontextualização.  

 

 

Abstract 

This research is a study on processes of recontextualization of the curricular plan in Nursing 

Higher Education in Brazil, in the 90s and 2000s. The general aim of this paper is to analyze the 

process of discussion on a nursing graduation course at a public university in the state of São 

Paulo. One of the sources used for the discussion is the official text-curriculum, expressed in the 

National Curricular Standards for Nursing Teaching in 2001. Another source is the curriculum that 

is gradually produced in pedagogical terms, and was obtained through semi-structured interviews 

with coordinators and teachers of the nursing course. Other documents produced along the process 

were also used. The research methodology used relates social-cultural elements of the curricular 

field, as well as elements of productions on higher education and nursing education, and it seeks to 

build the analyses, considering the micro- and macro- contexts in which these fields are inserted. 

During this process, it was possible to notice that the official curriculum – consolidated in the 

2000s by the National Curricular Standards for Nursing Graduation Teaching – provides guidance 

on subjects which, in practice, may be subject to changes and reappropriations, bringing some 

tension into the official and pedagogical fields. Even considering the power of discourse-texts in 

educational policies, it is possible to innovate, create, and find new meanings traced by women 

and professionals involved in this process. 

Key words: curriculum; higher education; nursing; recontextualization. 
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Situando a discussão 
 

Este texto
1
 analisa o processo de discussão curricular de um curso de graduação em 

Enfermagem de uma universidade pública do estado de São Paulo, nos anos 2000.  

O currículo desta área se insere no contexto das políticas sociais brasileira, articulando 

o campo da educação e da saúde. O viés aqui explorado privilegiará processos de 

recontextualização da proposta curricular vigente para a formação de profissionais na 

Educação Superior em Enfermagem.  

Busco explicitar de que maneira alguns elementos do texto das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Graduação em Enfermagem (elementos do campo de 

recontextualização oficial - CRO) são (ou não) apropriados, ressignificados nos processos 

de recontextualização para o campo pedagógico (CPR) nos documentos produzidos nas 

discussões curriculares e nas informações obtidas nas entrevistas, o que pode colaborar na 

captura de lacunas, ausências, contradições, desafios, reproduções e produções de 

significados outros, entre um campo e outro. 

Apoiada em Bernstein (1996, p. 24) que afirma que “sempre que um discurso se move, 

há espaço para a ideologia atuar”, parto do suposto de que as políticas educacionais para a 

Enfermagem, presentes no contexto dos anos 2000, que têm como uma de suas 

manifestações as Diretrizes Curriculares, buscam um processo de homogeneização nos 

cursos de graduação, no entanto na materialização desta proposta (desterritorizalização) 

ocorrem mecanismos de ambivalências, pois ela se insere em processos interativos 

(reterritorialização), instaurando uma diversidade de relações, produzindo dinâmicas 

alternativas ao estabelecido, podendo surgir fenômenos híbridos
2
 entre discursos oficiais e 

pedagógicos, subvertendo sua lógica. 

O caminho delineado possibilitou o cotejamento com os diferentes documentos 

produzidos pela Escola, possíveis ou acessíveis para consultas, com os documentos 

provenientes das entrevistas com as docentes e com os documentos oficiais. Capturei 

vestígios que potencializaram a recriação da polifonia de vozes que vão se fazendo 

presentes nesse processo; vozes que contribuíram para que o passado no presente 

retornasse, mas não de uma maneira intocada e pura, pois para dar-lhes vida, para 

compreendê-las foi preciso interrogá-las (BLOCH, 2001). 

Para Giroux (1987), este tipo de análise abre espaço para a mediação e a ação humana 

nos diversos espaços de tramitação dos textos institucionais. 

No final dos anos 1980 e década de 1990, há uma produção significativa enfocando a 

educação - ensino superior em Enfermagem, a formação de profissionais e de professores 

na área da saúde, os currículos, avaliações, diretrizes curriculares, identidade profissional, 

força de trabalho, relações de poder e saber, gênero e classes, entre outros. A título de 

exemplo podemos citar Secaf (1987), Ide (1989), Rizzotto (1995), Mendes (1996), Backes 

(1999), Saupe (1998), Bagnato (1994, 1998, 1999), Cocco (1997), Sordi (1995), Fabro 

(1996), Tapia (2000), Rodrigues (2005). 

Há menções, em alguns destes trabalhos, de que ainda está bastante presente na 

formação, uma dimensão instrumental legitimada no paradigma positivista – na qual a 

ênfase se encontra voltada às ciências circunscritas ao campo técnico e a tecnologia – em 
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detrimento das ciências sociais e humanas, embora ela se pretenda humanista.  

Na década de 90, ocorreram importantes discussões e debates sobre a formação dos 

profissionais e as práticas desenvolvidas na área da Saúde, almejando outros modelos de 

formação e práticas compromissados com as necessidades da maioria da população. Alguns 

elementos se fazem presentes neste processo: mudanças no perfil demográfico e 

epidemiológico da população; a participação cada vez mais ativa da população na luta por 

seus direitos sociais e pelo controle social destes serviços; avanços tecnológicos e dos 

conhecimentos na área, novas formas de organização e gestão dos serviços e do trabalho 

em saúde, alterações no mundo do trabalho, entre outros. 

Aspectos teórico-metodológicos do processo educativo são explorados em alguns 

destes estudos, manifestando preocupações com o (des)preparo do professor de 

enfermagem, assim como com a falta de condições materiais de trabalho (livros, 

computadores, laboratórios, campos de estágios, verbas para pesquisa) e com experiências 

pedagógicas que envolvam propostas curriculares críticas, processos avaliativos e 

metodologias problematizadoras e interdisciplinares, considerando o contexto concreto das 

práticas de enfermagem. 

Estes aportes teóricos têm colaborado também com reflexões críticas e propositivas 

que contemplam o processo de formação na área de Enfermagem, destacando a necessidade 

de repensá-lo como um todo, e atentando, especialmente, para as necessidades sociais e 

para o perfil demográfico e epidemiológico da população. Igualmente, há necessidade de 

mudanças no paradigma hegemônico presente ao longo da história nas propostas 

curriculares, e que privilegia certos conhecimentos em detrimento de outros; sobretudo 

aqueles fundados em concepções mais ampliadas de saúde e de educação e que propõem 

modificações nas relações entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo, nas questões 

metodológicas e nos processos de avaliação, bem como na contribuição da pesquisa na 

formação de profissionais.  

Destacam também a importância de refletir sobre como se dão as práticas de saúde na 

sociedade; quais os significados e os impactos dessas ações, questionando-se a quem elas se 

destinam, quem são estes sujeitos/usuários e em que contextos cultural, social e político 

estão inseridos; assim como sugerem a abertura de espaços para discussões das políticas 

sociais e da distribuição dos cuidados à saúde para a população, considerando as 

necessidades reais destes sujeitos. Possibilidades que podem colaborar para a construção de 

políticas de atenção à saúde mais democratizadas, participativas e éticas.  

Neste contexto, foi aprovado o currículo mínimo de Enfermagem (Portaria MEC n.º 

1721 de 1994), visando superar a fragmentação do processo de formação, o ensino centrado 

no modelo médico-biológico e em práticas educativas tradicionais, a dicotomia entre teoria-

prática e entre conteúdos e disciplinas. Posteriormente, são elaboradas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem no Brasil (Resolução do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, n.º 3 de 7 de novembro de 

2001). Estas Diretrizes substituem o currículo mínimo de 1994, que em muitos cursos de 

Educação Superior em Enfermagem, ainda nem havia sido implementado. Observa-se 

assim que as propostas de mudanças curriculares ocorreram em um curto período, 

dificultando o acompanhamento avaliativo das mesmas. 
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Outras duas iniciativas se fazem presentes neste período acerca do ensino de graduação 

na área da saúde; uma nos anos 1990, que é a Rede Unida (Projeto UNI), envolvendo vários 

países da América Latina, e nos anos 2000, o Projeto de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), de âmbito nacional, ligado ao Ministério da Saúde, que 

têm como perspectiva mudanças de paradigma para a construção de novos modelos na 

formação de profissionais na área da saúde
3
. Estas iniciativas receberam/recebem aporte 

financeiro estrangeiro e contribuíram para movimentar as discussões de formação dos 

profissionais de saúde. 

Diante das propostas de mudanças curriculares que ocorreram na década de 90 e início 

dos anos 2000, dos principais eixos que estão sendo privilegiados, dos movimentos das 

escolas para a compreensão e implementação das mesmas, de iniciativas que visam a 

melhoria do ensino de graduação em saúde, meu interesse se volta para analisar como estão 

se dando os processos de recontextualização curricular.  

 

 

Caminho teórico-metodológico 
 

A pesquisa a que se refere este artigo teve como fontes: 

 

- o currículo-texto oficial, expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Enfermagem de 2001; 

- o currículo que vai se produzindo no campo pedagógico, obtido através de entrevistas 

semi-estruturadas com as coordenadoras atual e anterior e quatro professoras 

representando as áreas do curso de Enfermagem; 

- e, outros documentos produzidos nesse processo. 

 

Para realizar tal estudo, utilizei um referencial teórico-metodológico que permitiu 

conhecer alguns fatores que colaboraram para delinear singularidades dos sujeitos e do 

espaço que compõem este cenário.  

Apoiei-me nas contribuições de alguns estudos produzidos na educação e saúde. Do 

campo do currículo fundamentei-me em teóricos como Ivor Goodson, Antônio Flávio 

Moreira, Alice Casimiro Lopes, Elizabeth Fernandes de Macedo; da educação em 

Enfermagem: Maria Cecília Puntel de Almeida, Raimunda Germano, Denise Pires, 

RositaSaupe, Rosa Maria Rodrigues, entre outros. 

Para entrelaçar essa tessitura conto com o apoio de alguns conceitos do campo da 

história e da linguagem carreados por teóricos como Edward Palmer Thompson e Basil 

Bernstein. Busco uma interatividade destes campos, desenvolvendo um estudo que 

contemple um diálogo das políticas globais e locais, nos dizeres de Sthephen Ball (2001) – 

políticas glocalizadas. Nesta perspectiva é valorizada a articulação e compreensão de 

elementos macro e micro contextuais para explicitar convergências ou não destas políticas, 

uma vez que, na medida em que estas assumem determinados discursos, há movimentação 

e circulação dos mesmos criando espaço para a produção de outros sentidos e significados, 

num processo de permanências, rupturas e hibridação. 
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Compartilho da idéia de que, no processo de produção e movimentação de um texto, de 

um espaço para outros, ocorrem transformações ideológicas devido a diferentes interesses. 

Os conflitos entre os diferentes interesses possibilitam a recontextualização (LOPES, 

2002).  

Neste estudo, o conceito de recontextualização apóia-se na acepção de Basil Bernstein 

(2003, p.80), como possibilidade de reinterpretação, resistência e mudanças de um texto, 

em diferentes níveis de circulação. Esta perspectiva permite estabelecer relações entre 

diferentes contextos e analisar o fenômeno educativo em vários níveis, pois para este autor, 

sempre que um texto é deslocado de um contexto para outro, ocorre recontextualização e as 

regras deste processo é que criam o discurso pedagógico. Bernstein busca identificar os 

princípios subjacentes a pedagogização do conhecimento. Suas análises apontam que um 

campo pedagógico de recontextualização é composto de posições (opostas e 

complementares), construindo uma arena de conflitos e lutas por controle.  

Na transferência de um texto para outros contextos, como por exemplo, do contexto 

oficial para o contexto acadêmico, ocorrem processos de recontextualização (BERNSTEIN, 

1996, 1998). Num primeiro momento se dá uma descontextualização, em que textos são 

selecionados em relação a outros e são deslocados para questões, práticas e relações sociais 

distintas. Ao mesmo tempo há um reposicionamento, uma refocalização em meio aos 

diferentes interesses que se fazem presentes no campo da recontextualização. 

Este autor preocupa-se em entender como os textos educacionais são organizados, 

construídos, postos em circulação, contextualizados, apreendidos e que mudanças sofrem. 

Distingue o campo oficial de recontextualização (COR) criado e dominado pelo Estado e 

seus agentes (legislação curricular nacional, avaliação nacional, entre outros); e o campo de 

recontextualização pedagógica (CRP) constituído pelos educadores, departamentos 

universitários, periódicos especializados, centros de pesquisa (BERNSTEIN, 2003).  

Alguns autores do campo do currículo explicitam as diferenças que se fazem presentes 

entre o currículo escrito e o currículo como atividades nos diversos espaços educativos 

(currículo em ação), pois eles podem nos dizer de outras construções, de diferentes versões 

que assumem através de processos de descontextualização, recontextualização, traduções, 

recriando, transformando, respondendo ou não a novas necessidades e demandas sociais. 

Para Pacheco (2005, p. 33-37) “a construção do currículo depende do significado da 

experiência que se torna na pedra angular da educação”. O currículo é um projeto, cujo 

processo de construção e desenvolvimento é interativo e abarca várias dimensões. “É uma 

prática pedagógica que resulta da interação e confluência de várias estruturas (políticas, 

administrativas, econômica, culturais, sociais, acadêmicas) na base das quais existem 

interesses concretos e responsabilidades compartilhadas”. 

Como alguns teóricos deste campo, entendo que o campo curricular é um lócus, um 

espaço no qual há disputas, embates, conflitos entre diferentes atores e/ou instituições com 

distintos interesses, de diferentes tradições e concepções sociais, ao redor de formas de 

poder específicas. Ele é constituído por conhecimentos considerados socialmente válidos 

(SILVA, in GOODSON, 1995, p. 8), e “não se expressa somente por informações e 

organização dos conhecimentos; ele corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e 

ver; portanto um campo de estudos e de práticas”. 
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As políticas curriculares podem ser entendidas como textos de referência que visam 

atingir as práticas educacionais projetando identidades, subjetividades e produção de 

conhecimentos. 

Mesmo considerando a possibilidade de apropriações, reinterpretações ou resistência 

aos documentos do campo oficial, não podemos desconsiderar o poder do currículo escrito 

e dos mecanismos de difusão acerca das reformulações curriculares. Neste aspecto, Macedo 

(1977, p. 6) baseando-se em Kliebard, destaca “a despeito das reformas não serem, muitas 

vezes, exitosas no que respeita à implementação, conseguem criar discursos educacionais 

que se mantêm”.  

Dessa maneira, é possível mencionar que o currículo é o resultado de um embate entre 

o prescrito nas legislações curriculares, o construído pela tradição cultural e o posto em 

prática a partir de referenciais teórico-práticos e das experiências dos sujeitos participantes.  

Neste contexto, “a experiência vivida é o diálogo fundamental entre o evento e o 

conceito, o ser social e a consciência social, ressaltando o caráter histórico do ser social. 

[...] ocorrem mudanças no ser social que dão origem à experiência modificada, propondo 

novas questões [...] reconstruindo, explicando, compreendendo [...]”. Nos dizeres de 

Thompson, “toda experiência é carregada de aspectos culturais e ideológicos” (MULLER, 

2002, p. 149-152). 

 

 

Pistas encontradas 
 

Nas leituras dos textos educacionais oficiais e bibliográficos da Escola de Enfermagem 

estudada, pude constatar estratégias de reformas que pretendem instalar tecnologias de 

políticas que promovem valores, relações e subjetividades no campo da prática procurando 

regular este espaço. No entanto, ao circular por diferentes locais, alguns aspectos são 

reiterados e outros relegados. Assim, a análise da elaboração e implementação de um 

currículo, em que o contexto é necessário para dar significado à linguagem e a textos, pode 

revelar um hibridismo entre discursos oficiais e alternativos, com diferentes graus de 

intensidade (Ball, 2001). É possível, nesse processo problematizar as potencialidades, 

limites e conseqüências da recontextualização e situar alguns sentidos que estão sendo 

produzidos na mudança curricular. 

Se no contexto de influência e de produção dos textos oficiais pode-se encontrar um 

discurso de valorização das competências, de currículo integrado, de flexibilidade, não 

significa que no contexto da prática se tenha uma total adesão ou entendimento homogêneo 

destas perspectivas, pois alguns destes elementos podem assumir maior significado do que 

outros em contextos locais ou ainda serem rejeitados ou ressignificados, dependendo das 

condições históricas para a leitura do texto. 

Na Escola estudada, as movimentações em torno das discussões curriculares foram 

acionadas: por certa insatisfação das docentes e discentes com o curso; por um mecanismo 

de avaliação institucional; por mudanças na legislação educacional da área; por buscarem 

apoio financeiro para mudanças curriculares, caracterizando um processo bastante ativo ao 

longo dos últimos anos. Verifica-se dessa maneira que o processo de discussões da 
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formação profissional e do campo curricular, vêm se fazendo presente de maneira contínua 

nesta Escola.  

Na temporalidade abarcada por este estudo, pode-se observar, no curso estudado, que 

esta movimentação se deu intensamente na década de 1980, concretizando-se na proposta 

curricular de 1994 e, posteriormente, há uma retomada das discussões, disparada pela 

aprovação do currículo de 1994 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de 

Enfermagem em 2001. Em 2003 essas discussões são ampliadas, impulsionadas pela 

Avaliação Institucional do Curso e por sua inserção no Projeto Pró-Saúde.  

A criação de um espaço mais específico para discutir a graduação – o Grupo de Apoio 

Pedagógico – nos diferentes institutos da Universidade aqui estudada, incluindo a Escola de 

Enfermagem, é uma iniciativa importante para debater e aprofundar questões relativas ao 

ensino, a estrutura curricular, recursos humanos nos cursos de graduação. 

Observa-se, assim, que essas movimentações não ocorrem somente pelas orientações 

do campo legal. Há um permear de demandas externas, das discussões da área de 

enfermagem e da saúde em âmbito nacional, das mudanças tecnológicas, das necessidades 

de saúde da população, mas também internas advindas do cotidiano, do processo educativo, 

tecendo uma teia de relações do global com o específico. 

Nestas trilhas vai se delineando a história desta Escola; nela vislumbro sua 

importância:  

 

♦ na luta por um espaço próprio que garantisse maior autonomia as suas atividades e 

propostas; na proposição de um currículo que contemplasse as diferentes frentes de 

trabalho na área de enfermagem, e as necessidades da população, buscando superar 

uma dicotomia na formação que ora contemplasse predominantemente a área 

hospitalar ora a área de saúde coletiva;  

♦ na criação de cursos de pós graduação no Brasil, recebendo também desde o início 

alunos de outros países da América Latina, qualificando pesquisadores e 

contribuindo para a produção de conhecimentos deste campo;  

♦ na preocupação em preparar o professor de enfermagem para atuar em diferentes 

níveis de ensino de enfermagem, num primeiro momento através do curso de 

Didática e Pedagogia Aplicada à Enfermagem e depois nos cursos de Licenciatura; 

♦ na participação em eventos e criação de periódicos que discutem os processos de 

formação, o exercício profissional e a produção científica; 

♦ na prestação de assessorias e consultorias para a implantação de outros cursos de 

enfermagem no Brasil e no estrangeiro; na cooperação com o Ministério de 

Educação e Cultura e na inserção de docentes nos órgãos representativos da 

categoria. 

 

Por todas essas atividades, fruto de um trabalho contínuo, compromissado e arrojado, 

esta Escola construiu uma história e ocupa na atualidade um papel de destaque no campo da 

enfermagem brasileira. 

História permeada por diferentes tonalidades, mas que tem na presença predominante 

de mulheres, entre outros fatores, singularidades que ora as fragilizam ora as enaltecem e 
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que demandam uma postura vigilante, questionadora e crítica enquanto uma categoria 

profissional que também busca valorização - legitimidade de suas práticas na área da saúde 

e na sociedade. Neste sentido, torna-se relevante assumirem-se como sujeitos ativos dessa 

história, revendo-a, recontando-a, reconstruindo-a, buscando novas nuances, novas 

possibilidades de autoria dessa história e nesse movimento capturar e dar destaque para as 

experiências, para as mudanças, mesmo àquelas vistas como “pequenas, quase 

imperceptíveis” pois elas vão dando outros contornos a área. Para tanto, buscar retratar o 

socialmente invisível, ouvir o inarticulado, procurar e explorar evidências inexploradas para 

reconstruir vidas, aspirações, projetos, provocando sua reescrita, dando um sentido de que 

as identidades desta profissão são construções que vão sendo forjadas pelos diferentes 

atores envolvidos e os respectivos contextos na qual se inserem, expondo e desconstruído a 

hierarquia implícita em muitos relatos históricos (SCOTT, 1992) . 

Ao assumir que o currículo é desenvolvido numa variedade de lugares e de níveis, 

entram em cena a mediação das ações humanas, as experiências das docentes, suas histórias 

de vida, suas culturas, o tempo em que estão inseridas na educação em enfermagem e a 

cultura institucional. Experiências forjadas na complexidade de um mundo instável, 

mutável, a partir de uma trama de relações entre os educadores e outros atores, com 

tropeços, conquistas, conflitos, contradições, tensões, limites das condições de trabalho, dos 

diferentes níveis de participação dos docentes, dos discentes e dos profissionais dos campos 

de estágio.  

As professoras universitárias, sujeitos deste estudo, situam-se em uma classe social que 

apresenta dinâmicas geradas na vida material, abrindo caminhos através do trabalho 

pedagógico. Experimentam sua própria experiência não só como idéias, mas também como 

sentimentos, como reciprocidades, como valores. Assim, as experiências vividas por esses 

sujeitos emergem dos confrontos, das discussões, das diferenças culturais, políticas, 

valores, convenções, processo mediante o qual fazem suas histórias, vivendo essas 

experiências no âmbito dos pensamentos e dos sentimentos (THOMPSON, 1981). 

Diante dos tempos atuais, Rossi (1998) nos lembra da importância de resistir ao 

seqüestro das experiências diante das imposições e regulações do Estado. E eu poderia 

acrescentar a importância de reinventarmos outros tempos para não anularmos a 

possibilidade de vivenciar experiências compartilhadas nos espaços públicos, em que a vida 

tenha condições para se manifestar de maneira audível e legível em suas pluralidades, em 

suas imprevisibilidades, reunindo questões sociais em ações coletivas e não apenas seguir 

as regras do jogo.  

Para esta autora “[...] o seqüestro da experiência é uma conseqüência do rompimento 

cada vez mais radical das instituições da modernidade com a tradição, e da crescente 

intrusão de seus sistemas de controle, nos limites externos preexistentes da ação social. [...] 

A experiência humana permite que homens e mulheres possam retornar como pessoas que 

experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e 

interesses” (ROSSI, 1998, p. 37-40).  

Interagindo com os diferentes cenários sócio, político e econômico as docentes desta 

Escola vão encontrando motivações políticas e compondo movimentos que se caracterizam 

por continuidades e descontinuidades. Em muitas situações as fronteiras entre o instituído e 
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o novo são pouco nítidas. No entrelugar existente entre o campo oficial e o campo da 

instituição ocorrem processos de tradução, de negociações que vão reorganizando e 

ressignificando as propostas, os eixos e as diretrizes curriculares. Ao discutirem mudanças 

no campo curricular as docentes problematizam questões do campo oficial e recriam de 

novas maneiras os textos propostos por complementaridade, por ressignificações, por 

escolhas. 

Nesse processo, ressalto a importância da discussão e do trabalho coletivo como 

possibilidade de trocas de experiências ligadas ao cotidiano da docência no cotejamento 

com o rigor teórico, com a pesquisa, permitindo uma exploração aberta do mundo e de si 

mesmas. Na urdidura da vida acadêmica correlacionam identidades pessoais e espaços 

coletivos de discussões que proporcionam trocas de experiências. O processo coletivo de 

trabalho propicia fortes interações entre os diferentes sujeitos participantes; o sentar juntos, 

discutirem uma proposta, falar sobre seus trabalhos, sobre suas incertezas, contribui na 

construção e movimentação de experiências, conhecimentos, concepções e compreensões 

que irão compor um currículo.  

O papel do coletivo aparece como fundamental para a construção do currículo, 

estabelecendo uma dinâmica de ação e reflexão, fruto de debates e dos propósitos que 

envolvem docentes, discentes e outros profissionais. Este movimento se caracteriza por 

conflitos, contradições necessárias e desejáveis para legitimar um projeto que se almeje 

coletivo e democrático. 

O projeto de formação profissional deve ser resultante das interações entre os 

diferentes agentes sociais envolvidos no processo, envolvendo diálogos, reflexões, 

proposição de ações afirmativas necessárias à melhoria da qualidade da educação em saúde 

e à construção de novas realidades. Nas interlocuções, nas negociações, no respeito a 

diferentes posturas e visões, exercita-se a dimensão ético- política da formação. 

A universidade existe e tem vida através de pessoas e para pessoas que possuem 

histórias de vida concretas, biografias, com origens sociais, culturais diversificadas, com 

variados interesses e necessidades, condicionadas por um contexto. Há imbricados 

elementos do passado e do presente da história, dos sujeitos e da instituição delineando 

permanências e rupturas. 

Por sua vez, o papel de coordenação do curso, articulada ao corpo docente, discente e 

profissionais de campos, é significativo para mobilizar e concatenar os esforços coletivos 

dos atores na elaboração de um projeto pedagógico do curso (Lopes Neto et al, 2006). 

É possível identificar que os textos curriculares oficiais quando passam para o campo 

da recontextualização do curso sofrem apropriações, relocalização, refocalização, 

transformações, contestações, tensões e ressignificações devido às interações com outros 

interesses, com características do contexto específico implicando-se mutuamente, 

configurando uma arena de embates, de multiplicidade de vozes e dinâmicas de poder. 

Docentes, estudantes e profissionais de saúde desenvolvem, através de processos de 

negociações, seus próprios significados sobre o conhecimento, o currículo, o educacional 

explicitando uma construção social desses significados.  

Manifestam-se nesse processo algumas preocupações: 
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♦ de que a mudança necessária no ensino de enfermagem não seja restritiva a 

mudanças na organização curricular deixando-se de problematizar a seleção dos 

conteúdos trabalhados; 

♦ de pensar outras formas de organização curricular para facilitar a integração-

articulação de conteúdos e mobilidade dos estudantes; 

♦ de que o currículo por competência não se restrinja a uma perspectiva não crítica da 

educação; 

♦ de que a educação e, portanto, a formação profissional contemple somente os 

interesses do mundo produtivo, deixando de questionar o modelo de sociedade e o 

que está instituído; 

♦ de que o processo educacional seja considerado em uma perspectiva 

multidimensional; 

♦ de buscar um equilíbrio entre os conhecimentos das áreas biológicas, humanas e 

profissionais; 

♦ de superar esse momento de discussão e passar para outro mais propositivo. 

 

A marcação dos tempos institucionais nem sempre permite que se olhe cuidadosamente 

para a riqueza do processo vivenciado porque a cobrança se faz através dos resultados. Na 

falta de tempo ou em tempos comprimidos, vozes podem não ser ouvidas; pequenas, mas 

importantes mudanças podem não ser percebidas; fios que poderiam criativamente ser 

capturados e trabalhados, são deixados para trás; subjetividades e identidades outras podem 

não ser exploradas; a formulação de outras questões, a suspensão de nossas crenças, a 

assunção das incertezas, a criação de novas possibilidades, o saborear as transformações, 

trajetórias não lineares e que pedem tempo, um outro tempo. 

Um tempo que se comprime no atual modelo capitalista; neste, muitas coisas vão sendo 

aceitas de forma tão completa como algo natural que se está se tornando invisível 

compreende-lo criticamente (WOOD, 1999). 

Apple (2006, p.104) nos convida a pensar que poder e cultura precisam ser vistos como 

entidades dinâmicas, com conexões entre si, mas como atributos das relações econômicas 

existentes em uma sociedade. Para ele estas dimensões“estão dialeticamente entrelaçadas 

de forma que o poder e o controle econômico se apresentam interconectados com o poder e 

o controle culturais”. 

Há um movimento tentando romper com alguns pressupostos ainda presentes na 

educação em enfermagem, no entanto esse período de transição gera expectativas, 

ansiedades e resistências dos atores inseridos no processo. Neste sentido, há embates em 

torno de algumas perspectivas que persistem: 

 

♦ modelo disciplinar, áreas temáticas e modelo integrado;  

♦ fragmentação e interdisciplinaridade; 

♦ competência clínica e técnico-procedimental; 

♦ técnico-procedimental e humanista; 

♦ cuidado, gestão e administração; 

♦ generalista e alguma terminalidade. 
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Estas dicotomias põem em lados opostos elementos que podem ser complementares, 

um continuum, mediando propostas que façam frente aos complexos desafios 

contemporâneos. 

As apropriações de novos pressupostos, conceitos, paradigmas vão se dando de 

maneira processual, nos debates, nos embates, nas trocas de experiências, nos processos 

avaliativos dos trabalhos, criando fluxos e possibilidades latentes de mudanças 

democráticas. Um mosaico que vai se compondo, um caleidoscópio que vai deixando ver 

de outros lugares, desnaturalizando discursos e práticas. 

De qualquer modo, o grande alerta é que estejamos atentas nesses movimentos para 

enfrentarmos a forma do currículo, mas principalmente os seus conteúdos, para que 

possamos falar sobre conhecimento como conhecimento, assumindo-se como um “lócus” 

de produção de conhecimento e não apenas de reprodução.  

Buscando construir uma trajetória de formação e diante da eminência de novas 

perspectivas teórico-metodológicas a serem assumidas, algumas dificuldades e desafios vão 

se fazendo presentes demandando reflexões e debates do grupo, mobilizando os diferentes 

segmentos para adotarem outra postura, outras concepções, outros modos de fazer. Romper 

com certas estruturas cristalizadas do currículo e de práticas causa incertezas, inseguranças 

que merecem ser trabalhadas com cuidado e compreendidas, pois estas práticas foram 

configurando experiências, saberes e significados que agora precisam-podem ser 

problematizados e revistos. 

Neste caminho, destaco com Apple (2006, p.37) que “precisamos localizar e 

contextualizar o conhecimento que ensinamos, as relações sociais que dominam as salas de 

aula, a escola como mecanismo de preservação e distribuição cultural e econômica e, 

finalmente, nós mesmos como pessoas que trabalham nessas instituições”. 

Inserindo esta compreensão no nível da educação superior, ao comentar sobre o papel 

atribuído à educação nesses tempos de incertezas paradigmáticas e crises de projetos 

político-sociais, Boaventura Santos (2003) tece comentários provocativos e que nos 

estimulam a resistir às investidas neoliberais, mas como?  

Para este autor a resposta poderia ser encontrada  
 

[...] procurando formas de conhecimentos que nos permitam criar de nós 

próprios um papel alternativo. Só tendo um papel alternativo de nós próprios, é 

que nós o podemos comunicar. Esse papel alternativo, ao meu entender, passa 

por coisas como, por exemplo, uma luta incessante contra toda a realidade 

oficial. Eu acho que nós podemos ter uma hermenêutica de suspeita em relação a 

tudo que é oficial. Precisamente porque o oficial, hoje, vindo de formas do saber 

e de poder que estão consignados e que estão, de alguma maneira, consolidadas 

na injustiça em que nossa sociedade vive hoje, elas exigem, de nossa parte, uma 

hermenêutica de suspeita [...] para isso temos que ter instrumentos alternativos 

de luta e de luta intelectual também [...] é preciso criar, a partir desta 

hermenêutica de suspeita, uma atividade desconstrutiva, que eu penso que 

pertence à educação (BOAVENTURA SANTOS, 2003, p. 20-21). 

 

É o mesmo autor que prossegue afirmando que uma “das formas de pensar a 



 
MARIA HELENA SALGADO BAGNATO 
 
 

 
184 

globalização contra-hegemônica, é pensar em modos alternativos de pensar, é pensar em 

culturas alternativas, em conhecimentos alternativos, os quais só podem naturalmente ser 

reconhecidos se tomarmos uma atitude de multiculturalismo ativo e progressista” (p. 11). O 

multiculturalismo progressista se assenta numa política, numa tensão dinâmica, mas 

complexa entre a política de igualdade e a política da diferença com objetivos de 

redistribuição social-econômica e do reconhecimento de diferença cultural (SANTOS, 

2003).  

Nesta postura, destaca-se a importância de atentarmos para categorias, conceitos, 

pressupostos que saturam nossas vidas diárias, as políticas educacionais, a ponto de 

acreditarmos desnecessário questioná-los, problematizá-los, desnaturalizá-los. Advertência 

que nos lembra que as universidades e os cursos não produzem, selecionam e distribuem 

somente conhecimentos, mas valores, normas, significados que em processos de interações 

e negociações formam pessoas. 

Acrescento ainda como parte de nosso papel político como educadores e cidadãos, 

reconhecermos a natureza interativa do econômico e do cultural, e, vigiarmos e reagirmos 

às diversas iniciativas de colonização da política educacional pelos imperativos do mundo 

econômico, retomando o papel social e de promoção da cidadania da educação. Pois nesse 

processo [...] “estamos dizendo que esses valores, e não aqueles são os que tornam a 

história significativa para nós, e que esses são os valores que queremos ampliar e manter 

em nosso próprio presente” (THOMPSON, 1981, p. 53).  

 

 

Considerações finais 
 

Acompanhar e desenvolver uma leitura - aqui entendida como uma prática criadora - 

do processo de reformulação curricular de um curso de Enfermagem remeteu-me a 

explicitação de alguns aspectos e outros ainda por certo permanecem na penumbra, 

esperando ser capturados. 

Os indícios, vestígios que se apresentaram ao longo deste caminho, e aqui ressaltados, 

talvez permitam suplementar relatos, lacunas, trazendo outras questões, para um processo 

em construção.Ao movimentar meu olhar pelos múltiplos significados carreados pelos 

diversos textos e sujeitos desta Escola, encontro um panorama prenhe de possibilidades, de 

devires e tessituras situados em um contexto histórico e social. 

Marcas das experiências que ressurgem através de todos os sentidos, de todas as 

vivências, enquanto alunos, profissionais de enfermagem, professores de enfermagem, ao 

trabalhar coletivamente e cotidianamente, ao contar, ao compartilhar suas práticas, seus 

conhecimentos, ressignificam suas experiências. Experiências que vão se constituindo nas 

relações, nas interações, nas leituras, no processo de formação, que vão dando contornos as 

identidades docentes e a formação profissional. 

Múltiplos são os olhares para compor o caleidoscópio currículo, que vai sendo 

construído, negociado e renegociado em vários níveis e campos, assumindo perspectivas 

individuais e coletivas, locais e globais, explicitando uma rede de interações, capilaridades 

que permitem recriar, ressignificar, trazer outras tonalidades, compor um mosaico que se 
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aproxime mais de uma educação sensível, estética, humana, ética, formando um berço que 

acolha os cuidadores e os cuidados em saúde. 
 

 

Notas 

 
1. Este texto faz parte do trabalho que desenvolvi na minha Livre Docência “Recontextualização curricular no contexto de 

uma escola de enfermagem”, 2008. 
2. O conceito de hibridismo é utilizado por diferentes autores na atualidade. Neste trabalho apóio-me na compreensão de 

Canclini (1998) que o utiliza para defender que a modernidade latino-americana é produto de uma hibridação de 

culturas e de uma multiplicação de temporalidades. Para Canclini o hibridismo (cultural) ocorre através de três 

mecanismos: a descoleção dos sistemas culturais organizados, a desterritorialização dos processos simbólicos e a 

expansão de gêneros impuros. No campo do currículo Macedo (2005) comenta que essa noção tem subsidiado 

discussões acerca dos diferentes discursos que circulam nas reformas educativas, no pensamento curricular e nas 

escolas. 
3. Para maiores informações acerca destes projetos acessar sites http://www.in.gov.br/materias/xml/do/secao1/ 

1814387.xmlhttp: //www.redeunida.org.br/rede/rede.ASP 
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