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RESUMO

Discutir a integração curricular no ensino superior remete à 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. Refletir
sobre o disciplinamento e delimitação dos saberes a partir do século XVIII, os desafios para a
interdisciplinaridade e para o planejamento e implementação do currículo integrado em cursos de graduação
em Enfermagem. 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.

Palavras-chave: Currículo; Interdisciplinaridade; Currículo em Enfermagem.

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 y delimitación de los saberes a partir del siglo XVIII, los
desafíos para la interdisciplinariedad y para la planificación e implementación del currículo integrado en cursos
de grado en Enfermería. 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.

Palabras clave: Currículo; interdisciplinariedad; Currículo en Enfermería.

INTRODUCÃO

A organização do ensino com base em disciplinas hierarquicamente dispostas se constituiu como reflexo de
valores sociais prevalentes ao longo do tempo, buscando organizar a compreensão dos fatos através da
ordenação de conhecimentos preestabelecidos. 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. Com isso, se constituiu
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os mitos da supremacia de uma disciplina sobre a outra, alimentadas pela necessidade de preservar o status
e o poder adquiridos. Como consequência, o conhecimento passou a se isolar em disciplinas – em lócus –, e o
domínio dos seus conhecimentos tornou-se cada vez mais restrito aos que conseguem decifrar suas
linguagens próprias. 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.

As decisões definidas pela instância política, por exemplo, planeja o campo de atuação geral de um currículo,
bem como o seu grau de flexibilidade. Este tipo de regulação geral pode ser visto, por exemplo, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Ensino Superior, definidas pelo Estado brasileiro, e que seguem
influências de fatores culturais, sociais e econômicos da sociedade.

Discutir a integração curricular no ensino remete à possibilidade que o tema traz para a superação da
dicotomia teoria-prática e para uma maior comunicação entre os multiversos conhecimentos. Este estudo
objetiva refletir sobre o disciplinamento e delimitação dos saberes a partir do século XVIII, bem como os
desafios para a interdisciplinaridade no ensino superior, com destaque para o ensino em Enfermagem.
Trata-se de um uma investigação que contextualiza a discussão de um estudo de doutorado em
desenvolvimento.

DELIMITAÇÃO DOS SABERES: O DISCIPLINAMENTO DO CONHECIMENTO

O século XVIII, comumente descrito como época do progresso das Luzes, da luta do conhecimento contra a
ignorância, do raciocínio contra o erro, representa para Foucault (1999) outra relação que merece destaque,
pois passou a influenciar a organização dos saberes nos períodos subsequentes. Trata-se da independência
dos saberes que passa a vigorar com o avanço do conhecimento tecnológico e sua relação com a riqueza e,
como consequência, necessidade de segredo entre os detentores. Tais relações se estabelecem
proporcionalmente ao avanço das demandas econômicas e das forças de produção que passam a exigir cada
vez mais segredo e independência entre as partes que compõem a luta econômica e política em torno dos
saberes.

O cenário em que funciona o saber tecnológico produz o fracionamento e a delimitação entre os saberes e a
isso Foucault (1999, p. 214) chama de “combate dos saberes uns contra os outros”. Tal situação é gerada
pela morfologia própria de cada saber que se opõem entre si e pela característica dos detentores que se
tornam inimigos entre si para manterem o poder intrínseco presente em cada saber. Surgem os saberes
múltiplos, independentes, heterogêneos e secretos que marcam o desenvolvimento do saber tecnológico do
século XVIII.

Nesse contexto, segundo Foucault (1999), 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.

Segundo Foucault (1999) no período até o final do século XVIII percebe-se o desenvolvimento ou a criação de
grandes escolas que, em relação ao saber médico, desenvolve-se todo um trabalho para definir um conteúdo
e uma forma de saber através da imposição de regras homogêneas à prática dos tratamentos. Essa
organização permitiu criar critérios de seleção que possibilitava descartar o falso saber ou o não saber, ao
passo em que era estabelecida a homogeneização e a hierarquização dos conteúdos.

A universidade, que exerce o papel de ensino, passou a exercer também 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
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pesquisa, o saber é considerado selvagem e, automaticamente, desclassificado.

Foucault (1999) chama a atenção para compreendermos o que seria uma mudança na forma de dogmatismo
presente nas universidades até o século XVII e que passa a ser substituído pelo disciplinamento do saber. Em
outras palavras, antes o dogmatismo ou a velha ortodoxia, de caráter religioso e eclesiástico, era quem
exercia o controle sobre o saber, a aprovação ou a exclusão dos enunciados que eram considerados
cientificamente verdadeiros ou não, aceitáveis ou não. A partir do disciplinamento do saber ocorre um
liberalismo mais amplo quanto ao conteúdo dos enunciados, permitindo uma velocidade maior de renovação
do estoque dos saberes científico.

CURRÍCULO: CONCEITOS E SIGNIFICADOS

A discussão sobre currículo é relativamente recente em nosso meio se tomarmos como referencia outras
realidades culturais e pedagógicas que possuem maior tradição. Para sistematizar os significados sobre os
currículos 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”.

O vocábulo currículo, etimologicamente, vem da palavra latina Scurrere (correr) e refere-se a curso, trazendo
implicações etimológicas, as quais definem o currículo como parte da ideia de um curso a ser seguido, ou
mais precisamente, a ser apresentado. Há, no entanto, uma compreensão de proximidade entre os vocábulos
currículo e prescrição porque, geralmente, o currículo constitui-se como um conjunto de metas e objetivos
que, por meio de normas, regulamentos e princípios, orientam o que deve ser ensinado. Ressalte-se ainda
que, a palavra currículo está em estreita relação com os vocábulos escolarização, classe, sala de aula e
matéria escolar que, por sua vez, emergiram no estágio em que a atividade de massa se tornou um sistema
subsidiado pelo Estado. Desse modo, Goodson (2008) mostra que na Era Moderna o currículo é tratado como
matéria escolar.

Nessa perspectiva, o conceito de currículo foi definido como sequencia estruturada ou “disciplina” que
provém, em grande parte, da ascendência política do Calvinismo:

[...] a justaposição de currículo a ‘disciplina’ (recém-definida) se entrecruza
com uma configuração social acentuadamente semelhante. Desta vez, os
‘eleitos’ são recrutados de acordo com sua capacidade de exibir aptidão para
‘assuntos’ acadêmicos ligados com as ‘disciplinas’. Sua ‘eleição’ é expressa
pela continuação no estudo das ‘disciplinas’ nas universidades, onde estão
definidas e institucionalizadas (GOODSON, 2008, p. 43).

De acordo com o autor, a escolarização estatal envolve pedagogia, currículo e exames. Vale mencionar que
na Revolução Francesa, o Estado desempenhou papel cada vez mais importante no ato de organizar a
escolarização e o currículo. Foi nesse momento que o currículo escolar revestiu-se dos interesses de controle
social com relação à experiência comum da massa trabalhadora.

Isso mostra que a organização do ensino com base em disciplinas hierarquicamente dispostas se constituiu
como reflexo de valores sociais prevalentes ao longo do tempo, buscando facilitar a compreensão dos fatos
através da ordenação de conhecimentos preestabelecidos. Desse modo, as disciplinas são não só um meio
cômodo de dividir os conhecimentos em partes, como se constituem na base sobre a qual são organizadas
experiências de ensino e pesquisa, constituindo-se como espinha dorsal do sistema escolar (FAZENDA, 1993).

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
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isso, se constituiu os mitos da supremacia de uma disciplina sobre a outra, alimentadas pela necessidade de
preservar o status e o poder adquiridos. Dessa forma, cada disciplina nova se coloca numa atitude de
consagrar-se frente às demais para assegurar seu lugar cortando a comunicação com o restante dos saberes.

Como consequência, as disciplinas passam a isolar-se em seus locus, e o domínio dos seus conhecimentos
tende a se tornar cada vez mais restrito aos que conseguem decifrar suas linguagens próprias.
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 se configurou como uma
solução para os males que assolam o ensino e até o mundo moderno. Para o autor, a interdisciplinaridade
concretiza em seu horizonte a integração entre os saberes, resultando em novos arranjos curriculares e novas
maneiras de trabalhar os conteúdos disciplinares, ou seja, uma fusão disciplinar para o desaparecimento da
compartimentalização do conhecimento.

De acordo com Fazenda (1993, p.8), “a interdisciplinaridade vem sendo utilizada como “panacéia” para os
males da dissociação do saber, a fim de preservar a integridade do pensamento e o restabelecimento de uma
ordem perdida.” Porém, ela é uma atitude de reciprocidade, de abertura para compreender que todo
conhecimento é igualmente relevante, sendo a substituição de uma concepção fragmentária para unitária do
conhecimento.

No que se refere ao ensino superior, o termo interdisciplinaridade tem sido utilizado no meio
acadêmico/científico sem existir uma base comum, pois parte de demandas de diferentes naturezas e situa-se
a partir de diferentes visões de mundo, do conhecimento, do homem e das suas relações. Jantsch e Bianchetti
(1995) elencam alguns elementos centrais relativos à compreensão acerca do tema universidade e
interdisciplinaridade: interdisciplinaridade e modos de produção; natureza dos objetos e/ou problemas;
historicidade da pesquisa interdisciplinar na universidade; interdisciplinaridade não se reduz ao querer de
alguém; o genérico e o específico não são excludentes; a interdisciplinaridade exige um refazer, um
reconstruir e reestruturar de qualquer instituição universitária.

Entre tais elementos, ressaltem-se os objetos e/ou problemas, pois há que se considerar que existem
possibilidades e até limites para a interdisciplinaridade. Consequentemente, podem existir problemas, objetos
ou projetos que só se efetivam com uma busca interdisciplinar, ao passo que outros só aprofundam o
conhecimento quando tratados no limite da especificidade. Referindo-se ao contexto de que a
interdisciplinaridade não se reduz ao querer de alguém, os autores destacam que mesmo sendo uma
necessidade em muitos campos de socialização do conhecimento, a interdisciplinaridade pode não estar
presente devido, por exemplo, a uma forte cultura do positivismo. Nesse cenário, se os pesquisadores não
estiverem abertos à proposta interdisciplinar, a vontade de alguém ou de alguns, não prospera frente ao
contexto instalado de contrariedade.

Assim, a interdisciplinaridade exige um refazer, um reconstruir e reestruturar de qualquer instituição
universitária. Considerando-se o contexto social de atuação das universidades, percebe-se que as respostas
às demandas existentes só podem ocorrer a partir de um esforço interdisciplinar. Contudo, tal esforço pode
estar atrelado também ao caráter político em que tais instituições encontram-se inseridas.

DIRETRIZES CURRICULARES BRASILEIRAS PARA O ENSINO DE ENFERMAGEM

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de saúde, em particular a de Enfermagem (BRASIL, 2001),
trouxeram mudanças significativas para o ensino. O documento defende que o Curso de Enfermagem deve ter
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,
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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; VI - a
definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber conviver, visando
desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o
aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à formação do Enfermeiro” (BRASIL, 2001, p.
5-6).

Nesse contexto, as novas perspectivas educacionais das Diretrizes 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. Consequentemente,
impulsionou a necessidade de mudança das perspectivas tradicionais de ensino disciplinar, pouco crítico e
criativo.

Após a implementação das Diretrizes ficou evidente a busca de reestruturações e ajustes pelos quais tiveram
que passar os cursos de enfermagem na busca para se adequarem a tais normatizações. Para além da
necessidade de adequações legislativas, tal movimento de reconstrução demonstra também a compreensão
das instituições de ensino de que a estrutura em vigor não atendia às reais necessidades desse profissional
enfermeiro que a população necessitava.

O perfil profissional do enfermeiro, descrito nas Diretrizes Curriculares, exige que o ensino seja repensado, e
que avance na busca para garantir a formação de profissionais com competências e habilidades que lhes
permitam diagnosticar, intervir e avaliar as necessidades de saúde da sociedade em que está inserido. Para
tanto, não basta apenas uma formação técnica e procedimental, sendo preponderante estimular o
desenvolvimento crítico da consciência política, social e econômica dos contextos e da realidade do sistema de
saúde.

Fica claro que a mudança de paradigma é, antes de tudo, uma questão de postura e desejo das instituições
formadoras para implementar e desenvolver novas metodologias de ensino/aprendizagem que possibilitem
aos estudantes a busca e a autonomia na construção de conhecimento, com destaque para a
interdisciplinaridade. Nesse contexto, os professores precisam ser capazes de repensar a sua prática, planejar
coletivamente, assumir o compromisso com o seu aprendizado contínuo e exercitar novas formas de ensinar,
possivelmente diferentes do modo como foram ensinados.

Pensar um currículo que atenda a essas questões é pensar em uma proposta curricular flexível, que avança
para um currículo aberto e que valoriza a coletividade e nela se estabelece. Essas novas perspectivas trazem
a tona a necessidade de repensar não só os cursos de graduação, mas toda a estrutura e organização das
universidades que influenciam a concepção e forma como são concebidos os currículos.

MATERIAL E MÉTODO

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. 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 PARCIAIS

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
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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, em destaque os de graduação em
Enfermagem.

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 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.

Refletindo sobre a perspectiva de mudança de concepções curriculares em cursos de enfermagem,
Vendrúsculo e Manzolli (1996) enunciam a predominância de enfoques curriculares voltados para a mudança
e inovação, com tendência para posturas mais renovadoras, humanistas e sociais, embora considerem que a
concepção tradicionalista permeia este processo.

Concordamos com as autoras supracitadas e inferimos que por ser a concepção curricular historicamente
construída, faz-se necessário que as mudanças propostas também sejam incorporadas gradualmente, com o
envolvimento de todos os sujeitos, coautores do processo ensino-aprendizagem, de modo que estes possam
acreditar, sentir-se parte e incorporar as transformações no desenvolvimento de seu trabalho educacional.

Ao olhar para a IES estudada, percebemos que o planejamento do currículo integrado foi conduzido com a
perspectiva de considerar os dois fatores, ou seja, 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 e superar as dificuldades que se apresentavam ao longo do processo.
Paralelamente foram sendo revisados os Programas de Aprendizagem do 1º semestre do curso e construídos
os Programas de Aprendizagem para o 2º semestre. Durante esta fase, os trabalhos continuavam sendo
orientados pela assessoria externa, bem como as atividades de planejamento específicas no curso. Os
direcionamentos mais amplos do processo eram debatidos com assessoria externa, já os ajustes e
adequações ocorriam no curso.
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A partir de 2009 a IES deixou de ter as contribuições da assessoria externa, por motivos não identificados no
inquérito documental. Assim, coube aos assessores acadêmicos, coordenadores de curso e docentes a
responsabilidade de conduzir a filosofia do currículo integrado.

A esse respeito, a análise avaliativo-compreensiva que obtivemos do afastamento da assessoria externa à luz
do inquérito documental, denota a existência de perdas ao processo de desenvolvimento da proposta como
idealizada, tendo em observância a mudança/rotatividade de assessores acadêmicos, coordenadores de curso
e professores e estes, não passaram pelo processo de sensibilização e capacitação para a proposta de
currículo integrado.

Reforça essa observância Sacristán (2000), ao destacar que a profissão docente não é apenas algo pessoal e
criativo, dependente da formação do professor, pois as possibilidades autônomas e competências de cada
pessoa interagem dialeticamente com as condições da realidade. O autor chama a atenção para a importância
de se descobrir os significados prévios dos professores em relação ao currículo que irão desenvolver, sendo
importante “estruturar a formação inicial e o aperfeiçoamento em torno dos temas curriculares, destacando os
pontos de tensão nos quais os professores adotam uma direção ou outra” (p.178).

Ao longo dos anos de 2009 a 2012, notamos que as discussões e os debates sobre o tema currículo integrado
foram diminuindo gradativamente nos documentos investigados, sendo destacados apenas a continuidade de
implantação da proposta em cada um dos semestres. As discussões sobre as experiências vivenciadas na
implantação com os semestres anteriores praticamente deixaram de existir, como observado nos registros
documentais, bem como as capacitações e debates sobre o tema da integração curricular se resumiram a
poucos momentos nas Jornadas de Mobilização Pedagógicas no início de cada semestre letivo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As alterações que vem ocorrendo no mundo do trabalho, ocasionadas pelo processo de reestruturação dos
modos de produção, repercutem diretamente nas áreas de construção do conhecimento e de formação
profissional. Contudo, evidencia-se a preocupação de que as políticas educacionais acabem sendo reduzidas
ao modismo da economia ou da empregabilidade, sendo fundamental assegurar que os processos educativos
e formativos sejam de fato construídos e constituintes das relações sociais existentes no cenário regional e
nacional em que as instituições universitárias estiverem inseridas.

Pensar um currículo que atenda a questões mercadológicas amplas e globalizadas é 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 da IES que influenciam diretamente na
concepção e na forma como são concebidos e desenvolvidos os currículos, tanto no dia a dia da sala de aula
como fora dela.

Tais perspectivas geram implicações à formação profissional, aqui destacado a Enfermagem, como subsídio
para potencializar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos alunos, ajudando-os a refletir, conhecer
e intervir melhor sobre os problemas/situações de saúde-doença da população nos diversos cenários, em
consonância com o que está preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Profissão. O
enfrentamento mais premente aponta para a tentativa de superação da fragmentação instalada pela
concepção positivista da ciência moderna, e a busca por uma formação amparada no diálogo das diversas
áreas do saber e respaldada por um paradigma integrador.

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 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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