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Eu Sei, mas não Devia 
 

 

Marina Colasanti 
 

 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista 

que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para 

fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, 

porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que 

se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A 

tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode 

perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do 

trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir 

pesado sem ter vivido o dia. 

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, 

aceita os mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não 

acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler 

todo dia da guerra, dos números, da longa duração. 

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A 

sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava 

tanto ser visto.  

A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar 

para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para 

pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a 

procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que 

se cobra. 

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver 

anúncios. A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A 

ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. 

A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de 

cigarro. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às 

bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios. Se 

acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos 

cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. 



 

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, 

tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. 

Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a 

praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho 

está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há 

muito que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono 

atrasado. 

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se 

acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para 

poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, 

gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. 
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RESUMO 
Na Saúde, antes de existirem as Escolas Técnicas de Saúde do SUS (ETSUS), a 
formação de trabalhadores se resumia em treinamento, feito diretamente nos 
serviços, sem a preocupação de dar mais elementos de domínio teórico e prático 
para os profissionais. A necessidade da ETSUS de formação integral dos 
educandos, com ampliação da abordagem para além da questão biológica e 
medicalizante vem ao encontro do que é preconizada pela Política Nacional de 
Humanização (HumanizaSUS). Entendendo-se a importância dessa política para 
desenvolver/fortalecer o próprio Sistema de Saúde, o presente trabalho tem por 
objetivo propor que o tema humanização seja incluído de forma transversal nos 
currículo do Curso Técnico de Enfermagem da ETSUS/TO, tendo como objetivos 
específicos: identificar no plano de curso, plano de ensino e no projeto político-
pedagógico da escola a existência de temas pertinentes à humanização; investigar 
junto aos docentes as estratégias pedagógicas utilizadas para a abordagem do tema 
humanização e; elaborar uma síntese propositiva que contenha estratégias 
pedagógicas de inclusão do tema. Para o alcance dos objetivos foi realizada uma 
pesquisa exploratória descritiva com análise qualitativa. O desenho deste estudo, 
realizado na ETSUS de Palmas, caracterizou-se primeiramente pela análise 
documental do plano de curso, planos de ensino/ planos de ação do Curso Técnico 
de Enfermagem, bem como o projeto político-pedagógico da escola, sendo 
realizadas, posteriormente, as entrevistas aos docentes e aos coordenadores 
administrativo e pedagógico. Em ambos os momentos, foram buscados os temas 
pertinentes à humanização e, também, as estratégias pedagógicas adotadas para a 
discussão desses temas, os quais foram apresentados em forma de subcategorias. 
Para os temas pertinentes a humanização, as subcategorias foram: Acolhimento nas 
práticas de produção a saúde; empatia: valorização e respeito ao outro durante os 
cuidados; assistência integral a saúde; Política Nacional de Humanização; a Ética e 
Bioética; relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Para as estratégias 
pedagógicas utilizadas para abordar o tema humanização e sua importância 
temática, as subcategorias foram: Estudo de caso; textos direcionados; seminários; 
rodas de conversas sobre humanização; oficinas e dinâmica de grupo. O estudo foi 
concluído, elaborando-se uma síntese propositiva com as estratégias pedagógicas, 
dinâmica de grupo, dramatização e pedagogia dos projetos, com o intuito de 
favorecer a inclusão do tema Humanização no currículo de forma transversal e 
contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado à saúde, com aperfeiçoamento 
da atenção integral e domínio do conceito ampliado de saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Humanização da assistência. Educação. Currículo.1 

 

                                            
1 http://decs.bvs.br/. 
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ABSTRACT 
In Health, before the existence of the SUS (Brazilian national health system) 
Technical Heath Schools (ETSUS), preparing workers consisted only of training, 
which was done directly in the services, without any concern to teach more 
theoretical and practical elements.  The need for integral training of students, for the 
ETSUS, extending the approach beyond biological and medical subjects, is in line 
with the guidelines of the National Policy on Humanization (HumanizaSUS). To 
understand the importance of this policy for the development/strengthening of the 
Health System itself, this work proposes that the theme of humanization be included 
in a transversal way, in the curriculum of the Technical Nursing Course of the 
ETSUS/TO, with the following objectives: to identify, in the course curriculum, 
teaching plans/action plan of the Technical Nursing Course, and the political-
pedagogical project of school, themes relating to humanization; to investigate, with 
the teachers, teaching strategies used to address the theme of humanization; and to 
produce a summary that contains purposeful teaching strategies for inclusion of the 
theme. To achieve the objectives, a descriptive exploratory study was carried out, 
with a qualitative analysis. The program of this study, carried out in the Palmas 
ETSUS, was first characterized by a document analysis of the course plan, teaching 
plans/action plans of the Technical Nursing Course, and political-pedagogical project 
of the school, and later, through interviews with the teachers and administrative and 
teaching coordinators. In both phases, themes relating to humanization were sought, 
and also the teaching strategies adopted for discussion of those themes, which were 
presented in the form of subcategories. For the themes relating to humanization, the 
subcategories were: Reception in the production practices of health; empathy: 
valorisation and respect for the other during the care; integral healthcare; National 
Humanization Policy; Ethics and Bioethics; and interpersonal relations in the work 
environment.  For the teaching strategies used to address the theme of humanization 
and its thematic importance, the subcategories were:  Case study; guided texts; 
seminars; discussions on humanization; workshops and group dynamics. The study 
was concluded by elaborating a proposal synthesis with the teaching strategies, 
group dynamics, dramatization and pedagogy of the projects, with the objective of 
including the theme of Humanization in the curriculum in a transversal way, and 
contributing to improving the quality of the healthcare and the integral attention, and 
mastery of the wider concept of health.  
 
KEY WORDS: Humanization of healthcare. Education. Curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Preparar alguém para viver não se faz com frases,  

mas convivendo. Preparar alguém para futuros relacionamentos, 
para ter um dia sua profissão, sua família, sua vida, se faz sendo 
humano, sendo terno, sendo generoso, sendo firme, sendo ético. 

Sendo gente. 
(Lya Luft) 

 

 

A formação profissional nas Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde 

(ETSUS) tem como tarefas evidenciar, selecionar e socializar o saber que se 

encontra no agir das pessoas, visando, não apenas o conhecimento técnico, 

conceitual e metodológico, mas também o conhecimento sobre a sociedade em que 

vivem as pessoas com as quais se relacionam, e as implicações éticas do trabalho, 

trazendo para a sala de aula o contexto cultural e histórico em que convivem os 

educandos. 

Na Saúde, antes de existirem as ETSUS, a formação de trabalhadores se 

resumia em treinamento, feito diretamente nos serviços, sem a preocupação de dar 

mais elementos de domínio teórico e prático para o que eles estavam fazendo. 

A ETSUS do Estado do Tocantins (ETSUS/TO) foi a primeira a ser 

implantada na região Norte, criada pelo Decreto nº 1.564 de 19 de agosto de 2002, 

tendo como modelo de gestão – Autarquia sob regime especial, Lei nº 1.369 de 27 

de março de 2003. A Escola iniciou suas atividades formativas em 2004 e, nesta 

época, já se contava com pessoal de nível auxiliar e técnico com certificado de 

conclusão de curso de Escola Técnica profissionalizante, porém, esse número era 

insuficiente para atender todas as regiões do Estado (TOCANTINS, 2007). 

As ETSUS têm como premissa a atuação centrada na oferta de cursos de 

habilitação e qualificação profissional para os trabalhadores inseridos na rede 

pública de saúde, tendo em vista a melhoria da qualidade dos serviços de saúde 

ofertados à população, com mudança no perfil da força de trabalho no Sistema 

Único de Saúde (SUS). A elaboração de currículos integrados no campo da 

educação profissional é desenvolvida no sentido de aproximar a teoria da prática e 

de firmar efetivamente o papel estratégico da escola na ordenação da formação de 

recursos humanos para o SUS (CADERNO RH SAÚDE, 2006).  
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A necessidade da ETSUS de formação integral dos profissionais, com 

ampliação da abordagem para além da questão biológica e medicalizante, vem ao 

encontro do que é preconizado pela Política Nacional de Humanização 

(HumanizaSUS), que visa formar servidores da Saúde que saibam interagir com a 

comunidade, articulando conhecimentos, atitudes e valores necessários ao ato de 

cuidar. 

O HumanizaSUS é uma política que perpassa as diferentes ações e 

instâncias gestoras do SUS, com o intuito de aumentar a co-responsabilidade na 

produção de saúde, operacionalizando-se com a troca e construção de 

conhecimentos. Um dos princípios básicos da humanização é a valorização da 

dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, com 

estabelecimento de vínculos e identificação das necessidades dos cidadãos, 

ampliando o compromisso social dos trabalhadores em saúde (BRASIL, 2004). 

No entanto, o processo de trabalho em saúde apresenta vários fatores que 

interagem entre si, sendo um deles, a formação. Isso significa que uma formação 

bem feita não necessariamente gera uma mudança direta e imediata nos serviços, 

mas pode contribuir para que esse aluno trabalhador reflita sobre sua prática e 

possa transformá-la. 

Os conteúdos de ensino proporcionados pelas disciplinas dos cursos 

técnicos devem ser coerentes com o sistema político-econômico vigente, e deve 

conseguir ultrapassar o saber preexistente (CADERNO RH SAÙDE, 2006). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional em nível técnico, os currículos devem estar em permanente atualização, 

na busca por um novo caminho que traga o processo de trabalho para dentro da 

escola, garantindo a contextualização da formação e a integração 

ensino/serviço/comunidade (BRASIL, 2000a). 

A ETSUS trabalha na perspectiva epistemológica da educação permanente, 

ou seja, no conhecimento de que ela é uma estratégia fundamental para a 

composição das práticas de formação, e que investe esforços no desenvolvimento 

da educação em serviço, no sentido de desenvolver e fortalecer o próprio sistema de 

saúde. 

É essencial promover um trabalho articulado entre as várias esferas de 

gestão do SUS e as instituições formadoras, pois a lógica da política de educação 

permanente consiste em colocar em evidência a formação e o desenvolvimento para 
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o SUS, transformando as práticas de saúde e as práticas pedagógicas, propiciando 

a melhoria da qualidade do cuidado à saúde, com aperfeiçoamento da atenção 

integral e domínio do conceito ampliado de saúde (BRASIL, 2005). 

Esta pesquisa, então, se faz importante à medida que a humanização no 

ambiente de aprendizagem cria condições para que este aluno trabalhador tenha 

uma experiência acolhedora e agregadora na sala de aula, propiciando, assim, um 

campo para a solução ou pelo menos para o esclarecimento das dificuldades. 

Mas, que dificuldades são essas? Dificuldade, por exemplo, de este aluno 

trabalhador lidar com sentimentos não condizentes com a postura profissional 

esperada, ou seja, a resistência ou a “má vontade” de atender o usuário. Dificuldade 

no entendimento das reações das pessoas com as quais eles irão atender, e a 

detecção de entraves para a formação de uma postura humanística que podem ser 

as tensões do saber/fazer, do saber/saber, do saber/ser, o despreparo para lidar com 

a dimensão subjetiva nas práticas de atenção e a expansão da formação para além 

da tarefa, superando a visão tecnicista (NOGUEIRA-MARTINS, 2001). 

Construir um novo olhar sobre o aprender e o ensinar e sua relação com a 

produção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de 

empatia, isto é, a possibilidade de poder se colocar no lugar do outro. Utilizando-se 

das idéias centrais da humanização, designa uma forma de assistência com 

valorização da qualidade do cuidado, com uma prática mais compreensiva, no 

sentido de abranger, integrar, de cercar e delimitar, de forma mais ampla, o cuidado 

em saúde e as relações interpessoais durante o processo de trabalho (MORAN, 

2000). 

A partir desse contexto, o setor público tem se preocupado cada vez mais 

em buscar formas alternativas para melhor entender o usuário e se fazer entender 

por ele, tentando satisfazer a necessidade de entender o porquê de determinados 

comportamentos, de certas reações e de algumas respostas obtidas durante o 

processo de trabalho dos profissionais da Saúde no atendimento ao usuário do SUS. 

Portanto, poder integrar o assunto humanização como tema transversal na formação 

dos profissionais de nível médio é relevante, porque poderá instrumentalizá-los para 

um atendimento acolhedor e humanizado, sem perder a qualidade técnica científica 

da assistência prestada. 

A transversalidade leva a condução da importância estratégica e o papel 

social que exerce a humanização no contexto em que se insere, ampliando 
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conceitos e visões acerca das dimensões de ações cotidianas e também a 

possibilidade de visitar e revisitar reflexões sobre melhores condições de trabalho e 

de atendimento, bem como a realização de trabalho em equipe, respeito aos direitos 

dos usuários e dos princípios do SUS, como: integralidade, universalidade e 

eqüidade. 

Assim, de acordo com Brasil (2000b): 
A humanização é entendida como valor, à medida que resgata o 
respeito à vida humana. Abrange circunstâncias sociais, éticas, 
educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento 
humano. Esse valor é definido em função de seu caráter 
complementar aos aspectos técnicocientíficos que privilegiam a 
objetividade, a generalidade, a causalidade e a especialização do 
saber (BRASIL, 2000b, p. 33). 

 

O interesse em investigar sobre a possibilidade de introduzir nos cursos 

técnicos ofertados na ETSUS/TO o tema humanização, utilizando a transversalidade 

como estratégia de abordagem e de discussão, vem desde 2004, quando a 

pesquisadora com formação em odontologia, iniciou sua atividade profissional como 

docente daquela escola. Sua prática profissional como docente no Curso Técnico de 

Saúde Bucal mostrou-lhe o quanto os alunos estão despreparados para abordar o 

paciente de forma humanizada, percebendo que, na maioria das vezes, eles estão 

preocupados em realizar os procedimentos técnicos, de forma a resolver o problema 

daquele momento, mas sem o interesse de atendê-lo de forma integral.  

A escolha de propor a inserção do tema humanização de forma transversal 

no Curso Técnico de Enfermagem se deve às competências específicas deste 

profissional, direcionadas numa formação integral do indivíduo, pois o técnico de 

enfermagem desenvolve ações relacionadas a cuidados com pacientes e 

comunidades, uma vez que proteger e promover a vida são seu compromisso 

profissional. A escolha também se deu no intuito de que não haja viés na pesquisa 

devido à participação efetiva da pesquisadora na execução do Curso Técnico de 

Saúde Bucal. Acredita-se que se for possível incluir a humanização de forma 

transversal no Curso Técnico de Enfermagem, será viável incluí-la nos demais 

cursos da ETSUS/TO. 

É importante que, no processo formativo do profissional da Saúde, seja 

despertado o sentimento de humanização da saúde, desenvolvendo e fornecendo 

recursos humanísticos na formação e atuação desses profissionais.  
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A intenção de buscar respostas para as inquietações da pesquisadora é 

respaldada não apenas de modo intuitivo, mas por vivenciar, na família, situações 

que macula a imagem do serviço de saúde. Seus pais, como muitos dos idosos, 

constantemente necessitam dos serviços de saúde, e já passaram por várias 

situações de negligência no decorrer dos anos, como: a peregrinação em vários 

setores devido à falta de informação adequada; a falta de escuta e tempo para o 

usuário; a frieza e a rispidez na comunicação e no atendimento.  

Foram situações que despertaram a pesquisadora para a investigação de 

como se poderia introduzir a temática da humanização, de forma a sensibilizar os 

discentes para esta prática. Se houver estratégias pedagógicas adequadas durante 

a formação desse profissional da Saúde, poder-se-ia, quiçá, almejar um profissional 

que viesse atender o usuário dos serviços de saúde de forma integral, com atitudes 

de cortesia e com resolutividade.  

A atenção integral objetiva evadir o atendimento de forma fragmentada ao 

usuário, tendo como resultado a qualidade de serviços prestada pelo trabalhador, 

estabelecendo melhor relação entre os prestadores e usuários dos serviços de 

saúde. 

Nosso cotidiano está mergulhado na mudança. Comportar-se eticamente 

está cada vez mais imperativo em nossa sociedade, que necessita urgentemente de 

profissionais que trabalhem da melhor maneira possível pelo compromisso que 

mantém com o cliente, considerando sempre a experiência do sofrimento como 

integrante da relação profissional. 

A articulação entre a teoria e a prática, o estabelecimento de relações 

horizontalizadas entre professores e alunos, a ênfase na atenção aos aspectos 

subjetivos presentes na relação assistencial, princípios que, muitas vezes, a 

pesquisadora não viu em sua prática fragmentada, incitou-a à necessidade de 

reorganização de suas concepções de ensino. 

Cabe à escola formar o aluno em conhecimentos, habilidades, formas de 

pensar e atuar na sociedade, por meio de uma aprendizagem significativa, 

propiciando dinamismo na ação educadora, com abordagem de temas como a ética, 

a saúde e o bem-estar do profissional, a satisfação no trabalho, a relação 

profissional/cliente, a interação em uma equipe de saúde, a capacitação psicológica 

do trabalhador, em que o compromisso ético seja de prevenir e promover saúde. 

Compete à docência o desafio de trazer para a formação um sentido mais 
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amplo de saúde, com estratégias eficazes na abordagem da humanização, onde o 

bem-estar do outro seja vantajoso para o próprio indivíduo. 

Diante desse contexto, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: Como 

incluir, de forma transversal, o tema Humanização no currículo do Curso Técnico de 

Enfermagem da ETSUS/TO, e quais seriam as propostas pedagógicas necessárias 

para esta inclusão? 

Assim, este estudo tem como objetivo propor que o tema Humanização 
seja incluído de forma transversal no currículo do Curso Técnico de 
Enfermagem da ETSUS/TO. Para alcançarmos nosso intuito será necessário tecer 

os objetivos específicos que correspondem a identificar, no currículo do Curso, os 

temas pertinentes à humanização; investigar com os professores as estratégias 

pedagógicas utilizadas para a abordagem do tema humanização, e a sua 

importância temática para a formação dos profissionais no curso técnico de 

Enfermagem, e elaborar uma síntese propositiva que contenha estratégias 

pedagógicas de inclusão do tema Humanização no currículo de forma transversal. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
Por vezes, quando reflito sobre as tremendas conseqüências que 

resultam das pequenas coisas... fico tentado a pensar... que não há 
pequenas coisas. 

(Bruce Barton) 
 

 

2.1 Escola Técnica do Sistema Único de Saúde 
 

 

A região Norte do país representava, na década de 80, um grande vazio no 

que se referia a aparatos públicos para a formação de pessoal para o SUS, onde a 

alternativa era profissionalizar e certificar os trabalhadores daquela região pela 

realização de cursos para auxiliares e técnicos na Escola de Enfermagem que 

pertencia à extinta Fundação de Serviços de Saúde Pública do Ministério da Saúde 

– Fundação SESP (CADERNO RH SAÚDE, 2006). 

As ETSUS, em 1999, eram constituídas por 26 instituições, distribuídas em 

quinze estados e no Distrito Federal, sendo, seis escolas na região Nordeste, treze 

escolas na região Sudeste, três escolas na região Sul e quatro escolas na região 

Centro-Oeste. 

Segundo o CADERNO RH SAÚDE (2006): 
A inserção de trabalhadores na área da Saúde sem a devida 
formação profissional já havia sido alvo de muitas iniciativas públicas 
voltadas para a mudança desta realidade. Entre elas, podemos citar 
o Projeto “Larga Escala”, que na década de 80 propunha uma 
formação articulada com os serviços e a criação de Escolas Técnicas 
de Saúde (ETSUS), introduzindo uma concepção de escola flexível, 
capaz de atuar de forma descentralizada, facilitando o acesso dos 
alunos trabalhadores e que implementava um currículo integrado aos 
serviços, colocando os profissionais da rede assistencial em atuação 
docente nos processos formativos. Com todo esforço e decisão 
política, mas sem um financiamento específico, as 26 ETSUS, 
conseguiram formar/qualificar cerca de 57 mil trabalhadores, no 
período de 1995 a 1999. Essa iniciativa constituiu a base para a 
implantação do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores na 
área da Enfermagem – Profae. (CADERNO RH SAÚDE, 2006, p. 
71). 

 

No ano 2000, foi realizado um diagnóstico pelo PROFAE nessas 26 
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instituições, com o objetivo de sistematizar informações de natureza técnica, política, 

administrativa e financeira, com vistas a oferecer subsídios ao PROFAE, nos 

componentes, fortalecimento das Instâncias Reguladoras e Formadoras de 

Recursos Humanos do SUS e modernização das ETSUS, de modo que a tomada de 

decisão sobre a sua execução se referenciasse em dados da realidade vivenciada 

por estas instituições (CADERNO RH SAÚDE, 2006). 

Os resultados da pesquisa expressaram a necessidade das ETSUS de 

apoiar a ordenação e execução de cursos para as áreas profissionais em nível 

médio em Saúde, segundo a demanda das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, priorizando a clientela empregada, ampliando assim a oferta de serviços 

assistenciais, livres de risco para usuários e trabalhadores (CADERNO RH SAÚDE, 

2006). 

Os recursos investidos pelo PROFAE, por meio do subcomponente das 

ETSUS, foram alocados do próprio projeto, pelo Projeto de Educação Profissional do 

Ministério da Educação (PROEP/MEC) e possibilitou a criação de mais onze novas 

ETSUS, entre elas, a ETSUS/TO (CADERNO RH SAÚDE, 2006). 

A ETSUS/TO tem como modelo de gestão uma autarquia, mantida pela 

Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins. Seus recursos financeiros são 

provenientes de dotações orçamentárias que lhe são destinadas por meio de 

subvenções e auxílios que venham a ser concedidos por qualquer entidade pública 

ou privada, nacional, internacional ou estrangeira, além de recursos oriundos de 

acordos, contratos e convênios ou prestação de serviços a terceiros. Portanto, as 

principais fontes de financiamento são as seguintes: Ministério da Saúde (MS); 

Tesouro Estadual; Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO/MS); Programa de Formação Profissional na Área de Saúde 

(PROFAPS/MS); e Portaria 1996/MS – Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (TOCANTINS, 2004). 

A ETSUS/TO, centrada nos princípios éticos que permeiam a conduta e os 

direitos do ser humano, utiliza uma metodologia problematizadora, adotada como 

proposta de ação transformadora. Esta metodologia, assumida pelo corpo docente, é 

aquela que propicia a troca entre discentes e docentes, sendo uma ferramenta para 

reflexão/ação crítica sobre a realidade (TOCANTINS, 2004). 

A metodologia problematizadora centra-se na capacidade de pensar do 

aluno (representação, relação, ação), estimulando a curiosidade deste a partir da 
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compreensão do objeto de estudo, e não da sua memorização ou transferência de 

conhecimentos (FREIRE, 2002). 

O projeto pedagógico da ETSUS/TO visa privilegiar a formação de 

profissionais críticos e reflexivos, capazes de analisar e propor novas alternativas 

para os problemas referentes ao processo saúde/doença, uma vez que, na 

atualidade, há constantes mudanças na educação e, conseqüentemente, no ensino 

profissionalizante (TOCANTINS, 2004). 

A escola trabalha junto e para com a comunidade, realizando ações 

específicas e necessárias para aquela realidade sociocultural, como: parceria com o 

Serviço Social da Indústria (SESI), pelo Curso Técnico de Nutrição, em ações 

educativas, relacionadas ao aproveitamento integral dos alimentos, e com ações 

governamentais de eventos de promoção à saúde, por meio do Curso Técnico de 

Saúde Bucal. A escola oferece 15% das vagas dos cursos técnicos para a 

comunidade, sendo realizado processo seletivo, com provas de Português e 

redação. Possui a seguinte estrutura operacional: presidente; gerente de unidade de 

ensino; conselho administrativo; secretaria escolar, biblioteca; diretor pedagógico; 

coordenação de curso; diretor de administração e finanças; diretor de integração 

escola/empresa/comunidade; e corpo docente (TOCANTINS, 2004). 

Os docentes, alunos e demais funcionários da escola estão sujeitos, quanto 

às suas funções, ao cumprimento do projeto político-pedagógico, às normas 

disciplinares dos serviços de saúde e aquelas expressas em seu contrato de 

trabalho. Os cursos da ETSUS são realizados por meio dos serviços para atender a 

legislação do exercício profissional ou pela constatação, no local de trabalho, da 

existência de trabalhadores não capacitados, atuando no setor da Saúde. O período 

de duração dos cursos varia de um a dois anos, obedecendo à carga-horária mínima 

estipulada pela legislação para cada curso, e as aulas podem transcorrer nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, dependendo da disponibilidade dos alunos 

interessados. Os cursos oferecidos são: Curso Técnico de Saúde Bucal; Curso 

Técnico de Enfermagem; Curso Técnico de Nutrição e Dietética; Complementação 

de Auxiliar para Técnico de Enfermagem; e Curso Técnico de Agente Comunitário. 

Em 2009, estão previstos os cursos: Técnico de Radiologia; Técnico em Análises 

Clínicas; Auxiliar de Saúde Bucal; Cuidadores de Idosos e Técnico em Vigilância em 

Saúde (TOCANTINS, 2004). 

A principal especificidade das ETSUS é a capacidade de descentralizar os 
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currículos, utilizando as Unidades de Saúde como espaços de aprendizagem, 

qualificando pedagogicamente os profissionais de nível superior dos serviços para 

atuarem como professores. Além disso, adequam o currículo ao contexto regional e 

têm como modelo pedagógico a integração ensino/serviço (CADERNO RH SAÚDE, 

2006). 

Durante o tempo de sua existência a escola teve oportunidade de trabalhar 

com um total aproximado de cinco mil alunos, dentre capacitação e formação técnica 

nas diversas áreas da Saúde (TOCANTINS, 2009).  

 

 

2.2 O currículo na ETSUS/TO 
 

 

A escola trabalha com um currículo baseado em competências, conforme 

cada uma das profissões a serem formadas. Segundo Davini (1984, p. 39): “o 

currículo é um plano pedagógico e institucional que orienta a aprendizagem dos 

alunos de forma sistemática e deve estar fundamentado e organizado conforme o 

que se entende por aprender e ensinar”.  

O currículo deve valorizar adequadamente os conteúdos como uma linha de 

conexão entre a cultura da escola e a cultura social, ele molda a relação teoria-

prática, liberando as margens para a atuação profissional (SACRISTÁN, 2000). 

O currículo da ETSUS/TO deve primar por conteúdos que favoreçam a 

compreensão da realidade e que não sejam predominantemente tecnicistas, 

abordando temas relacionados ao estudo das especificidades das relações 

humanas, as considerações éticas e ao processo de humanização (MORIN, 2001).  

A ETSUS/TO pretende alcançar a consolidação da autonomia e o 

empoderamento dos sujeitos como transformadores da prática em saúde, tendo 

como catalisador o processo de formação. A instituição se propõe a atualizar 

continuamente os planos de cursos no intuito de acompanhar as transformações 

tecnológicas e socioculturais do mundo do trabalho, especialmente na área da 

Saúde (TOCANTINS, 2004). 

A organização curricular obedece às diretrizes da educação profissional no 

país, constando, basicamente, de uma seqüência lógica de competências 

necessárias para o desenvolvimento do educando como profissional da área da 
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Saúde, através de um currículo estruturado em um sistema modular (TOCANTINS, 

2004). 

O agrupamento das competências, habilidades e bases tecnológicas 

referenciadas pelo perfil profissional é pautado nos conhecimentos ancorados, em 

última análise, na ação: “A escola só pode preparar para a diversidade do mundo, 

trabalhando-a explicitamente, aliando conhecimentos e savoir-faire a propósito de 

múltiplas situações da vida de todos os dias” (PERRENOUD, 1999, p. 75). 

Os currículos dos cursos desenvolvidos pela escola abrangem 

exclusivamente a parte de formação especial, visando à qualificação profissional. A 

parte de formação especial compreende os mínimos exigidos para cada habilitação 

profissional, para fins de equivalência, podendo ser enriquecida com matérias 

instrumentais de ensino médio e conteúdos adicionais de interesse dos serviços. O 

programa dos cursos segue um regime didático constituído por uma fase teórico-

prática e por um estágio, onde todas estas fases possuem um sistema de avaliação 

próprio (TOCANTINS, 2004). 

A avaliação é parte integrante do currículo, estando presente em todos os 

estágios de seu desenvolvimento e não apenas restritos aos seus resultados finais, 

constituindo-se de um processo de acompanhamento sistemático da evolução do 

aluno na construção dos seus conhecimentos. O aproveitamento dos alunos pode 

ser avaliado por diferentes mecanismos tais como: relatórios escritos, interpretações 

verbais ou escritas da realidade vivenciada, contribuição individual nas discussões 

de grupos, estudo orientado, dramatizações, observações de desempenho e 

trabalho de conclusão de curso (TCC). Embora a pesquisa e a extensão façam parte 

do projeto político-pedagógico da ETSUS/TO, no momento, não dispõem de 

mecanismos que incentivem essas atividades, haja vista estarem iniciando as suas 

atividades na escola (TOCANTINS, 2004). 

Uma melhor qualificação, tanto na dimensão técnica especializada quanto 

na dimensão ético-política, comunicacional e de relações interpessoais é exigência 

para a redefinição dos perfis profissionais do serviço de saúde, pois o que se 

observa atualmente é que a postura ética, os valores e princípios que pertencem ao 

domínio das atitudes dos profissionais não acompanharam a evolução científico-

tecnológica (BRASIL, 2000b). 

A demonstração de um compromisso autêntico em relação às outras 

pessoas e a capacidade para melhorar a vida do outro, analisando as 
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conseqüências de sua própria ação, reflete uma inteligência interpessoal, 

desenvolvida positivamente, e um processo de aprendizagem cooperativo, 

idealizado no currículo das ETSUS. A mera aprendizagem dos conteúdos como um 

fim em si mesmo já não responde às necessidades de um novo sujeito social, 

nascido de uma sociedade em constante transformação (CAMPBELL et al, 2000). 

Segundo Antunes (2001), os alunos devem se libertar da idéia anacrônica e 

retrógrada de que seus saberes devem apenas ser expressos através de suas 

inteligências lingüística e lógico-matemática, mas que os conceitos da ciência 

podem ser expressos através de inúmeras linguagens, e que é essencial que as 

exercitem em sala de aula.  

Há, portanto, que se resgatar a distância identificada no perfil dos 

trabalhadores da Saúde, entre os conhecimentos e habilidades, que, por emanarem 

da ciência e da tecnologia, evoluíram grandemente nas últimas décadas, e os 

aspectos comportamentais que, advindos dos pactos sociais, mantiveram-se 

estacionários. A formação dos profissionais da Saúde não pode desconsiderar as 

questões éticas, sob o risco de agravar ainda mais a disparidade já existente entre 

conhecimentos, habilidades técnicas e as atitudes no perfil desses profissionais 

(BRASIL, 2000b). 

Através da transversalidade, a escola pode incluir temas onde questões do 

cotidiano social podem ser contextualizadas e relacionadas às diversas disciplinas, 

permeando toda a prática educativa e integrando a vida profissional (SENAC, 2003). 

Os temas transversais correspondem a questões importantes, urgentes e 

presentes, sob várias formas na vida das pessoas, e estão comprometidos em 

desenvolver a capacidade do estudante em intervir na realidade, posicionando-se 

em relação às questões sociais, não tratando os valores apenas como conceitos 

ideais, mas sendo norteados pela construção de cidadania e democracia (BRASIL, 

1997). 

A transversalidade tem o sentido oposto da palavra disciplina, que, além de 

significar matéria, conteúdo de ensino, quer dizer também ordem, rigor. A 

transversalidade requer maleabilidade e interliga, atravessa as diversas disciplinas. 

Com isso, o aluno amplia sua apreensão do conhecimento, através de mais 

interação com o meio e envolvimento afetivo em seu processo de aprendizagem 

(SENAC, 2003). 
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2.3 A humanização como tema transversal no Curso Técnico de Enfermagem 
 

 

Com a promulgação da Lei nº 4.024, em 1961, que ficou conhecida como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a formação no Brasil foi ampliada 

para três níveis (ginasial, secundário e superior). Já o nível secundário também 

contemplava a criação do técnico nas áreas: agrícola, comercial e industrial 

(AZEVEDO, 2008). 

O Parágrafo Único do Artigo 47 da referida Lei dita que as áreas não 

especificadas seriam regulamentadas nos diferentes sistemas de ensino, o que abria 

a possibilidade de criação do Curso Técnico de Enfermagem, pois desde o início da 

década de 60, o Brasil, estando em pleno desenvolvimento econômico, exigia para o 

mercado de trabalho profissionais com um conhecimento próximo do enfermeiro 

diplomado, com qualificação para atender a demanda das diversas instituições de 

saúde (AZEVEDO, 2008). 

Para assegurar a qualidade do ensino e demarcar distintivamente a inserção 

de uma nova categoria na Enfermagem, com formação em nível técnico, em 1966, 

foi criado, na Escola Anna Nery, o Curso Técnico de Enfermagem. Porém, a 

regulamentação para o exercício profissional somente veio a ocorrer efetivamente 

em 1986 com a Lei do Exercício Profissional nº 7.498 de 25 de junho de 1986, e do 

Decreto nº 94.406 de 8 de junho de 1987 (KOBAYASHI, 2004). 

Nessa construção formativa, o técnico de enfermagem tem se constituído 

protagonista na luta pela melhoria das condições de vida da comunidade, 

minimizando, ao longo de sua práxis transformadora, a redução de indicadores de 

morbi-mortalidade, contribuindo de forma significativa com elementos educativo-

preventivos e de promoção da saúde no campo da atenção básica, vigilância 

sanitária, vigilância epidemiológica, integrando a equipe da estratégia saúde da 

família bem como a atenção especializada, em conformidade com as diretrizes do 

SUS (TOCANTINS, 2007). 

Para atuar com base nas necessidades atuais e futuras de saúde do Estado 

do Tocantins e também das demandas do mercado de trabalho, a ETSUS propõe um 

perfil profissional de conclusão do Curso Técnico de Enfermagem em atividades 

regidas pela Lei do Exercício Profissional, sob a supervisão do enfermeiro, onde o 
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aluno é capaz de identificar situações novas, de tomar decisões inerentes a sua 

atribuição, de interferir no processo de trabalho e de trabalhar em equipe 

multiprofissional. Assim, o campo profissional é de largo espectro, integrando tanto a 

dimensão técnica especializada quanto a dimensão comunicacional e de relações 

interpessoais (TOCANTINS, 2007). 

As competências profissionais específicas do técnico de enfermagem, 

segundo TOCANTINS (2007, p. 14) correspondem:  
a) Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; b) 
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, no nível de sua 
qualificação; c) Executar tratamentos específicos prescritos, ou de 
rotina, além de outras atividades de enfermagem; d) Prestar 
cuidados de higiene e conforto aos pacientes, zelando por sua 
segurança, inclusive alimentando-os ou auxiliando-os a se alimentar; 
e) participar da equipe de saúde, desenvolvendo ações de promoção 
da saúde e prevenção de agravos, visando a melhoria da qualidade 
de vida da população; f) Desenvolver ações de enfermagem, coleta 
de dados e registros das informações pertinentes aos cuidados de 
enfermagem, interagindo com a equipe, com o usuário e com os 
seus familiares; g) Prestar à clientela uma assistência de 
enfermagem livre de riscos decorrentes de imperícia, negligência e 
imprudência; h) Conhecer situações de urgência e emergência e 
realizar, prontamente, ações que busquem a preservação da vida; i) 
Organizar o próprio trabalho, considerando sua natureza, finalidades, 
resultados e riscos das ações. 

 

A ETSUS/TO exige dos profissionais competências técnica, capacidade 

criativa, de reflexão, de análise crítica e um aprofundamento constante de seus 

conhecimentos técnico-científicos. Portanto, a inclusão do tema Humanização, de 

maneira transversal, no curso técnico de enfermagem da ETSUS/TO só contribui 

para que os profissionais, ao exercerem suas atividades nas unidades de trabalho, 

apresentem atitudes transformadoras e resolutivas, delineando ações para o saber 

ser. Até porque, a relação estudante/profissional é marcada por incertezas e 

ansiedades de um sujeito que oscila entre o papel de aluno e o papel de profissional, 

onde o “humanizar” no conteúdo escolar propõe o entrelaçar de estratégias para o 

enfrentamento de dificuldades e de situações pessoais relacionadas com o 

desempenho profissional (NOGUEIRA-MARTINS, 2001). 

A partir da década de 90, a visão de que a prática médica havia se tornada 

impessoal e desumana veio orientar propostas para assegurar a proteção dos 

direitos humanos fundamentais e promover a humanização da assistência a todos os 

pacientes. Já no final da referida década, o conceito de humanização foi 
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estabelecido como princípio de dois programas de Saúde no setor público brasileiro: 

o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN); e o Programa de 

Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), culminando com a Política 

Nacional de Humanização (PNH) (BRASIL, 2004). 

O PNHAH, criado em 1999, foi um dos programas públicos que enfatizaram 

a necessidade de atenção aos aspectos subjetivos da relação assistencial, e tinha 

como objetivo a melhoria da qualidade e da eficácia da atenção dispensada aos 

usuários da rede hospitalar, na tentativa de recuperar a imagem do hospital junto a 

comunidade, visando também a capacitação dos profissionais para um conceito de 

atenção à saúde, baseado na valorização da vida humana (BRASIL, 2008). 

A partir de agosto de 2003, o Ministério da Saúde fez importantes 

modificações no que diz respeito à humanização, instituindo, no lugar do Programa 

de Humanização, a Política Nacional de Humanização (PNH), que propõe a 

humanização como eixo norteador das práticas de saúde em todas as instâncias do 

SUS (BRASIL, 2008). 

De acordo com o documento base para gestores e trabalhadores do SUS, a 

humanização é entendida, segundo Brasil (2008), como:  
Valorização dos diferentes sujeitos, implicados no processo de 
produção de saúde, cujos valores que norteiam essa política são a 
autonomia, o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre 
eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes 
de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão 
(BRASIL, 2008; p. 8). 

 

Segundo Deslandes (2004), a proposta de humanização sugere a 

substituição de cuidados constituintes do modelo de assistência hospitalar, que 

impõe isolamento, despersonalização e submissão disciplinar de corpos e 

subjetividades dos pacientes por um modelo centrado na possibilidade de 

comunicação e diálogo entre usuários, profissionais e gestores. 

Oliveira, Collet e Viera (2006) resume a missão da humanização da seguinte 

maneira: 
Se tivesse que resumir a missão da humanização num sentido 
amplo, além da melhora do tratamento intersubjetivo, dir-se-ia que se 
trata de incentivar, por todos os meios possíveis, a união e 
colaboração interdisciplinar de todos os envolvidos, dos gestores, 
técnicos e dos funcionários, assim como a organização para a 
participação ativa e militante dos usuários nos processos de 
prevenção, cura e reabilitação. Humanizar não é apenas “amenizar” 
a convivência hospitalar, senão, uma grande ocasião para organizar-
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se na luta contra a inumanidade, quaisquer que sejam as formas que 
a mesma adote (OLIVEIRA; COLLET; VIERA, 2006, p. 281). 

 

Mas, o que é ter atitudes humanizadoras? De acordo com Nogueira-Martins 

e Bogus (2004), ter atitudes humanizadoras implica em empoderamento (palavra 

inglesa empowerment), que significa o ganho de poder por alguém: poder para 

tomar decisões, para realizar ações, individuais e coletivas. Implica em auto-estima, 

motivação, consciência e compromisso social. 

A PNH busca a mudança dos modelos de atenção e gestão e pretende 

diminuir a cisão entre a prática profissional e o uso de tecnologias avançadas, bem 

como o despreparo dos profissionais para lidar com a dimensão subjetiva nas 

práticas de atenção. Operando com o princípio da transversalidade, a PNH se 

apropria de ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculos e a co-

responsabilização entre usuários e trabalhadores, direcionando estratégias e 

métodos para articulação de ações, saberes e práticas para potencializar uma 

atenção integral (BRASIL, 2008). 

A inclusão da humanização do cuidado, que procura ver o paciente/cliente 

como um todo e trabalha com uma equipe multiprofissional, na qual se insere o 

profissional de nível técnico, é uma nova visão de qualidade em saúde. A prática em 

saúde é profundamente dependente de valores morais, éticos, ideológicos e 

subjetivos dos profissionais, pois envolve interpretação, ajuizamento e decisão 

pessoal na aplicação do conhecimento científico às situações concretas. As 

diferentes práticas profissionais também estão relacionadas às diferentes 

possibilidades de lidar com o momento de encontro com o usuário (BALINT, 1988). 

Nesse encontro, são mobilizados sentimentos, emoções e identificações que 

dificultam ou facilitam a aplicação dos conhecimentos do profissional na percepção 

das necessidades de atenção, na aceitação de queixas para a investigação e 

intervenção. Profissionais e usuários são mutuamente afetados nesse encontro. A 

percepção e o entendimento dos sentimentos, afetos aí mobilizados estão 

relacionados à maior possibilidade de escutar, de perceber mensagens não-verbais, 

de acolher o usuário, de estabelecer vínculos e, portanto, à maior capacidade de se 

ter um profissional com competência a prestar uma assistência humanizada 

(BALINT, 1988). 

Criar espaço adequado para os profissionais da Saúde, olhar para o seu 
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trabalho, poder expressar seus sentimentos e dor diante do sofrimento, doença e 

morte com as quais lidam todos os dias pode ser muito importante para valorizar o 

desenvolvimento do papel profissional e contribuir para evitar a ocorrência de duas 

situações extremas, ambas indesejáveis: o trabalhador cair na indiferença total, 

levando a burocratização, ou adquirir distúrbios mentais ou psicossomáticos sérios, 

que podem ter conseqüências irremediáveis (L’ABBATE, 1990). 

Com a transversalidade da Humanização, o aluno técnico de enfermagem 

da ETSUS/TO começará a perceber as limitações de sua atuação, pois a política 

proporciona uma aproximação em profundidade das questões do campo da 

subjetividade. Porém, o fato da política mexer com a sensibilidade do aluno dá a 

oportunidade de a escola propiciar um espaço para a formação de um grupo em sala 

de aula, onde haja compartilhamento de expectativas e de experiências anteriores. 

Essa atitude implica a construção de uma nova ética, do comprometimento da 

construção da cidadania e como porta da integralidade para o SUS (BRASIL, 2008). 
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3 METODOLOGIA 
 

 
No fundo da prática científica existe um discurso que diz: nem tudo é 

verdadeiro, mas em todo lugar e a todo o momento existe uma 
verdade a ser dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, mas 

que, no entanto, está à espera de nossa mão para ser desvelada. A 
nós, cabe a boa perspectiva, o ângulo correto, os instrumentos 

necessários, pois, de qualquer maneira, ela está presente aqui e em 
todo lugar. 
(Foucault) 

 

 

3.1 Tipo da pesquisa 
 

 

Corresponde a um estudo descritivo e exploratório, com análise qualitativa. 

Segundo Grubits e Noriega (2004), a pesquisa qualitativa permite o contato direto e 

interativo do pesquisador com a situação, objeto de estudo, com a intenção clara de 

buscar e interpretar significados a partir de um contexto próprio, tendo os resultados 

expressos nos fenômenos do mundo social. Para Minayo (1994), a pesquisa 

qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificada. 

Ela trabalha com o universo de significados, motivos, valores e atitudes, o que 

corresponde a processos e fenômenos que não podem ser minimizados à 

operacionalização de variáveis. 

A pesquisa qualitativa, para Chizzotti (1991, p. 104), objetiva “provocar o 

esclarecimento de uma situação para a tomada de consciência pelos próprios 

pesquisados dos seus problemas e das condições que os geram, a fim de elaborar 

os meios estratégicos de resolvê-los”. Fica clara a existência de uma relação entre o 

real e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto, a ação e reação 

nas diferentes situações, uma vez que o objeto de estudo não é estático, faz com 

que haja necessidade do pesquisador estar nela inserido, de modo a tornar possível 

o aprendizado sobre os significados que emanam desta vivência. O mesmo autor 

insiste na relação dinâmica entre sujeitos e objeto, no processo de conhecimento. O 

pesquisador é um ativo descobridor do significado das ações e das relações que se 

ocultam nas estruturas sociais. 

A pesquisa exploratória começa com algum fenômeno de interesse e 
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investiga a sua natureza complexa e os outros fatores que estão relacionados, 

relatam Polit, Beck e Hugler (2004). 

Cervo, Bervian e Silva (1996, p. 49) esclarecem que: “[...] a pesquisa 

descritiva procura descobrir, com a precisão possível, a freqüência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, sua natureza e 

características, correlacionando fatos ou fenômenos, sem manipulá-lo”. 

A opção da análise metodológica foi baseada no conceito de Minayo (1994, 

p. 13) que diz que o campo da saúde requer "uma abordagem dialética, que 

compreende para transformar, e cuja teoria desafiada pela prática a repense 

permanentemente".  

Portanto, o enfoque diferenciado para a compreensão da realidade, com 

uma visão mais abrangente dos problemas, bem como a necessidade de fomentar 

reflexões e questionamentos sobre a humanização foi o que incentivou o destaque 

para a metodologia de base qualitativa. 

 

 

3.2 Sujeitos pesquisados 
 

 

Inicialmente, corresponderiam aos docentes dos três módulos seqüenciais, o 

coordenador administrativo e o coordenador pedagógico do Curso Técnico de 

Enfermagem, o que totalizaria treze sujeitos, se todos tivessem participado. 

Contudo, dois docentes não concordaram em participar, e um não residia mais em 

Palmas. Portanto, dez sujeitos participaram da pesquisa. Sendo oito enfermeiros, 

uma pedagoga e uma docente graduada em Letras.  

 

 

3.3 Cenário de atuação e especificações do Curso Técnico da ETSUS/TO 
 

 

A ETSUS/TO da cidade de Palmas possui três cursos técnicos em 

execução: Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal e o Curso Técnico em 

Radiologia Médica. Os Cursos Técnicos em Saúde Bucal e o em Enfermagem 

tiveram seu início, respectivamente, nos anos de 2004 e 2007, enquanto o Curso 
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Técnico em Radiologia Médica iniciou suas atividades no ano de 2009. 

A ETSUS de Palmas formou uma turma de complementação de Auxiliar para 

Técnico de Enfermagem, onde os discentes eram profissionais específicos dos 

Hospitais Dona Regina e Hospital Geral de Palmas (Hospitais públicos da cidade) e 

irá formar uma turma com itinerário completo para Técnicos em Enfermagem em 

2010. 

O Curso Técnico em Enfermagem da ETSUS/TO encontra-se estruturado 

em três módulos seqüenciais e articulado com carga-horária de 1.200 horas, nas 

quais são acrescidas 600 horas de estágio supervisionado, totalizando 1.800 horas. 

A organização desse curso propicia tanto a formação plena do técnico em 

enfermagem quanto à possibilidade dos que já são auxiliares virem a completar sua 

formação para obter o diploma da habilitação técnica (TOCANTINS, 2007). 

O perfil de conclusão do Técnico em Enfermagem dar-se-á na perspectiva 

de um modelo de atenção integral à saúde, com competências que desenham um 

caminho metodológico que privilegia práticas pedagógicas contextualizadas, 

colocando o aluno diante de situações problemáticas que possibilitem o exercício 

contínuo da mobilização e articulação de saberes, de modo a superar a ênfase na 

assistência médico-hospitalar (TOCANTINS, 2007). 

São oferecidas 85% das vagas aos trabalhadores com vínculo no SUS, e 

15% das vagas abertas são destinadas à comunidade, por meio de processo 

seletivo. 
Quanto ao corpo docente, a contratação para o curso técnico é feita por 

meio de processo seletivo, com avaliação de currículo, realização de entrevista e 

aula didática. 

A ETSUS de Palmas possui, em seu quadro de docentes para o Curso 

Técnico em Enfermagem, cerca de treze enfermeiros, onde o mesmo profissional, 

muitas vezes, é responsável por uma ou mais áreas de conhecimento.  

O perfil do docente da escola é definido através da compreensão deste 

sobre a educação profissional em Saúde, a habilidade em articular saberes teóricos 

e práticos, bem como a capacidade de mobilizar e relacionar conhecimentos e 

valores nas situações de ensino, pesquisa, aprendizagem e no mundo do trabalho 

(TOCANTINS, 2007). 
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3.4 Coleta e análise dos dados 
 

 

A coleta de dados ocorreu em duas etapas distintas:  

1ª Etapa - levantamento documental: Foram de interesse, neste 

documento, a estrutura curricular, pelo plano do Curso Técnico de Enfermagem e 

pelos planos de ensino/ planos de ação das disciplinas que abordam, de alguma 

maneira, o tema Humanização. Suas respectivas ementas e os conteúdos (bases 

tecnológicas), ao lado com o que foi determinado como competência e habilidade a 

ser alcançada, de acordo com as bases tecnológicas previstas em cada módulo e 

bloco temático, e também o projeto político-pedagógico da ETSUS/TO, que foi 

verificado conforme o instrumento de pesquisa.  

Com os documentos selecionados, partimos para identificar temas 

pertinentes à humanização contida neles, tendo como critério a busca por palavras, 

expressões, referências bibliográficas relacionadas à temática investigada, o que 

possibilitou identificar a base tecnológica que relatavam, de alguma forma, o tema 

durante a execução dos módulos. Este momento foi importante, porque trouxe 

subsídios na abordagem ao docente quanto a sua prática pedagógica durante as 

entrevistas. Estes documentos foram acurados conforme o instrumento de pesquisa 

(Apêndice A). 

A análise documental busca identificar informações factuais nos 

documentos, a partir de questões ou hipóteses de interesse. Os documentos 

constituem uma fonte de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador. A análise documental constitui uma 

técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

2ª Etapa - entrevistas: Foi realizada com os professores responsáveis pelas 

bases tecnológicas e com os coordenadores pedagógico e administrativo da 

ETSUS/TO, pois estes são os: “indivíduos sociais que possuem uma associação 

mais significativa para o tema a ser investigado” (MINAYO, 1998; p. 43). 

Inicialmente, previu-se a realização do grupo focal com os sujeitos da 

pesquisa. Contudo, não foi possível, pois no período da coleta de dados, a maioria 

dos docentes já não estava envolvida com o processo formativo, porque já haviam 
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terminado suas atividades, ou seja, não há o vínculo empregatício com a 

ETSUS/TO, por serem contratados para executar um ou mais módulos e, no seu 

término, são dispensados das suas atividades docentes. Sendo assim, acabam 

trabalhando em outras instituições, o que dificulta a organização da agenda para que 

possam participar das reuniões do grupo focal. Destarte, a estratégia da coleta dos 

dados foi redimensionada e optou-se pela realização da entrevista face a face, 

utilizando um roteiro de perguntas semiestruturadas e o uso de gravador digital 

(Apêndice A) 

Segundo Leopardi (2002), a entrevista é uma técnica onde o pesquisador 

está presente junto ao pesquisado, formulando questões relacionadas ao problema 

que pretende estudar, seguindo uma ordem de perguntas estabelecidas para todos 

os entrevistados. A entrevista face a face valoriza a presença do pesquisador, 

porque, de acordo com Triviños, “oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação” (TRIVIÑOS, 1994, p. 146). 

Para Bardin (1977), a entrevista a ser efetuada sobre um tema deve se 

referir ao mesmo tema, deve ser obtida por intermédio de técnicas idênticas e 

realizada com indivíduos semelhantes, acompanhada de um roteiro de perguntas 

referentes ao que se pretende investigar. 

A entrevista é um método de coleta de dados na qual o entrevistador faz 

questionamentos verbais ao sujeito da pesquisa, sendo uma das formas de colher 

informações baseadas no discurso livre do entrevistado (LOBIONDO-WOOD; 

HABER, 2001). 

Para Minayo (1994), entre os métodos para coleta de dados não-

convencionais, a gravação é um meio que clarifica o comportamento de grupos e 

indivíduos.  

A entrevista semiestruturada, utilizada neste estudo, requisitou mais cuidado 

por parte da pesquisadora, no sentido de observar os aspectos não-verbais, cuja 

captação foi muito importante para a compreensão e validação do que foi 

efetivamente dito.  

Encontrar a melhor maneira de formular a pergunta em uma entrevista, 

evitando expressões corporais que denunciem gestos de aprovação, dúvida ou 

rejeição, garantindo uma postura adequada diante do entrevistado, são habilidades 

que se constroem com o tempo, com a experiência no campo. Segundo Zaia 
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Brandão (2000, p. 8), “a entrevista reclama uma atenção permanente do 

pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do 

que é dito, a refletir sobre a forma e conteúdo da fala do entrevistado.” 

As entrevistas foram realizadas no período de maio a julho de 2009, com 

duração média de 30 minutos, após a aquiescência do pesquisado e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Nas entrevistas, eram 

registrados a data, a hora, o local e os sujeitos pesquisados (codinomes). 

As entrevistas com os docentes e coordenadores foram realizadas com 

agendamento prévio, sendo que, para os coordenadores, a entrevista aconteceu na 

própria ETSUS/TO, enquanto que, para os docentes, foi realizada nos locais atuais 

de trabalho dos entrevistados, que eram tanto do serviço público como privado. 

Em cada local de trabalho, o entrevistado escolheu uma área confortável 

para a entrevista, proporcionando ausência de interrupção e uma condição propícia 

à manutenção do sigilo.  

Quanto ao número de pessoas entrevistadas, foram realizadas 10 

entrevistas do total de 13 sujeitos previstos, pois, dois docentes não quiseram 

participar da pesquisa, alegando falta de tempo e/ou desinteresse quanto ao tema, e 

um terceiro docente não residia mais em Palmas. 
Em cada finalização de entrevista foi feita a transcrição do material. Segundo 

Duarte (2004), as transcrições devem ser realizadas logo que se encerrem as 

entrevistas, devendo ser editadas, evitando assim, frases excessivamente 

coloquiais, incompletas e erros gramaticais. 

Ambos os instrumentos metodológicos utilizados foram completados com o 

diário de campo realizado para a pesquisadora relembrar de pontos importantes com 

relação à execução da coleta de dados. 

Segundo Falkembach (1987), o diário de campo é um instrumento de 

anotações, em um caderno com espaço suficiente para descrever comentários e 

reflexão, e é para uso individual do investigador no seu dia-a-dia, enquanto estiver 

no processo de investigação. 

Minayo et al (2002, p. 63-64), relatam que o diário de campo é um 

instrumento ao qual se recorre em qualquer momento da rotina do trabalho. Ele, na 

verdade, é um ”amigo silencioso” em que, diariamente, se anota as percepções, as 

angústias, os questionamentos e as informações que não são obtidas na utilização 

de outras técnicas. Acrescenta ainda que “o diário de campo é pessoal e 
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intransferível. Sobre ele o pesquisador se debruça no intuito de construir detalhes 

que, no seu somatório, vai congregar os diferentes momentos da pesquisa”. 

Registrados esses elementos já coletados, partiu-se para outra etapa da 

pesquisa, que é a análise dos dados. A operacionalização da análise dos dados 

ocorreu sob a Técnica de Análise Temática. Minayo et al (2002) esclarece que esta 

técnica realiza uma análise de unidades de registro em busca de significados que 

definam os dados coletados, e operacionaliza a Técnica da Análise Temática em três 

etapas: 

1ª – Pré-análise: Nesta fase, é realizado o trabalho de escolha do material a ser 

analisado e confrontado com a dos objetivos da pesquisa, reformulando-os se 

necessário. Como desdobramentos para o desenvolvimento desta fase, estão 

inclusas: (a) Leitura Flutuante - consistiu em um contato exaustivo com o material 

coletado; (b) Constituição do Corpus – correspondeu a organização do material, de 

maneira que pudesse responder satisfatoriamente aos aspectos trazidos na 

entrevista. Como modelo para organização, foi utilizada a norma de validade da 

pertinência e, assim, descrever temas específicos (unidades de registro) implícitos 

nas falas dos entrevistados, que constituirão as subcategorias (transformação 

sistemática). 

2ª - Exploração do Material: O objetivo desta fase foi codificar os dados obtidos na 

fase anterior, agrupando-os de tal modo que foi possível construir as categorias.  

3ª - Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: Por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa, o resultado será analisado, conforme aponta Minayo (1994), a 

partir da interpretação de temas e da saturação de dados e confrontados com o 

referencial teórico. 

Trabalhar com categorias abrange elementos ou aspectos com 

características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra está ligada à 

idéia de classe ou série e estabelece classificações. Este procedimento pode ser 

utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa. As categorias podem 

ser estabelecidas antes do trabalho de campo, na fase exploratória da pesquisa ou a 

partir da coleta de dados. As estabelecidas antes são conceitos mais gerais e mais 

abstratos, requer fundamentação teórica sólida por parte do pesquisador. Já, as 

formuladas a partir da coleta de dados são específicas e concretas. Antes do 

trabalho de campo, devem-se definir as categorias a serem investigadas, que, após 

a coleta, deverão ser formuladas para a classificação de dados, e, em seguida, fazer 
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a comparação entre as categorias gerais e as formuladas, após o trabalho (MINAYO, 

1994). 

Portanto, a análise das entrevistas foi composta, separando-se as falas em 

unidades de registro, com interpretação detalhada de cada uma destas unidades, 

sendo realizado, posteriormente, um trabalho de codificação, resultando em um 

conjunto inicial de subcategorias. 

Através das subcategorias, definiram-se as categorias (agregação de 

unidade de registros). Classificar os elementos em categorias é investigar o que 

cada elemento tem em comum com outros, permitindo o seu agrupamento, ou seja, 

a parte comum existente entre eles. A categorização tem por objetivo fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados brutos.  

Segundo Lüdke e André (1986), a categorização não esgota a análise. O 

pesquisador deve ultrapassar a descrição, buscando acrescentar à discussão 

abstrações, conexões e relações que possibilitem a proposição de novas 

interpretações. 

As categorias de análise podem ser eleitas pelo pesquisador ou emergir no 

momento da análise pela identificação de conteúdos, tendo como análise final o 

estabelecimento de articulações entre os dados encontrados e os referenciais 

teóricos da pesquisa, respondendo as questões com base nos seus objetivos e 

buscando a promoção das relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o 

particular, a teoria e a prática. (DUARTE, 2004). 

Para Minayo (1994), a análise do material recolhido tenta atingir três 

objetivos: ultrapassar a incerteza do que o pesquisador percebe estar realmente 

contido na mensagem; compreensão dos significados; e integração de dados brutos 

em descobertas finais, indo além das aparências. 

Para a análise dos resultados, o pesquisador deve tentar “garimpar” as 

idéias principais e elaborar um relatório dos resultados do grupo, avaliando as 

interpretações dos participantes (TANAKA; MELO, 2001). 

Para se ter melhor visualização de um dos momentos da análise dos dados, 

foi construído um organograma na seguinte ordem de importância: no retângulo em 

letra azul, o tema central, que é a humanização como tema transversal. Logo abaixo, 

em letras vermelhas, as duas categorias foram identificadas a partir dos objetivos e 

foram denominadas de: Temas Pertinentes à Humanização e Estratégias 
Pedagógicas Utilizadas para Abordar o Tema Humanização. Nos retângulos em 
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letras verdes, já as subcategorias foram identificadas a partir da coleta de dados, 

conforme a Figura 1. 

 
HUMANIZAÇÃO COMO TEMA
TRANSVERSAL 

Estratégias Pedagógicas utilizadas
para abordar o tema Humanização 

Temas Pertinentes à Humanização 

Relacionamento Interpessoal no
ambiente de trabalho 

Textos direcionados ao tema 

Ética e bioética: refletir e humanizar Rodas de conversa 

Política Nacional de Humanização Dinâmicas de grupo 
 

Assistência Integral à Saúde Estudo de casos 

A empatia: valorização e respeito ao
outro durante os cuidados 

Seminários 

 
 

Acolhimento nas práticas de
produção de Saúde 

Oficinas 

Figura 1: A Humanização como tema transversal. 
Fonte: Elaborada pela autora (2009). 
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3.5 Aspectos éticos 
 

 

Para a realização desta pesquisa, foi entregue um pedido de autorização 

formal à Diretora Pedagógica e a Coordenadora Geral dos Cursos Técnicos da 

ETSUS/TO, explicitando os procedimentos e objetivos do estudo para a obtenção do 

acesso à matriz curricular, ao projeto político-pedagógico, aos planos de ensino e 

planos de ação e aos docentes do Curso Técnico de Enfermagem (Apêndice C). 

Uma vez concedida a permissão para o estudo, o projeto foi inscrito no 

SISNEP e encaminhado à Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale 

do Itajaí, conforme a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde/MS de 10 

de outubro de 1996, sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIVALI 

em12 de dezembro de 2008 pelo Parecer nº 517/08. 

Aos integrantes da pesquisa foi esclarecido sobre a não-obrigatoriedade da 

participação ao estudo e o sigilo das informações obtidas. Para o anonimato dos 

participantes, foram utilizados nomes fictícios (codinomes), e a letra E (de 

Entrevistado), com números crescentes, conforme a cronologia de entrevistas, por 

exemplo: E1; E2; E3 e, assim, sucessivamente. 

Os que concordaram com a forma da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi também expedido o Termo de Compromisso 

para a Utilização dos Dados (Apêndice D), no qual a pesquisadora e a instituição 

assinaram, comprometendo-se em utilizar as informações obtidas de forma 

fidedigna. 

O benefício deste estudo foi incentivar a valorização da humanização como 

eixo transversal de estudo na ETSUS/TO, mais especificamente no Curso Técnico 

de Enfermagem, estando o referido tema em consonância com as Diretrizes para a 

Gestão do Trabalho no SUS. 

Será entregue uma cópia do trabalho final à instituição, objetivando repassar 

os resultados ao colegiado da ETSUS/TO, no sentido de que o trabalho seja um 

instrumento de subsídio à instituição formadora, para a organização e 

implementação dos processos de educação profissional, após sua aprovação no 

Curso de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, passando por todos os trâmites 

legais previstos no Regimento do Curso. 

A mestranda foi orientada pela Profª. Drª. Juliana Vieira de Araújo Sandri 
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(Apêndice E). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 
Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa 

mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo 

serão, ela falou comigo: Coitado, até essa hora no serviço pesado. 

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me 

falou em amor. Essa palavra de luxo. (Adélia Prado) 

 

 

Este capítulo está apresentado em três momentos: 1) O Curso Técnico de 

Enfermagem – conforme os dados documentais; 2) A humanização como tema 

transversal – dados obtidos da entrevista com os docentes; 3) Síntese propositiva de 

estratégia pedagógica para a transversalidade do tema humanização – uma 

proposta construída. 

 

 

4.1 Apresentando o Curso Técnico de Enfermagem da ETSUS/TO 
 

 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN 276/2003 

determina que, após a conclusão do Curso de Auxiliar de Enfermagem, o 

profissional auxiliar de enfermagem terá cinco anos para completar sua formação 

como técnico de enfermagem. Findo o prazo, a inscrição provisória como auxiliar de 

enfermagem será cancelada. Assim, quem obteve o certificado de conclusão do 

curso em agosto de 2003, teria até agosto de 2008 para apresentar seu certificado 

de conclusão do Curso de Técnico de Enfermagem. A criação desta Resolução foi 

necessária em razão das mudanças ocorridas na legislação que regulamenta a 

estruturação dos cursos técnicos em nível médio no país, que passou a considerar o 

Curso de Auxiliar de Enfermagem apenas como uma qualificação e não mais como 

habilitação, que agora é restrita ao técnico de enfermagem 

O quantitativo de profissionais da enfermagem no Estado do Tocantins 

corresponde a um total de 7.535 inscritos no Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN - TO), com a distribuição de 1.363 enfermeiros; 4.654 técnicos em 
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enfermagem; e 1.518 auxiliares de enfermagem, o que indica um expressivo 

contingente de auxiliares de enfermagem, demonstrando uma procura potencial pelo 

Curso Técnico de Enfermagem (TOCANTINS, 2007). 

Esta perspectiva de demanda se dá por dois motivos: a vontade de obter 

uma continuidade dos estudos, e também pela tendência geral observada na área 

da Saúde de valorização de profissionais com níveis mais altos de formação, 

resultando na busca desses profissionais pela habilitação técnica (TOCANTINS, 

2007). 

A ETSUS/TO tem como documentação que regulamenta o Curso Técnico de 

Enfermagem os seguintes documentos: 1) Plano de Curso - que apresenta os 

módulos e, dentro deles, a estrutura curricular com as áreas de conhecimento que 

correspondem às disciplinas, e os conteúdos que compreendem as bases 

tecnológicas; 2) Plano de Ensino2 - que dispõe das estratégias pedagógicas 

utilizadas pelos docentes e as avaliações realizadas por eles para verificar se os 

objetivos pretendidos foram ou estão sendo atingidos; 3) Projeto Político-Pedagógico 

da ETSUS/TO - que fornece a visão macro que a instituição idealiza, diretrizes e 

princípios que a escola considera essenciais para a construção de uma educação 

que tenha como referência a realidade. A seguir, será apresentado cada um desses 

documentos. 

 

 

4.2 Plano de Curso  
 

 

A organização do Curso Técnico de Enfermagem propicia tanto a formação 

plena do Técnico em Enfermagem, quanto à possibilidade dos que já são auxiliares 

virem a completar sua formação para obter o diploma da habilitação técnica, o que 

conduz um grande número de auxiliares de enfermagem a se mobilizar, visando 

alcançar a condição de técnico e, deste modo, lograr mais facilmente sua ascensão 

no mercado de trabalho (TOCANTINS, 2007). 

A estrutura curricular do Curso Técnico de Enfermagem está organizada em 

três módulos: 

                                            
2 Também denominado de Plano de Ação. 
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Módulo I – Núcleo base da formação técnica da área da Saúde 
Tem uma duração de 205 horas-aula3 teóricas e 35 horas-aula práticas, das 

quais 30 horas práticas são realizadas em laboratório de informática.  

Este módulo agrupa as competências comuns a todos os profissionais da 

área da Saúde, destacando-se a importância do conhecimento do sistema de saúde 

vigente, as questões éticas e legais, as diferentes formas de organização do 

trabalho, o compromisso social do trabalhador em saúde com a população, e a 

questão das relações interpessoais (TOCANTINS, 2007). 

Verificou-se, no módulo I, a ênfase em temas cuja transversalidade 

relacionada à humanização é mais evidente, pois aborda assuntos que podem ser 

articulados com todas as outras áreas de conhecimento: Ética, Bioética, relações 

interpessoais, conceito ampliado de saúde, trabalho em equipe, administração de 

conflitos e viabilização de consensos, possibilitando ao aluno questionar convicções 

e comportamentos, aceitando e confirmando, dentro de si, valores, podendo assim 

fazer melhor suas escolhas. (Anexo A). 

 

Módulo II – Núcleo Profissionalizante I 
Tem uma duração de 480 horas-aula teóricas e 80 horas-aula práticas em 

laboratório de enfermagem, com conteúdos previstos para as áreas de 

conhecimento que integram o ciclo de vida humana, e 400 horas de Estágio 

Supervisionado I (TOCANTINS, 2007). 

No módulo II, o currículo é orientado pelo desejo de estimular o aprender a 

fazer e a aquisição de comportamentos técnicos e normalizados, importantes para o 

conhecimento das diversas patologias e agravos à saúde e sua aplicação nos 

cuidados básicos de enfermagem na assistência ao cliente/paciente. Porém, a 

integralidade do cuidado ainda não é vislumbrada de maneira equânime durante 

todo o módulo, no sentido de ultrapassar as ações lineares que envolvem as atuais 

práticas de cuidado.  

O termo assistência integral/cuidado integral aparece nas áreas de 

conhecimento: Enfermagem Cirúrgica I, Enfermagem em Urgência e Emergência I e 

Enfermagem Obstétrica e Ginecológica, denotando a preocupação do humanizar 

para grupos específicos. (Anexo B). 

Segundo Benevides e Passos (2005, p. 390), “a humanização se apresenta 

                                            
3 A hora-aula na ETSUS corresponde a 60 minutos. 
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em práticas de atenção segmentadas por áreas (saúde da mulher, saúde da criança, 

saúde do idoso) e por níveis de atenção (assistência hospitalar)”, sendo, portanto, 

necessário o investimento a partir da concepção do humano, da produção de outras 

formas de interação entre os sujeitos que constituem os sistemas de saúde, 

acolhendo tais atores e fomentando seu protagonismo. 

 

Módulo III – Núcleo Profissionalizante II 
Com duração de 320 horas-aula teóricas e 80 horas-aula práticas em 

laboratório onde serão desenvolvidas as competências relacionadas à assistência 

de enfermagem a pacientes graves em todas as fases do ciclo vital, nas diversas 

especialidades médicas, bem como as competências relativas à organização do 

processo de trabalho em enfermagem no contexto da organização dos serviços de 

saúde. 

O estágio supervisionado II conta com 200 horas que, somadas às 

competências desenvolvidas nos módulos I, II, III, permitirão aos alunos concluírem 

a habilitação profissional de Técnico de Enfermagem com carga-horária total de 

1.800 horas (TOCANTINS, 2007). 

O Estágio Supervisionado proporciona ao aluno o aprofundamento de seus 

conhecimentos técnicos e as relações sociais que se estabelecem no mundo do 

trabalho, possibilitando o desenvolvimento da visão crítica sobre o sentido social que 

deve fazer parte do exercício de uma profissão. 

A ETSUS, por meio de convênios firmados, propicia a realização de Estágio 

Supervisionado na comunidade, em unidades hospitalares, maternidades, 

ambulatórios, policlínicas ou unidades de saúde da família (TOCANTINS, 2007). 

O módulo III traz em suas bases tecnológicas a humanização da assistência 

ao paciente grave, com a prestação de cuidados de enfermagem de forma 

humanizada a este paciente e a seus familiares, confirmando o foco da humanização 

para pacientes específicos. (Anexo C). 

Segundo Oliveira, Collet e Viera (2006), humanizar não é apenas abrandar a 

convivência hospitalar, mas uma ocasião para se organizar na luta contra a 

inumanidade, com melhora do tratamento intersubjetivo, incentivando a união e a 

colaboração interdisciplinar de todos os envolvidos. Implica em mudanças na cultura 

organizacional, onde a humanização deve ser vista como uma das dimensões 

fundamentais e não apenas como mais um programa a ser aplicado nos serviços. 
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4.2.1 Plano de Ensino/Plano de Ação  

 

 

As práticas profissionais, ao longo do curso, garantem a contextualização 

dos conteúdos de aprendizagem no mundo do trabalho, pela elaboração de um 

plano de ação para cada área do conhecimento, assessorado e supervisionado pela 

Coordenação do Curso e pela Diretoria Pedagógica, sempre em consonância com o 

Plano de Curso e o Projeto Político-Pedagógico (TOCANTINS, 2007). 

O plano de ação ou plano de ensino corresponde ao espaço onde são 

tecidas estratégias estruturantes para a aprendizagem significativa em sala de aula. 

Segundo Padilha (2001), o planejamento de ensino é o processo de decisão 

sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, 

envolvendo as ações e situações, em constante interação entre professor e alunos, 

e entre os próprios alunos. 

Planejar é um processo de reflexão, e como aponta Gandin (2001, p. 83): 
[...] é impossível enumerar todos os tipos e níveis de planejamento 
necessários à atividade humana. Sobretudo porque, sendo a pessoa 
humana condenada, por sua racionalidade, a realizar algum tipo de 
planejamento, está sempre ensaiando processos de transformar 
suas idéias em realidade. Embora não o faça de maneira consciente 
e eficaz, a pessoa humana possui uma estrutura básica que a leva a 
divisar o futuro, a analisar a realidade, a propor ações e atitudes para 
transformá-la.  

 

O plano de ação possui um formato comum a todos os professores e deve 

ser preenchido em todas as aulas ministradas nos três módulos. Abaixo, encontra-se 

o modelo que serve para delinear este documento. 

Optou-se por não apresentar os planos de ensino/de ação de cada área do 

conhecimento. Contudo, eles foram muito úteis para identificar as estratégias 

pedagógicas utilizadas na abordagem do tema humanização. 

O perfil de competências profissionais proporciona às instituições 

formadoras subsídios para a construção de currículos estruturados no modelo de 

competências. O Parecer nº 16/99 do Conselho Nacional de Educação propõe 

diretrizes para a educação profissional no Brasil e define competências como “a 

capacidade de articular, moblilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e 
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habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho.” (BRASIL, 1999, p.19). 

A ETSUS/TO, comprometida com a produção de conhecimento, utiliza a 

pedagogia das competências em seu plano de ação, abordando as três dimensões 

que compõem as competências: o saber/saber, o saber/fazer e o saber/ser.  

O saber/saber diz respeito à aquisição de conhecimentos; o saber/fazer, a 

habilidade, ou seja, a aplicação prática desses conhecimentos; e o saber/ser, às 

atitudes e valores. Cabe a escola, como ponto de partida, valorizar a experiência do 

aluno, dialogando com esses conhecimentos e buscando superá-los em direção à 

compreensão crítica (RAMOS, 2001). 

A pedagogia das competências, segundo Ramos (2001), defende que o 

conhecimento seja tratado de forma associada ao contexto em que é aprendido. No 

caso do Curso Técnico de Enfermagem, é a atuação nos serviços de saúde em que 

o conteúdo é valorizado dentro de uma utilidade prática. 

Em síntese, em vez de partir de um corpo de conteúdos disciplinares 

existentes, com base no qual se efetuam escolhas para cobrir os conhecimentos 

considerados mais importantes, parte-se das situações concretas, recorrendo-se às 

disciplinas na medida das necessidades requeridas por essas situações (RAMOS, 

2001, p. 221). 

 

 

4.2.2 Projeto Político-Pedagógico 

 

 

O projeto político-pedagógico, através dos marcos referencial, doutrinal e 

operacional, define o papel da escola de forma clara, com o objetivo de construção 

de um referencial norteador, aglutinando crenças, convicções, conhecimentos da 

comunidade escolar e do contexto social e científico (TOCANTINS, 2004).  

O projeto político-pedagógico, segundo Vasconcellos (1995, p. 143): 
É um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os 
desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, 
participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita re-
significar a ação de todos os agentes da instituição. 

 

O projeto político-pedagógico da escola precisa ser entendido como uma 
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maneira de se situar num horizonte de possibilidades, a partir de respostas a 

perguntas, tais como: "Que educação se quer, que tipo de cidadão se deseja e para 

que projeto de sociedade?" (GADOTTI, 1994, p. 42).  

A metodologia problematizadora, assumida pelo corpo docente da escola, é 

aquela que propicia troca entre discentes e docentes, que tenha flexibilidade, que 

respeite o aluno na sua individualidade, levando-o a formação de uma consciência 

crítica e transformadora (TOCANTINS, 2004). 

Segundo Bacelar (1999), a escola é desafiada a dar respostas às constantes 

mudanças decorrentes das transformações que ocorrem mundialmente. Com isso, 

surgem novos direcionamentos, novas formas de administrar, planejar e implementar 

ações que conduzam processos eficazes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação enfoca o perfil de conclusão e 

competências, reforçando a importância da avaliação como parte integrante da 

aprendizagem. A avaliação deve ser contínua, oferecendo alternativas que recupere 

o aluno e possibilite seu realinhamento no processo de aprendizagem por meio da 

reflexão e com base no conhecimento científico (TOCANTINS, 2004). 

A escola mantém cursos de qualificação profissional em ensino médio para 

fins de equivalência, restringindo seu campo de atuação às habilitações da área da 

Saúde para atender as necessidades dos serviços. E todos os cursos são 

organizados de modo a garantir a ordenação e seqüência dos conteúdos, 

observando-se o ritmo do aluno e a dinâmica dos serviços. O corpo discente, então, 

é constituído, prioritariamente, de pessoas engajadas e/ou em processo de 

admissão aos serviços de saúde e comunidade, regularmente matriculados nos 

cursos, para atender a demanda do SUS e do mercado de trabalho (TOCANTINS, 

2004). 

A atuação da ETSUS, segundo o Projeto Político-Pedagógico, deve centrar-

se nas seguintes funções:  
1) Promoção do desenvolvimento de recursos humanos para o 
Sistema Único de Saúde por meio de cursos de formação e 
aperfeiçoamento de nível médio e básico. 2) Produção e divulgação 
de conhecimento nas áreas da Saúde. 3) Promoção de estudos e 
pesquisa sobre assuntos de interesse de saúde individual e coletiva. 
4) Manutenção de uma biblioteca com acervo atualizado, na área da 
Saúde, bem como um sistema de informação e divulgação. 5) 
Promoção e execução de convênios, acordos, contratos com órgãos 
públicos e entidades privadas de ensino, estudo e pesquisa, visando 
troca de informações e a cooperação nos programas compreendidos 
em seu âmbito de ação (TOCANTINS, 2004, p. 7). 
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De acordo com o Projeto Político-Pedagógico, a ETSUS apresenta três 

dificuldades principais: ”Deficiência do ensino fundamental e médio da clientela; a 

clientela tem como característica muito tempo fora da escola e a formação 

pedagógica insuficiente por parte dos docentes” (TOCANTINS, 2004, p. 7).  

O educador, diante de tais dificuldades, tem a missão de se organizar, 

buscando quatro aprendizagens essenciais (aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos, com os outros e aprender a ser) que, ao longo da vida, 

serão como uma bússola, orientando-o, cabendo, então, ao docente um papel 

diferente do que ele exercia anteriormente: de agente transmissor de informação 

para selecionador, decodificando e transformando em novos saberes o 

conhecimento, patrocinando assim a bagagem cognitiva dos alunos (ANTUNES, 

2001). 

Pela análise dos documentos, percebeu-se que há limitações nas propostas 

idealizadas pela escola. Verificou-se que muitos conceitos descritos no Projeto 

Político-Pedagógico e no Plano de Curso são pouco trabalhados, como é o caso de 

alguns temas transversais: ética, humanização, cidadania. O trabalho com os temas 

transversais, principalmente a humanização, que é o foco de estudo, ainda se limita 

a algumas áreas do conhecimento e não permeia toda a prática educativa. 

A articulação dos temas transversais com todas as áreas do conhecimento e 

com a vivência do aluno proporciona um aprendizado diferenciado - formação de 

cidadãos com mais autonomia intelectual e moral, preparados para lidar, de forma 

satisfatória, com as mais diversas situações apresentadas a ele em sua vida 

profissional e em sociedade (SENAC, 2003). 

 

 

4.3 A Humanização como tema transversal  
 

 

O trabalho, hoje, exige uma nova relação das pessoas com a ciência. Ele 

passa a exigir do sujeito mais do que conhecimentos, mobilizando também aspectos 

da subjetividade do indivíduo. No século XXI, a educação deve responder às 

necessidades de aprendizagens dos cidadãos, no sentido de construir novos valores 

apropriados ao processo de adaptação do cidadão-trabalhador à instabilidade da 
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vida (RAMOS, 2001). 

Segundo Ramos (2001, p. 144), o princípio ordenador da educação 

profissional de nível técnico é o desenvolvimento de competências profissionais para 

a laboralidade, o que demanda uma completa revisão dos currículos da educação 

profissional: “Assim, será exigido dos trabalhadores, cada vez mais, mais 

capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 

própria e espírito empreendedor, bem como capacidade de visualização e resolução 

de problemas”. 

O saber/ser fortemente valorizado nas relações atuais de trabalho coloca a 

humanização como tema transversal para as diversas áreas de conhecimento, à 

medida que abrange as relações estabelecidas com o usuário e seus familiares, a 

interação com as equipes para a organização do trabalho, a relação com a 

instituição de saúde no sentido de reconhecimento dos direitos e deveres do 

trabalhador, situando-o como sujeito social na prestação do cuidado (BRASIL, 

2000a). 

A preparação profissional pautada em princípios de solidariedade, 

compartilhamento, responsabilidade e ética traz a humanização para o centro deste 

estudo, pois é um tema que se reflete no cotidiano.  

No novo milênio que se inicia, a sociedade e o mundo do trabalho vêm 

passando por transformações importantes e significativas em conseqüência da 

realidade social, política e econômica que o mundo vivencia. Portanto, “os 

trabalhadores profissionais da Saúde precisam estar preparados e engajados em 

buscar novas maneiras de prestar serviços, promovê-los e de cuidar”. É imperioso, 

todavia, “que se materialize, na arte de cuidar, a visão holística do mundo, pois o 

homem é um todo, mais do que a soma de suas partes”. Desse modo, os 

profissionais da Saúde, em especial, os Técnicos de Enfermagem “devem estar 

conscientes da necessidade urgente de retomar e reincorporar, com orgulho e 

responsabilidade, o cuidado humanizado na prática assistencial como forma estética 

da arte do cuidar” (MACIAK, 2008, p. 46).  

Na intenção de propor que o tema Humanização seja incluído de forma 

transversal no currículo do Curso Técnico de Enfermagem da ETSUS/TO, 

respondendo, assim, a questão desta pesquisa, e quais seriam as propostas 

pedagógicas necessárias para tal feito, traçadas a partir dos objetivos específicos, 

duas categorias com suas respectivas subcategorias foram encontradas: 1) Temas 
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pertinentes à Humanização (acolhimento nas práticas de produção a saúde; 

empatia: valorização e respeito ao outro durante os cuidados; assistência integral a 

saúde; Política Nacional de Humanização; a Bioética; relacionamento interpessoal 

no ambiente de trabalho). 2) Estratégias pedagógicas utilizadas para abordar o tema 

humanização e sua importância temática (estudo de caso para retratação da 

realidade vivenciada; textos direcionados; seminários sobre humanização; rodas de 

conversas sobre humanização; oficinas para troca de experiência e interação de 

grupo; e dinâmica de grupo). 

 

 

4.3.1 Temas pertinentes à Humanização  

 

 

Os temas denominados pertinentes à humanização foram identificados a 

partir da análise documental e validados na entrevista. Portanto, inicialmente, foi 

verificado no Plano de Curso e no Plano de Ensino palavras ou expressões 

relacionadas à humanização como: acolhimento, integralidade, holismo, 

relacionamento interpessoal, resolutividade, valorização, respeito, cidadania, Política 

de Humanização, entre outras. Foi verificado também nas referências bibliográficas 

citadas no Plano de Ensino se havia alguma referente à humanização.  

Visto isso, foi possível identificar o docente ministrante da base tecnológica 

que continha uma dessas palavras ou expressões. Todavia, nos documentos 

disponíveis não foi possível subtrair o que de fato era ministrado na sala de aula, 

porque as informações descritas não eram tão precisas, mas generalizadas e 

concisas. Deste modo, foi necessário fazer a arguição diretamente ao docente para 

poder entender o que era efetivamente ministrado do conteúdo que refletisse a 

temática da humanização.  

Giroux (1986) afirmou que as escolas passaram a ser vistas como espaços 

sociais, com um duplo currículo: um explícito e formal, o outro, oculto e informal. A 

preocupação com este currículo oculto direciona-se mais para as experiências 

concretas tanto dos professores como dos alunos, servidores, administradores, etc., 

que fazem da escola um espaço vivo, dinâmico e complexo. 

Silva (2001) explica que: 
O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do 
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ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, 
contribuem, de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes 
[...] o que se aprende no currículo oculto são fundamentalmente 
atitudes, comportamentos, valores e orientações. (SILVA, 2001, p. 
78) 

 

Na maioria das entrevistas, os docentes relataram que a humanização foi 

abordada em sala de aula, partindo dos seguintes enfoques: empatia, 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, acolhimento nos serviços de 

saúde, princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização, Ética e Bioética, 

e assistência integral à saúde. 

Conforme relatos mencionados por E3, E5, E10 e E8 a Humanização foi 

ministrada dentro do aspecto do relacionamento interpessoal no ambiente de 
trabalho, no sentido de valorizar o profissional e proporcionar condições dignas de 

trabalho, tanto pela chefia quanto pelo paciente. 
Deve também ter a humanização voltada para o profissional, 
proporcionando carga horária adequada e acolhimento por parte da 
chefia imediata. (E3) 
 
[...] o profissional também precisa ser tratado pelo paciente com 
humanidade. (E8) 
 
[...] até mesmo a humanização para o profissional, porque não é 
apenas melhorar a qualidade de atendimento do usuário, mas 
também melhorar a qualidade de atendimento no trabalho é 
humanização em saúde, não é só para o usuário. (E5) 
 
[...] o profissional também precisa ser humanizado é que a situação 
que os profissionais de enfermagem estão enfrentando hoje, não é 
humanização, pois são escalas de trabalho extremamente pesadas, 
às vezes muitos deles por causa da pouca remuneração, tem dois, 
três empregos, mas mesmo com esses problemas evidentes, a gente 
tentava mostrar para eles que independente da condição que eles 
estão no mercado de trabalho, eles tem que ter uma atitude que vai 
além desta questão, de ser bem tratado, que eles tratassem o 
próximo ou o usuário de forma humanizada. (E10). 

 

Reconhece-se que, conforme acredita Dejours (1992), as relações 
interpessoais interferem na motivação em exercer a atividade laboral e também na 

saúde do trabalhador. Nesse caso, a idéia principal é que o indivíduo esteja sempre 

buscando a melhor forma de trabalhar como um exercício de realização de si 

próprio, evitando o sofrimento ou transformando-o em prazer. O sofrimento ligado à 

atividade laboral refere-se a sentimentos de mecanização e desqualificação no 

trabalho, onde o desgaste físico e emocional, a baixa remuneração e o desprestígio 
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social são fatores diretamente relacionados com a desvalorização do que se faz e o 

consequente não reconhecimento do trabalho do profissional pelo outro.  

O ambiente de trabalho é composto de uma parte física, referente às 

instalações, aos móveis, por exemplo, e de uma parte social, referente às pessoas. 

Compreende-se que esses dois fatores exercem influência no comportamento das 

pessoas e, por conseguinte, nas relações interpessoais. França (1997) relata que, 

no contexto onde predomine a visão integrada e holística, a abordagem do trabalho 

pode ser associada à expressão ética, implicando o resgate da dimensão humana. 

Esta ética busca desde o controle de riscos ocupacionais observáveis no ambiente 

físico, passando por padrões de relações, carga-horária, desgaste mental requerido 

para cada atividade, chegando ao significado do trabalho em si, ao relacionamento, 

à satisfação e à motivação para as atividades ocupacionais.  

Segundo Bom Sucesso (1997): 
A valorização do ser humano, a preocupação com sentimentos e 
emoções, e com a qualidade de vida são fatores que fazem a 
diferença. O trabalho é a forma como o homem, por um lado, 
interage e transforma o meio ambiente, assegurando a 
sobrevivência, e, por outro, estabelece relações interpessoais, que 
teoricamente serviriam para reforçar a sua identidade e o senso de 
contribuição (BOM SUCESSO, 1997, p.36). 

 

Em muitos momentos das discussões com os docentes, em relação à 

humanização, a influência das relações interpessoais se cruza com o conceito de 

empatia, no sentido da valorização e respeito ao outro durante os cuidados, 
podendo ser apreendidos por algumas frases dos entrevistados E6, E3 e E10:  

[...] tem outro referencial, que é o referencial emocional, de como 
abordar esse paciente. Porque frente ao paciente, ele vai precisar 
verificar a questão da insegurança do paciente em relação a este 
profissional técnico, ele vai precisar verificar o estado emocional 
deste paciente frente a doença,então esse referencial emocional é 
muito importante também, e é importante que esse técnico tenha 
essa visão, não só da técnica, mas desse referencial emocional... 
(E6) 
 
Então, se colocar na posição da outra pessoa, não deixar que o 
trabalho vire uma coisa mecânica e não encarar o paciente como 
mais um, são formas de humanizar a saúde. (E3) 
 
[...] como a arte do cuidar é lidar com seres humanos, então 
independente de qualquer técnica que a gente passa para os alunos, 
o que eu abordava para eles é que antes de qualquer procedimento 
que eles realizassem que eles humanizassem aquela assistência. 
(E10) 
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Conforme Goldstein e Michaels (1985) o ato de empatizar envolve não 

somente a habilidade de compreender sensivelmente o mundo afetivo do outro, mas 

também demonstrar esta compreensão por meio de comportamentos abertos, 

adicionando-se, portanto, o componente da comunicação como enfatiza os 

entrevistados E3 e E8: 
Nós enquanto cuidadores, sujeito desse processo de cuidar, nós 
precisamos respeitar, conversar com esse paciente, pedir permissão 
para ele para administrar alguma medicação, não custa nada pedir 
permissão, conversar com o paciente, isso é que é tratar 
humanamente e não simplesmente chegar lá, fazer o procedimento e 
não dizer nem um bom dia. (E8). 
 
O profissional deve entender o porquê de cada procedimento, ser 
orientado na visita domiciliar e até nos curativos, tratando a pessoa 
de forma que ela participe do seu processo saúde doença, pois cada 
pessoa é única. (E3) 

 

A empatia pode ser ainda definida como a capacidade de apreender 

sentimentos e de se identificar com a perspectiva do outro, manifestando reações 

que expressam essa compreensão e sentimento (DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, 

Z., 2001), como bem expressa o entrevistado E6: 
[...] A gente precisa da empatia, a gente precisa desse conceito de se 
colocar no lugar do outro, de imaginar que hoje eu estou cuidando, 
mas que amanhã eu posso estar sendo cuidado. Então como que eu 
gostaria de ser cuidado, de ser abordado? De repente o paciente 
está dormindo, mas eu preciso realizar algum procedimento e aí? Eu 
chego acordo, que eu faço? São situações que a gente trabalhou em 
sala: é um ser humano com direito, com história, eu não posso achar 
que eu com a minha técnica estou pronto para cuidar desse paciente 
sem considerar esses referenciais históricos, emocionais e 
psicossociais. (E6) 

 

De acordo com Del Prette e Del Prette (2003), os déficits da empatia 

refletem um contexto inadequado de socialização e educação, possivelmente 

resultante da insuficiente oportunidade de aprendizagem de habilidades 

interpessoais e valores de não-violência bem como da habilidade de lidar com a 

própria agressividade.  

A promoção de habilidades empáticas é uma das funções sociais da escola, 

criando demandas para comportamentos pró-sociais, sendo, portanto, objeto de 

ensino dos educadores. Os entrevistados E5, E6 e E10 demonstram a preocupação 

para que o aluno desenvolva a capacidade de empatia no seu processo de 
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aprendizagem: 
[…] Esse aluno também é um aprendiz desses conceitos históricos e 
emocionais, então tem alguns temas que eles devem ser 
perpassados por todo o curso, para que o aluno, vá sedimentando 
essas idéias, porque falar de empatia, não é a mesma coisa de viver 
a empatia, não é colocar em prática isso. (E6) 
 
Nosso aluno tem que ser informado que ele é um ser humano, tem 
uma história, ao mesmo tempo em que hoje eu sou enfermeira, 
amanhã posso estar como paciente. (E5) 
 
[...] Como fazer essa humanização? Através de alguns princípios 
metodológicos como, por exemplo, a empatia. Então a gente discutia 
muito, se coloca no local daquela outra pessoa, como que o aluno 
gostaria de ser atendido, tentando se colocar no lugar da pessoa, ou 
então um parente, um familiar, imagina que fosse seu filho, porque 
para cada pessoa a representatividade da importância de uma 
pessoa para ela, às vezes não é nem ela, mas um familiar, eu 
utilizava isso. [...] Pedia para eles chegarem à casa deles e 
começassem a humanização lá mesmo: dando um bom dia, tendo 
mais essa questão comportamental, porque a humanização está 
diretamente relacionada, imagino eu, a questão comportamental de 
formação educacional, então como diz o ditado, quando o berço é 
bom, a pessoa tem todo um trato com o ser humano. (E10) 

 

Construir um olhar ampliado sobre a produção do cuidado em saúde, 

incluindo as tecnologias leves nos saberes e competências do aluno, é o grande 

desafio para conseguir se colocar no lugar do outro, compreender seu ponto de vista 

e suas motivações ao interpretar suas ações (DESLANDES, 2004). 

As relações interpessoais permeadas de atitudes de empatia possibilitam o 

desenvolvimento de uma atitude de solidariedade e a capacidade de conviver com 

as diferenças, o que vem ao encontro dos documentos ministeriais sobre 

humanização, como a Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), que tem 

como uma de suas diretrizes a cultura de um atendimento que se viabiliza por mais 

diálogo entre profissionais e usuários (DESLANDES, 2004). 

A Política Nacional de Humanização coincide com os próprios princípios 

do SUS: acesso universal, equidade, resolutividade, hierarquização, integralidade, 

controle social, descentralização e enfatiza a necessidade de atenção integral à 

população. O entrevistado E10 entende a humanização como um valor intrínseco do 

SUS, um movimento norteador, capaz de fortalecer o SUS como política pública de 

saúde: 
Eu parti do princípio desde as diretrizes do SUS, chegando à Política 
Nacional de Humanização e o QUALISUS, que hoje nós sabemos 
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que nos serviços de saúde de média complexidade, nós temos essas 
duas políticas que estão aí norteando as ações dos profissionais de 
enfermagem na área da saúde. (E10) 

 

O HumanizaSUS existe desde 2003 e pretende qualificar a saúde pública no 

Brasil, incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários, 

oferecendo aos gestores dispositivos, aqui entendidos como modos de implementar 

a humanização. Alguns dispositivos como: acolhimento com classificação de risco; 

projetos de construção coletiva da ambiência; colegiados de gestão; grupos de 

trabalho de humanização; equipes de referência; apoio matricial e gerência de porta 

aberta (BRASIL, 2008). 

A gerência de porta aberta é um desses dispositivos, pois faz parte de um 

sistema de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da Saúde, incluindo 

também as ouvidorias, os grupos focais e a pesquisa de satisfação (BRASIL, 2008). 

O docente E3 reforça a idéia de gerência de porta aberta e enfatiza a 

necessidade de valorização de atividades que contemplem ações voltadas para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças: 
Foi apresentado como é o trabalho humanizado para o aluno, porque 
a afinidade do profissional é com a parte curativa e não com a 
preventiva, daí a explicação da humanização para que o aluno possa 
vestir a camisa. A pessoa já vem vulnerável para o sistema, na 
cabeça da população a busca é apenas pela cura, então o aluno 
deve aprender a levar para a população a visão de portas abertas, 
pois a população não veste a camisa da prevenção. (E3) 

 

O modelo de pensamento, ainda, predominante é orientado pela 

racionalidade científica, e estrutura-se na identificação e eliminação das lesões de 

um corpo doente, colocando a doença como objeto central, distanciando-se da 

pessoa e do seu sofrimento (CAMPOS, 2003). 

A dificuldade dos profissionais em perceber outras dimensões relacionadas 

ao adoecimento faz com que muitos problemas da vida sejam abordados com 

procedimentos e medicamentos e não como problemas a serem acolhidos através 

do vínculo e pela oferta de espaços de conversa (BRASIL, 2005). 

Campos (2003) utiliza o conceito de clínica ampliada para definir a clínica 

necessária nos serviços de saúde: uma clínica que inclua além da doença, a pessoa 

e seu contexto e se responsabilize tanto com a cura e reabilitação quanto com a 

prevenção e a proteção individual e coletiva.    

A Política Nacional de Humanização promove mudanças no cotidiano do 
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fazer em saúde e trabalha as concepções dos trabalhadores sobre o sistema de 

saúde e sobre o direito do usuário, podendo, assim, influenciar na atenção prestada 

ao cidadão. 

No mês de agosto de 2009, aconteceu o 2º Seminário Nacional de 

Humanização que teve como tema: “Trocando experiências, Aprimorando o SUS”. 

No evento, foram debatidas as mudanças ocorridas nos últimos cinco anos, na 

perspectiva de consolidar a política de humanização como uma política pública 

inclusiva, solidária e de qualidade. 

O entrevistado E9 denota sintonia com as perspectivas de consolidação da 

Política Nacional de Humanização, quando, em sua fala, tenta verificar a 

transversalidade da humanização no sentido de que ela não expresse apenas ações 

fragmentadas ligadas ao voluntarismo e ao assistencialismo, mas uma estratégia de 

interferência nas práticas de saúde, constatando a necessidade de 

reposicionamento dos sujeitos para alteração das práticas concretas dos serviços de 

saúde. 
[...] precisa sentar com um grupo de professores e ver, a 
humanização é transversal? E se ela é transversal onde que ela está 
dentro das outras áreas de conhecimento? Aí a gente trabalharia de 
acordo com que o ministério quer de humanização e tiraria essa idéia 
de que humanização é fazer festinha de aniversário, é o abraçar, por 
trás da humanização tem muitas outras coisas, tem a questão dos 
direitos, direito de ser respeitado como funcionário também, como é 
que eu vou atender bem se eu não sou respeitada dentro do meu 
serviço? E a questão do tratar bem, que é o acolhimento que está 
dentro da política, mas assim, é bem maior que tudo isso. (E9) 

 

O acolhimento nas práticas de produção de saúde é uma das diretrizes 

de relevância ética/estética/política da Política Nacional de Humanização do SUS, 

pois se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, implicando também 

no compromisso coletivo de se envolver (BRASIL, 2008). 

O acolhimento pretende que os profissionais da Saúde escutem, analisem, 

orientem, identifiquem o problema e o encaminhem de modo adequado. O 

acolhimento tem, então, como definição: “a arte de interagir, construir algo em 

comum, descobrir nossa humanidade mais profunda na relação com os outros e 

com o mundo natural” (SÃO PAULO, 2002, p.14). 

As falas dos entrevistados E1, E6, E8 e E5 demonstram a preocupação dos 

docentes com os aspectos éticos do acolhimento: respeito, generosidade, 

solidariedade, do ouvir para compreender. 
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Nós trabalhamos muito bem a questão técnica nas escolas, a gente 
se especializou nisso, mais, a gente percebe que hoje a gente tem 
uma dificuldade no relacionamento. Quando esse técnico chega 
diante do paciente, de como abordá-lo, de como respeitá-lo como um 
sujeito que tem toda uma história, mas que naquele momento ele 
está impotente, frente ao profissional de saúde que chega e diz eu 
vou trabalhar com você e eu tenho todo o poder e você agora está 
impotente, sendo que este paciente tem um histórico que de repente 
era uma pessoa ativa, dinâmica, e que no momento que ele está 
internado, ele perde essa condição. (E6) 
 
Eu trabalhava sempre muito com eles, para eles darem atenção aos 
usuários, prestarem assistência, porque é assim, não é perder tempo 
com o usuário, mas assim, cinco minutinhos, dois minutinhos que 
você tira do seu tempo com os pacientes, já é muito para eles, já tira 
bastantes dúvidas deles. (E1) 
 
[...] então se a gente forma o técnico com esse pensamento 
humanitário, humanista, é claro que vai refletir no atendimento, que 
vai ser mais humano, a gente vai tentar entender o porquê daquele 
problema. (E5) 

 

O saber se atualiza na interação entre as pessoas. Por esse motivo não é 

possível fazer saúde para o outro, tratar, curar o outro, mudar seus hábitos, integrá-

lo. Saúde é uma co-produção. Trata-se, cura-se e aprende-se a cuidar com o outro, 

pois, por maior que seja o acúmulo de conhecimentos e técnicas, eles não são por si 

suficientes para produzir saúde, bem-estar, equilíbrio entre os aspectos físicos, 

psíquicos e sociais de uma pessoa (SÃO PAULO, 2002). 

Hoje, espera-se do aluno e futuro profissional da Saúde que desenvolva sua 

capacidade de cuidar do outro, com articulação de conhecimentos, atitudes, valores 

e tecnologias necessárias ao ato de cuidar, para que este aluno-trabalhador seja 

capaz de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para resolver eficazmente 

diversas situações da vida. 

Infelizmente, a preocupação da maioria das escolas ainda é 

predominantemente com uma lógica linear que privilegia o modelo de polarizações: 

ou saúde ou doença, ou bem ou mal, ou certo ou errado. Essa formatação mental 

dificulta a percepção da subjetividade, privilegiando os aspectos técnicos que, 

embora indispensáveis, são insuficientes para lidar com a complexidade da condição 

humana (SÃO PAULO, 2002). 

A aprendizagem de valores e atitudes tão importantes para o acolhimento é 

ainda pouco explorada do ponto de vista pedagógico. A falta de ensino da Ética e 

Bioética nas escolas, tanto nos cursos superiores quanto nos cursos de nível 
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técnico, tem papel relevante na alardeada desumanização na Saúde 

(CHRISTOFOLETI; BECK, 2006). 

Segundo Campos (2005): 
A humanização depende ainda de mudanças das pessoas, da ênfase 
em valores ligados à defesa da vida, na possibilidade de ampliação 
do grau de desalienação e de transformar o trabalho em processo 
criativo e prazeroso. Na realidade, a construção de organizações que 
estimulem os operadores a considerar que lidam com outras pessoas 
durante todo o tempo, e que estas pessoas, como eles próprios, têm 
interesses e desejos com os quais se deve compor é um caminho 
forte para se construir um novo modo de convivência (CAMPOS, 
2005, p. 400). 

 

A reflexão sobre as diversas faces das condutas humanas deve fazer parte 

dos objetivos maiores da escola, comprometida com a formação para a cidadania, 

ou seja, trabalhar para ensinar um procedimento adequado, com a manutenção ou 

instalação de uma ação ética (BRASIL, 1997). 

Os docentes E6 e E10 reconhecem a necessidade de reflexão com os 

alunos sobre relações e práticas, de forma a proteger e promover os valores 

humanos referentes à vida e à saúde, tendo à Ética e a Bioética como uma forma 

de refletir e de humanizar a assistência à saúde. 
Então seria bem interessante colocar a bioética, o relacionamento 
interpessoal, o trabalho em equipe, o desenvolvimento de autonomia, 
porque o aluno, ele vem de uma formação bem tradicional e a gente 
imaginar que nosso aluno, vai saber trabalhar em equipe, 
respeitando o pensamento do outro, não é automático, o próprio 
aluno tem dificuldade de saber o seu papel. Então esses conceitos 
servem para o aluno saber se portar no campo de trabalho como um 
ser social, ativo e de mudanças. (E6) 
 
[...] então em algumas turmas você precisa resgatar alguns princípios 
de éticos bem básicos, para que eles comecem a entender de forma 
cultural, quer queira, quer não, nós precisamos transformar essa 
cultura de onde nós vivemos, e aí é amplo. (E10) 

 

As questões envolvidas pela Ética e pela Bioética são amplas, indo além da 

prescrição de condutas nas atividades profissionais, mas inclui outros referenciais 

como, por exemplo, a autonomia e a justiça. A formação de sujeitos autônomos, 

capazes de se posicionar criticamente e exercer cidadania são também valores que 

norteiam a política de humanização, caracterizando assim uma proposta ética, pois 

implica em mudança de atitudes (REGO; GOMES; SIQUEIRA-BATISTA, 2008). 

A preocupação com uma mudança no processo de formação, de maneira a 
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formarmos profissionais mais comprometidos com uma prática ética com relações 

mais humanas, ampliando o campo de reflexão desses alunos, deve-se 

principalmente à noção de que a Ética e a Bioética não devem ser ensinadas apenas 

como mais uma informação para o aluno, mas como forma de aguçar a sensibilidade 

destes, tornando-os mais aptos a desenvolver a capacidade de se preocupar com 

problemas morais e com o outro, promovendo a assistência integral à saúde do 

usuário (REGO, 2004). 

Uma visão holística e integral do homem torna-se essencial para a 

articulação de ações e serviços de saúde, não se tratando somente de saber o que 

fazer, mas como o profissional pode refletir sobre sua conduta e agir de uma forma 

mais ética (ANTUNES, 2001). 

A integralidade é um dos princípios constitucionais do SUS e é definida por 

um “conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, em 

cada caso, nos níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990, p. 4). Tal como 

definido na lei, o SUS precisa dar conta de pensar e organizar um sistema de saúde 

que corresponda ao conceito mais abrangente de saúde com amplitude da produção 

da vida humana, ou seja, como expressão da qualidade de vida. 

Mattos (2001) chama a atenção para um dos sentidos da integralidade que é 

a não-aceitação de uma oferta de serviços assistenciais descontextualizada com as 

necessidades de saúde das pessoas. A integralidade deve estar presente nas 

práticas de atenção, nos princípios da gestão e na organização das políticas de 

saúde, pois somente com a assistência não seria possível reduzir a magnitude da 

maioria das doenças. 

Ações cuidadoras sustentadas pela integralidade deveriam estar presentes 

na preocupação e na prática de todos os trabalhadores, articulando as ações de 

promoção, de prevenção, ações voltadas à identificação de riscos, aquelas ligadas 

ao sofrimento imediato do usuário e as de acolhimento (BRASIL, 2005).  

Os pesquisados E7 e E6, através de suas falas, sugerem que a prática da 

integralidade deve ser percebida tanto na garantia de atendimento quanto na 

atenção dispensada a cada um dos pacientes: 
[...] às vezes o corre-corre do dia a dia, nós nem paramos para 
observar opaciente como um todo, nós queremos fazer o cuidado, 
nós olhamos para o curativo, para aquela perna, para o local e 
esquecemos-nos de parar e olhar outras áreas do paciente, olhar 
holisticamente, enfim olhar ele como um todo e não eu estou 
cuidando da perna, então olho só a perna. Eu trabalhei muito o ouvir. 
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(E7) 
 
Então é muito importante que a gente considere este paciente, esse 
sujeito, como um ser integral e que ele também tem um saber, e que 
esse saber precisa ser respeitado. Antes de mais nada, a gente 
precisa conversar, escutar, ouvir esse paciente, partindo do 
referencial que ele é um ser social, e também é um ser que tem 
direito sobre sua própria história, precisamos conversar com o 
paciente, no sentido que estou aqui para ajudar você a se cuidar, é 
esse referencial que a gente precisa trabalhar melhor. (E6) 

 

Na perspectiva de uma rede integrada de saúde, a integralidade é um 

conceito com diversos significados/sentidos. Algumas vezes, esse conceito se 

apresenta como um atributo das políticas públicas, onde é montada uma rede de 

assistência que garanta a continuação do tratamento depois da passagem do 

paciente pela unidade de saúde. A integralidade, neste sentido, é de dar conta de 

todos os reflexos da doença. Outras vezes, a noção de integralidade está ligada ao 

arranjo dos serviços de saúde, com mais interação com o usuário, bem como mais 

produção de autonomia deles, e com a efetiva horizontalização e articulação entre 

as ações programáticas presentes nos serviços de saúde. Um terceiro sentido para 

a integralidade está ligado à prática: trata-se do acolhimento, do ouvir o paciente, 

pois é necessário conhecer esse cidadão como um todo, a partir do seu contexto 

social. Reconhece-se, portanto, que o trabalhador de saúde desenvolve práticas de 

integralidade, quando a sua formação for integral na perspectiva desses três 

sentidos, melhorando permanentemente a qualidade do cuidado à saúde e 

constituindo práticas técnicas críticas, éticas e humanísticas (MATTOS, 2003). 

Percebe-se que nem todos os profissionais têm em sua formação o privilégio 

de aprofundar e exercitar o cuidado de forma integral. Então, a Humanização como 

tema transversal pode ser uma ferramenta necessária ao aluno, na promoção de 

reflexões/ações contínuas sobre várias questões pertinentes ao trabalho em saúde, 

como, por exemplo: a integralidade, a produção do cuidado pelo acolhimento, as 

relações interpessoais entre profissionais, e entre esses e os usuários, as 

habilidades empáticas e a valorização de atitudes éticas. A capacidade de 

problematizar por meio de temas transversais possibilita a esse aluno trabalhador 

identificar os nós críticos do trabalho e da produção do cuidado em saúde, 

implicando mudanças na maneira de entender o mundo. 
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4.3.2 Estratégias pedagógicas utilizadas para abordar o tema Humanização 

 

 

O termo estratégia tem sua origem na linguagem militar e significa a arte de 

aplicar os meios disponíveis, ou a arte de explorar condições favoráveis, visando à 

consecução, ou com o fim de alcançar objetivos específicos. Por extensão, o termo 

é aplicado à didática e ao processo de ensino e aprendizagem, como apresentado 

por Bordenave e Pereira (1998) para demonstrar que existem recursos que 

favorecem o alcance dos objetivos educacionais de forma significativa.  

Todavia, cabe aos professores valerem-se dos melhores momentos dos 

alunos e do processo para a aplicação de recursos dinâmicos disponibilizados pela 

metodologia e pela didática, como estratégias pedagógicas, em parceria com a 

Psicologia do Desenvolvimento Humano em prol da aprendizagem significativa.  

Os métodos e as técnicas de ensino estão presentes nos estudos 

desenvolvidos por Nérice (1997) como representantes das estratégias instrucionais, 

ou seja, aqueles recursos e ações pedagógicas de que se valem os professores 

para tornarem a instrução ou comunicação do conteúdo programático mais 

interessante e acessível à compreensão, logo, mais fácil de ser assimilado e 

internalizado como um novo conhecimento. 

As estratégias pedagógicas podem ser passivas, quando o conteúdo da área 

de conhecimento é ministrado, visando à memorização, ou ativas, quando o 

aprendente é colocado em situação de elaborar por si os conhecimentos e as formas 

de comportamento desejadas. Essa busca se realiza com recursos que favorecem a 

problematização, a reflexão, a pesquisa, a descoberta e a ação que conduzem à 

aprendizagem crítica. 

Dessa forma, as estratégias pedagógicas utilizadas no Curso Técnico de 

Enfermagem pelos docentes para inserção do tema Humanização em sala de aula 

foram identificadas como: seminários, estudo de casos, oficinas, textos 
direcionados, rodas de conversa e dinâmicas de grupo. 

Para implementar o tema Humanização como transversal no ambiente 

escolar da ETSUS /TO, é fundamental superar as concepções tradicionais de 

educação e constituir uma cultura crítica entre professores e profissionais dos 

serviços de saúde.  

Nesse sentido, os processos educativos não podem tomar como referência 
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apenas a melhoria da capacidade profissional de tratamento, prognóstico, etiologia e 

profilaxia das doenças e agravos. A atualização técnica é apenas um dos aspectos 

da qualificação das práticas, pois a formação engloba subjetividades e ainda o 

adequado conhecimento do SUS (BRASIL, 2005, p. 35). 
Os processos educativos ocorrem no mundo do trabalho, na 
realidade, incorporando o fato de que os saberes são sempre 
contextualizados, a instituição formadora deve considerar a 
significação dos processos de formação a partir das necessidades 
sociais, refletindo a integralidade do atendimento e da rede de 
cuidados como metas a serem alcançadas na efetivação das 
mudanças qualitativas desejadas no setor saúde. 

 

A promoção de estratégias que facilite a troca de experiências entre os 

educandos de maneira reflexiva e contextualizada pode ser observada na fala do 

docente E10 que utiliza a roda de conversa como espaço democrático para 

compreensão de idéias e construção de uma rede de saúde integrada. 
[...] e diante daquela situação, pedia para que eles se colocarem no 
lugar do profissional e atendesse essa pessoa e perguntava qual 
seria a conduta dele e depois eu abria para uma roda de conversa e 
deixava-os exporem qual o pensamento deles. (E10) 

 

A roda serve para alimentar circuitos de troca, mediar aprendizagens 

recíprocas e/ou associar competências. Estando na roda, os parceiros criam/recriam 

a realidade, sendo também operados processos pedagógicos de permeabilidade às 

práticas populares e qualificação das práticas pela integralidade da atenção 

(BRASIL, 2005). 

Na roda é possível desenvolver a técnica de reflexão com os temas 

apresentados ou que surgem na troca de experiências. Mais que colher dados, a 

roda permite que se elabore a técnica de reflexão que conduz a uma tomada de 

decisão e ao comportamento de consenso, como demonstra Bordenave e Pereira 

(1998).  

O grupo, como um todo, e cada um dos componentes é valorizado pela 

fundamentação teórica e pela prática que demonstram e colocam para as trocas de 

aprendizagem e experiências. Essa técnica poderá render frutos, quando se 

pretende traçar uma política, preparar um documento bem pensado e fundamentado 

sobre tema de considerável significação para o grupo. Exige estudo sério, 

intercâmbio de idéias e deliberação.  

Observe-se que, mediante as informações de Bordenave e Pereira (1998), a 
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técnica da roda poderá ser usada para discutir a questão da humanização do 

atendimento de saúde em qualquer um de seus níveis. No entanto, a reflexão deverá 

se apoiar no conhecimento de documentos existentes, levando em consideração as 

proposições realistas sobre a atitude de atuação a ser assumida diante dos 

pacientes. As experiências narradas e as informações trocadas sobre o assunto 

devem se basear em conhecimento aprofundado dos ditames oficiais da Política de 

Humanização do Ministério da Saúde, evitando-se opiniões pessoais, quando se 

corre o risco de posições pouco científicas.  

Essa posição se confirma, quando se prossegue no estudo de Bordenave e 

Pereira (1998) sobre como aplicar a atividade. Os estudiosos citados levantam três 

condições: (a) quanto aos participantes – devem estar preparados e conscientes da 

importância do seu papel no processo, desejoso de contribuir, pronto a escutar e 

consciente da necessidade de se aprofundar no tema; (b) quanto ao ambiente – a 

participação precisa ser intensa, com integração dos participantes, em ambiente 

apropriado, material disponível referente ao que se discute, para consultas; (c) 

quanto ao programa de atividades e o conteúdo programático – dentro do interesse 

dos participantes e do objetivo do curso.  

A atividade da roda permite ao professor valer-se das técnicas usuais para 

pequenos grupos, adaptadas às características do grupo, do tema e das 

circunstâncias: reflexão pessoal, painel, debates, mesa redonda, estudo dirigido, 

consulta a assessores, por exemplo. 

Outro modo de se propor atividades que favoreçam a análise dos elementos 

do processo de trabalho, com construção de cenários propícios à reflexão do aluno 

sobre suas práticas foi utilizada pelo docente E2, através de uma dinâmica de grupo, 

com o intuito de sensibilizar o discente com relação às dificuldades que uma pessoa 

idosa passa para desenvolver as suas atividades diárias: 
No primeiro dia de aula, eu sensibilizei os alunos. A gente fez uma 
dinâmica onde colocamos atadura nos dedos deles, colocamos 
protetor auricular no ouvido, a gente colocou faixas nos joelhos, 
colocamos óculos de natação pra dar uma embaçada na vista, 
fizemos um monte de estratégias para ficar complicado a locomoção, 
a visão, inclusive a fala, a gente amarrou elástico na boca deles e aí 
levamos eles para a avenida Palmas Brasil, sentamos num 
restaurante, dei refrigerante, dei comida, pra eles se sentirem como 
velhos. (E2) 

 

A dinâmica de grupo é a atividade que leva o grupo a uma movimentação, a 
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um trabalho em que se perceba, por exemplo, como cada pessoa se comporta em 

grupo, como é a comunicação, o nível de iniciativa, a liderança, o processo de 

pensamento e o nível de frustração. 

Sobre o desenvolvimento das relações humanas, Pilon (1987) explica que: 
Desenvolver relações humanas com base em dinâmicas de grupo 
significa então, criar um espaço onde as desconfianças, medos e 
conflitos possam ser trabalhados e propiciem o desenvolvimento de 
formas de interação compatíveis com uma ampliação quantitativa e 
qualitativa de cognições e condutas (PILON, 1987, p. 348). 

 

Bordenave e Pereira (1998) dizem que a dinâmica de grupo substitui com 

vantagem as aulas expositivas e favorecem a comunicação. Ao intensificar a 

comunicação, a dinâmica de grupo torna o conhecimento individualizado em 

conhecimento socializado, pertencente a todos. 

Estendendo o conhecimento sobre dinâmica de grupo para sua aplicação 

em equipes que trabalham no campo da Saúde, pode-se avaliar a importância da 

utilização de sua técnica na ETSUS/TO, para que possam ser levadas pelos alunos, 

quando profissionais, aos grupos comunitários.  

A dinâmica de grupo estuda as interações entre as pessoas que trabalham 

juntas. A influência recíproca entre os membros de um grupo é muito profunda, e é 

isso que deu origem aos estudos da Psicologia sobre as atividades grupais que 

contribuem para o crescimento da produtividade e o bom relacionamento entre as 

pessoas.  

Bordenave e Pereira (1998) reúnem algumas informações sobre a dinâmica 

de grupo. Inicialmente, pode-se dizer que, cientificamente, as suas bases são as 

etapas de maturação da pessoa: a Biogênese, a Psicogênese e a Sociogênese. Ao 

lado dessas três fases do desenvolvimento humano, a vida prática demonstra 

funções de crescimento pessoal e social promovido pelas dinâmicas de grupo.  

Assim, relacionando algumas funções da dinâmica de grupo relacionadas ao 

desenvolvimento humano, ao processo ensino aprendizagem e à vida profissional, 

destacam-se da relação apresentada em Bordenave e Pereira (1998) os itens que se 

seguem e que se aplicam ao aperfeiçoamento da formação de equipes de saúde 

mais eficientes. A dinâmica de grupo favorece: 

A Cooperação: A relação social, familiar ou profissional exige entendimento 

entre as pessoas, gerando cooperação. A ausência da cooperação prejudica a 

produtividade e desgasta energias vitais com esforços que são desviados para as 
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relações conflitivas; 

A Criatividade e logicidade: o trabalho em grupo produz uma vigilância 

mútua que obriga o indivíduo a dar o máximo de sua potencialidade em prol dessas 

duas atitudes. 

Destrói as máscaras: as técnicas de dinâmica de grupo promovem um 

relacionamento profundo e autêntico dentro de uma equipe, de onde surge intensa 

solidariedade e amorização. O espírito de equipe e a fidelidade ao projeto comum. 

Não é uma técnica que leva à manipulação. Ao contrário, ela domina a 

autenticidade, funcionando com a liderança emergencial. A liderança emergencial 

não elimina a hierarquia, mas torna-a flexível de tal modo que o mais apto possa 

emergir em cada ocasião própria. “O verdadeiro chefe sabe delegar sua função 

quando ele não é o mais apto para enfrentar a ocasião e levar o grupo ao seu 

objetivo” (BORDENAVE; PEREIRA, 1998, p. 142). 

A dinâmica de grupo horizontaliza as barreiras da comunicação e põe a 

inteligência sempre alerta pelo desafio que o outro representa. A hierarquia pode 

deixar oculta por muito tempo a insuficiência de capacidade pela presença da 

máscara da respeitabilidade.  

As atividades de dinâmicas de grupo são numerosas, e os professores 

podem criar algumas, conforme as oportunidades se apresentem. O que determina a 

opção por uma ou outra atividade são os objetivos que se pretende alcançar. O 

preparo do professor para o trabalho com dinâmica de grupo exige muita atenção e 

ele deve partir de propostas simples, enquanto amadurece na técnica, pois é muito 

comum professor e alunos perderem o foco dos objetivos propostos, e a dinâmica se 

transformar num fim em si mesma, detendo-se mais no processo que no resultado 

esperado, em relação à aprendizagem ou compreensão de atitude e valores 

educacionais.  

A estratégia pedagógica de problematização das práticas, através do estudo 
de casos é também uma estratégia importante, pois leva os participantes a refletir 

sobre situações de aprendizagens significativas, desafiando-os diante dos contextos 

reais da vida e do trabalho, sendo um dos recursos desenvolvidos pelos docentes 

E7 e E10: 
[...] eu comecei a dar alguns estudos de casos, participei da minha 
experiência, minha convivência dentro do hospital como enfermeira e 
durante o tempo que eu trabalhava no hospital, a maneira como o 
paciente chega, e a maneira que, durante o tempo que ele fica, 
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ansioso, carente, comovido. (E7) 
 
[...] a gente trabalhava com estudo de casos, que eu mesmo criava, 
colocava situações, algumas reais, colocava mais situações 
problematizadoras, e diante daquela situação, pedia para que eles se 
colocassem no lugar do profissional. (E10) 

 

Segundo Teles (1992, p. 33), o aluno não pode jamais ser visto como um 

receptor. Ele é uma pessoa que pensa, sente, vive, tem dúvidas e hipóteses sobre o 

objeto do conhecimento. Ele vive, pensa, sente, dentro de uma realidade dinâmica, 

dentro de um mundo em eterna mutação. “O importante, pois, é aprender a 

aprender, e o professor é aquele que cria as circunstâncias favoráveis para que tal 

aconteça, usando todos os recursos possíveis, inclusive de sua experiência, de seu 

conhecimento, de sua técnica, de seu discurso, sempre que necessários.” 

Os métodos baseados na problematização, sendo um deles o estudo de 

casos, são usados aproximando os alunos de situações reais do cotidiano 

profissional, onde através de uma situação-problema, o docente incentiva, orienta e 

acompanha o processo de aprendizagem.  

O estudo de caso é, particularmente, apropriado para pesquisadores 

individuais, pois dá a oportunidade para que um aspecto de um problema seja 

estudado em profundidade (método de problemas) dentro de um período de tempo 

limitado. Segundo Nérice (1997), o método de problemas consiste em propor 

situações problemáticas aos alunos, procurando motivar pesquisas, revisões 

teóricas, reestudos do tema, em busca de solução. É considerado um procedimento 

didático ativo, uma vez que cabe ao aluno valer-se de recursos variados e optar pelo 

mais provável, conferindo e levantando provas para a decisão definitiva. Nem 

sempre a situação tem uma única resposta, caberá ainda ao aluno optar por uma 

delas e justificar a sua atitude. 

A ênfase desse método recai no raciocínio e na reflexão, lidando, muitas 

vezes, com idéias e não coisas. A organização de situações de 

ensino/aprendizagem com base nesse método segue o seguinte esquema: (a) 

definição e delimitação do problema; (b) coleta, classificação e crítica de dados; (c) 

formulação de hipóteses; (d) crítica dessas hipóteses e opção por uma mais 

provável de validez; (e) verificação da hipótese escolhida. Caso não haja 

comprovação positiva, verificar outras.  

A sequência de objetivos que se refere ao método de problemas demonstra 
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a sua importância e a sua probabilidade de promover o crescimento intelectual e 

pessoal do aluno que lidar com ele. 

O trabalho com a problematização de situações tem como objetivos: (a) 

desenvolver o raciocínio, retirando o aluno da posição de passividade; (b) criar 

aptidões para o planejamento uma vez que o caminho para chegar às soluções 

precisa ser pensado e estruturado; (c) desenvolver o espírito de iniciativa, pois 

diante de uma problemática cabe ao aluno encontrar uma saída; (d) manter o 

controle emocional, haja vista que o aluno deverá se esforçar para trabalhar com 

tranqüilidade e eficiência na solução da questão apresentada; (e) levar o educando a 

trabalhar com base em hipóteses, cuja verificação exige exercícios de reflexão, 

capacitando-o melhor a tomar decisões, a julgar fatos e a apreciar valores; (f) 

provocar motivação intrínseca pela satisfação provocada pela solução, pela 

descoberta do conhecimento; (g) realizar melhor fixação da aprendizagem; (h) 

facilitar a transferência da aprendizagem, favorecendo a aplicação do aprendido em 

situações concretas.  

O estudo de caso é uma atividade ligada à problematização. Consiste em 

propor à classe ou a grupos um caso, preferencialmente provindo de uma situação 

real, podendo já ter sido solucionada, apreciada e criticada. Não é impossível que os 

casos sejam fictícios.  

Nem sempre um caso tem uma única solução. Deve ficar claro para o 

professor que, no estudo de caso, mais que encontrar uma solução é válido pensar 

no amadurecimento do aluno no campo profissional.  

Casos podem ser narrados pelos alunos, provenientes de sua prática 

profissional e discutidos e analisados pelos colegas, visando à coerência da 

narrativa e o entendimento da técnica.   

Um caso levado à sala de aula pode ser classificado como de situação 

setorizada ou de situação global. O primeiro tipo poderá ser resolvido com o 

conhecimento de uma única área de conhecimento do curso; o segundo requer 

conhecimentos de mais de uma área de conhecimento. Esta última situação 

demonstra a conveniência de entrosamento entre as áreas do curso e refere-se à 

interdisciplinaridade tão cara aos planejadores de currículos.  

A escolha da estratégia pedagógica leitura de textos direcionados ao tema 

Humanização foi utilizada pelos docentes E1 e E10, com o objetivo principal de 

possibilitar ao aluno momentos de reflexão acerca dos conceitos e práticas da 
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humanização na assistência à saúde, propiciando que todos os participantes 

tomassem conhecimento do conteúdo tratado e participassem com interpretações e 

compartilhamento de experiências.  
[...] eu parti do princípio de utilizar pesquisas científicas e textos que 
trouxessem o tema humanização, inclusive, um dos textos era a 
humanização muito falada e pouco vivida. Então eu utilizei este texto 
e como eles tinham a experiência do serviço, colocaram porque há 
falhas, porque a humanização não acontece dentro dos serviços de 
saúde. (E10) 
 
Na realidade eu acho o seguinte, deveria puxar mais, levar mais 
experiências para eles, trabalhar, levar um texto de humanização [...]. 
(E1) 

 

De acordo com Borges (2002, p. 202), a sociedade atual está “assentada 

sobre um cabedal de conhecimentos que são acumulados e registrados por escrito”. 

Portanto, a leitura tornou-se, nesta sociedade letrada, uma exigência “por ser, a 

base, o suporte do conhecimento”. Ainda, segundo a autora, “a leitura propicia ao 

indivíduo os meios necessários para se apropriar dos bens culturais registrados pela 

escrita, visto que essa é característica essencial, própria do ser humano”.  

No entanto, o entrevistado E9 não acredita ser produtiva a leitura de textos e 

considera outros recursos pedagógicos mais consistentes: 
[...] Então assim, quando você leva isso para escola, eles já sabem o 
que é humanizar, mas será que eles sabem mesmo o que é 
humanizar, e será que a gente dar um texto, vai resolver a situação? 
(E9) 

 

O desenvolvimento da estratégia de leitura não é fácil nem para os 

professores nem para os alunos. A começar pela falta de experiência dos discentes 

com a leitura e interpretação de textos. Se, por um lado, a leitura proporciona 

deslocamentos positivos para alguns alunos, por outro, pode acabar desmotivando 

e, até mesmo, servindo de pretexto para a evasão da sala de aula por alguns 

estudantes, conforme posição adotada por Nérice (1997). 

Tendo em vista a conveniência de evitar essa evasão, convém chamar a 

atenção para o fato que determina o sucesso de uma aula baseada em leitura de 

texto: o seu preparo, como destaca Bordenave e Pereira (1998). 

Toda estratégia a ser usada pelo professor deverá ser, por ele, bem 

conhecida, o que atribui um fator de segurança ao seu desempenho docente; a 

prática no desenvolvimento de estratégias é desejável, mas virá com o tempo, 
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naturalmente. Portanto, um professor prudente deverá se iniciar com técnicas 

simples e muito bem preparadas. Promover a leitura de um texto não é uma técnica 

complexa, mas exige muito preparo, pois tudo o que os alunos vão fazer ele deverá 

ter feito e estar com os conhecimentos sobre o texto amplamente dominados. 

Mesmo que não dê aos alunos todas as respostas, pois eles devem pesquisar, o 

professor sabe que avaliar exige conhecer, explicam Bordenave e Pereira (1998).  

Nenhuma estratégia pedagógica deverá ser trabalhada por si mesmo. Ela 

precisa estar de acordo com os objetivos que o professor tem em vista, com a 

unidade em estudo e ser, comprovadamente, o melhor recurso para o assunto do 

momento. Essa afirmação significa, segundo Nérici (1997), que, em cada disciplina 

(área de conhecimento), o professor selecionará a técnica que melhor se adapte ao 

conteúdo a ser apresentado. A leitura de textos pode ser uma atividade muito rica se 

os alunos estiverem preparados para ela, sem se espantarem com o tamanho do 

que têm para ler. Um texto de estudo precisa ser objetivo em relação à realidade do 

aluno - relativamente breve, direto, sem perder a riqueza do conteúdo e a elegância 

da composição. 

A produção cientifica exige leitura como fonte primária de informação. Assim, 

pode-se descrever aqui a análise textual que torna a leitura um estudo. A base desse 

item é o texto de Severino (2000), publicado em Metodologia do Trabalho Cientifico.  

A leitura de um texto, na visão de Severino (2000), encerra uma sequência 

de leituras acompanhadas de algumas atividades, representando cada uma um 

momento com seu objetivo específico.  

O primeiro movimento diante de um texto corresponde a uma leitura corrente 

e completa. O objetivo aqui será a tomada de contato com a unidade do texto, a 

aquisição de uma visão panorâmica, de conjunto, voltada para o raciocínio do autor, 

seu estilo e o método da apresentação. Pode-se, ainda, fazer o levantamento de 

todos os elementos básicos que favorecem a compreensão do texto, assinalando os 

pontos passíveis de dúvida e que exijam mais esclarecimento. O primeiro ponto a 

ser buscado consiste nas informações sobre o autor. Para facilitar essa informação, 

ao apresentar o texto, o professor poderá discorrer sobre o autor, justificando a 

escolha do material com as idéias e a obra daquele escritor, sua relação com o 

curso ou a disciplina, sua mensagem de vida pessoal ou profissional. A ênfase nesse 

ponto deve ser discreta, para não influenciar a visão pessoal de cada leitor ou a 

compreensão objetiva das idéias expostas.  
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O aluno-leitor anotará o vocabulário que lhe parecer pouco usual, ou de 

aprofundamento técnico, para verificação a seguir. A compreensão do texto exige 

domínio do vocabulário e a pretensão semântica dos termos no contexto. Também 

referências técnicas, históricas, doutrinárias, bem como a outros autores ou 

documentos devem ser anotadas e esclarecidas. Os conceitos básicos serão 

destacados para melhor compreensão da mensagem. Por essa ocasião, se o 

material não estiver paginado, será conveniente numerar os parágrafos para 

referências futuras.  

Anotados em papel anexo ou às margens do texto, se houver espaço 

confortável, as dúvidas devem ser resolvidas antes da próxima leitura.  

Para Severino (2000, p. 53), essa diversificação da atividade tem uma 

tríplice vantagem: torna o estudo “[...] menos monótono e cansativo [...]; propicia 

uma série de informações e conhecimentos que passariam despercebidos numa 

leitura assistemática. Tornando o texto mais claro, sua leitura ficará agradável e 

muito mais enriquecedora”.  

A leitura e a análise de um texto se encerram com sua esquematização, cujo 

objetivo é “apresentar uma visão de conjunto da unidade. O esquema organiza a 

estrutura redacional do texto que serve de suporte material do raciocínio” 

(SEVERINO, 2000, p. 53).  

Essa esquematização não é resumo. Sua utilidade se prende ao fato de 

oferecer uma visualização global do texto. Uma vez dividido em introdução, 

desenvolvimento e conclusão, o esquema poderá conter itens dentro de cada uma 

dessas partes. O esquema serve para aprofundamento no conteúdo e 

rememorações posteriores. 

A abordagem da leitura de um texto assim realizada representa um incentivo 

a novas leituras e não significa uma abordagem superficial da qual o aluno poderá 

prescindir. Conclui-se que outras habilidades são adquiridas pela leitura bem feita de 

um texto, entre elas a possibilidade de melhorar a escrita no campo da ortografia e 

da redação, além do enriquecimento do vocabulário. 

A estratégia didático-pedagógica seminário é utilizada há muito tempo no 

ensino presencial com objetivo de discutir e aprofundar um tema previamente 

estipulado.  

O docente E9 acredita que o seminário como procedimento metodológico 

para estudo e pesquisa em grupo sobre a Humanização é extremamente útil, pois, 
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através do seminário, o aluno precisa se dedicar a elaboração de um plano de 

investigação (pesquisa), definindo fontes bibliográficas e redigindo um texto ou 

roteiro para posterior apresentação em sala de aula, ou seja, o seminário faz um 

refinamento das idéias a serem apresentadas. 
Os seminários seria então um momento de pesquisa, porque aí a 
gente pega a prática e a teoria, faz uma condensação dos dois e a 
forma de pesquisa seria a mais variada possível: entrevista, internet, 
ir a fundo à política de humanização e buscar no serviço, lá onde 
eles moram, o que hoje nos serviços de saúde tem sido feito de 
humanização e trazer para dentro da escola e eles apresentarem: a 
gente do município tal, pesquisamos isso de humanização e vimos lá 
no nosso serviço tem sido feito isso de humanização. (E9) 

 

A palavra “seminário” vem de “semente”, conforme apresentação de 

Bordenave e Pereira (1998). Essa relação parece indicar que a apresentação de um 

seminário torna-se ocasião de semear idéias ou favorecer sua germinação. Por isso, 

ele deve se apresentar como ocasião não só de reunir informações, mas de 

oportunidade de pesquisa e de busca para novas soluções dos temas a que se 

referem.  

Para Bordenave e Pereira (1998), as finalidades do seminário são: identificar 

problemas; examinar seus diversos aspectos; apresentar informações pertinentes; 

propor pesquisas necessárias para resolver os problemas; acompanhar o progresso 

das pesquisas; apresentar os resultados aos demais membros do grupo; receber 

comentários, críticas e sugestões dos companheiros e do professor. 

Para desenvolver um seminário com um grupo de alunos, os autores 

consideram que o arranjo físico dos participantes, quando poucos, deve ser 

pensado, pois representa uma condição importante para permitir o diálogo coletivo. 

Decidida a disposição física, o professor apresenta o tema e justifica sua 

importância, destaca o problema que constitui o desafio. 

Cabe ainda ao professor, como informa Bordenave e Pereira (1998), a 

indicação de fontes de pesquisa mais significativas, e sugerir a busca de mais 

elementos informativos para a apresentação, a mais completa possível, do assunto. 

Essas fontes dizem respeito a livros, relatórios, documentos, consulta a pessoas 

especialistas ou visitas a instituições. O estudo proposto poderá ser apenas 

bibliográfico, mas poderá envolver pesquisa de campo ou de laboratório, abrange 

um único assunto ou temas diferentes.  

Compete ao professor acompanhar o trabalho dos alunos, contribuindo com 
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a ordenação das idéias e com a opção sobre a melhor forma de trazer aos demais 

grupos as informações resultantes da pesquisa.  

Bordenave e Pereira (1998) consideram desejável que o resultado dos 

estudos de cada grupo resulte em material escrito e distribuído a todos, para mais 

consistência da aprendizagem com consultas futuras, por exemplo.  

Se o professor tiver que trabalhar uma turma numerosa, o procedimento 

será a organização de grupos, e a orientação será a cada grupo, conforme 

determinado tema ou parte de um tema mais abrangente. Bordenave e Pereira 

(1998, p. 172) referem-se a essa situação de turmas numerosas dizendo que: “[...] 

cada subtema pode ser entregue a um grupo ou equipe de alunos e não a 

indivíduos”. Desse modo a apresentação é preparada pelo grupo, que nomeia um ou 

mais relatores que o representam ante o seminário.  

Em relação ao uso do seminário em uma área de conhecimento ou em um 

curso, Bordenave e Pereira (1998) alertam que essa estratégia deve servir para o 

desenvolvimento de apenas parte de um curso ou de uma área de conhecimento. 

Esta proposição significa que o seminário será usado como técnica parcial. Outras 

técnicas devem ser apresentadas e desenvolvidas pelo professor. 

O seminário, como técnica de estudo para a sala de aula, tem os alunos 

como elementos ativos desde o planejamento até a realização e produções 

decorrentes. O professor não deve ser membro passivo no desenvolvimento de um 

seminário. Cabe-lhe uma supervisão do planejamento e uma avaliação do conteúdo 

a ser apresentado, quando os próprios alunos se encarregarem do estudo e da 

pesquisa do tema. 

As oficinas, tal como o seminário, são recursos didáticos desenvolvidos a 

fim de estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de um tema, e 

foi a estratégia utilizada pelo docente E8: 
Eu não me importo que meu aluno tenha 20 anos ou 70 ou mais, eu 
faço trabalho de equipe, eu sento no chão, eu faço oficina, eles 
precisam descer na idade do paciente para aprender o que o 
paciente está precisando, está vivendo. (E8) 

 

A oficina possibilita o aprender a fazer melhor algo, mediante a aplicação de 

conceitos e conhecimentos previamente adquiridos e pode ser desenvolvida por 

meio das mais variadas atividades: estudos individuais, consulta bibliográfica, 

palestras, discussões, resolução de problemas, atividades práticas, redação de 
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trabalhos, saídas a campo, e outras. (ANASTASIOU; ALVES, 2005). 

Bordenave e Pereira (1998) aproximam a oficina ao workshop e ao 

“laboratório”, pois o primeiro termo é tradução do inglês – lugar de trabalho – 

(laborare = trabalhar). O grupo para o desenvolvimento de uma oficina não deve ser 

numeroso, mas em caso de turmas grandes, deverá haver subgrupos com trabalho 

e discussão sobre o mesmo tema, o que pode resultar em diferentes resultados, 

conduzindo à mesma aprendizagem.  

A explicação de Bordenave e Pereira (1998) destaca o caráter prático da 

técnica e demonstra a diferença marcante entre ela e a roda com as atividades de 

reflexão. A técnica é complexa e exige preparação minuciosa. Para os autores 

citados, são necessárias pelo menos cinco pessoas para o desenvolvimento da 

técnica: um coordenador das atividades; elementos para o comitê de planejamento 

(material, contatos, por exemplo); assessores dos grupos; consultores sobre 

atividades específicas e os participantes.  

A duração de uma oficina varia de algumas horas a dias ou semanas. 

Observe-se que muitas atividades estão envolvidas, por exemplo: após o 

atendimento a um bairro com uma equipe multidisciplinar, durante um, dois dias de 

final de semana, um relatório, deve ser apresentado e a troca das experiências deve 

acontecer em palestras e discussões.  

A riqueza da experiência favorece a escolha da técnica em situações 

especiais, mas é importante que o professor compreenda que a estratégia 

propriamente dita é bastante complexa e exige atitudes já formadas, conceitos 

seguros, conhecimentos sobre o tema previamente adquiridos.   

As estratégias pedagógicas assumem relevância no processo de formação e 

desenvolvimento profissional. Torres (1998, p. 41) aponta que é necessário 

“diversificar cenários, conteúdos e modalidade da formação [...] não existe a 

modalidade ou o método mais apropriado para todos, para tudo e em geral, cada 

aluno tem suas fortalezas e suas debilidades”. 
As estratégias pedagógicas são, antes de tudo, recursos de comunicação e 

de integração das pessoas que se reúnem para trabalho ou estudo. O 

desenvolvimento de cada uma envolve objetivos bem definidos; a seleção e 

aplicação de uma ou outra depende da natureza do grupo e do conteúdo em pauta. 

O sucesso das estratégias vai depender do entusiasmo, preparo, criatividade e 

conhecimentos do professor, tanto em relação ao conteúdo proposto quanto ao 
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processo selecionado.  

Planejada e executada, qualquer estratégia não encerra um fim em si 

mesma. É um meio, um recurso, uma passagem não delimitada por barreiras, mas 

pronta a se expandir e atingir imprevistos e descobertas. Cada trilha paralela que 

escapa aos resultados inicialmente previstos não pode ser perdida. Elas constituem 

oportunidades de enriquecimento para o grupo e para o professor.  

Bem preparado para o desenvolvimento de uma determinada estratégia, o 

professor está ciente de que, além de promover um conhecimento, formar uma 

atitude ou desenvolver uma habilidade, a sua aula promoverá a aprendizagem da 

própria estratégia utilizada. Ela será um modelo a ser imitado, um exemplo 

pedagógico a ser desenvolvido pelo aluno de hoje no seu trabalho com grupos no 

futuro, grupos de pacientes, estudos preventivos, crianças ou adultos, ao redor de 

uma unidade de saúde. 

As estratégias pedagógicas não se isolam, muito pelo contrário, elas se 

entrelaçam, e na aplicação de cada uma, podemos, de alguma forma, detectar a 

presença e a contribuição de todas as outras. 

 

 

4.4 Síntese propositiva da estratégia pedagógica para transversalidade do 
tema Humanização 

 

 

Cumpridas as etapas metodológicas propostas para esta dissertação; 

alcançados e apresentados os objetivos específicos para identificar, no currículo do 

curso, temas pertinentes à Humanização; investigados com os professores as 

estratégias pedagógicas utilizadas para a abordagem do tema Humanização e a sua 

importância temática para a formação dos profissionais no técnico de enfermagem, 

alcança-se a última etapa da dissertação, e apresenta-se a elaboração da síntese 

propositiva, com estratégias pedagógicas que podem favorecer a inclusão do tema 

Humanização no currículo, de forma transversal, conforme descrito na parte 

introdutória aos estudos realizados. 

A síntese propositiva propõe elaborar sugestões de como trabalhar em 

transversalidade o tema Humanização com as áreas de conhecimento previstas no 

currículo do Curso Técnico de Enfermagem da ETSUS/TO, valendo-se, os 
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professores, de algumas estratégias pedagógicas sugeridas.  

A síntese propositiva que se pretende corresponde a uma hipótese de 

trabalho, uma possível utilização de estratégia pedagógica por determinada área de 

conhecimento com base no campo teórico, apoiado pelos autores estudados e pelo 

que se pode perceber nos documentos consultados do Curso Técnico de 

Enfermagem da ETSUS/TO e nas entrevistas realizadas com professores do curso.  

Reafirma-se, então, que a síntese que aqui se pretende permanece 

propositiva em relação ao trabalho didático-pedagógico das áreas de conhecimento 

citadas ou não. Como as sugestões se apóiam em base teórica, pode-se dizer que 

se discutem idéias, sem pretensão de avaliar o trabalho que se desenvolve nas 

salas de aula da ETSUS/TO, e nem mesmo comprometer com julgamentos a 

posição adotada pelos professores nas entrevistas.  

Optou-se por destacar, em cada um dos três módulos uma área de 

conhecimento tomada como exemplo para a aplicação da estratégia pedagógica. 

Esta área poderá ser considerada como integradora dentro de cada um dos três 

módulos e fará a interface com as demais áreas de conhecimento, em conjunto com 

as bases tecnológicas correspondentes, para a utilização da transversalidade do 

tema Humanização.  

No módulo I, a área de conhecimento escolhida é a Ética e a Educação em 

Saúde, tendo como estratégia proposta a dinâmica de grupo de harmonização. No 

módulo II, a área de conhecimento escolhida é a Organização e Planejamento do 

Processo de Trabalho em Enfermagem I, e como estratégia pedagógica proposta, a 

implementação da Pedagogia de Projetos. No módulo III, a área de conhecimento 

escolhida é a Enfermagem em Terapia Intensiva, e a estratégia proposta está 

respaldada na Dramatização, conforme Figura 2. 
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HUMANIZAÇÃO 

MÓDULO MÓDULO MÓDULO

 
 
 
Figura 2: Características das estratégias pedagógicas sugeridas ao Curso Técnico 

de Enfermagem – ETSUS/TO. 
Fonte: Elaborada pela autora (2009). 
 

As áreas de conhecimento descritas na síntese propositiva são consideradas 

integradoras, pois associam os conhecimentos sobre valores, responsabilidade, 

compromisso, envolvimento com o próprio ser e com o outro às demais áreas de 

conhecimento, interligando-as e desvelando ao futuro profissional as ligações e 

religações dos saberes e conhecimentos que, muitas vezes, encontram-se 

compartimentados.  

Na verdade, não se desejaria uma área de conhecimento com a 

denominação, por exemplo, Humanização, mas uma previsão da formação dessa 

atitude com citações mais freqüentes nas competências e habilidades do projeto 

curricular da ETSUS/TO, situação que representaria uma caminhada consciente e 

previsivelmente transversal. Como um valor que pode ser considerado universal, a 

Humanização seria, então, vivenciada a partir do diálogo e da qualidade das trocas 

estabelecidas com as pessoas, grupos e instituições, como pretende ser a 

transversalidade estudada em Puig (1998).  

Encontrar os caminhos que levem o tema Humanização, proposto como 
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política pública do Ministério da Saúde, e que deveria perpassar todos os níveis de 

atendimento à saúde e sua organização no Brasil, inclusive, na formação de seus 

profissionais, não é impossível, desde que tenha uma proposta de como isso poderá 

acontecer.  

Compreende-se que a finalidade da ETSUS/TO está comprometida com a 

produção da saúde pela completa organização do plano curricular, permitindo a 

formação eficaz e eficiente na atuação dos profissionais por eles formados. Sendo 

assim, é mister que o professor mantenha-se atualizado e seja inovador na sua 

prática pedagógica, que certamente contribuirá para seu melhor desempenho como 

facilitador da aprendizagem e do desenvolvimento ético e competente de seus 

alunos. 

Assim, admite-se que a presença de um tema transversal, sob a 

responsabilidade de um plano curricular já estabelecido, pede mudanças no 

desempenho docente, mudanças que se configuram culturais e, como tal, não 

acontecem em curtíssimo tempo. Todavia, a expectativa desse estudo é que esta 

mudança se instale de maneira gradual, mas não lenta, tendo em vista o 

comprometimento e responsabilidade dos professores ao compreenderem que 

compete à docência o desafio de trazer para a formação um sentido mais amplo de 

saúde. 

A proposição do parágrafo anterior configura-se como uma hipótese e sua 

verificação acontecerá com o passar do tempo e na dependência dos esforços de 

todos os componentes da Escola. A fim de contribuir com esse esforço coletivo, 

completa-se o presente estudo com sugestões de estratégias pedagógicas, que, 

acompanhando a disposição manifestada pelos docentes nas entrevistas realizadas, 

poderá favorecer a ampliação do seu universo docente, ou seja, o aperfeiçoamento 

do que já realizam.  

Desde que se concorde que o problema da apresentação do tema 

Humanização no currículo do Curso Técnico de Enfermagem da ETSUS/TO deva 

acontecer de forma transversal, e a realização dessa ambição repousa, em grande 

parte, na ação docente, estão aqui algumas representações de como isso poderá 

acontecer, alcançando o objetivo proposto inicialmente.  

No módulo I, que representa a base da formação técnica da Área da Saúde, 

a área de conhecimento selecionada foi a Ética e Educação em Saúde para o 

primeiro exemplo de desenvolvimento de uma estratégia pedagógica coletiva, uma 
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dinâmica de grupo, utilizando o conceito e técnica da harmonização. 
Ao propor à área de conhecimento Ética no curso Técnico de Enfermagem 

da ETSUS/TO, a competência a ser formada se relaciona ao conhecimento da 

postura do profissional diante do paciente, da comunidade e da equipe de trabalho. 

Para formar uma postura coerente com a profissão abraçada, o aluno deverá 

conhecer bem cedo, na carreira, as normas e os princípios éticos que regem a 

conduta profissional: proteger e promover a vida. Para Rios (2001), competência é o 

saber fazer. 

A base tecnológica da área de conhecimento repousa na possibilidade de 

correlacionar conhecimentos entre várias áreas de conhecimento. Isso significa a 

promoção da interdisciplinaridade. Avançando mais um pouco no conceito da área 

de conhecimento, encontra-se a sua possibilidade de transdisciplinaridade, que 

significa uma visão integrada do conhecimento que amplia a dimensão da própria 

área de conhecimento para uma compreensão integral da vida. Destaca-se em 

Martinelli (2000, p. 31) a recomendação que cabe ao professor concretizar esses 

princípios no desenvolvimento de seu conteúdo: “além de tratar da transcendência e 

englobar as áreas de Ciências, Artes e Filosofia, permeando-as com os valores” 

desde os mais amplos, os universais, presentes na Declaração dos Direitos 

Humanos, passando por aqueles destacados nas sociedades locais, como a 

humanização da atenção e da gestão da saúde, que se apresenta à sociedade 

brasileira em forma de uma política pública do Ministério da Saúde, até atingir os 

mais específicos relacionados à pratica profissional no campo da saúde, como 

valores morais, ideológicos e subjetivos dos profissionais, envolvendo o ajuizamento 

e a decisão pessoal na aplicação do conhecimento científico às situações concretas.  

Procurando não só atingir seus objetivos práticos de forma prazerosa, mas 

ainda enriquecer o conhecimento da pessoa sobre si mesmo, condição para a 

humanização do trabalho com o outro, sugere-se aqui a busca da Harmonização 

descrita por Martinelli (2000, p. 95/101) no capítulo sobre Educação em valores 

humanos na prática. Valores que certamente fazem parte do ideal de formação e 

crescimento pessoal do Técnico de Enfermagem em relação à humanização de seu 

trabalho profissional.  

A harmonização é uma técnica que visa acalmar e relaxar as atividades 

físicas e mentais, dissolvendo nós de tensão do corpo e promovendo o 

esvaziamento da mente do excesso de pensamentos (MARTINELLI, 2000). 
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A Harmonização, definida por Martinelli (2000), trabalha o Ser de forma 

natural, holístico, isto é integral, pois a pessoa é o conjunto de todas as suas partes 

e deve ser trabalhada em sua totalidade. Sendo fundamental a harmonia da pessoa 

com ela mesma, com a natureza e com o universo, a busca da harmonização pede 

uma dinâmica individual ou em grupo, na qual são trabalhados valores como: 

unidade, força interior, tranqüilidade, atenção, concentração, integridade, interesse 

pelo conhecimento, autoaceitação, paciência, cooperação, respeito, fraternidade, 

disciplina e solidariedade.  

O objetivo geral de um trabalho elaborado em busca da harmonização com 

destaque em determinado valor, deverá atender a um item de cada vez como 

dominante, e outros aparecerão entrelaçados como decorrência, por exemplo: 

concentração, autoaceitação são objetivos que estarão sempre, presentes, 

independente de serem citados ou não no processo que o professor desenvolver. 

Com as palavras de Martinelli (2000) pode-se apresentar uma 

fundamentação mais precisa da harmonização: 
A harmonização e a meditação são imprescindíveis para a 
descoberta do mundo interior, da aprendizagem, da realidade que 
brota no coração. Se quisermos criar uma nova ordem social, uma 
lógica superior e uma compreensão mais ampla de nós mesmos e da 
vida de modo geral temos de exercer o poder interior, centrado no 
coração, onde os sentimentos impregnam nossos pensamentos e os 
valores espirituais são a base dos valores seculares. Sem a 
consciência dos nossos sentimentos e emoções, como poderemos 
compartilhar com o outro seus dissabores e alegrias, se os 
desconhecemos? A interiorização nos informa dos nossos impulsos 
íntimos, dos processos interiores e sua relação com o nosso 
comportamento e a nossa saúde. O intelecto torna-se mais 
capacitado a escolher, analisar, discernir e sintetizar; as emoções se 
pacificam; o físico faz-se mais saudável pelo fluir natural das 
energias vitais; nossa ação no mundo se expande substancialmente 
e se amplia qualitativamente (MARTINELLI, 2000, p. 95). 

 

Para desenvolver a técnica de harmonização, o moderador poderá valer-se 

de técnicas de visualização criativa, sugestões verbais de imagens, relacionadas à 

emoções positivas, da respiração correta, do silêncio interior, orientado pelos 

batimentos cardíacos, pelos sons do ambiente natural ou criados por recursos 

tecnológicos, em alguns minutos, poderá o professor acalmar a hiperatividade física, 

capaz de se manifestar em grupo de alunos em todas as idades e condições, 

dissolver tensões, desacelerar as ondas cerebrais, facilitando a assimilação e a 

compreensão dos conteúdos a que se está exposto em uma palestra, em uma aula 
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expositiva, em uma demonstração de laboratório ou relacionados a assuntos 

dolorosos.  

A busca da harmonização ativa os dois hemisférios cerebrais: a mente 

consciente e a mente subconsciente, pois no hemisfério esquerdo reside a razão - 

aparecem os pensamentos lineares, lógicos e nasce a análise crítica; já o hemisfério 

direito é intuitivo - cria, imagina, faz analogias, tem a percepção holística, a 

percepção do homem integral (razão e emoção, mente e corpo).  

Em uma dinâmica de grupo, é importante que seja trabalhado ambos os 

hemisférios cerebrais, Contudo, para a prática da humanização, o hemisfério direito 

é mais estimulado devido ser o responsável pela percepção intuitiva. Na verdade, a 

comunicação entre os dois hemisférios cerebrais, proporcionada pela harmonização, 

desenvolve a inteligência, porque aproveita mais o seu potencial humano. 

Martinelli (2000, p. 99) seleciona o movimento respiratório como exemplo de 

harmonização e chama atenção para o fato de que respiração é vida e o organismo 

humano “[...] se nutre da força vital contida na corrente eletromagnética da 

respiração”. A respiração correta é diafragmática, aquela que é naturalmente 

realizada pelos bebês e desaparece, de forma inconsciente, à medida que o 

indivíduo cresce e se desenvolve. Respirar incorretamente provoca tensões 

musculares, acúmulo de gases, dor de cabeça e agitação. Para que aquela 

respiração saudável que todas as pessoas tiveram no início da vida retorne aos 

hábitos pessoais, é preciso que o indivíduo parta de um movimento, inicialmente 

consciente, que aprenda a respirar diafragmaticamente.  

Uma vez que a prática dessa respiração cadenciada e constante 

proporciona saúde física e mental, ela deve ser incentivada e praticada sempre que 

professor sentir mudança no comportamento da turma, tanto em relação a uma 

agitação sem propósito, quanto a uma apatia promovida pelo cansaço ou pela 

natureza monótona de um filme educativo ou profundo do conteúdo ministrado. Com 

as células purificadas pela respiração correta, “[...] a mente se prepara para interagir 

com as informações externas e internas com maior precisão e clareza” 

(MARTINELLI, 2000, p. 99).  

A harmonização de grupos ou pessoal pode ser buscada por todos os 

professores e por todos os profissionais, sobretudo da área da Saúde. Acredita-se, 

que estes profissionais vivam muitos momentos em que necessitam parar, 

harmonizar-se por um ou dois minutos e partir para um acolhimento humanizado.  
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Na verdade, a sequência de atividades do Técnico de Enfermagem exige 

pequenos intervalos de harmonização entre as ações, para que não escape a 

humanização no atendimento de qualquer natureza que venha a seguir. Refletir 

sobre a humanização através de uma vivência prática, como a utilização da técnica 

da harmonização em uma dinâmica de grupo, traz a centralidade da importância da 

discussão de atitudes humanizadoras e éticas com relação ao cuidado de si e do 

outro, haja vista que possibilita ao profissional da Saúde se ver no lugar do outro e 

assim conjecturar meios ou formas de melhor cuidar. Esta técnica também promove 

um relaxamento físico e mental das suas atividades laborais e pessoais cotidianas 

tão estressantes e desgastantes, o que poderá viabilizar um atendimento mais 

humanizado ao paciente.  

No módulo II, pode-se levantar a área de conhecimento Organização e 
Planejamento do Processo de Trabalho em Enfermagem I, presente no currículo 

do Curso de Enfermagem da ETSUS/TO e, refletindo sobre a sua natureza social, 

perceber que seus conteúdos podem ser desenvolvidos sob a forma de Projetos, e 

que essa atuação seria duplamente produtiva por que: (a) predispõe o 

aluno/profissional a conhecer plenamente a sua profissão, com algumas limitações 

no presente, mas, a seguir, desperta a expectativa da extensão e do alcance da 

possibilidade de muitas correções no seu rumo, como a proposta do Ministério da 

Saúde - HumanizaSUS; (b) promove a sua competência de trabalhar com uma 

técnica retomada e valorizada pelo serviço de saúde em diferentes campos, e a 

possibilidade de ser desenvolvida na sua atuação futura com a comunidade e 

grupos de pacientes de forma segura. Nos dois momentos, estariam presentes, 

transversalmente, atividades relacionadas ao HumanizaSUS.  

Percebe-se que na apresentação da área de conhecimento, através da 

pedagogia de projetos, seus objetivos seriam atendidos de forma crítica à medida 

que o estudante compreendesse as dificuldades da profissão (no contexto social e 

legal), mas projetasse as possibilidades de valorização do Técnico em Enfermagem 

como profissional significativo no âmbito do atendimento à saúde, à medida que o 

HumanizaSUS se instalasse verdadeiramente.  

Nesse ponto, o estudo atenderia ao questionamento levantado nas 

entrevistas com os professores E3, E5, E10 e E8 que relatam a preocupação com a 

humanização voltada para o profissional, onde são questionadas situações práticas 

como as condições de trabalho, o ambiente e o clima existente na relação 
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interpessoal.  

Outra situação que se apresenta como oportunidade de encontrar a 

humanização proposta pelo HumanizaSUS, no contexto da área de conhecimento, 

está também em âmbito macro, mas de forma, talvez, mais objetiva, envolvendo 

mesmo as questões anteriores ou a partir delas. O problema, agora, refere-se à 

posição claramente expressa no documento HumanizaSUS pelo Ministério da 

Saúde, quando descreve a amplitude e o alcance da política de humanização em ter 

como meta imprescindível a abrangência dos profissionais em relação à importância 

de sua participação no processo de trabalho. 

Se com o primeiro problema se estuda como “[...] ter melhores condições 

para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e criador de novas 

ações”, o segundo problema abrange o como compreender o alcance do “possam” e 

como chegar a “[...] participar como co-gestores de seu processo de trabalho” 

(BRASIL, 2004, p. 7), na área dos técnicos em enfermagem.  

Os dois momentos problematizados seriam levantados em referência 

específica aos Técnicos de Enfermagem, buscando encontrar, nas ações do 

Ministério e nas disposições legais os caminhos pelos quais chegariam esses 

profissionais a co-gestores do seu processo de trabalho.  

As questões propostas seriam estudadas sob o ponto de vista político da 

profissão. Desse prisma, a formação e atividades do Técnico de Enfermagem se 

apresentariam a partir de estudos não-neutros, não ingênuos, capazes de garantir à 

humanização, ainda que, como política transversal no sistema, “um caráter 

questionador das verticalidades” (BRASIL, 2004, p. 7). 

A pedagogia de Projetos está referida no documento Formação Pedagógica 

em Educação Profissional na Área de Saúde como uma idéia retomada com 

intensidade desde os anos 1980, como “peça central” de propostas construtivistas 

ou, simplesmente, como estratégia que viabiliza uma participação mais criativa e 

ativa do aluno no processo educativo (BRASIL, 2002). 

Esta é, talvez, a estratégia mais completa de promover a educação 

sistemática. Surgiu no início do século XX com a proposta de John Dewey por uma 

aprendizagem com a participação pessoal do aluno, pela observação, reflexão e 

experimentação, mediante a resolução de problemas. Assim, o objetivo de 

desenvolver estudo e trabalhos em torno de determinados temas curriculares com o 

trabalho ativo dos alunos, ela quebra a rotina das aulas, podendo atingir desde um 
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grupo em classe até toda uma escola. A estratégia interessa aos professores e 

alunos dos diferentes níveis e pode ser aplicada a vários assuntos, aproximando o 

aluno o mais possível da realidade social, conforme explicam Bordenave e Pereira 

(1998). 

Nérici (1997) cita a possibilidade de se desenvolver cinco modalidades de 

projetos: (1) construtivo, propõe um estudo concreto, que atenda a alguma 

necessidade do meio; (2) estético, propõe algo que provoca satisfação estética; (3) 

aprendizagem, propõe aquisição de conhecimentos e habilidades; (4) social, propõe 

algo que se reverta em benefício comunitário; (5) lazer, propõe oferecer, além de 

conhecimentos e habilidades, oportunidades de recreação.  

Com a apresentação dessas cinco modalidades de projetos, Nérici (1997) 

demonstra que a estratégia pode ser usada para atender a todos os objetivos 

educacionais. Além disso, os tipos entrelaçam, permitindo a criação de mais alguns, 

adaptados à necessidades específicas.  

Hernández (1998) estuda a proposta de projetos de trabalho não como um 

método, uma receita, uma forma de fazer que se possa padronizar, mas como uma 

maneira de entender o sentido da escolaridade, um caminhar cooperativo e singular 

entre o professor e seus alunos, por uma situação que favoreça a análise, a 

interpretação e a crítica. Nesse processo, questionam-se versões únicas da 

realidade encaminhando a formação do indivíduo para a educação para 

compreensão, pautada no reconhecimento da realidade.  

Justificando as suas proposições, Hernández e Ventura (1998) faz 

afirmações que resultam nas seguintes proposições;  

− Não há uma seqüência única e geral para todos os projetos. 

− Dois professores, compartilhando de um mesmo projeto, podem seguir caminhos 

diferentes. 

− O desenvolvimento de um projeto não é linear. 

− O professor também pesquisa e aprende. 

− O projeto não pode ser repetido. 

A apresentação desse pensamento de Hernández e Ventura (1998) significa 

que o projeto é uma atitude intencional, um plano de trabalho, um conjunto de 

tarefas que tendem a um progressivo envolvimento individual e social dos alunos 

nas atividades empreendidas voluntariamente, por cada um ou por um grupo. 
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Com a turma em grupos, a área de conhecimento Organização e 
Planejamento do Processo de Trabalho em Enfermagem I, presente no Módulo II 

do currículo do Curso de Enfermagem da ETSUS/TO, ou parte dela, poderá ser 

estudada ao longo do tempo que lhe pertence, com a pedagogia de projetos.  

O projeto de aprendizagem se organiza, conforme citam Bordenave e 

Pereira (1998), em quatro fases distintas: A) Intenção; B) Preparação; C) Execução; 

D) Apreciação. 

a) Intenção - é a primeira fase, revestida de características fundamentais, pois dela 

depende o desenvolvimento do projeto. Inicialmente, o professor deve pensar os 

objetivos que pretende alcançar com o desenvolvimento da área de 

conhecimento. Com isso, o docente se instrumentaliza para canalizar os 

interesses dos alunos para a montagem do projeto, uma situação concreta, um 

problema a resolver. A partir daí todas as atividades serão socializadas.  

b) Preparação - acontece com a coleta e seleção do material bibliográfico, 

composto de teorias e informações práticas e legais. Em discussão socializada, 

a turma define e delimita o tema que será estudado, relaciona os conhecimentos 

prévios que possibilitam a problematização do conteúdo, o levantamento de 

hipóteses, a listagem do que querem saber e a identificação de possíveis 

estratégias para o desenvolvimento do estudo. Nessa fase, Nérice (1997) chama 

atenção para o fato de que o projeto exige uma variedade de respostas 

diferentes dos participantes e permite a cada um trazer uma contribuição que lhe 

seja própria e característica. Os grupos planejam e executam a sua tarefa; 

elaboram relatórios parciais, para que seja acompanhado todo o trabalho e, no 

fechamento do projeto, pode-se planejar divulgá-lo. 

c) Execução - é a fase em que ocorre o desenvolvimento das atividades, a 

realização das pesquisas, o reconhecimento da legislação, em busca de 

respostas às questões e hipóteses levantadas na primeira fase. Agora, o 

confronto, a coordenação de pontos de vista diferentes, a revisão, a participação 

ativa e comprometida dos participantes do projeto são condições indispensáveis 

para a construção do conhecimento.  

d) Apreciação - todo o trabalho volta-se, nesta fase, para os objetivos realizados 

em função das finalidades do projeto; essa perspectiva abrange as informações 

novas, as questões esclarecidas, as conclusões construídas sobre o tema e o 

crescimento dos sujeitos e do grupo evidenciado nos conhecimentos, e em 
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possíveis propostas de trabalhos futuros. Essa fase tem estreita relação com a 

avaliação do trabalho realizado e a socialização dos conhecimentos entre os 

participantes e/ou a comunidade, objeto do desenvolvimento do projeto, se for o 

caso. O objetivo desse momento se desenvolve com seminários, palestras, 

exposições de materiais, relatórios ilustrados, fotos, construções, atividades que 

apresentem a implementação dos objetivos do estudo.  

Como todas as estratégias pedagógicas, o trabalho com projetos apresenta 

vantagens e limitações. Podem-se apresentar com suas vantagens, segundo 

Bordenave e Pereira (1998):  
Proporciona conteúdo vivo à instrução, ao contrário dos programas 
livrescos; segue o princípio de ação organizada em torno de um fim, 
em vez de impor aos alunos lições cujo objetivo e utilidade não 
compreendem; leva à compreensão - das necessidades da 
comunidade, do planejamento cooperativo, dos processos de grupo e 
da importância dos serviços prestados a outros; possibilita a 
aprendizagem real, significativa, ativa, interessante e atrativa; há 
sempre um propósito para a ação do aprendiz - saber o que faz e 
para que o faz; propõe ou encaminha soluções ao problema 
levantado; concentra a atividade do aprendiz, obrigando-o a realizar 
os trabalhos de pesquisa e concretização; é integrador - possibilita 
uma relação de todas as ciências, dando-lhes unidade; desenvolve o 
pensamento divergente e a descoberta das aptidões, despertando o 
desejo de conquista, iniciativa, investigação, criando a 
responsabilidade; estimula o planejar e executar com os próprios 
recursos, habituando ao esforço, perseverança, ordenação de 
energia, dando confiança e segurança no trato com os problemas 
reais; ativa e socializa o ensino, levando os alunos a se inserirem 
conscientemente na vida social e/ou cultural (BORDENAVE e 
PEREIRA,1998, p. 235).  

 

Entre as limitações, Bordenave e Pereira (1998) observam que o projeto é 

prático, concreto e ativo. Mas trabalhar com ele pede cuidado para evitar abusos tais 

como: iniciativas ingênuas e superficiais que são incapazes de chegarem aos 

objetivos educacionais propostos; interferência do professor, quando se mostra 

preocupado com o cumprimento de uma programação pré-estabelecida.  

Os projetos se caracterizam por serem processos contínuos que não podem 

ser reduzidos a uma lista de objetivos e etapas. Os conhecimentos são concebidos 

como vivência coletiva, em que a experiência e produções culturais sistematizadas 

se entrelaçam, dando significado às aprendizagens. 

Ao realizar uma aprendizagem com a estratégia de projeto, o aluno técnico 

de enfermagem terá aprendido mais que o conteúdo tema do projeto, ele será capaz 
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de passar à frente a técnica e aplicá-la ao trabalhar com comunidades ou grupos de 

pacientes.  

No módulo III, optamos em selecionar a área de conhecimento Enfermagem 
em Terapia Intensiva para a sugestão da atividade de dramatização que significará 

mais um exemplo da presença transversal da Humanização no currículo do Curso 

Técnico de Enfermagem da ETSUS/TO. 

Na verdade, a técnica e as informações sobre a atitude aqui proposta 

poderão ser trabalhadas por outras áreas, como por exemplo, Assistência ao idoso; 

Enfermagem no processo de envelhecimento, que sugerem em sua base 

tecnológica, a Tanatologia, podendo também ser trabalhada em Ética e Educação da 

Saúde e em Leitura e Produção de Texto.  

Nas áreas de conhecimento dos estudos sobre a saúde, o tema tanatologia 

estará presente, pois ele se mostra como uma forma de humanizar transversalmente 

o currículo ao contribuir com informações cientificamente organizadas sobre a morte 

e o morrer, ajudando mesmo no equilíbrio emocional de quem lida diariamente com 

o fato e que pertence a uma sociedade que a nega clara e subliminarmente. Estudá-

la de forma clara e sem preconceitos seria uma busca de mudança cultural não só 

no Brasil, mas no ocidente, saber como se dirigir a alguém que chora, um ente 

querido está além de gestos socialmente aceitos ou além da simpatia por pessoas 

recém conhecidas.  

O tema é também de interesse do estudante que sai para o Estágio. Estar 

preparado para o gesto de humanização, em um momento difícil para o próximo que 

sofre, e para o estagiário que pode não ser a pessoa dotada pela natureza para lidar 

espontaneamente com o fato, e ainda iniciante na profissão seria um ponto a ser 

observado pelos professores que acompanham e orientam os estágios.  

Mais uma vez se chama a atenção para a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade das áreas de conhecimento, assunto que deve ser proposto e 

discutido nas reuniões pedagógicas dos professores responsáveis pelo 

desenvolvimento do currículo do Curso Técnico de Enfermagem em busca da 

transversalidade da Humanização ao longo dos estudos formativos do profissional 

técnico. 

Entendendo a área de conhecimento selecionada, Enfermagem em Terapia 
Intensiva, encontra-se, na descrição de habilidades, o pedido de uma desejável 

“qualidade da assistência”. Compreendendo essa qualidade não somente em 
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relação à assistência presencial durante a doença: manipulação de instrumentos, 

conhecimento de sinais vitais, e tudo mais que se refira a um atendimento 

competente nas circunstâncias de estados “graves e agonizantes”, mas também, em 

relação à habilidade em presença da morte, como “preparar o corpo pós-morte”, 

acredita-se que o falar e o estudar sobre tal situação representem um esforço do 

curso para humanizar a relação profissional/paciente/familiares, preparando o 

técnico para uma presença mais humana em situações extremas (TOCANTINS, 

2007).  

Nessas circunstâncias, convém pensar no estar preparado, na presença da 

morte, para estabelecer a relação com a família que perdeu aquele ente. Os 

familiares que estão diante daquela morte são os mesmos com quem o técnico em 

enfermagem se encontrou várias vezes. São aquelas pessoas que viram o 

profissional desempenhando funções no atendimento diário e fez perguntas ou 

conversou de modo ansioso ou emocionado, esperando respostas que estavam 

além das possibilidades ou da permissão ao técnico. Se, imediatamente, não há o 

que dizer, uma visita, ainda que rápida, uma palavra carinhosa, poderá ajudar ambas 

as partes.  

A situação de morte é muito real no cotidiano do profissional da Saúde, e se 

ele souber como lidar com esse momento, não precisará evitar o encontro com os 

familiares de um paciente com quem teve contato próximo durante algum tempo, na 

unidade de saúde, no hospital ou na residência da família. A família sempre se 

lembrará do gesto carinhoso, mesmo que se esqueça da pessoa, com que foi 

agraciada por um profissional que participou do tempo final de seu ente querido. 

Ao encontrar propositalmente ou por acaso com algum familiar no período 

denominado de luto, será interessante que o Técnico de Enfermagem não seja 

surpreendido pelo despreparo para a ocasião, pelo branco intelectual e emocional, 

pela ausência de uma palavra que demonstre empatia, ou, no mínimo, simpatia.  

Se a morte é uma situação sempre presente em um hospital é muito 

conhecida do profissional da Saúde e, portanto, os profissionais estão familiarizados 

com ela. Familiarizado não significa indiferente, frio ou só capaz de gestos 

automatizados, pelo conhecimento das técnicas úteis nos momentos extremos. 

Familiarizado deve significar aqui preparado para os gestos que reconhecem o fato e 

as providências que se seguem ao desenlace, mas em atitude respeitosa por 

considerar aquele momento como de alguém “celebrando a vida” (TESSIER, 2000, p 



87 
 

421).  

Observe-se que todas as culturas respeitam a morte, quaisquer que sejam 

os gestos práticos que seus membros costumam usar. Diante da morte, o técnico de 

enfermagem está consciente de que lida com alguém, criança, jovem ou velho, 

homem ou mulher que pensava como Rubem Alves (2003, p. 3) quando escreve: “Já 

tive medo da morte. Hoje não tenho mais. O que sinto é uma enorme tristeza. 

Concordo com Mário Quintana: ‘Morrer, que me importa? [...] O diabo é deixar de 

viver’. A vida é tão boa! Não quero ir embora...” 

Tessier (2000) relata o modo como a morte é vista na sociedade ocidental. 
Em nossa sociedade, a morte costuma ser negada ou ignorada. 
Fazemos de conta que ela não existe para não termos que enfrentar 
nossos sentimentos de medo e pavor de que ela nos leve ou a 
alguém que amamos. Contudo, é essa mesma negação que torna a 
morte tão difícil de encarar quando ela ocorre e a verdade é que 
todos temos que enfrentá-la, cedo ou tarde (TESSIER, 2000, p. 421).  

 

D’Assumpção (2003), demonstra em suas pesquisas que a Tanatologia é, 

muito mais, uma ciência da vida do que da morte, pois olha a vida com o que se 

aprende em ocasiões de morte. Em sua opinião, o estudo é recomendado, uma vez 

que, como ciência da vida e da morte, poderá humanizar o atendimento aos que 

estão sofrendo perdas graves, e melhor qualificar os profissionais que lidam com a 

presença da morte.  

Nessa mesma linha de pensamento, Tessier (2000, p. 421), considera a 

conveniência dos profissionais da Saúde aprender a expressar a “bondade de modo 

que isso se torne parte de nossas qualidades profissionais”. Não se pode negar que 

algumas pessoas sempre sabem o que fazer nessas ocasiões consideradas pela 

maioria das pessoas como difíceis, mas não é a regra comum.  

Para aquelas pessoas que se atrapalham e não sabem o que dizer, 

principalmente tratando-se de um profissional da Saúde, no caso, o Técnico em 

Enfermagem, o procedimento que pretende ajudar a alguém em situação de perda 

pode ser aprendido. Um primeiro passo seria o permitir-se sentir a própria dor. O 

passo seguinte seria conhecer as fases do luto para compreender o que e o porquê 

fazer determinados gestos, dizer certas palavras e evitar outros, como ensina Tessier 

(2000).  

A morte não é conhecida ou compreendida da mesma forma por crianças em 

diferentes períodos da infância. Tomando as fases adotadas por Piaget para 
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demonstrar a evolução do conhecimento, Torres (1999) relaciona esses períodos à 

caminhada da compreensão da morte pelas crianças de até 12 anos, 

aproximadamente. 

No pré-operacional, intervalo de 5 a 7 anos, a criança não vê a morte como 

algo reversível. Esse conceito de reversibilidade da morte, nessa idade é, também, 

demonstrado por Tessier (2000, p. 422), que diz que a criança pergunta quando a 

pessoa morta vai “acordar”.  

O período citado por Torres (1999) como classificado por Piaget como de 

operações concretas, pode passar um pouco dos nove anos. Por essa ocasião a 

criança reconhece a imobilidade do morto, a situação definitiva e permanente, mas 

ainda não tem explicações lógicas, associando-a à condição de punição e mutilação. 

Tessier (2000) registra que, para essa criança, o fato acontece a outras pessoas e 

ela pode brincar e conversar sobre a morte, sem mais problemas. 

No terceiro período, que pode ir até doze anos, a morte está reconhecida 

como extensível a todos os seres vivos, como parte da vida. As crianças dessa fase 

já têm explicações lógicas de causalidade e fazem generalizações. Tessier (2000) 

considera que a criança já aceita a morte como inevitável e tem uma percepção mais 

adulta, sente culpa, faz muitas perguntas e pode exibir mau comportamento para 

esconder o medo.  

As fases do luto são basicamente quatro, de duração e intensidade 

diferentes, variando entre temperamentos e idades, tornando-se mais claras se 

apresentadas em um quadro simples:  

 

Fase Duração Características 

Choque e torpor 

Mais intensa 
nas duas 
primeiras 
semanas 

Curtos períodos de atenção; concentração difícil; 
dificuldade para tomar decisões; espanto; descrença; 
resistência à estimulação; Funcionamento impedido; 
negação; confusão temporal; não aceita a realidade. 

Busca e ânsia 
Dominante de 
duas a quatro 
semanas 

Sensível a estímulos; raiva; culpa; sonhos; inquietação ou 
impaciência; irritabilidade; perda ou ganho de peso; 
problemas de sono; preocupação com o morto; 
ressentimento; amargura, confusão temporal; palpitações 
suspiros; fraqueza; dor de cabeça; teste da realidade. 

Desorientação 
Dominante de 
cinco a nove 
meses 

“fica maluco”; retraimento social; desorganização; 
esquecimento; consciência da realidade; depressão; 
culpa; insônia; anorexia; perda ou ganho de peso; 
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Fase Duração Características 
tristeza; exaustão; dificuldade de concentração; sente-se 
mal; falta de energia;  

Reorganização 

Dominante de 
dezoito a vinte 
e quatro 
meses 

Sentimento de libertação; energia renovada; tomada de 
decisões facilitada; alimentação e sono voltam ao normal; 
capaz de rir e sorrir novamente; aumento da consciência 
de seu próprio bem-estar; consegue olhar novamente 
para o futuro.  

Quadro 1: Fases do luto. 
Fonte: Adaptado de TESSIER (2000, p. 423). 

 

Tessier (2000) considera o luto um período complexo e diferente para cada 

um. A dor será sentida sempre de forma diferente, o que não pode acontecer é a 

pessoa se proteger contra a dor, quem estiver ao seu lado, deve incentivar e 

encorajar a não fugir da dor.  

Profissionais da Saúde têm oportunidade de ajudar as pessoas a passarem 

pelo processo do luto e estão em boas condições de praticarem isso. Caso você 

esteja próximo de uma criança agonizante ou de uma criança que perdeu algum 

familiar mais chegado ou ainda de uma família que perdeu um filho “[...] você pode 

aprender a fazer ou dizer coisas úteis e não prejudiciais” ao conforto dessa pessoa 

(TESSIER, 2000, p. 424).  

Para você ajudar alguém, é indispensável que se conheça e esteja em 

harmonia consigo mesmo, para não sentir dificuldade ao manifestar a empatia que 

diminui a dor e humaniza a relação com o problema da perda do ente querido.  

Em relação a uma atitude que demonstre a empatia, Tessier (2000, p. 425) 

refere-se ao “saber ouvir” como crucial para confortar o outro. As pessoas precisam 

falar e ter alguém que ouça sem julgar e sem querer “dar um jeito”. A aceitação dos 

sentimentos é a melhor forma de colocar a pessoa que sofre à vontade. Ninguém 

acelera a passagem da dor, cada um tem seu tempo, quem sofre só se sentirá 

melhor quando esse tempo for cumprido. O que pode ser feito, é a demonstração, 

até silenciosa, de que se está ali para ouvir, pois os sentimentos são importantes e 

pode-se partilhar. É indispensável que se reconheça e se aceite que: 
Tentar afastar prematuramente a pessoa de sua dor pode criar 
ressentimento e rejeição. Eles não querem se sentir melhor logo. 
Também não ajuda conversar sobre trivialidades ou manter uma 
conversa leve, para que eles não pensem na dor existente. Aceitar a 
realidade e compartilhar uma comunicação aberta, honesta, significa 
muito mais do que agir como se nada tivesse acontecido (TESSIER, 
2000, p.425).  
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Tessier (2000) recomenda algumas práticas possíveis para humanizar o 

período de luto e cita: (a) “Apoio prático”; (b) “O que não dizer”; (c) “Palavras que 

ajudam”, (d) “Coisas que podem ser feitas”. 

É com esse conteúdo que vai aparecer transversalmente a humanização na 

ação e no currículo de formação do profissional da Saúde do egresso da ETSUS/TO.  

A família que sofre uma perda precisa de alguém a seu redor que possa 

pensar em coisas práticas. O Técnico de Enfermagem poderá realizar alguma ou 

algumas das ações abaixo, selecionadas em Tessier (2000, p. 425-426) conforme 

sua disponibilidade, e ainda que seja um amigo recente ou por isso mesmo.  

a) Apoio prático: É simples de fazer, às vezes não precisa ser íntimo - Levar 

comida, de preferência congelável; receber e transmitir recados; ajudar nos 

telefonemas; ajudar com as crianças ou no transporte; limpar a casa; fazer 

compras para a família; ajudar a endereçar as notas de agradecimento; mandar 

uma mensagem; dar um diário para que escrevam nele; anotar lembranças da 

criança ou da pessoa e enviar à família. Isso é muito apreciado pelos colegas de 

classe de uma criança que morreu e pode ajudá-los a lidar com seus próprios 

problemas de perda; ir ao enterro; ajudar a planejar o funeral ou cerimônia.  

b) O que não dizer: Ao estar com a família que perdeu um de seus membros é 

preciso ter cuidado com o que dizer, pois em lugar de fazer com que os 

familiares se sintam melhor, pode-se despertar “raiva, amargura, afastamento, 

negação, isolamento, descrença e depressão” (TESSIER, 2000, p. 425). Alguns 

exemplos do que não será conveniente dizer:  

− Tudo vai ficar bem... 

− Foi à vontade de Deus... 

− Vocês têm um anjo no céu... 

− Pelo menos vocês têm outros filhos... 

− Foi melhor assim ou poderia ter sido pior... 

− Você está muito bem. Você é forte... Você já está se sentindo melhor? 

− Não fique triste. Não chore. Não se preocupe. Deixe disso. Não acredito que 

você possa dizer uma coisa dessas. Você não deve sentir-se... (negam o 

direito de a pessoa sentir o que sentem). 

− Você vai superar isso. Deixe disso. Deixe isso para trás. Você precisa andar 
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para frente. Esqueça isso. Continue tocando sua vida. Não é tão ruim assim. 

(menospreza a perda e os sentimentos). 

− Sei como você se sente! 

− Você será uma pessoa melhor depois que isso aconteceu.  

− Se você precisar de alguma coisa ligue para mim (a pessoa não ligará). 

− Nós vamos cuidar de tudo para você. 

− Sentir-se assim não vai ajudar. Vamos falar de outra coisa.  

c) Palavras que ajudam: Expressões selecionadas em Tessier (2000, p. 426), 

consideradas confortadoras empáticas e humanizantes: 

− Sinto muito. 

− Não posso nem imaginar como você deve estar se sentindo. 

− Deve ser muito difícil para você.  

− O que posso fazer por você nesse momento?  

− Estou aqui. Quero ouvir o que você quiser dizer. 

− Gostaria que houvesse algo que eu pudesse fazer. 

− Eu daria tudo para poder fazer você se sentir melhor. Mas sei que não posso. 

Mas saiba que estou aqui com você.  

− Como você está se sentindo hoje. (melhor do que ‘como vai’) 

− Lembrei de você e pensei como estaria sendo o seu dia hoje. 

− Você quer falar sobre isso (respeite a resposta). 

− Pode chorar à vontade. 

− Você nunca vai esquecer... 

− Como você está lidando com isso... 

− Como você se sente quando... 

− Nada – silêncio. 

d) Coisas que podem ser feitas: Chorar com eles, se for natural e verdadeiro; 

perguntar se quer companhia, oferecer-se para ficar, se for o caso; sentir-se à 

vontade diante do silêncio ou do choro; estar disposto a ouvir a história muitas 

vezes; fazer perguntas abertas; relembrar os bons tempos; usar o primeiro nome 

da pessoa; usar inicialmente a mesma palavra que eles, “morte” pode ser muito 

difícil para dizer ou ouvir no início; encorajar a chorar e suspirar, pois ambos 

liberam tensões e ansiedade; encorajar expressões de raiva que não sejam 

destrutivas. Se sofreu uma perda semelhante, pode-se falar rapidamente sobre 
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isso, mas concentra-se novamente nas necessidades daqueles a quem se quer 

ajudar.  

Vários autores consideram a dramatização uma forma de trabalho 

pedagógico muito criativo e oportuno para teatralizar situações reais da vida, com as 

quais o professor pretende dar e receber informações, principalmente da área das 

relações humanas. Alcançando melhor compreensão das situações e favorecendo a 

integração de grupos. Para eles a dramatização ocupa lugar privilegiado entre as 

formas pedagógicas. Para uma definição mais precisa, pode-se tomar a palavra de 

alguns autores: 
A dramatização é recomendada para apresentar fatos carregados de 
emotividade e de difícil comunicação. Assim, em vez de se contar um 
fato, deve-se representá-lo. (NÉRICI, 1997, p. 277).  
 
A dramatização consiste na representação, pelos alunos, de um fato 
ou fenômeno, de forma espontânea ou planejada. É uma técnica 
ativa, socializada de grande valor formativo, pois integra a dimensão 
cognitiva e afetiva do processo educacional e instrucional. (HAYDT, 
2001, p. 179). 

 

Haydt (2001) considera, ainda, que o uso da dramatização contribui para a 

motivação e o interesse no conteúdo estudado tendo em vista a participação intensa 

que permite a alunos e professores.  

Bordenave e Pereira (1998, p. 168) dizem: “tecnicamente a dramatização é 

uma forma particular do estudo de caso, já que a teatralização de um problema ou 

situação diante dos alunos equivale a apresentar-lhes um caso de relações 

humanas”.  

Bordenave e Pereira (1998) destacam que, para desenvolver a 

dramatização, faz-se necessário desenvolver a empatia, isto é, a capacidade de os 

alunos se colocarem imaginariamente em um papel que não é o seu próprio, 

possibilitando trazer à sala de aula um pedaço da realidade social de fora, de forma 

viva e sincera, para ser analisada pelos alunos. Isso desenvolve nos alunos a 

desinibição e a liberdade de expressão.  

Como objetivos específicos da Didática, Haydt (2001) destaca na 

dramatização: 
1. Propiciar uma situação de aprendizagem clara e específica que 
facilite a percepção e análise de situações reais de vida, ajudando o 
aluno a compreender melhor os fatos e fenômenos estudados. 2. 
Facilitar a comunicação de situações problemáticas e sua posterior 
análise, evidenciando os pontos críticos e contribuindo para a 
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indicação de possíveis alternativas de solução. 3. Desenvolver a 
criatividade, o senso de observação e a capacidade de expressar-se 
pela representação corporal e dramática (HAYDT, 2001, p. 180). 

 

A autora considera que, na dramatização, aparece a situação-problema 

concretamente, como um caso, sendo mais fácil analisá-la e compreendê-la 

tornando, assim, um pouco mais simples a busca de soluções.  

 Encontra-se a dramatização em duas modalidades: planejada ou 

espontânea. Na primeira, destaca a seleção das personagens e a discussão dos 

papéis que vão representar. Às vezes, montam um cenário referente ao tema. Na 

segunda, o trabalho não é planejado, e os alunos intervêm à medida que o 

desejarem por considerarem a ocasião oportuna, assim, improvisando e 

representando. Em qualquer das duas situações, algumas características estarão 

sempre presentes: (a) os participantes assumem papéis do mundo real e tomam 

decisões conforme o papel; (b) todos experimentam conseqüências simuladas, 

também de acordo com o pensamento atribuído à personagem que representam; (c) 

os participantes acompanham os resultados das ações e são levados a refletir sobre 

a relação entre as “decisões e as conseqüências” (HAYDT, 2001).  

Conhecendo as fases do desenvolvimento da técnica, alunos e professores 

sentirão facilidade em caracterizar uma situação e representá-la. Haydt (2001) cita a 

presença de três fases que acompanham o uso da técnica:  

Caracterização da situação ou Preparo: O professor define claramente os 

objetivos que pretende alcançar. Informa, ainda, sobre o conteúdo que será objeto 

da dramatização. Revê as falas que Tessier (2000) recomenda e deixa a cargo da 

turma criar o problema, caracterizá-lo em relação ao técnico de enfermagem, definir 

e desenvolver os papéis e apresentar. 

A dramatização será desenvolvida como encerramento do que se estudou 

sobre o assunto vida e morte, fixação do conteúdo sobre a tanatologia, tema que 

certamente tratam as áreas de conhecimento Enfermagem em Terapia Intensiva, 

Assistência ao idoso; Enfermagem no processo de envelhecimento; Leitura e 

produção de texto, Ética em Educação. O objetivo será analisar a atitude que deve 

assumir um profissional da Saúde, quando bem preparado para humanizar esse 

momento, onde quer que ele ocorra e há quanto tempo ocorreu.  

Representação: É a fase da dramatização propriamente dita. Haydt (2001) 

considera que nessa ocasião deve haver menos censura. A livre iniciativa, a 
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exploração e a descoberta individual e grupal devem ser incentivadas. 

A representação na dramatização ocorre com menos censura que outros 

tipos de conversa sobre o tema. Na verdade, o que se pretende é que os atores 

demonstrem com a fala ou gestos o que se propõem fazer pelos membros da família 

escolhidos como em situação de luto.  

Quanto aos personagens, o luto deve ser descrito como motivado pela perda 

de filhos, avós, pais, irmãos, amigos. O profissional que se apresenta pode ser um 

parente distante da família, um amigo de longa data, uma pessoa que passou dois 

meses cuidando do falecido, por exemplo. O ambiente deve variar entre a própria 

casa, o hospital, o centro de saúde. O tempo do acontecimento que motivou o luto 

deve variar entre algumas horas e semanas.  

Em texto livre, tendo apenas a indicação dos detalhes os atores 

desenvolverão a ação, enquanto a platéia anota os gestos, as falas, as atitudes 

humanizadoras, os gestos acolhedores, as gafes.  

Discussão: Os participantes relatam as impressões, o que perceberam, 

sentiram ou compreenderam com a cena desenvolvida. Depois, com a participação 

do professor, todos os alunos analisam a situação representada e podem tirar 

conclusões coletivas ou não.  

Os atores devem expressar os sentimentos que surgiram enquanto viviam o 

papel atribuído, narrar suas impressões, demonstrar o que compreenderam ou 

perceberam do contexto. Contudo, a discussão poderá ser coordenada pelo 

professor ou em liderança compartilhada. Poderá haver ainda um orientador 

educacional ou um psicólogo para orientar um trabalho dessa natureza.  

E após a dramatização, os participantes e os atores se reúnem para avaliar 

o desenvolvimento da dramatização. Com as anotações da platéia ou mesmo de um 

grupo de observação, o desempenho será revisto, e reconhecido o que foi coerente 

com o objetivo, e o que deixou a desejar, e por quê.  

O estudo da dramatização permite compreender o entrelaçamento entre 

diferentes técnicas e métodos de trabalho pedagógico. A dramatização compõe-se 

da apresentação de um caso que problematiza determinada situação que será 

resolvida pela reflexão em conjunto. Percebe-se assim que, talvez, nunca haja uma 

fórmula pura, isolada, de se desenvolver uma situação pedagógica de ensino e 

estudo.  

A dramatização é uma técnica bastante ativa, permite a iniciativa dos alunos 
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e dá oportunidade de reflexão crítica. Embora pareça simples, ela exige do professor 

alguns cuidados: Em primeiro lugar, deve-se lembrar que em toda turma pode existir 

pessoas que não saibam lidar com conflitos e situações grupais. Como a 

dramatização envolve, muitas vezes, a emoção, as pessoas naquelas condições 

poderão se descontrolar e reagir de forma negativa e abrupta.  

Os indivíduos tímidos e acanhados e aqueles que têm dificuldade com a 

crítica, presente na opinião dos colegas, devem ser preparados pelo professor, 

previamente e incentivados a participar. O papel do professor na prática da 

dramatização, conforme informa Haydt (2001) é o de orientador e facilitador da 

aprendizagem. Sua função é orientar os alunos a expressar idéias e sentimentos.  

Tomando como ponto de partida as fases citadas por Haydt (2001) para a 

implementação da dramatização, e valendo-se da teoria estudada sobre a presença 

do profissional da Saúde diante de uma situação de falecimento de um paciente, o 

professor poderá programar o conhecimento da posição de Tessier (2000) em 

relação ao que fazer ou não, o que dizer ou não em tal contexto, de modo a ajudar a 

pessoa que sofre e humanizar a relação entre familiares e profissionais da Saúde. 

Portanto, o resgate de valores humanos deve ser a proposta básica de todas 

as experiências que vivemos. A inclusão de sugestões pedagógicas através da 

síntese propositiva tem a perspectiva de fomentar o espírito de equipe, a criatividade 

e o respeito às diferenças, procurando sensibilizar os alunos quanto ao 

reconhecimento de suas capacidades, estimulando-os a empregar suas habilidades 

a serviço do usuário do serviço de saúde. 

A interdependência entre as estratégias pedagógicas é de tal forma 

marcante que não é difícil compreender que em uma estratégia pedagógica estão 

contidas muitas outras e que elas se organizam para atenderem a um objetivo geral 

e a objetivos específicos. Neste sentido, a síntese propositiva tem a expectativa de 

contribuir para o aprofundamento do mundo subjetivo, ultrapassando os limites dos 

nossos sentidos, ampliando assim, a possibilidade de refinamento constante do 

intelecto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O trabalho de formação e o desenvolvimento dos profissionais da Saúde, de 

maneira contextualizada e reflexiva representam uma nova maneira de enfrentar 

questões atuais e antigas a respeito do cuidar em saúde. 

Além da preparação para o mundo do trabalho, a escola, pode também 

ajudar o indivíduo a alcançar a realização pessoal com a compreensão de si próprio 

e do mundo que o cerca. 

A educação tem uma especial responsabilidade na edificação de um mundo 

mais solidário, preparando cada indivíduo para compreender a si mesmo e ao outro, 

através de um melhor conhecimento do mundo.  

O exercício da cidadania, a partir de uma formação humanística, pode ser 

discutido através do estudo de temas transversais que abordam a necessidade de 

respeito à dignidade da pessoa humana, a compreensão da questão dos direitos 

individuais e do fair play (jogo limpo). A discussão e análise dos temas transversais 

não se esgotam dentro dos limites de uma única área de conhecimento, mas podem 

ser perpassados em todas as áreas, promovendo além da mera instrução em sala 

de aula, a reflexão da relação do ser humano com o mundo e com os problemas da 

vida, levando o aluno a situar-se melhor em seu contexto. 

 A análise documental, propiciou, de forma clara e precisa, o reconhecimento 

da concepção filosófica da escola, a previsão das ações pedagógicas e os 

procedimentos que o professor realiza junto a seus alunos, facilitando assim, a 

segunda etapa do estudo - a entrevista com os docentes e coordenadores. 

Quando falamos, qualquer problema na interpretação ou compreensão pode 

ser imediatamente retomado e solucionado através de uma interrupção de quem nos 

ouve; além do que, quando conversamos ou somos ouvidos, outros componentes da 

fala formam um ambiente propício para o entendimento das idéias sobre 

determinado tema: gestos, expressões faciais, tons de voz que completam, 

modificam ou reforçam o que dizemos, dando real importância a entrevista face a 

face. 

A análise das entrevistas foi de grande valor para que eu reforçasse algumas 

hipóteses. Dentre as entrevistas analisadas, comprovamos que muitas vezes o que 

o docente descrevia em seu plano de ensino/plano de ação, não era concretizado 
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em sala de aula, ou, que em algumas áreas de conhecimento, o tema humanização 

sequer era abordado, exemplo disso, relatamos a recusa de alguns docentes em 

serem entrevistados, alegando falta de tempo ou total desinteresse pelo tema. 

Confrontando as entrevistas, também constatamos as estratégias que os docentes 

utilizavam para inserir o tema humanização em sala de aula sendo possível 

apreender como eles entendiam o tema e qual aspecto da humanização eles 

enfocavam para o discente.  

A oportunidade de pesquisar a questão da inclusão da humanização como 

tema transversal, através da pesquisa documental e entrevistas, possibilitou 

reconhecer a necessidade de entender emoções que sentimos nas relações com o 

cuidado em saúde e por que as estamos sentindo. A capacidade de pensar nas 

pessoas e no que o resultado de uma política integrada de saúde significa para elas, 

fez entender que somos parte de um sistema de saúde como profissional e como 

usuário. 

A clareza sobre nossas emoções, visto que elas geralmente estão 

associadas aos nossos valores, proporciona coerência no agir em saúde, pois com a 

ampliação do campo de reflexão dos alunos, para os campos psicológicos e sociais 

há a detecção de entraves no desenvolvimento de uma assistência integral. 

Em uma época em que se fala muito das inteligências múltiplas e que se 

valoriza nos alunos e no ser humano em geral aspectos como a criatividade, a 

cooperação, o senso crítico e o espírito empreendedor, a síntese propositiva para a 

transversalidade do tema Humanização, aparece para proporcionar o 

desenvolvimento de múltiplas capacidades, capazes de descortinar potencialidades 

e minimizar limitações. 

A explicitação das estratégias utilizadas como exemplo na síntese 

propositiva busca traduzir a necessidade de organização dos processos de 

formação, de maneira que rompam com o antigo padrão de fragmentação e 

proporcione uma compreensão global do processo produtivo, com apreensão do 

saber tecnológico, mas também com a mobilização dos valores necessários a 

tomada de decisões. 

O professor enfrenta enormes desafios para exercer seu papel social. A 

capacitação pedagógica, importante para que o docente componha uma malha de 

aprendizagens, representa um diferencial e uma necessidade para que as escolas 

técnicas de saúde proporcionem aos seus docentes o desenvolvimento de 
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habilidades que estimulem o aprendizado do aluno. 

O incentivo a capacitação pedagógica dos professores com relação as 

estratégias pedagógicas propostas neste estudo e a composição de um corpo 

docente com dedicação exclusiva à escola é imperativo e devem ser priorizados na 

escola técnica do SUS do Tocantins, para que a aprendizagem seja por excelência 

uma construção. 

O campo de cuidado em saúde é interacional. Logo a escolha do curso 

técnico de enfermagem para este estudo se deu devido às especificidades desta 

profissão, pois ser um profissional técnico em enfermagem implica numa relação 

entre pessoas, num encontro de subjetividades que demanda além de 

conhecimentos técnicos, o desenvolvimento de valores, cuja abordagem central 

deve ser o ser humano e suas relações, com ampliação do conhecimento sobre o 

sujeito do qual se cuida. 

Estamos afogados em informações, números, novas tecnologias e estamos 

perdendo nossos referenciais de valores e prioridades no atender em saúde. Temos, 

então, a expectativa que, através das atividades propostas na síntese propositiva, o 

aluno possa ser incentivado a refletir sobre o mundo do trabalho, promovendo uma 

interlocução entre o professor e o aluno através de um modo de trabalhar que toma 

por base a transversalidade. 

Com certeza, essa proposta me instiga a continuar nessa área de atuação e 

a me tornar uma profissional da Saúde e uma docente mais consciente do papel de 

aproximar o mundo da escola com o mundo do trabalho. 
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APÊNDICES 
 

 
Nada há de permanecer, exceto a mudança. 

(Heráclito - 544-480 a.C.) 
 

 

APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 
 

 

A) ANALISE DOCUMENTAL 
1.IDENTIFICAÇÃO DO CURSO   

 (   )  Técnicos de Enfermagem 

   

   
2. ESTRUTURA CURRICULAR: Tem no bloco temático e/ou na área de conhecimento o 

título HUMANIZAÇÃO? 4 

(   )  NÃO5 (   )  SIM  

 
 
3.PLANO DE ENSINO DAS DISCIPLINAS: Tem conteúdo com o título HUMANIZAÇÃO? 

(   )  NÃO (   )  SIM 

Caso seja SIM verificar: 
 

3.1 Módulo:  
  
3.2 Bloco temático:  
 As palavras a serem buscadas são: humanização; práticas humanizadoras; cuidado 
humanizado; assistência humanizada e; relações humanas. 
 Excluir o documento. 
 
3.3 Área de conhecimento:  
  
3.4 Carga horária teórica:  
3.5 Carga horária prática:  
3.6 Carga horária total:  
  

                                            
4 As palavras a serem buscadas são: humanização; práticas humanizadoras; cuidado humanizado; 

assistência humanizada e; relações humanas. 
5 Excluir o documento. 
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3.7 Competência:  
3.8 Habilidade:  
3.9 Bases tecnológicas:  
  
4. PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO: Faz referência a HUMANIZAÇÃO? 
(   )  NÃO (   )  SIM 
 
Onde e como está citada a HUMANIZAÇÃO? 
 
B) ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
1. Como foi abordado o tema humanização em sala de aula? 
2. Quais as estratégias pedagógicas para a inclusão da humanização de maneira 
transversal no curso técnico de enfermagem? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 

será penalizado (a) de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

Título do Projeto: A Humanização como tema transversal nos cursos técnicos de 
saúde da ETSUS/TO 

Pesquisador Responsável: Vanessa Furlaneto Gonzaga 
Telefone para contato: (63) 8403 1594 

 

Esta pesquisa tem como objetivo propor a inclusão do tema humanização de 

maneira transversal no currículo do Curso Técnico de Enfermagem da Escola 

Técnica de Saúde do SUS do Estado do Tocantins - ETSUS/TO. Serão analisados o 

Projeto Político-pedagógico da Escola, o Plano de curso e os Planos de ensino/ 

plano de ação, sendo também realizadas entrevistas onde os participantes serão os 

docentes da escola e os coordenadores pedagógicos e administrativos. Os 

resultados obtidos serão socializados junto aos profissionais da ETSUS/TO, e será 

entregue uma cópia da versão final, após a aprovação em toda a sua instância no 

ambiente acadêmico da Univali. Destacamos que não serão divulgados os nomes e 

dados específicos dos pesquisados, respeitando o sigilo e anonimato dos 

envolvidos, ressaltamos que poderá retirar o consentimento a qualquer tempo da 

pesquisa. A previsão da coleta de dados é de março a junho de 2009. O benefício do 

estudo é propor a humanização no conteúdo escolar, propiciando o entrelaçamento 

de estratégias para o enfrentamento de dificuldades no trabalho, o que só vem a 

contribuir para que os profissionais ao exercerem suas atividades nas unidades de 

trabalho apresentem atitudes transformadoras e resolutivas, delineando ações para 

o saber ser. 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 

 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF 

____________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

 

Local e data: _________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ____________________________________ 

Telefone para contato: _______________________ 
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APÊNDICE C - Solicitação à Instituição ETSUS/TO 
 

 

 
Tocantins, de ..................... de 2008. 

 
 
Ilma Sra. 
Diretora Pedagógica  
Coordenadora Geral dos Cursos Técnicos da ETSUS/TO 

 

Solicito, através deste, campo de pesquisa na Escola Técnica de Saúde do 

Sistema Único de Saúde de Tocantins (ETSUS/TO), para a realização da coleta de 

dados junto aos professores responsáveis pelas disciplinas, coordenador 

pedagógico e administrativo da ETSUS/TO, além do acesso ao projeto político 

pedagógico, plano de curso e os planos de ensino/ planos de ação do Curso Técnico 

de Enfermagem da ETSUS/ TO, da cidade de Palmas – TO.  

A referida coleta faz parte da pesquisa realizada pela aluna do Curso de 

Pós-graduação da Universidade do Vale do Itajaí, nível de mestrado, sob o titulo de: 

A Humanização como tema transversal no Curso Técnico de Enfermagem da 

ETSUS/TO, tendo como objetivo propor a inclusão do tema humanização de 

maneira transversal no currículo do Curso Técnico de Enfermagem desta Escola 

Técnica. 

Informamos que a aluna é orientanda da docente enfermeira Doutora Juliana 

Vieira de Araújo Sandri, pertencente ao quadro de orientadores do Programa de Pós 

Graduação da Universidade do Vale do Itajaí-SC, do Mestrado em Saúde e Gestão 

do Trabalho. 

Sendo o que tínhamos para o momento. 

Atenciosamente, 

 
 

________________________ 
Vanessa Furlaneto Gonzaga
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APÊNDICE D - Termo de Compromisso de Utilização e Divulgação de Dados 
 

 

Eu, Vanessa Furlaneto Gonzaga, pesquisadora responsável pela pesquisa 

intitulada: A Humanização como tema transversal no Curso Técnico de 

Enfermagem da ETSUS/TO, declaro que conheço e cumprirei as normas vigentes 

expressas na Resolução Nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde, e em suas complementares (Resoluções 240/97, 251/97, 292/99, 303/00 e 

304/00 do CNS/MS), e assumo, neste Termo, o compromisso de, ao utilizar os dados 

coletados dos Planos de Ensino/planos de ação do Curso Técnico de Enfermagem, 

Plano de curso e, também, o Projeto Político-pedagógico da Escola, utilizá-los 

somente para fins deste projeto, objetivando a elaboração da dissertação do Curso 

de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, assim com possível divulgação 

científica através de resumo ou artigo a ser publicado em periódicos. 

Informo que a instituição foi previamente consultada, concordando e 

propiciando as condições necessárias para a obtenção dos dados. 

Assumo, ainda, neste Termo o compromisso de destinar os dados coletados 

somente para o projeto ao qual se vinculam. Declaro ainda  que os dados da 

pesquisa ficarão arquivados na ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO SUS DO 

TOCANTINS. 

 
Tocantins, ____ de ___________________ de 2008. 

 
 
 

__________________________ 
Vanessa Furlaneto Gonzaga 
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APÊNDICE E - Termo de Aceite de Orientação 
 

 

Eu, Juliana Vieira de Araújo Sandri, Professora do Programa de Mestrado 

Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho concordo em orientar a aluna Vanessa 

Furlaneto Gonzaga, no desenvolvimento de sua dissertação, tendo como tema: A 
Humanização como tema transversal no curso técnico de enfermagem da 
ETSUS/TO. 
 
 

Itajaí, 25 de agosto de 2008. 
 
 
 

________________________________ 
Profª. Drª Juliana Vieira de Araújo Sandri 

 
 
 
 

_______________________________ 
Vanessa Furlaneto Gonzaga 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A - Estrutura Curricular Módulo I – Núcleo base da formação Técnica 
da Área da Saúde 

 

 

Bloco Temático Área do Conhecimento Carga Horária 
 

Núcleo Base da Formação Técnica 
da Área da Saúde  

 Teórica Prática Total 

Fundamentos da Saúde 30 hs  30 hs 

Introdução à Saúde 
Coletiva 30 hs  30 hs 

Ética e Educação em 
Saúde 30 hs  30 hs 

Prestação de Primeiros 
Socorros 25 hs 5 hs 30 hs 

Carga horária total do módulo I 

Biossegurança nas ações 
de saúde 30 hs  30 hs 

Informática Básica  30 hs 30 hs 

Cálculo aplicado na 
enfermagem 30 hs  30 hs 

Leitura e produção de 
textos 30 hs  30 hs 

 205 hs 35 hs 240 hs 
Fonte: Plano de Curso - Formação Técnica do Curso Técnico de Enfermagem 
ETSUS/TO 
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ANEXO B - Estrutura Curricular Módulo I – Núcleo Base da Formação Técnica da Área da Saúde 
 

 

Área do 
Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

Fundamentos de 
Saúde 

Conhecer os determinantes e 
condicionantes do processo saúde-
doença e reconhecer a estrutura e 
organização do sistema de saúde 
vigente. 

Construir o conceito ampliado de 
saúde, 
Identificar as políticas públicas 
enquanto ferramenta promotora de 
saúde e o papel dos distintos atores 
sociais. 
Aplicar a legislação referente aos 
princípios e aos direitos do usuário. 

Processo saúde-doença, seus 
determinantes e condicionantes. 
Modelo de Atenção à saúde. 
Políticas Públicas/Articulação 
Intersetorial. 
Políticas Nacional/Estadual e 
Municipal de Saúde/ Legislação do 
SUS/ Pacto de gestão. 

Introdução à 
Saúde Coletiva 

Realizar levantamento de 
necessidades de saúde da 
comunidade contribuindo na 
elaboração, execução e avaliação do 
plano de ação no serviço de saúde.  

Identificar as necessidades humanas 
básicas com as necessidades de 
saúde do cliente/comunidade, 
Identificar as entidades de classe e as 
organizações de interesse da área da 
saúde e de defesa da cidadania, 
Utilizar estratégias de negociação para
o trabalho na equipe de saúde, 
objetivando a administração de 
conflitos e a viabilização de consenso,

 Metodologia de seleção de 
prioridades como base na 
bioestatística: indicadores 
demográficos, sócio-econômicos, 
incidência e prevalência de doenças;Empregar princípios de qualidade na 

prestação de serviços de saúde. 

Visão holística da saúde: conceito de 
saúde e doença, história natural das 
doenças, níveis de assistência à 
saúde, necessidades humanas 
básicas e necessidades de saúde e 
cidadania, 
Metodologias de identificação de 
demanda por cuidados em saúde, 
 

Sistemas de informação, aplicativos 
em saúde e produção de relatórios; 
Elaboração do plano de ação; 
Avaliação de processos e resultados.

Ética e Educação 
em Saúde 

Conhecer os princípios éticos de 
forma a adotar postura adequada no 

Compreender e interpretar as normas 
do exercício profissional e princípios 

Princípio ético de cidadania e 
solidariedade no relacionamento 
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Área do 
Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

trato com cliente/comunidade e com 
os outros profissionais da equipe de 
trabalho; 
Identificar e utilizar os princípios da 
bioética. 

éticos que regem a conduta do 
profissional de saúde; 
Trabalhar em equipe, correlacionando 
conhecimento de várias disciplinas ou 
ciências, tendo em vista o caráter 
interdisciplinar da área; 
Atuar como agente de saúde, 
informando e orientando o 
cliente/comunidade sobre hábitos e 
medidas geradoras de melhores 
condições de vida, ajudando-os a 
adquirir autonomia na sua 
manutenção. 

entre o serviço de saúde e a 
comunidade; 
Habilidades para a 
Vida/Ética/Relações interpessoais e 
trabalho em equipe. Elementos, 
conceitos, meios e formas de 
comunicação interpessoal; 
Relações Humanas na vida e no 
trabalho; 
A prática da Educação em Saúde; 
Noções básicas de bioética: conduta 
humana, valores e significados, 
situações e dilemas éticos. 

Prestação de 
Primeiros 
Socorros 

Conhecer as ações de primeiros 
socorros nas situações de urgência e 
emergência reconhecendo os 
recursos disponíveis na comunidade 
de forma a viabilizar o atendimento 
de emergência eficaz, o mais 
rapidamente possível. 

Prestar primeiros socorros a vítimas 
de acidentes ou mal súbito 
observando a escala de prioridades 
preconizada para o atendimento; 
Providenciar socorro médico e/ou 
realizar imobilização e transporte 
adequado da vítima; 
Atuar como cidadão e profissional da 
saúde visando manter a vida e 
prevenir complicações até a chegada 
de atendimento médico. 

Conceito de Urgência e Emergência;
Avaliação inicial da vítima. 
Prioridades no atendimento; 
Identificação da parada respiratória, 
cardíaca e do estado de choque; 
Técnicas de reanimação 
cardiorrespiratória e controle de 
hemorragias; 
Atendimento de emergência em 
ferimentos, queimaduras, choque 
elétrico, desmaios, vertigens, 
intoxicações, envenenamentos, 
picada de animais peçonhentos, 
crise convulsiva, estado de choque, 
corpos estranhos no organismo, 
afogamento; 
Imobilização de fraturas, luxações e 
entorses; 
Recursos de atendimento de 
emergência disponíveis na 
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Área do 
Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

comunidade 

Biossegurança 
nas ações de 
Saúde 

Conhecer os princípios de 
biossegurança de modo a prevenir, 
controlar e avaliar a contaminação 
por meio da utilização de técnicas 
adequadas, no intuito de se auto-
proteger e proteger o paciente/cliente 
contra os riscos biológicos. 
Interpretar as legislações e normas 
de segurança e os elementos 
básicos de prevenção de acidentes 
no trabalho, de forma a conseguir 
avaliar as condições a que estão 
expostos os trabalhadores de Saúde 
e selecionar as alternativas possíveis 
de serem viabilizadas. 
 

Aplicar normas de higiene e 
biossegurança na realização do 
trabalho para proteger a sua saúde e a 
do cliente/paciente. 
Realizar limpeza e/ou desinfecção 
terminal e concorrente dos ambientes 
de trabalho. 
Conhecer soluções químicas utilizadas
na limpeza e descontaminação dos 
diversos tipos de materiais, 
equipamentos e ambientes de 
trabalho. 

 Prevenção e controle da infecção. 

Aplicar medidas de segurança no 
armazenamento, transporte, manuseio 
e descarte de materiais.  
Aplicar princípios ergonômicos na 
realização do trabalho a fim de 
prevenir doenças ocupacionais e 
acidentes de trabalho, utilizando 
adequadamente os EPI e mantendo os
EPC em condições de uso. 

 EPIs e EPCs - legislação pertinente; 

Utilizar e operar equipamentos de 
trabalho dentro dos princípios de 
segurança, provendo sua manutenção 
preventiva. 
Identificar as legislações e normas de 
segurança e os elementos básicos de 
prevenção de acidentes no trabalho 
desempenhando a função de agente 
educativo. 

Princípios gerais de biossegurança. 
Higiene e profilaxia. 

Conceitos de assepsia, anti-sepsia, 
desinfecção, descontaminação e 
esterilização. 
Princípios ativos dos produtos 
químicos; 
Gerenciamento do descarte de 
resíduos, fluidos, agentes biológicos, 
físicos, químicos e radioativos; 
Portaria nº 3.214 de 08/10/1978 - 
Saúde e Segurança no Trabalho;  
Fatores de risco ambientais; 

Inspeção de segurança; 
CIPA . organização, funcionamento, 
legislação; 
Legislação Trabalhista e 
Previdenciária; 
Ergonomia no trabalho. 

Informática 
Básica 

Conhecer os conceitos básicos de 
informática necessários para o bom 

Utilizar as ferramentas da informática 
para registrar as informações 

Noções Básicas Windows - XP; 
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Área do 
Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

desenvolvimento das atividades de 
sua rotina. 

inerentes ao seu trabalho. Noções Básicas - Word; 
 
Noções Básicas – Internet; 
 
Noções Básicas – Excel; 

Cálculo aplicado 
na enfermagem 

Extrair bases científicas para as 
ações pertinentes aos procedimentos 
de administração e controle de 
medicamentos. 

Diluir medicamentos utilizando com 
precisão sistemas de medidas; 
Dosar medicamentos em 
porcentagens corretas. 

Frações; 
Porcentagens; 
Sistemas de medidas; 
Razão e proporção. 

Leitura e 
Produção de 
Texto 

Conhecer as variedades da língua 
portuguesa de acordo com os 
diferentes contextos e propósitos da 
comunicação; 
Conhecer as técnicas de produção 
de texto, redação e leitura. 

Registro correto e adequado de dados.
Leitura e interpretação de textos e 
elaboração de relatórios; 
Utilizar de maneira eficaz os 
processos de compreensão textual, 
tornando-se um leitor, escritor cada 
vez mais crítico e autônomo. 

Acentuação gráfica; 
Concordância: de gênero, de 
número, nominal, verbal; 
Crase, divisão silábica, pronomes, 
preposições; 
Uso correto do conectivo; 
Leitura e interpretação de textos; 
Elaborações de textos e relatórios. 
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ANEXO C - Estrutura Curricular Módulo II – Núcleo Profissionalizante I 
 

 

Bloco Temático Área de Conhecimento Carga horária 
Teórica Prática Estágio Total

Processo de Trabalho em 
Enfermagem I 

Organização e Planejamento 
do Processo de Trabalho em 
Enfermagem I 

40   40 

Estrutura e Funcionamento do 
corpo humano. 

Anatomia e Fisiologia 40 10  50 

Nutrição e Dietética 20   20 

Biossegurança na área de 
Enfermagem Microbiologia e Parasitologia 30   30 

Assistência à Saúde Coletiva Saúde Coletiva I 50 10  60 

Assistência a clientes/ pacientes 
em tratamento clínico 

Introdução aos cuidados da 
Enfermagem 50 20 80 150 

Enfermagem em Clínica I 40 20 70 130 

Assistência a clientes/ pacientes 
em tratamento cirúrgico 

Enfermagem em Urgência e 
Emergência I 40 10 60 110 

Enfermagem Cirúrgica I 30 10 60 100 

Assistência à criança, ao 
adolescente e a mulher 

Enfermagem Obstétrica e 
Ginecológica 40  40 80 

Enfermagem Pediátrica e 
Hebiátrica 40  50 90 

Assistência em Saúde Mental Enfermagem em Saúde 
Mental 30  20 50 

Assistência ao Idoso Enfermagem no Processo de 
envelhecimento 30  20 50 

Estágio supervisionado I    400  

Carga horária total do módulo II  480 80 400 960 

Total Geral dos Módulos I e II  685 115 400 1200

Fonte: Plano de Curso - Formação Técnica do Curso Técnico de Enfermagem 
ETSUS/TO 
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ANEXO D - Estrutura Curricular Módulo II – Núcleo Profissionalizante I 
 

 

Área do Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

Organização e Planejamento do 
Processo de Trabalho em 
Enfermagem I 

Conhecer a historia da 
Enfermagem e a sua 
evolução; 
Distinguir as diversas 
entidades de classe da 
enfermagem e suas 
finalidades; 
Conhecer e utilizar o Código 
de Ética identificando os 
dispositivos legais que 
orientam a formação e o 
exercício profissional da 
enfermagem; 
Reconhecer a estrutura, 
organização e funcionamento 
da enfermagem dentro das 
instituições de Saúde. 

Colaborar no planejamento e 
organização da assistência em 
Enfermagem; 
Executar o registro das 
observações e práticas que 
constituem a assistência de 
Enfermagem; 
Empregar princípios da qualidade 
na prestação de serviços de 
Enfermagem; 
Interpretar e aplicar a legislação 
referente ao exercício profissional; 
Conhecer as entidades de classe 
pertinentes à profissão; 
Identificar os membros da equipe 
de enfermagem e suas respectivas 
funções organizando o processo 
de trabalho em enfermagem. 

História da enfermagem; 
Formas de trabalho: emprego formal, 
cooperativas, cuidado domiciliar, 
contrato temporário, trabalho 
autônomo, jornada de trabalho, etc.; 
Processo de trabalho em 
enfermagem: divisão técnica do 
trabalho, planejamento e organização 
da assistência (plano de cuidado); 
Legislação Profissional; 
Entidades de Enfermagem: ABEN, 
COFEN, COREN, Sindicatos e suas 
finalidades. 

Anatomia e Fisiologia 

Identificar a unidade funcional 
do ser humano, inter-
relacionando – a com os 
diversos tipos de tecidos e 
órgãos; 
Conhecer e identificar as 
estruturas e o funcionamento 
dos sistemas e aparelhos. 
 

Relacionar os conhecimentos 
básicos de Anatomia e Fisiologia 
Humana. 
Reconhecer os termos gerais 
utilizados em anatomia e fisiologia. 
Enumerar e localizar as principais 
estruturas do corpo humano; 
Conhecer as características gerais 
do ser humano sadio, tendo como 
referenciais uma visão holística. 

Noções gerais de histologia e 
citologia;  
O corpo humano: constituição órgãos 
e funções; 
Fisiopatologia dos sistemas: 
neurológicos, sensorial, linfático, 
cardiovascular, ósseo, articular, genito 
– urinário, respiratório, digestório, etc; 
Características gerais do ser humano 
sadio, tento como referenciais uma 
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Área do Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 
visão holística. 

Nutrição e Dietética 

Conhecer os aspectos básicos 
da nutrição humana que são 
essenciais para uma boa 
condição de saúde; 
Conhecer os diversos tipos de 
dietas e sua co-relação com o 
estado clínico do 
cliente/paciente. 

Relacionar as práticas alimentares 
do individuo e da comunidade com 
o seu estado nutricional; 
Identificar a importância da boa 
alimentação para o indivíduo e 
para a sociedade. 
Identificar os diversos tipos de 
dietas, sua co-relação com estado 
clínico cliente/ paciente e vias de 
administração. 

Alimentação e nutrição; 
Princípios da nutrição; 
Educação alimentar; 
Dietoterapia. 

Microbiologia e Parasitologia 

Conhecer os diferentes tipos 
de microorganismo e 
organismos e reconhecendo 
as principais patologias 
causadas por estes; 
Conhecer a finalidade, 
estrutura e funcionamento da 
comissão de controle de 
infecção hospitalar (CCIH); 

Identificar os sinais e sintomas de 
patologias causadas por 
microorganismos e organismo 
Identificar e aplicar a s normas da 
comissão de controle de infecção 
hospitalar (CCIH); 

Microbiologia, bacteriologia, virulogia, 
ricketcias, protozoários e helmintos; 
Terminologia especifica; 
Normas da comissão de controle de 
infecção hospitalar(CCIH); 

Saúde Coletiva I 

Conhecer os dados que 
determinam o perfil 
epidemiológico e as 
necessidades locorregionais 
avaliando as medidas de 
prevenção e proteção nos 
vários níveis da atenção á 
saúde; 
Conhecer a estratégia Saúde 
da Família; 
Conhecer o Programa 
Nacional de Imunização (PNI).

Identificar as medidas de 
prevenção/proteção recomendadas 
para doenças transmissíveis 
epidemias e endemias.,. 
Utilizar as técnicas de 
imunização/vacinação e de 
aplicação de imunobiológicos; 
Utilizar os recursos da comunidade 
nas ações de saúde coletiva. 

Aspectos Sociais e Antropológicos da 
Saúde; 
Epidemiologia geral e regional; 
Fisiopatologia das doenças 
transmissíveis prevalentes na região, 
focos de contaminação, vias de 
transmissão, medidas de prevenção, 
controle e tratamento dessas 
doenças.  
Programa Nacional de Imunização: 
protocolos, diretrizes, normas técnicas 
para aplicação das diversas vacinas e 
imunobiológicos especiais; 
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Área do Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 
Estratégias de intervenção em saúde 
na família; 
Vigilância Sanitária, Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental. 

Introdução aos Cuidados de 
Enfermagem 

Conhecer os princípios 
farmacológicos e técnicos 
aplicados à enfermagem; 
Conhecer os cuidados básicos 
de enfermagem e a 
efetividade de suas ações; 
Conhecer os registros de 
ocorrências e cuidados de 
enfermagem nos prontuários 
dos clientes/pacientes, 
reconhecendo os requisitos 
dos documentos, sua 
importância, questões éticas e 
legais; 
Conhecer a Administração de 
hemoderivados e coleta de 
sangue;Técnicas de 
oxigenoterapia;Técnica de 
preparo o corpo pós-
morte;Técnicas de: Sondagem 
Nasogástrica, Lavagem 
Gástrica, Enteroclisma, 
Clister, Tricotomia/Tosotomia, 
Sondagem Vesical, Lavagem 
Intestinal, Irrigação Vesical. 

Utilizar corretamente a 
administração medicamentosa; 
realizando cálculos, preparo 
diluição e transformação das 
soluções medicamentosa; 
Utilizar técnicas e equipamentos 
corretos em relação ao cuidar do 
cliente/paciente, tendo uma visão 
holística; 
Prestar cuidados de higiene, 
conforto, alimentação, hidratação e 
balanço hídrico, transporte, 
posicionamento anatômico, 
prevenção de úlceras de pressão; 
Avaliar a saúde do 
cliente/paciente, dentro do seu 
limite de atuação, bem como 
executar os procedimentos de 
admissão, transferência e alta; 
Efetuar mensuração 
antropométricas e de sinais vitais 
nas diversas fases do ciclo vital, de 
acordo com os parâmetros 
estabelecidos, procedendo aos 
registros pertinentes; 
Identificar sinais , sintomas e 
complicações na administração de 
hemoderivados; 
Consultar e proceder os registros 

Farmacologia Aplicada a 
Enfermagem; 
Técnica de administração de 
medicamentos pelas diversas vias; 
Características e técnicas nos 
diversos tipos de curativos; 
Higiene, conforto e segurança do 
cliente/paciente; 
Arrumação de leito;  
Prontuário do cliente / paciente; 
Técnicas de verificação dos sinais 
vitais (pulso, respiração,pressão 
arterial e temperatura) e medidas 
antropoméricas; 
Técnicas de movimentação ativa e 
passiva; 
Técnicas de lavagem das mãos; 
Técnicas de calçar e retirar as luvas; 
Administração de hemoderivados; 
Técnicas de oxigenoterapia; 
Técnica de preparo o corpo pós-morte 
Técnicas de: Sondagem Nasogástrica, 
Lavagem Gástrica, Enteroclisma, 
Clister, Tricotomia/Tosotomia, 
Sondagem Vesical, Lavagem 
Intestinal, Irrigação Vesical.  
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Área do Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 
de ocorrências e cuidados de 
enfermagem nos prontuários dos 
clientes/pacientes. 

Enfermagem Clinica I 

Conhecer as diversas 
patologias aplicando os 
cuidados básicos de 
Enfermagem na assistência 
ao cliente/paciente; 

Utilizar materiais e equipamentos 
diversificados próprios às ações de 
enfermagem, voltadas para as 
necessidades humanas básicas, 
reconhecendo conceitos e 
princípios de seu funcionamento, 
aplicação e manutenção; 
Realizar procedimentos e cuidados 
de acordo com a prescrição 
médica e de enfermagem. 
Valendo-se de conhecimentos, 
habilidades e valores necessários 
a cada situação; 
Realizar ou auxiliar no 
posicionamento o cliente/paciente 
para a realização de exames de 
apoio diagnóstico, identificando e 
caracterizando posições 
adequadas ao exame a que irá se 
submeter. 

Organização, estrutura e o 
funcionamento de uma Unidade 
Clínica; 
Fisiopatologias, sinais e sintomas que 
indicam distúrbios nos diversos 
aparelhos e sistemas: Cardiovascular, 
circulatório, respiratório, digestório, 
renal e urinário, nervoso, endócrino, 
órgãos dos sentidos e reprodutores 
masculinos e femininos em todo o 
ciclo vital; 
Prevenção, tratamento e reabilitação 
das afecções clínicas mais comuns no 
ciclo vital; 
Equipamentos necessários ao exame 
clínico geral e especializado; 
Anotações de Enfermagem e 
Terminologia científica. 

Enfermagem em Urgência e 
Emergência I 

Conhecer os agravos à saúde 
que ameaçam a vida, 
caracterizando uma situação 
de urgência e emergência; 
Prestar assistência integral de 
enfermagem, identificando os 
sinais e sintomas de agravos 
à saúde e riscos de vida nas 
situações de urgência e 
emergência;  

Prestar cuidados de enfermagem a 
clientes/pacientes em situações de 
urgência e emergência; 
Estabelecer comunicação eficiente 
com cliente/paciente, seus 
familiares e responsáveis, assim 
como com a equipe de trabalho 
para uma maior efetivação da 
assistência; 
Operar equipamentos e utilizar 

Agravos á saúde que ameaçam a vida 
caracterizando uma situação de 
urgência e emergência; 
Sinais e sintomas de agravos à saúde 
e riscos de vida nas situações de 
urgência e emergência e estabelecer 
prioridades de atendimento: 
Cuidados e procedimentos de 
enfermagem utilizados nos 
atendimentos de urgência e 
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Conhecer os equipamentos 
utilizados em diversas 
situações de urgência e 
emergência.  
Prestar cuidados integrais de 
enfermagem à pacientes, em 
situações de urgência e 
emergência nos diversos 
sistemas. 
Conhecer os registros de 
ocorrências e serviços 
prestados. 

materiais próprios no campo de 
atuação; 
Manter material e equipamento de 
emergência, separados e em local 
de fácil acesso e remanejamento; 
Realizar procedimentos para 
manutenção da permeabilidade 
das vias aéreas e assegurar a 
ventilação e perfusão eficiente aos 
tecidos e órgãos; 
Administrar medicamentos pelas 
diversas vias; 
Registrar ocorrências e serviços 
prestados. 
 

emergência; 
Assistência a paciente entubado com 
respirador mecânico, monitorizado; 
Nível de consciência da vítima em 
situações de emergência; 
Medicamentos mais comuns utilizados 
em emergência; 
Equipamentos do pronto-socorro;  
Registro de ocorrências e serviços 
prestados. 

Enfermagem Cirúrgica I 

Identificar a estrutura e 
funcionamento de um centro 
cirúrgico; 
Prestar assistência integral de 
enfermagem a pacientes nos 
períodos pré, trans e pós-
operatórios. 
Desempenhar atividades de 
enfermagem inerentes à 
Central de Material 
Esterilizado – CME; 
Conhecer as normas técnicas 
na descontaminação, limpeza 
e preparo, desinfecção e 
esterilização e 
armazenamento dos diversos 
tipos de materiais. 

Realizar procedimentos de 
Enfermagem nos períodos pré, 
trans e pós-operatório; 
Apoiar os clientes/pacientes que 
apresentam insegurança 
conseqüente à hospitalização e ao 
ato cirúrgico; 
Registrar ocorrência e cuidados 
prestados; 
Realizar procedimentos de 
enfermagem em centro cirúrgico; 
Manusear e operar material e 
equipamentos específicos; 
Preencher formulários 
padronizados. 
Identificar e aplicar normas 
técnicas na descontaminação, 
limpeza e preparo, desinfecção e 

Normas e técnicas sobre o 
funcionamento dos materiais e 
equipamentos de uma unidade 
cirúrgica; 
Fisiopatologia dos principais agravos 
à saúde que determina necessidades 
de tratamento cirúrgico; 
Técnicas básicas de preparo físico do 
paciente no pré-operatório; 
Identificação das etapas de 
processamentos de matérias médicos 
hospitalares na CME; 
Alterações fisiológicas decorrentes de 
cirurgias; 
Terminologia cirúrgica e 
procedimentos específicos; 
Assistência de enfermagem na 
regressão anestésica Recuperação 
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esterilização e armazenamento 
dos diversos tipos de materiais; 
Realizar procedimentos no preparo 
de material, artigo médico-
hospitalares; 
Uso de EPI e EPC, e medidas de 
biossegurança. 

Pós Anestésica - RPA; 
Principais desconfortos e 
complicações no período pós-
operatório imediato e mediato; 
Principais cirurgias relacionadas ao 
sistema cardiovascular, respiratório, 
digestório, endócrino, nervoso, órgãos 
do sentido, músculo esquelético, renal 
e urinário, reprodutor feminino e 
masculino, nas diversas fases do ciclo 
vital; 
Uso de EPI e EPC; Técnicas 
específicas e funcionamento dos 
diversos tipos de drenos e síntese 
cirúrgica; 
Transporte de pacientes da unidade 
cirúrgica; 
Métodos e técnicas de limpeza e 
desinfecção terminal e concorrente; 
Características e técnicas nos 
diversos tipos de curativos. 

Enfermagem Obstétrica e 
Ginecológica 

Identificar sinais e sintomas 
que identifiquem distúrbios 
ginecológicos a partir da 
puberdade até o climatério; 
Prestar cuidado integral à 
mulher hospitalizada e em 
domicilio na gestação, parto, 
puerpério e ao recém-nascido 
(RN) em condições normais e 
em situação de risco; 
 

Prestar cuidados de enfermagem à 
mulher; 
Realizar atendimento à mulher no 
Planejamento Familiar e no clico 
grávidico-puerperal. 
Registrar o acompanhamento pré-
natal de baixo risco no cartão da 
gestante; 
Operar equipamentos e manusear 
materiais e instrumentos utilizados 
em centro cirúrgico e ou obstétrico, 
alojamento conjunto e unidades 

Pré-natal, Planejamento Familiar e 
Grupos de apoio; 
Sinais e sintomas de agravos no 
recém-nascido: prematuro, baixo 
peso, pós-termo, com doença 
hemolítica, com infecções perinatais, 
filhos de mães diabéticas, HIV positivo 
ou dependentes de drogas; 
Gestação, parto, puerpério e aborto; 
Protocolo de assistência integral à 
saúde da mulher; 
Aleitamento materno e Banco de 
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neonatais de tratamento 
intermediário e intensivo; 
Prestar cuidados de enfermagem 
ao recém-nascido e lactentes 
sadios, doentes e em situações de 
risco; 
Realizar ações que promovam o 
bem-estar e melhorem a qualidade 
de vida da mulher e do RN. 

Leite; 
Organização, estrutura e 
funcionamento das unidades: 
ginecológica e obstétrica e 
neonatológica.  

Enfermagem Pediátrica e 
Herbiátrica 

Conhecer os parâmetros de 
crescimento e 
desenvolvimento da criança e 
do adolescente, identificando 
sinais e sintomas que 
indiquem alterações 
fisiológicas, psicológicas e 
patológicas; 

Realizar o controle antropométrico 
da criança e do adolescente; 
Registrar o acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento da 
criança e do adolescente; 
Prestar assistência de enfermagem 
ao adolescente sadio, doente e em 
situação de risco; 
Estabelecer comunicação eficiente 
com os clientes/pacientes, seus 
familiares e responsáveis e a 
equipe de trabalho, com vistas à 
efetividade das ações. 

Crescimento e desenvolvimento 
infantil e do adolescente; 
Estatuto da criança e do adolescente. 
Puericultura; 
Enfermagem pediátrica; 
Protocolo de assistência integral à 
saúde da criança; 
Protocolo de saúde do adolescente. 

Enfermagem em Saúde Mental I 

Conhecer as políticas públicas 
relativas à saúde mental, à 
estruturação dos seus 
diversos níveis de atuação e 
as alternativas de tratamento 
oferecidas ao cliente/paciente 
e à sua família; 

Prestar cuidados de Enfermagem 
que atendam às necessidades do 
cliente/paciente portador de 
transtornos mentais e usuários de 
diferentes drogas; 
Estabelecer comunicação eficiente 
com o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas á efetividades 
da assistência. 
Realizar atividades de terapia 
ocupacional junto com os 

História da assistência à Saúde 
Mental e da Psiquiatria; 
Política Nacional de Saúde mental; 
Estruturação dos diversos níveis de 
atenção à Saúde Mental; 
Estratégias de prevenção de 
distúrbios mentais; 
Categorias de transtornos mentais e 
de comportamento; 
Classificação das doenças mentais, 
drogaditos e seus determinantes; 
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clientes/pacientes. 
Referenciar cliente/pacientes e ou 
familiares para serviços de atenção 
em saúde mental.  

Anatomia e fisiologia do Sistema 
Nervoso: influência das substâncias 
químicas na fisiologia cerebral; Sinais, 
sintomas e formas de tratamento dos 
principais transtornos mentais tanto 
nos seus quadros agudos quanto 
crônicos; 
Procedimentos e cuidados de 
Enfermagem em Saúde Mental, 
Psiquiátrica e Emergências 
Psiquiátricas; Atividades de 
ludoterapia, Musicoterapia, Atividades 
físicas e artísticas. 

Enfermagem no Processo de 
Envelhecimento 

Identificar o processo de 
envelhecimento nos seus 
aspectos fisiológicos, 
psicológicos, sociais e 
patológicos; 
 

Aplicar a legislação referente aos 
princípios e aos direitos do usuário; 
Prestar cuidados de enfermagem 
que atendam às necessidades do 
Idoso; 
Realizar atividades de terapia 
ocupacional junto aos 
clientes/pacientes; 
Estabelecer comunicação eficiente 
com o cliente/paciente e seus 
familiares com vistas à efetividade 
da assistência. 

Estatuto do Idoso; 
Medidas de prevenção e proteção nos 
acidentes mais comuns; 
Necessidades humanas básicas do 
Idoso; 
Tanacologia; 
Patologias mais freqüentes; 
Reabilitação: Órteses e Próteses; 
Cuidados com a alimentação e 
nutrição; 
Grupos de apoio; 
Modalidades de terapia ocupacional, 
ludoterapia, musicoterapia, atividades 
físicas, artísticas, horticultura, 
jardinagem, dentre outras. 

 



129 
 

ANEXO E - Estrutura Curricular Módulo III – Núcleo Profissionalizante II 
 

 

Bloco Temático Área de Conhecimento Carga-Horária 
Teórica Prática Estágio Total

Processo de 
Trabalho em 
Enfermagem II 

Organização e Planejamento 
do Serviço de Saúde e 
Enfermagem II 

40 20 20 80 

Educação em Saúde 40   40 

Saúde Coletiva II 40 20 20 80 

Assistência ao 
Paciente em Estado 
Crítico 

Enfermagem em Terapia 
Intensiva 60 20 40 120 

Enfermagem em Urgência e 
Emergência II 40 20 40 100 

Enfermagem Clínica II 40  30 70 

Enfermagem Cirúrgica II 40  40 80 

Enfermagem em Saúde 
Mental II 20  10 30 

Estágio 
supervisionado II    200  

Carga-Horária Total 
Módulo III  320 80 200 600 

Carga-Horária Total 
Módulo I – II e III  1005 195 600 1800

Fonte: Plano de Curso - Formação Técnica do Curso Técnico de Enfermagem da 
ETSUS/TO 
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ANEXO F - Estrutura Curricular Módulo III – Núcleo Profissionalizante II 
 

 

Área de Conhecimento Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

Organização e Planejamento 
da Assistência em 
Enfermagem II 

Conhecer as formas de interagir 
com a equipe de trabalho, visando 
à organização e eficácia dos 
serviços; 
Planejar, organizar e executar 
ações de enfermagem aos 
clientes/pacientes submetidos a 
cuidados de baixa, média e alta 
complexidade;  

Colaborar no planejamento e 
organização da assistência em 
enfermagem; 
Executar o plano de cuidados de 
enfermagem, em conjunto com a 
equipe; 
Empregar princípios da qualidade na 
prestação de serviços de saúde; 
Executar os cuidados de enfermagem 
observando os princípios científicos; 
Aplicar técnicas adequadas na 
prevenção e promoção da infecção 
hospitalar; 
Interagir com a equipe de trabalho em 
prol da organização e eficácia dos 
serviços de saúde; 
Realizar o registro das observações e 
práticas que constituem a assistência. 

Planejamento e organização da 
assistência (Plano de cuidados); 
Normas básicas e protocolos de 
prevenção da infecção hospitalar. 
Embasamento científico para 
realização das técnicas e cuidados nas 
intervenções a pacientes clínicos, 
cirúrgicos, oncológicos, cardíacos, 
politraumatizados e nas intercorrências 
de risco do binômio mãe e filho; 
Protocolos e normas de funcionamento 
de equipamentos: hemodinâmicos, 
cardio-respiratórios e neonatológicos; 
Organização, estrutura e 
funcionamento das instituições de 
saúde (clínicas, hospitais, 
ambulatórios, unidades básicas de 
saúde, dentre outros). 

Educação em Saúde 

Reconhecer a importância do 
processo educativo em Saúde 
usando adequadamente os 
diversos saberes na melhoria de 
vida da população. 

Empregar técnicas de comunicação 
interpessoal nas ações de orientação 
do cliente/paciente/comunidade com 
vistas à promoção da saúde. 
Utilizar estratégias que estimulem a 
organização social para a resolução de 
problema relativo à saúde. 
Trabalhar em equipe, correlacionando 
conhecimento de várias áreas, tendo 
em vista o caráter interdisciplinar; 

Conceito de antropologia, psicologia, 
sociologia e filosofia, princípios 
pedagógicos ativos; 
Conceito e estratégias pedagógicas e 
metodologia ativas; 
Planejamento estratégico; 
Formas de ensinar e formas de 
aprender; 
Técnicas de aprendizagem, sua 
aplicação no conhecimento do técnico 
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Atuar como promotor de saúde, 
informando e orientando o 
cliente/comunidade sobre hábitos e 
medidas geradoras de melhores 
condições de vida, ajudando-os a 
adquirir autonomia na manutenção da 
própria saúde. 

em enfermagem; 
Conceitos básicos de organização, 
participação, controle e representação 
social e política da sociedade. 

Saúde Coletiva II 

Reconhecer as ações básicas de 
proteção da saúde individual e 
coletiva, utilizando instrumentos 
técnicos operacionais e gerenciais 
fundamentados no processo de 
trabalho. 

Identificar a realidade social através de 
indicadores sócio-econômicos 
correlacionando com o processo saúde 
doença; 
Identificar a importância da 
epidemiologia, suas ferramentas 
metodológicas e a aplicabilidade na 
prevenção, promoção e no 
monitoramento de doenças e agravos; 
Analisar a evolução dos modelos 
assistenciais implantados no Brasil, 
quanto aos seus pressupostos, 
propósitos e articulação com o modelo 
econômico e político vigente, bem como 
a implantação do Sistema Único de 
Saúde. 
Utilizar os recursos da comunidade nas 
ações de saúde coletiva; 
Participar de atividades para o 
levantamento das características 
sóciopolíticos, econômicas e culturais 
da comunidade, bem como de dados 
estatísticos de morbidade/mortalidade 
de riscos e agravos à saúde, 
identificando os indicadores 
epidemiológicos da região ou 

Organização dos nichos ecológicos, 
com destaque para as formas de 
relacionamento entre os seres vivos; 
Mecanismos de transmissão das 
doenças e sistemas de proteção e 
resistência do ser Humano; 
Metodologias para o cuidado baseado 
nas alterações orgânicas decorrentes 
da interação com agentes infecciosos;  
Territorização; 
Protocolos para vigilância das 
doenças; 
Metodologia para controle microbiano, 
coleta para exames laboratoriais e 
para controle de doenças 
imunopreveníveis; 
Noções de bioestatística; 
Conhecimento em epidemiologia;  
PACS/ESF: uma estratégia para 
mudança do modelo de assistência à 
saúde; 
Vigilância à saúde na perspectiva do 
SUS. 
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comunidade. 

Enfermagem em Terapia 
Intensiva 

Conhecer os cuidados integrais de 
enfermagem a clientes em 
situação de emergência, estado 
grave e agonizante, em todo ciclo 
vital. 

Prestar cuidados que atendam as 
necessidades do cliente/paciente e 
familiares em situação de emergência, 
estado grave e agonizante;  
Interpretar as normas e rotinas da 
unidade intensiva e ou semi-intensiva, 
bem como as de funcionamento e 
utilização dos equipamentos e materiais 
específicos, necessários para assistir a 
este tipo de cliente/paciente. 
Utilizar princípios científicos preventivos 
de agravos, como: posicionamento 
correto, mudança de decúbito e 
proteção dos membros e tronco do 
cliente de modo a evitar complicações 
e/ou seqüelas. 
Preparar o corpo pós-morte. 
Participar do acompanhamento, 
avaliação e execução do plano de 
cuidado, considerando a satisfação do 
cliente e qualidade da assistência. 

Técnicas de enfermagem aplicadas ao 
paciente grave: administração de 
medicamentos em urgência e 
emergência, controle do nível de 
consciência, aspiração, controle 
hidroeletrolítico, sondagem 
nasogástrica e vesical, punção venosa 
periférica e central, Respiração Cardio-
Pulmonar(RCP), permeabilização, 
fluidoterapia, cuidados com drenagem 
torácica, leitura de Pressão Venosa 
Centra(PVC), Pressão Intra-Abdominal 
(PIA); 
Normas e Rotinas da unidade de 
atendimento. 
Normas Técnicas sobre o 
funcionamento dos equipamentos e 
materiais específicos. 
Humanização da assistência ao 
paciente grave. 
Anotação de enfermagem. 

Enfermagem em Urgência e 
Emergência II 

Aplicar os cuidados de 
enfermagem de acordo com as 
necessidades do cliente/paciente 
em situações de emergências, 
estado grave e agonizante, 
hospitalizado ou em domicílio, em 
todo ciclo vital; 
Conhecer as normas técnicas de 
segurança – EPIs e EPCs. 

Prestar cuidados de enfermagem de 
forma humanizada a pacientes graves, 
agonizantes e familiares; 
Utilizar corretamente às técnicas de 
segurança – EPIs e EPCs; 
Preparar o corpo pós- morte. 
 

Normas e rotinas de trabalho na 
unidade de urgência e emergência; 
Normas técnicas de funcionamento 
dos equipamentos e materiais 
específicos da área de atuação; 
Sistematização da assistência de 
enfermagem a pacientes em estado 
grave; 
Agravos à saúde e acidentes que 
ameaçam a vida e caracterizam 
situações de emergência e urgência: 
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traumatismos, fraturas, coma, grandes 
queimados, envenenamento, parada 
cardio-respiratória, insuficiência 
respiratória, distúrbios metabólicos, 
dores intensas, estado de choque, 
hemorragias e ferimentos; 
Anotações e Registro dos cuidados 
prestados e observações realizadas, 
de acordo com as normas 
estabelecidas e utilizar terminologia 
específica; 
Farmacologia: medicamentos mais 
utilizados em emergência/urgência, 
indicações/contra-indicações, reações 
adversas e interações 
medicamentosas; 
Noções de Fisiopatologia da parada 
cardio-respiratória (PCR) e estado de 
choque; 
Técnicas de transporte de paciente, 
reanimação cardio-respiratória, 
controle de hemorragias, imobilização 
de fraturas, luxações e entorses. 

Enfermagem Clinica II 

Desempenhar cuidados ao 
cliente/paciente submetido a 
tratamento de baixa, média e alta 
complexidade; 
Planejar, organizar e executar as 
ações de enfermagem na 
assistência clínica; 
Conhecer formas de registros de 
ocorrências e serviços prestados; 
Conhecer os princípios científicos 

Participar da definição do modelo de 
organização da assistência de 
enfermagem; 
Participar da previsão e provisão de 
materiais e equipamento para execução 
do plano de cuidado de enfermagem; 
Utilizar terminologia específica; 
Registrar ocorrências e serviços 
prestados; 
Utilizar princípios científicos preventivos 

Adquirir conhecimento e 
desenvolvimento de suas funções; 
Fundamentos científicos que 
embasam a realização das técnicas de 
enfermagem; 
Registro de ocorrências e serviços 
prestados; 
Terminologia específica; 
Princípios científicos preventivos de 
agravos, complicações e seqüelas; 
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preventivos de agravos, 
complicações e seqüelas. 

de agravos, complicações e seqüelas. Sistematização da assistência de 
enfermagem.  

Enfermagem Cirúrgica II 

Conhecer as normas relativas à 
prevenção e controle de infecção 
hospitalar na unidade; 
Identificar procedimentos e 
cuidados de enfermagem 
indicados no atendimento das 
necessidades básicas do 
cliente/paciente; 
Conhecer as características gerais 
do ser humano sadio, tendo como 
referência a visão holística; 
Identificar sinais e sintomas que 
indiquem agravamento do quadro 
clínico e/ou cirúrgico do 
cliente/paciente, em estado grave 
em todas as fases do ciclo vital 
que possam implicar em 
complicações e morte; 
Operar equipamentos e manusear 
materiais próprios do campo de 
atuação; 
Identificar os diversos tipos de 
feridas e suas fases de 
cicatrizações. 

Desenvolver técnicas para controle de 
infecção hospitalar; 
Participar da definição do modelo de 
organização; 
Participar da previsão e provisão de 
materiais e equipamentos para 
execução dos planos de cuidado de 
enfermagem; 
Participar do acompanhamento, 
avaliação e execução do plano de 
cuidado, considerando a satisfação do 
cliente e qualidade da assistência; 
Realizar curativos utilizando-se técnicas 
assépticas. 

Adquirir conhecimento e 
desenvolvimento de suas funções; 
Metodologia para avaliação clínica, 
cirúrgica nas ações de enfermagem; 
Fundamentos científicos sobre a 
fisiopatologia no preri-operatório;  
Humanização da assistência de 
enfermagem; 
Conhecimento e tratamento de feridas. 

Enfermagem em Saúde 
Mental II 

Prestar Assistência Integral aos 
pacientes portadores de 
transtornos mentais e de 
comportamento.  

Caracterizar as categorias e de 
comportamento, estabelecendo uma 
comunicação terapêutica com 
cliente/paciente e família; 
 
Identificar os sinais e sintomas dos 
cliente/paciente em quadros agudos de 

Transtornos mentais e de 
comportamento; 
Sinais e sintomas; 
Prescrição Médica; 
Terminologia Cientifica. 
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crônicos de transtornos mentais e dos 
usuários de diferentes tipos de drogas. 
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ANEXO G - Modelo do Plano de Ação 
 

 

CURSO: DOCENTE:  
ÁREA DO CONHECIMENTO: CARGA-HORÁRIA: 
MÓDULO: AULAS PROGRAMADAS: 
COMPETÊNCIA: PERÍODO: 

DATA 
BASES 

TECNOLÓGIC
AS 

HABILIDAD
ES 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS

DURAÇÃO 
 HORA-AULA 

AVALIAÇÃO 
DE 

DESEMPENH
O 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

       

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: 
S1 (SABER) - 
S2 (FAZER) - 
S3 (SER) -  

 

Fonte: Diretoria Pedagógica – ETSUS /TO. 
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