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“O paciente, antes de tudo, é um ser, a viver e a se expressar 
física e psicologicamente, além de sua inteligência e vontade 
de participar do processo social. A ferida é uma ponta deste 
ser, deste todo existencial, daí não poder ser tratada, ou 
mesmo realizar sua prevenção, como da ocorrência de um fato 
patológico, isolado do contexto do ser, do existir do paciente. 
Pelo contrário, reflete em si mesma, outros problemas, que, 
não necessariamente, são estritamente orgânicos, 
inflamatórios ou teciduais” (JORGE; DANTAS, 2003). 
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RESUMO 

 

SANTOS, A. A. R. O ensino da temática feridas no curso de graduação em enfermagem 

da Universidade Federal da Paraíba. [dissertação]. João Pessoa: Universidade Federal da 

Paraíba, 2012, 130f.  

 

A presente dissertação tem como tema central o ensino da temática feridas no curso de 

enfermagem. Trata-se de um estudo documental, descritivo-exploratório e de natureza 

qualitativa, desenvolvido no Campus I da UFPB (João Pessoa – PB). Teve como objetivo 

geral analisar o ensino da temática feridas no curso de graduação em enfermagem da UFPB. A 

coleta de dados foi dividida em duas etapas. A primeira se deteve na apreensão e análise dos 

planos de curso das disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Enfermagem 

(Bacharelado). Na segunda etapa, foi realizada uma entrevista gravada com os docentes, por 

meio de um roteiro semi-estruturado, e concentrou-se na identificação das abordagens 

pedagógicas, das estratégias de ensino, da trajetória profissional, da relação pedagógica 

professor-aluno, das técnicas de ensino utilizadas para motivar o estudo da temática em 

questão e das dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Na primeira etapa, a população 

foi composta por todos os planos de curso das disciplinas do curso de Graduação em 

Enfermagem da UFPB, totalizando 54 planos. Porém, obtivemos apenas 48 planos de curso, 

pois, devido a problemas administrativos, 06 não foram fornecidos. Em obediência aos 

critérios de inclusão, a amostra da primeira etapa foi composta por 10 disciplinas. Na segunda 

etapa, a população foi composta por todos os docentes responsáveis por ministrarem aulas 

sobre os conteúdos identificados nas disciplinas da primeira etapa, totalizando 37 professores. 

Após a definição e a aplicação dos critérios de inclusão, a amostra compôs-se de 18 

professores. A coleta foi realizada entre os meses de agosto e dezembro de 2011. Os dados 

foram submetidos à técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Essa pesquisa nos permitiu 

avaliar como a temática vem sendo ensinada na UFPB, seja a partir de uma abordagem mais 

tradicional ou mais problematizadora. A formação acadêmica deve prover ao aluno 

conhecimentos suficientes para a sua vida profissional, ao cuidar de pacientes portadores de 

lesão. Tal aspecto é viabilizado a partir de uma formação superior consistente e que forneça ao 

estudante o suporte teórico necessário ao bom desempenho profissional, o que requer dos 

professores uma melhor preparação pedagógica e teórica para o ensino da temática feridas. 

Foi possível identificar diversos pontos fundamentais, tais como as abordagens, estratégias e 

técnicas de ensino, que influenciam no alcance do que é o ideal para uma excelente formação 

do enfermeiro no que diz respeito à referida temática. Conclui-se, ainda, que são necessários 

mais estudos sobre o tema, além de uma adequação curricular mais aprofundada para que o 

mesmo seja abordado de forma mais efetiva durante o Curso de Graduação em Enfermagem 

da UFPB. 

 

Descritores: Ensino, Ferimentos e Lesões, Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS, A. A. R. Teaching of the thematic injuries in a nursing course at the Federal 

University of Paraíba. [Dissertation]. João Pessoa, Paraíba Federal University of Paraiba, 

2012, 130f. 

 

This dissertation is based on teaching under the thematic of  injuries  in a nursing course. It 

was a documental study, descriptive, exploratory and of  qualitative nature, carried out at the 

campus I of UFPB (João Pessoa - PB). This study  is aimed at analyzing  the teaching of the 

subject injuries in the undergraduate course of  nursing at UFPB. The collection of data was 

divided into two stages The first stage focused on the apprehension and analyzing the course 

plans of the compulsory subjects of the undergraduate Nursing course (Bachelorhood). 

Secondly,  a taped interview was conducted with the teachers, through a semi-structured guide 

and was focused on the identification of pedagogical approaches, teaching strategies, the 

career, the teacher-student  teaching relationship, the teaching techniques used in order to 

motivate the study of the topic in question and the difficulties encountered in teaching-

learning process. The Nursing Undergraduate course at UFPB is made up of  54 course plans, 

but we only obtained 48 course plans, because due to administrative problems 06 were not 

provided. In obedience to inclusion criteria, the first stage sample was made up of 10 subjects. 

In the second stage, the population consisted of all the teachers responsible for teaching the 

subjects identified in the first stage, a total of 37 teachers. After the definition and application 

of the inclusion criteria, the sample consisted of 18 teachers. Data collection was conducted 

between the months of August and December 2011. The data was subjected to Bardin content 

analysis technique.  This research gave  us the opportunity of  evaluating how the subject 

theme injuries is been taught  at UFPB, either from a more traditional or a more problematical 

approach. Academic training should be able to provide the students with sufficient knowledge 

for their professional life as to caring for patients with injury. This aspect is possible from a 

consistent and higher education which provides the student with the theoretical support which 

is essential for their proper professional performance, which of the teachers better preparation 

and pedagogical theory for teaching the subject injuries. Several key points were observed, 

such as the approaches, strategies and teaching techniques which might influence the idea of 

what is best thing for nurse training in relation to the theme injuries. It was concluded that 

more research is still needed on the subject, as well as a further curricula adaptation so that 

this subject theme might be addressed more effectively during the undergraduate course in 

Nursing at UFPB. 

 

Keywords: Education, Wounds and Injuries, Nursing. 
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RESUMEN 

 

SANTOS, A. A. R. La enseñanza de la temática heridas en el curso de graduación en 

Enfermería de la Universidad Federal de Paraíba. [disertación]. João Pessoa: Universidad 

Federal de Paraíba, 2012, 130f. 

 

 

La presente disertación tiene como tema central la enseñanza de la temática heridas en el 

curso de Enfermería. Fue un estudio documental, descriptivo y exploratorio de naturaleza 

cualitativa, desarrollado en el Campus I de la UFPB (João Pessoa – PB). Tuvo como objetivo 

general analizar la enseñanza de la temática heridas en el curso de graduación en Enfermería 

de la UFPB. La recolección de datos fue dividida en dos etapas. La primera se ha centrado en 

la aprehensión y el análisis de los planes de estudio de las asignaturas obligatorias del curso 

de graduación en Enfermería (Bachillerato). En la segunda, se realizó una entrevista grabada 

con los docentes a través de un cuestionario semiestructurado y se centró en la identificación 

de los abordajes pedagógicos, de las estrategias de enseñanza, de la carrera, de la relación 

pedagógica docente-alumno, de las técnicas de enseñanza utilizadas para motivar el estudio 

del tema en cuestión y de las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

población en la primera etapa fue compuesta por todos los planes de estudio de las asignaturas 

del curso de grado en Enfermería de la UFPB, totalizando 54 planes. Sin embargo, obtuvimos 

sólo 48 planes de estudio, pues debido a problemas administrativos, 06 no fueron ofertados. 

En obediencia a los criterios de inclusión, la muestra de la primera etapa fue compuesta por 

10 asignaturas. En la segunda etapa, la población estuvo constituida por todos los docentes 

responsables por impartir clases sobre el contenido identificado en las asignaturas de la 

primera etapa, un total de 37 profesores. Después de la definición y aplicación de los criterios 

de inclusión, la muestra estuvo constituida por 18 profesores. La recolección de datos fue 

realizada entre agosto y diciembre de 2011. Los datos fueron sometidos a la técnica de 

análisis de contenido de Bardin. Esta investigación nos permitió evaluar cómo el tema heridas 

há sido enseñado en la UFPB, sea a partir de un abordaje más tradicional o más 

problematizadora. La formación académica debe proporcionar al alumno conocimientos 

suficientes para su vida profesional al cuidar de pacientes portadores de lesiones. Este aspecto 

se hace posible a partir de una educación superior consistente y que proporcione al estudiante 

el soporte teórico necesario para el buen desempeño profesional, lo que requiere una mejor 

preparación pedagógica y teórica de los profesores para la enseñanza de la temática heridas. 

Fue posible identificar vários puntos fundamentales, tales como los abordajes, estrategias y 

técnicas de enseñanza, que influyen en el alcance de lo que es ideal para una excelente 

formación del enfermero con respecto a la temática heridas.Se concluye que son necesarios 

más estúdios sobre el tema, así como una adecuación curricular más profunda para que el 

mismo sea abordado de forma más efectiva durante el curso de grado en Enfermería de la 

UFPB. 

 

 

Descriptores: Enseñanza, Heridas y Lesiones, Enfermería. 
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A enfermagem é uma ciência aplicada que adquire saberes e utiliza-se do método 

científico para empregar e testar o conhecimento fundamental ou seus princípios na prática. 

Foi acrescida de informações das ciências básicas, aquelas que focalizam aplicações do 

método científico para adicionar o saber abstrato, e os aplicou à sua prática. A enfermagem 

hoje é resultado de um processo evolutivo, sua base reuniu diversas disciplinas e as suas 

respectivas teorias, que nada mais são do que o conhecimento identificado em outra 

disciplina, passando a ser usado na enfermagem (McEWEN; WILLS, 2009).   

A enfermagem envolve duas grandes áreas do conhecimento – a ciência e a arte –, que 

buscam se articular de forma integralizada, formando um misto de saberes e práticas que 

culminam com a oferta do cuidado humano. Faz-se necessária, portanto, uma formação 

acadêmica consistente e direcionada para o desenvolvimento do senso do cuidar naqueles que 

se propõem a fazer deste o seu instrumento de trabalho. O processo pedagógico é fundamental 

no desenvolvimento adequado desse cuidar (SOUSA; TORRES; PINHEIRO; PINHEIRO, 

2009). 

O processo pedagógico da enfermagem torna-se de extrema importância quando se 

tem em mente que o futuro enfermeiro será o principal agente ativo no processo de cuidar. 

Esse é um dos motivos fundamentais que deve nortear o processo de ensino-aprendizagem, 

devendo esse ser efetivado, de maneira concreta e consciente, durante a formação acadêmica 

de tais profissionais. Para que isso ocorra, faz-se necessário que os docentes mantenham-se 

em constante atualização, ou seja, que busquem, continuamente, novos conhecimentos, a fim 

de que o aluno, ao sair da graduação, esteja pronto para atuar junto ao paciente. 

A enfermagem, no decorrer do tempo, vem sofrendo um processo de transformações e 

influências sobre suas práticas; isso tem ocorrido em face dos tempos de mudanças na 

educação e na sociedade moderna, que passa a exigir, desses profissionais, competências que 

estão além da racionalidade técnica. 

Atualmente, o que se percebe é que a maioria dos docentes não realiza cursos de 

capacitação pedagógica, nos quais teriam acesso às técnicas de ensino, aprendendo sobre 

como preparar uma aula e como escolher a mídia audiovisual correta para determinado tipo de 

aula. Porém, possuem pós-graduação no ensino (stricto ou lato sensu), o que lhes confere uma 

base de conhecimento justificável para iniciarem suas atividades na docência. Observa-se que 

a maioria desses profissionais, ao ingressar em tais atividades, possui somente o 
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conhecimento do conteúdo específico e suas práticas educativas baseiam-se em modelos 

adotados por alguns professores de sua graduação ou na experiência de colegas de trabalho 

(OROSCO; SCHEIDE, 2008).  

Estes mesmos autores afirmam que o professor-formador se depara com o desafio de 

ter que assumir uma profissão para a qual não foi devidamente preparado e, na maioria das 

vezes, nem a instituição que o contratou valoriza o trabalho pedagógico, considerando-o como 

um profissional ao qual exigirá apenas competências específicas. E, assim, conquista o título 

ou o rótulo de docente e “se torna professor” ao identificar-se com uma disciplina que gostou 

enquanto era graduando. Desse modo, acredita que “passar a informação” corresponde ao 

exercício da docência. 

Isso acontece não por motivos pessoais ou alheios a esses indivíduos, mas ocorre 

devido à formação atual dos mesmos, que está relacionada com a aplicação apenas da 

abordagem tradicional no processo ensino-aprendizagem, segundo a qual o aluno é 

considerado um ser “sem luz”. O trabalho é realizado por meio da transmissão da informação 

de domínio do professor e a educação segue de forma verticalizada, em que somente o 

professor detém o saber e os alunos, de forma passiva, recebem as informações; isso é 

perceptível em qualquer disciplina da graduação em enfermagem (OROSCO; SCHEIDE, 

2008). 

Tal situação não acontece de forma diferente quando o assunto ou o conteúdo 

abordado nas diferentes disciplinas da graduação em enfermagem se refere ao tema feridas e 

aos cuidados dispensados à mesma. É perceptível, hoje, que a prática educativa ainda segue os 

moldes positivistas, em que as aulas são meramente expositivas e os professores devem seguir 

e cumprir um conteúdo, sem fugir do mesmo. Isso torna visível o empobrecimento do 

pensamento pedagógico e do interesse e estímulo de docentes e acadêmicos, atitude que 

refletirá diretamente no exercício educacional ou assistencial desses profissionais. 

Essa situação é ratificada na prática diária dos enfermeiros nos diversos nichos de 

trabalho da enfermagem e, em particular, naqueles que envolvem uma assistência direta ao 

portador de feridas. Isso porque, na assistência prestada a um paciente com uma ferida, 

espera-se que o enfermeiro exerça toda a sua autonomia, subentendendo-se que o mesmo, 

após a formação acadêmica recebida – dentro dos moldes atuais de ensino – tenha a 

competência técnica e científica para desempenhar tal cuidado e, assim, obter êxito.  
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Segundo Bueno e Queiroz (2006), o processo de autonomia implica que o profissional 

possa interferir no processo de definição das prioridades na assistência e, para que isso ocorra, 

é necessário que o enfermeiro tenha uma base sólida de conhecimento ao sair da graduação. 

Tal base o auxiliará na detecção de que a avaliação e o tratamento das feridas são prioridades 

eminentes para uma boa recuperação do paciente, uma vez que uma ferida pode ser o 

indicador de que algo intrínseco ao paciente está irregular. 

Esse foi o contexto em que o ensino em enfermagem se apresentava durante a minha 

graduação e, diante disso, surgiram muitos questionamentos no que se refere à aquisição do 

conhecimento de forma efetiva em relação à temática feridas. Dentre todos, o que mais se 

destacou foi: qual o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem em relação à avaliação e 

ao tratamento de feridas? No meu ponto de vista, questionamento muito pertinente, visto que, 

durante toda a minha formação acadêmica, nos foi oportunizada apenas uma aula sobre, 

especificamente, como avaliar, tratar e dispensar cuidados a uma ferida. De forma mais 

abrangente, a temática foi tratada em algumas disciplinas, como Semiologia e Semiotécnica II 

e Enfermagem Cirúrgica, nas quais foram abordados conteúdos que se referiam a esse tema, 

tais como: aspectos fisiopatológicos da ferida, tratamento e os cuidados diretos com relação 

ao curativo. 

Ao assistir à aula que nos foi oportunizada sobre feridas, interessei-me sobremaneira 

pelo tema e busquei me aprofundar mais ao realizar um curso, cujo tema central foi “Como 

cuidar de feridas?” Ao término desse curso, ingressei em um grupo de estudo e pesquisa em 

feridas da Universidade Federal da Paraíba - GEPEFE (Grupo de Estudo e Pesquisa no 

Tratamento de Feridas), no qual comecei a desenvolver diversas pesquisas. Aproveitei a 

ocasião para tentar responder ao questionamento que me assolava realizando uma pesquisa 

com auxílio financeiro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – 

PIBIC/CNPq, do qual fui bolsista por um ano, momento em que comecei a desenvolver a 

minha monografia. 

Diante desses argumentos, torna-se oportuno destacar que, ao realizar o meu trabalho 

de conclusão de curso(TCC), intitulado Conhecimento dos Acadêmicos de Enfermagem em 

Relação à Avaliação e ao Tratamento de Feridas, abordei a temática feridas, no qual busquei 

avaliar o conhecimento de acadêmicos de enfermagem (concluintes e pré-concluintes) no que 

diz respeito à avaliação e ao tratamento de feridas. O meu TCC teve como objetivo GERAL  
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Averiguar os aspectos considerados pelos acadêmicos de enfermagem na avaliação e no 

tratamento de feridas; e como objetivos específicos - Averiguar o conhecimento dos 

acadêmicos sobre a avaliação de feridas; Verificar o conhecimento dos acadêmicos sobre o 

tratamento de feridas (SANTOS, 2009). 

Ao término desse estudo, a análise e interpretação dos dados revelaram que os 

acadêmicos devem estar em constante atualização, seja em relação às novas técnicas usadas 

no tratamento de feridas como quanto aos novos curativos e coberturas, pois eles, mesmo 

sabendo das indicações e da atuação de uma determinada cobertura, não conseguem 

relacioná-las às características da ferida que se pretende tratar. Os estudantes entrevistados 

apresentaram também déficit de conhecimento considerável acerca da forma correta de 

mensurar a lesão, de identificar características que indicam ocorrência de infecção na ferida e 

da importância da avaliação e do registro diário da evolução da ferida. Esses índices foram 

significativos para estudantes que estavam prestes a iniciar sua vida profissional propriamente 

dita, pois o tratamento de feridas permeia todas as áreas de atuação da enfermagem. 

(SANTOS; MEDEIROS; SOARES; COSTA, 2010) 

Para suprir o déficit de conhecimento evidenciado na avaliação e tratamento de 

feridas, foi sugerida a realização de um curso de capacitação em feridas, bem como a 

discussão desse conteúdo nas diversas disciplinas da graduação, além da criação de uma 

disciplina optativa que contemple essa temática de modo a abordar todos os aspectos 

envolvidos no processo de cuidar de lesões.  

Diante disso, tornou-se evidente a necessidade de melhorar o conhecimento dos 

acadêmicos de enfermagem sobre a avaliação e o tratamento de feridas, levando em 

consideração que as intervenções de enfermagem devem estar primariamente direcionadas 

para diminuir o risco de infecção da ferida e propiciar meios que satisfaçam as necessidades 

do paciente e da ferida, proporcionando uma cicatrização satisfatória da mesma e uma rápida 

recuperação do paciente.  

Foi oportunizado, aos acadêmicos, um curso sobre a temática em questão, sendo este o 

I Curso de Capacitação em Feridas da UFPB – Avaliação e Tratamento de Feridas, apoiado 

pelo Centro de Ciências da Saúde e realizado pelo Departamento de Enfermagem Clínica e 

pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Tratamento de Feridas da Universidade Federal da 
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Paraíba. Porém, a participação voluntária do público-alvo foi de apenas 18,6% (13 estudantes) 

da amostra total inicial, que era de 70 acadêmicos.  

O curso apresentou uma carga horária de 40 h/aula, distribuídas entre aulas expositivas, 

nas quais foi adotada a abordagem tradicional, e a discussão de casos clínicos reais, usando 

uma abordagem mais problematizadora. As aulas eram ministradas a partir da utilização de 

recurso audiovisual (data-show), computador, apontador digital, quadro branco e pincel 

piloto, sendo fornecidas, aos participantes, pastas com bloco para anotações, caneta e 

fotografias de algumas feridas que facilitaram a caracterização dos casos clínicos.  

Os objetivos do curso foram: atualizar e oferecer conhecimento aos participantes sobre 

os princípios, técnicas, avaliação e tratamentos utilizados em feridas. Foi dividido em 

módulos, nos quais foram abordados os seguintes conteúdos: História e Evolução no 

Tratamento de Feridas; A Ética no Tratamento de Feridas; Anatomia e Fisiologia da Pele; 

Fisiologia da Cicatrização; Características de Diferenciação das Lesões; Ferida Infectada; a 

Avaliação e o Tratamento da Ferida; Vantagens do Meio Úmido; Alguns Produtos e Técnicas 

Utilizadas em Curativos; Desbridamento ou Debridamento. 

Ao final do curso, o grupo de acadêmicos participantes foi avaliado a fim de se realizar 

um novo estudo, bem como verificar o conhecimento dos mesmos em relação à avaliação e ao 

tratamento de feridas pós-intervenção educativa. O resultado permitiu avaliar e comparar o 

conhecimento de acadêmicos de enfermagem em relação à avaliação e ao tratamento de 

feridas antes e após a realização de um curso de capacitação sobre a temática. Foi possível 

perceber uma melhoria no conhecimento dos acadêmicos de enfermagem no que diz respeito 

às indicações de coberturas, pois, após o curso, os mesmos conseguiam relacioná-las às 

características da ferida que se pretendia tratar. Porém, o déficit de conhecimento quanto à 

forma correta de mensurar a lesão ainda persistiu. (COSTA; SOARES; SANTOS; 

MEDEIROS, 2011) 

Após a realização do estudo citado anteriormente, os dados revelaram que houve uma 

apreensão considerável de conhecimento por parte dos acadêmicos no que se refere à temática 

em questão. Tal apreensão foi evidenciada, por exemplo, na identificação de sinais de 

infecção e de tecidos viáveis e inviáveis na ferida, bem como na percepção de que a ferida 

está evoluindo positivamente a partir da identificação de alguns sinais característicos dessa 

situação, como a angiogênese, diminuição do exsudato e da profundidade da ferida. 



20 

 

 

Apesar dos dados positivos, após o curso de capacitação em feridas ainda é evidente que 

se faz necessário aprimorar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a avaliação 

e o tratamento de feridas, o que consequentemente facilitará sua atuação profissional voltada 

para a prestação do cuidado com qualidade.  

Em decorrência desses resultados e na busca de atender às sugestões citadas 

anteriormente, tentando preencher a lacuna identificada no processo ensino-aprendizagem no 

que concerne aos cuidados dispensados às feridas, foi criada uma disciplina optativa – 

Avaliação e Tratamento de Feridas I – com uma carga horária de 45 horas/ aula, a qual aborda 

temas voltados aos princípios humanitários e éticos nos cuidados e prevenção de lesões, bem 

como voltados à avaliação e ao tratamento de feridas.  

Diante das fragilidades identificadas no que concerne ao ensino da temática feridas, 

diversos questionamentos persistiram acerca de como se processa o ensino desse tema no 

curso de graduação em enfermagem, os quais são traduzidos em questões norteadoras para o 

presente estudo e que motivaram a realização do mesmo. Dessa forma, esse novo estudo 

pretende responder aos seguintes questionamentos:  

 

 Quais as disciplinas do curso de graduação em Enfermagem que 

contemplam, em seu plano, conteúdos relacionados à abordagem ao paciente 

portador ou em risco de desenvolver feridas? 

 Quais conteúdos são contemplados, nos componentes curriculares, em 

relação à temática feridas?  

 Qual a trajetória acadêmica/ profissional dos professores do curso de 

graduação em Enfermagem que contemplam, em seu plano, conteúdos 

relacionados à abordagem ao paciente portador ou em risco de desenvolver 

feridas? 

 Quais as abordagens de ensino e estratégias metodológicas usadas no ensino 

dos conteúdos em relação à temática feridas? 

 

Diante desses questionamentos, bem como dos resultados das pesquisas citados 

anteriormente, é possível perceber que o ensino em Enfermagem, de uma forma geral, e não 

apenas em relação à abordagem do tema feridas, necessita de mudanças. O acadêmico, na 
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atualidade, participa como sujeito na construção de conhecimentos, e não mais como somente 

espectador. 

Em meio a esse cenário, a reflexão sobre as questões norteadoras citadas 

anteriormente motivaram a formulação dos objetivos propostos e orientaram a construção 

desse estudo, o qual está disposto em capítulos. 

No primeiro capítulo, que corresponde à introdução, é feito um resgate sobre o ensino 

nos diversos cursos de enfermagem, bem como um relato sobre a abordagem da temática 

feridas durante a graduação e, ainda, sobre a necessidade de mudanças no processo ensino-

aprendizagem. 

No segundo capítulo, são apresentados os objetivos (geral e específicos) que 

nortearam o desenvolvimento dessa pesquisa. 

No terceiro capítulo, apresentamos a revisão da literatura, na qual são apresentados os 

aspectos históricos no contexto das feridas. Além disso, são feitas algumas considerações 

sobre as bases legais para o ensino nos cursos de graduação em enfermagem, explanando os 

pontos-chave do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

bem como o ensino em enfermagem de uma forma geral e o cuidar e ensinar em feridas.   

No quarto capítulo, estão dispostas as considerações metodológicas do estudo. 

No quinto capítulo, são apresentados os resultados obtidos, seguidos da discussão dos 

mesmos. 

Nas considerações finais, o leitor encontrará algumas reflexões acerca dos resultados 

obtidos à luz dos objetivos propostos pelo estudo. 
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2.1 Objetivo geral:  

 

 Analisar o ensino da temática feridas no curso de graduação em enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Averiguar os conteúdos relacionados à temática feridas nos planos das disciplinas do 

curso de graduação em Enfermagem da UFPB;  

 Verificar a trajetória acadêmica/profissional dos docentes das disciplinas que 

contemplam conteúdos relacionados à temática feridas; 

 Identificar as abordagens de ensino e as estratégias metodológicas utilizadas pelos 

docentes das disciplinas que contemplam conteúdos relacionados à temática feridas. 
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3.1 Aspectos Históricos das Feridas 

 

A preocupação com o cuidar de uma ferida ocorreu já com o primeiro homem, na 

história da Humanidade, que tenha se machucado. Há evidências de que, na pré-história, eram 

utilizadas plantas ou seus extratos como cataplasma e umidificantes de feridas abertas, muitas 

das quais eram ingeridas para atuação em via sistêmica. Blanes (2004) cita que, na 

Mesopotâmia, as feridas eram lavadas com água ou leite e o curativo era realizado com mel 

ou resina. Lã de carneiro, folhas e cascas de árvore eram utilizadas para sua cobertura.  

A civilização egípcia foi brilhante por criações científicas e técnicas. Esses fatos 

influenciaram a medicina egípcia, rica em relatos de produtos tópicos para utilização em 

feridas. Nos papiros egípcios de Ebers e Smith, por volta de 1550 a.C., há relatos de que 

ferimentos já eram tratados nessa época, mesmo que de uma forma empírica e fitoterápica 

(JORGE; DANTAS, 2003).  

Os egípcios concluíram que uma ferida fechada cicatrizava mais rápido do que aberta, 

por isso, utilizavam tiras de pano para manter unidas as margens da lesão. No início da era 

cristã, Celsus preconizava o fechamento primário das feridas recentes e desbridamento das 

contaminadas para, posteriormente, poderem ser suturadas. Além disso, classificou os 

diferentes tipos de lesões de pele e deu detalhes do tratamento de cada uma delas (BLANES, 

2004). 

O cuidado em feridas vem evoluindo desde 3000 anos a.C., onde as feridas 

hemorrágicas eram tratadas com cauterização; o uso de torniquete é descrito em 400 a.C.; a 

sutura é documentada desde o terceiro século a.C. Gregos e romanos empregavam emplastos, 

banhas, óleos minerais, pomadas, vinho etc. Medievais associavam a plantas medicinais, teia 

de aranha, ovo e cauterização com óleo quente, associado ao auxílio das preces, pois o corpo 

humano era considerado sagrado, lugar de residência do espírito ou das forças demoníacas. 

Neste mesmo período, os monastérios desenvolviam, cada vez mais, o estudo das plantas, 

acentuando a importância da manutenção da ferida limpa e remoção dos corpos estranhos e 

tecido necrótico, e a necessidade de controle da hemorragia por meio de compressões locais, 

cauterizações e ligaduras dos vasos sangrantes (CUNHA, 2006) 

A história do cuidado em feridas revela uma enorme preocupação dos povos da 

antiguidade com as complicações infecciosas. Na ausência de recursos científicos, os homens 
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buscavam a salvação através de milagres junto a deuses e santos. (JORGE; DANTAS, 2003). 

Segundo o mesmo autor, Hipócrates (300 a.C.), célebre médico na história da 

medicina grega, foi o primeiro a sugerir o tratamento de feridas infectadas com calor, uso de 

pomadas e remoção de material necrosado. Nesta mesma época, surgem recomendações de 

lavagem de feridas com vinho ou vinagre e manutenção do local seco. Hipócrates 

concentrava-se muito mais no doente do que na doença e relacionava a saúde como um estado 

de equilíbrio físico e mental. Enfatizava os poderes curativos da natureza, a importância da 

alimentação, exercícios, banhos de mar e massagens. 

No final do século XIX, com o desenvolvimento da “Teoria dos Germes” por Pasteur, 

surge o conceito de que as feridas deveriam ser mantidas secas e tratadas com substâncias 

antibacterianas para prevenção da contaminação e infecção (JORGE; DANTAS, 2003). O 

avanço da química levou à descoberta de compostos de cloro e iodo que foram utilizados para 

limpeza do material e da pele nos séculos XVIII e XIX (BLANES, 2004). 

 Jorge e Dantas (2003) ainda referem que, somente no final da década de 1950, 

começaram a surgir os primeiros estudos sobre cicatrização de feridas em ambiente úmido, 

despertando o interesse da comunidade científica. 

No Brasil, somente na década de 1990, começaram a surgir os primeiros trabalhos com 

curativos úmidos e, no final desta década, entraram no mercado nacional os produtos 

específicos para esta finalidade (SMELTZER; BARE, 2009). 

O processo histórico do cuidado em feridas mostra que a humanidade sempre esteve 

em busca da cura de suas enfermidades. Os diferentes tratamentos tópicos utilizados revelam 

a realidade de cada época, os recursos disponíveis, as crenças ou novas descobertas. O cuidar 

em feridas vem se tornando uma área cada vez mais específica e científica, diferenciando-se, 

progressivamente, como uma especialidade no campo da atenção à saúde (JORGE; DANTAS, 

2003). 

Muito se tem discutido sobre os cuidados avançados na saúde, dentre os quais, a 

preocupação com o cuidado dispensado às feridas. Mas, para isso, faz-se necessário envolver 

profissionais enfermeiros com saberes e práticas específicas com a finalidade de proporcionar 

cuidado individualizado, buscando compreender o contexto fisiopatológico em que o paciente 

se encontra e a terapêutica adequada, sem deixar de se preocupar com os fatores psicológicos, 

sociais e humanizados de cada um. Isso só é possível quando o enfermeiro possui uma 
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formação acadêmica que lhe proporcione o conhecimento necessário para lidar com o cuidar 

em feridas (SILVA; MOCELIN, 2008).  

Para Jorge e Dantas (2003), ferida é qualquer lesão no tecido epitelial, mucosa ou 

órgão com prejuízo de sua função básica. O significado da palavra “ferida” ultrapassa a 

simples definição da perda da continuidade da pele. Culturalmente, a palavra traz consigo um 

significado que sobrepuja a lesão tecidual. Para Smeltzer e Bare (2009), ferida é uma solução 

de continuidade das células. Segue-se, então, que cicatrização da ferida é a restauração dessa 

continuidade. Diante dessas definições, conclui-se que ferida é qualquer lesão que leve a uma 

interrupção da continuidade corpórea, independente do tecido e da intensidade da lesão, 

causando a interrupção da estrutura anatômica ou fisiofuncional do tecido. 

Silva e Mocelin (2008) afirmam que as feridas, na maioria das vezes, são vistas por 

alguns enfermeiros como uma patologia secundária, não tendo o cuidado ideal ou necessário, 

sendo, portanto, tratadas em segundo plano. Esse é um erro cometido, frequentemente, por 

muitos enfermeiros que, por falta de experiência, de conhecimento ou até mesmo por 

indiferença em prestar uma assistência de qualidade, não avaliam, de forma adequada, uma 

ferida. Esta deve merecer todo o tratamento exclusivo e necessário à recuperação, 

considerando a autonomia patológica decorrente da própria ferida e o bem estar geral do 

cliente.  

Nessa perspectiva, ao cuidar de uma ferida, deve-se enxergar além dela, ocupando-se 

do cliente como um todo. Quando isso não acontece, o profissional da saúde aumenta o risco 

de ampliar o tempo de internação e o custo do tratamento. Essa visão holística que o 

enfermeiro precisa ter deverá ser adquirida no decorrer do curso de graduação em 

enfermagem nas diferentes disciplinas do curso, proporcionando, ao graduando, uma base 

consistente de conhecimentos que lhe confira o suporte necessário para prestar um cuidado de 

qualidade. 

Há uma grande evolução nos princípios de cuidado com feridas. Porém, ainda são 

encontradas condutas e técnicas inadequadas ou mesmo produtos ineficazes, prejudiciais ao 

processo de cicatrização. Desse modo, é de grande responsabilidade do enfermeiro manter a 

integridade da pele do cliente.  

É necessário que o profissional conheça a estrutura e a função da pele, bem como os 

fundamentos básicos para a prevenção de lesões e a avaliação para o tratamento das feridas, 
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pois a prestação de cuidados ao cliente portador de feridas requer do enfermeiro 

multiplicidade de conhecimentos e versatilidade na atuação. Assim como cada pessoa tem 

suas características, cada ferida tem suas peculiaridades e deve ser tratada como tal, razão 

pela qual é necessário um bom diagnóstico na avaliação para a obtenção de um adequado 

tratamento (SILVA; MOCELIN, 2008). 

Só quando o enfermeiro for um profundo conhecedor da fisiologia da pele e das 

características da ferida, será capaz de tomar decisões sobre a técnica e a conduta do 

tratamento através da constante avaliação e reconhecimento da ferida. É algo que depende 

exclusivamente da formação recebida e do interesse e responsabilidade que cada profissional 

tem diante daquilo que faz e respeita, uma vez que, quando se trata de uma ferida, não se 

realiza apenas um procedimento pontual e tópico, mas visa-se à recuperação do todo, que é o 

paciente. 
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3.2 O Ensino em Enfermagem 

 

O ensino em enfermagem tem sentido a necessidade de mudanças, visto que o aluno 

na atualidade participa como sujeito na construção de conhecimentos e não mais como 

somente espectador. O aluno possui saberes próprios, advindos de sua história de vida, 

originados a partir do contato humano, da leitura, da internet e do senso comum. Este último 

guarda sua importância ao despertar no aluno a curiosidade sobre o conhecimento científico. 

Essas modificações na estrutura educacional devem priorizar uma mudança de atitudes por 

parte dos docentes de Enfermagem, articulando junto aos cursos, discussões que promovam 

uma redefinição na busca de algumas respostas sobre quem realmente é o estudante, o que ele 

busca de fato e como facilitar a construção do conhecimento (SILVA; SILVA; RAVALIA, 

2009). 

Esses autores ainda afirmam que, a mudança de um paradigma positivista para um 

mais humanista permite a inclusão de conteúdos, atitudes e postura docentes afinadas com a 

valorização do humano. O docente precisa dar significado ao que ensina para, assim, 

despertar o desejo do aluno pelo conhecimento. Atitudes que permitam o diálogo, sem 

preconceitos, entre o aluno e o docente e entre o senso comum e a ciência, contribuem para o 

entendimento da realidade, descobrindo a aplicabilidade das teorias à prática.  

A inovação, nas práticas de ensino para a formação daqueles que irão atuar na área da 

saúde, tem sido motivo de elaboração e implementação de várias políticas públicas para que 

novos modelos de ensinar e de cuidar em saúde sejam viabilizados. Visando à utilização de 

metodologias ativas, em que o aluno será o construtor do seu próprio conhecimento. Mas para 

que isso aconteça de fato, se faz necessário que as diversas instituições de ensino em 

enfermagem busquem o processo de mudanças proporcionado por essas políticas, processo 

este que deve apontar para várias práticas pedagógicas alternativas e inovadoras. (PEREIRA; 

TAVARES, 2010) 

As mudanças no ensino de Enfermagem tornar-se-ão visíveis se os Enfermeiros 

educadores reformularem sua visão do processo de ensino e de aprendizagem, dando ênfase 

ao desenvolvimento efetivo do espírito crítico e permitindo, ao aluno, desenvolver sua 

capacidade de questionar, investigar, divergir, argumentar, analisar, experimentar e avaliar 

(CUNNINGHAN et al., 2003). 
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Fernandes (2006) comenta que o desafio atual na confecção do currículo dos Cursos 

de Enfermagem, através dos Projetos Pedagógicos, está na mudança de paradigmas e crenças 

internalizadas. Nesse contexto, o raciocínio, a percepção a sensibilidade para as questões da 

vida e da sociedade irão fortalecer o profissional no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essas 

transformações fazem parte do processo educativo e da prática pedagógica moderna em que o 

aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver é a base para a 

formação de profissionais competentes e decisivos no mercado de trabalho.  

Diante disso, torna-se de fundamental importância que as mudanças curriculares, que 

levam a novas práticas pedagógicas a partir do uso de metodologias ativas, não fiquem apenas 

no discurso dos docentes e daqueles que fazem as instituições de ensino, pois a 

responsabilidade dos agentes que pensam e executam as práticas pedagógicas é imensa. Por 

este motivo, devem tais práticas ser fiscalizadas e cobradas pelas instâncias regulatórias das 

organizações, ou seja, é necessário que se cumpra aquilo a que se propõe, visto que o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) permite que se planeje as ações educativas de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que atualmente têm focado na mudança de posturas e 

metodologias, no sentido da construção do saber a partir do “aluno” e das suas experiências, e 

não mais centrado na “pessoa” do professor (PEREIRA; TAVARES, 2010). 

As discussões são necessárias no âmbito da educação em enfermagem, visto que os 

cursos têm se multiplicado pelo país. Sendo assim, o número de enfermeiros formados a cada 

semestre tem crescido muito e é preciso que a qualidade da formação destes profissionais seja 

também ampliada através da reflexão de seus formadores. 

Paulo Freire (2006) afirma que, a educação é um processo que envolve interação entre 

educadores e educandos, e não uma simples transmissão de conhecimentos, pois é da relação 

interpessoal que surge o saber. Ambos aprendem e ensinam simultaneamente, afinal, não são 

de um vazio profundo nem autodidatas, que não se pode mais aprender ou ensinar.   

Espera-se que a maioria das pessoas que se dedicam à docência e, em especial os 

docentes da enfermagem, tenham essa visão do que é aprender e ensinar. A educação é algo 

que envolve e dá subsídios para que o conhecimento aconteça de uma forma tranquila e 

natural, não no sentido de que o professor seja o detentor do saber, mas que este deve buscar, 

continuamente, a humildade de ser apenas o facilitador de um processo.  A propósito, o 

“aluno” não é desprovido de conhecimentos, e o professor irá fornecer meio e condições para 
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que o estudante consiga desenvolver novas habilidades e aperfeiçoar as habilidades já 

adquiridas durante sua vida. Como deixa claro Teixeira e Figueiredo (2001, p.170), “educar 

envolve afeto, persistência, desejo e relações humanas”. 

Ainda nessa perspectiva, Magalhães, Guimarães e Aguiar (2004) afirmam que 

educadores e educandos constroem um conhecimento em comum através de uma reflexão 

crítica sobre a prática, sem a qual a teoria fica sem sentido. Educar demanda habilidades do 

educador, porém nem sempre quando se diz algo, tem-se a garantia de que ocorreu “o 

aprendizado”, pois, para que isso aconteça, é necessário haver uma resposta ao estímulo 

oferecido. 

É possível compreender que a Educação para Saúde é uma linha direta para resultados 

bem sucedidos e contribui para o bem estar do indivíduo e da comunidade; portanto, um 

trabalho como esse pode ajudar os profissionais de enfermagem a repensarem sobre sua 

atuação como educadores, particularmente no que envolve a temática feridas. 

Na atualidade, o mercado de trabalho está em busca de profissionais-educadores com 

uma base de conhecimento técnico-científico relevante e dotados de habilidades específicas. 

Porém, apenas isso não basta, pois se espera, devido às circunstâncias impostas pela realidade, 

mais criatividade e competência por parte destes, o que os levará a formar profissionais com 

novas competências, além de esses educadores vislumbrarem, desenvolverem e traçarem 

novos objetivos no decorrer da sua formação enquanto docente (PINHEL; KURCGANT, 

2007). 

Contudo, essa nova conformação da educação, a qual objetiva a reelaboração de 

conhecimentos para a produção de novos conhecimentos, envolve profundas modificações nas 

relações professor-aluno. O educador deve expressar e instigar ações, como a reflexão crítica, 

a curiosidade científica, a criatividade e a investigação, tomando, por base, a realidade dos 

educandos. É de responsabilidade do professor articular metodologias de ensino 

caracterizadas por uma variedade de atividades estimuladoras da criatividade dos alunos 

(FARIA, 2003).  

Isso torna o ensino mais dinâmico e menos positivista, ou seja, o ensino não visará 

apenas o cumprimento de conteúdos e carga-horária, mas irá desenvolver a autonomia do 

estudante na busca da construção dos seus próprios conhecimentos. 
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Em meio a esse contexto Pinhel e Kurcgant (2007) trazem uma questão pertinente, que 

é a competência do docente, referida como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação apoiando-se em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Dessa 

forma, possibilita que o professor ponha em ação vários recursos cognitivos complementares, 

dentre os quais os conhecimentos. Os saberes e conhecimentos não se limitam ao âmbito de 

sua aplicabilidade mas, justamente porque implicam em um exercício reflexivo, pressupõem 

que o sujeito mobilize um conjunto de valores, aprendizagens e habilidades em favor das 

situações. 

A educação e o ensino são processos sistemáticos de interação com a realidade por 

meio do relacionamento humano, baseados no trabalho com o conhecimento, e realizados sob 

a mediação do professor com a finalidade de colaborar com a formação do estudante em sua 

totalidade. O docente deve proporcionar condições que possibilitem a produção de sentido, 

que é uma construção do sujeito da ação pedagógica: o estudante (VASCONCELLOS, 2001). 

Esse tipo de comportamento em que o docente é apenas um facilitador requer do 

professor muito trabalho, estudo e, além disso, humildade. O que se vê, na realidade, é a 

utilização maciça da abordagem tradicional, a qual vai de encontro a essa perspectiva de 

mudança, pois naquela o professor é inflexível e detentor do saber absoluto, enquanto o 

estudante não passa de um aluno, que está lá para receber a informação e se tornar alguém 

com conhecimento limitado e poucas habilidades. Em meio a essa situação, os novos 

docentes, ao construírem a sua trajetória profissional, acabam se submetendo ao “sistema”, 

cedendo e abrindo mão de inovadoras abordagens de ensino. Aprendem a dominar o seu 

ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por meio de 

regras de ação (TARDIF, 2002). 

A trajetória de vida faz com que o professor trate o conhecimento de forma similar 

com a que recebeu e da mesma forma com que vivenciou suas experiências escolares. Ao 

invés de formadores, os professores seriam muito mais informadores ou transmissores de 

informações potencialmente válidas e utilizáveis pelos estudantes dos cursos disponibilizados 

pelas instituições de ensino (CUNHA, 2004). 

Em meio a tudo isso, entende-se que o ensino em enfermagem é realizado em um 

ambiente social específico ligado ao sistema de saúde, onde os fenômenos pedagógicos são 

realizados por meio de uma relação complexa, na medida em que, além do professor e aluno, 
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existe a pessoa do paciente. Isso requer das instituições de ensino superior mais preocupação 

com o processo de formação dos enfermeiros e sugere-se que sejam viabilizadas formas de 

inovações, pois os conhecimentos adquiridos na graduação em enfermagem têm influência 

direta na determinação do perfil do profissional. Inovar não apenas no tipo de abordagem, 

mas na política de ensino da instituição, propiciando espaços de discussão envolvendo todos 

os segmentos – docentes, acadêmicos, egressos – a fim de inovar e, coletivamente, proceder 

às mudanças necessárias na estrutura atual (FERNANDES; VAZ, 1999). 

Diante disso, Pinhel e Kurcgant (2007, p. 715), afirmam que:  

A busca do saber em Enfermagem aproxima a prática da enfermagem à 

prática da educação, na medida em que o enfermeiro, na condição de 

educador, utiliza o processo ensino/aprendizagem em todas as suas ações de 

cuidado, encaradas como sendo aquelas dirigidas não só ao paciente e 

família, mas também aos alunos, à equipe de enfermagem e aos 

procedimentos técnicos. Assim, a formação profissional pretendida para os 

egressos dos cursos de enfermagem é mais aberta e dialógica e ao mesmo 

tempo crítica; mais flexível e ao mesmo tempo mais rigorosa; solidamente 

alicerçada em conhecimentos e principalmente, fundamentada na ética, 

voltada para o desenvolvimento do raciocínio, da autonomia, da criatividade, 

da comunicação e da capacidade de identificar problemas e buscar 

alternativas para superá-los.  

 

Neste sentido, esses autores complementam ainda que as transformações nos cursos de 

enfermagem ensejam o desenvolvimento de novas competências docentes, não só relativas a 

conhecimentos técnico-científicos, mas também aquelas relacionadas às atividades 

pedagógicas intrínsecas aos docentes, envolvendo a comunicação, a autonomia intelectual, a 

capacidade auto-reflexiva e de autocrítica. Assim, estará sendo concretizado um novo modo 

de pensar e de agir na educação em enfermagem, objetivando a melhoria no atendimento das 

demandas sociais envolvendo a capacidade de colaboração e cooperação com o outro 

(estudantes, usuários, docentes e demais profissionais). Dessa forma, serão estabelecidas 

relações humanas participativas e construtivas, que permitam aos atores do processo assumir a 

responsabilidade de ser um agente transformador social, respeitando a autonomia, a 

diversidade e a responsabilidade nas relações com o outro. 

 



34 

 

 

3.3 O Cuidar/ Ensinar em Feridas 

 

O cuidar é algo que deve estar intrínseco ao profissional de enfermagem e deve ser 

ensinado e aprendido durante toda a formação acadêmica, momento no qual é construído o 

alicerce para a vida profissional. Deve-se incluir, nessa construção, informações relevantes e 

referentes aos cuidados com as feridas que podem sem realizados e priorizados pelos 

enfermeiros no exercício da sua autonomia. São, portanto, a avaliação e o tratamento das 

feridas prioridades eminentes para uma boa recuperação do paciente (BUENO; QUEIROZ, 

2006). 

Como afirmam as enfermeiras Mara Blank e Celeste Dália da SOBENFeE, em 

entrevista à revista Prática Hospitalar (RODRIGUEZ, 2006, p.125):  

Acreditamos que feridas têm alma, sim, porque a cicatrização depende não 

só de cuidados e tecnologias, mas de fatores internos e externos, quais sejam, 

nutrição adequada, controle de doenças de base, estado emocional e 

imunológico, para que a resposta ao tratamento seja eficiente, ou seja, a 

ferida expressa o equilíbrio do seu portador, e então, quando cuidamos, 

nosso cuidado não está direcionado apenas para ela, mas para as relações que 

conectam a alma e o corpo. 

 

O início de uma ferida é percebido na pele e é uma informação de que algo não está 

bem em algum órgão do corpo. É por meio da pele que fazemos todos os contatos com o meio 

exterior; é um órgão comunicador das nossas emoções e reflete tudo que se passa com nossos 

órgãos internos. Em geral, mostram as nossas reações psíquicas e o nosso desequilíbrio 

emocional, fazendo surgir erupções simples, como acnes, espinhas, coceiras e, às vezes, 

complicadas, como escaras, úlceras e feridas crônicas (JORGE; DANTAS, 2003).   

O cuidar em feridas requer uma organização, ou seja, deve haver a instituição de um 

processo de trabalho que visa à melhora rápida e funcional do paciente. Tal processo deve ser 

ensinado e treinado durante toda a formação do enfermeiro, porém no contexto atual ele se 

fundamenta basicamente na afirmação abaixo: 

O processo de trabalho em saúde, em geral, e de enfermagem, em particular, 

pressupõe uma divisão de trabalho baseado nos princípios tayloristas, que 

tem como finalidade a ação terapêutica; como objeto, o indivíduo que 

precisa de cuidado; como instrumental, o saber corporificado nas técnicas e 

nas metodologias assistenciais e, como produto final, um serviço de saúde 

prestado (BUENO; QUEIROZ, 2006, p. 223). 
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Diante da afirmação acima e diante do contexto em que o enfermeiro se encontra 

atualmente, cabe ao mesmo apenas o “trabalho intelectual” e, ao técnico de enfermagem, o 

trabalho manual. Para eles, essa divisão de trabalho acarreta conflitos internos, refletindo-se 

negativamente na assistência que se presta ao paciente, interferindo na autonomia do 

profissional enfermeiro. Este deixa de exercer, de forma adequada e potencialmente eficaz, 

toda a sua ação cuidadora, o que não pode acontecer no acompanhamento da evolução de uma 

ferida, em que o enfermeiro deve ser “ativo”, atento e atualizado quanto aos seus 

conhecimentos. Além disso, deve ser um competente cuidador para alcançar o objetivo pré-

estabelecido, que é a total cicatrização da ferida, como também uma total recuperação do 

paciente. 

 O paradigma mecanicista imposto pelo sistema recai intensamente na intervenção 

técnica, em que o profissional tende a considerar apenas as questões “tópicas” de uma ferida, 

esquecendo as questões de ordem emocional, coletiva e educacional do paciente; estas 

exercem influência direta no processo cicatricial de uma ferida. A visão de ser humano, sob 

perspectiva mecanicista, “perde a sua integridade e consciência social e cultural de si mesmo 

e se torna um objeto de manipulação” (BUENO; QUEIROZ, 2006, p.224). 

Apesar de todas as influências contrárias, deve-se resgatar o sentido humanitário, a 

compaixão e a solidariedade no contato com todos os indivíduos, principalmente com aqueles 

mais desprotegidos e doentes. Esses autores ainda afirmam que o cuidar da ferida de alguém 

vai muito além dos cuidados gerais ou da realização de um curativo. Uma ferida pode não ser 

apenas uma lesão física, mas algo que dói sem, necessariamente, precisar de estímulos 

sensoriais, podendo ser uma marca ou uma mágoa, uma perda irreparável ou uma perda 

incurável.  

A ferida é algo que fragiliza e, muitas vezes, incapacita. O portador de uma lesão 

orgânica carrega consigo a causa dessa lesão: um acidente, queimadura, agressão, doença 

crônica, complicações após um procedimento cirúrgico, entre tantos outros. E essa solução de 

continuidade passa a ser marca, sinal, lembrança de dor e da perda mesmo após a cicatrização. 

Por isso, é importante ressaltar que o enfermeiro deve estar atento aos problemas relatados 

pelo paciente, os quais envolvem aspectos psicológicos, para que, junto a outros profissionais, 

medidas condizentes a problemática possam ser tomadas com o objetivo de auxiliá-lo na 

recuperação (JORGE; DANTAS, 2003). 
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Resgatar o cuidar na enfermagem é recuperar a autonomia profissional do enfermeiro. 

Um dos caminhos para alcançar tal propósito será quando o enfermeiro perceber a sua real 

importância ao avaliar e tratar uma ferida, pois o “cuidar, neste contexto, é um processo, é a 

maneira de demonstrar o saber-fazer, pois requer um conhecimento que qualifica o trabalho 

do enfermeiro” (BUENO; QUEIROZ, 2006, p.224). Santos (2006), em relação ao cuidar e ao 

cuidado, afirma o seguinte: 

Sendo o cuidado como o cerne do exercício profissional do enfermeiro, 

torna-se necessário diferenciarem-se os termos cuidar, cuidado e assistir, 

para melhor visualização destes conceitos. O termo cuidar denota uma ação 

dinâmica, pensada, refletida; já o termo cuidado dá a conotação de 

responsabilidade e de zelo; portanto o processo de cuidar é a forma como se 

dá o cuidado e é um processo interativo, que desenvolve ações, atitudes e 

comportamentos com base no conhecimento científico, na experiência, na 

intuição e tendo como ferramenta principal o pensamento crítico, sendo 

essas ações e/ou outros atributos realizados para e com o ser cuidado, no 

sentido de promover, manter e/ou recuperar sua dignidade e totalidade 

humanas. O termo assistir parece ser uma ação mais passiva de observar, 

acompanhar, favorecer, auxiliar, proteger, na verdade, o assistir e/ou a 

assistência não necessariamente inclui o cuidar/cuidado (SANTOS, 2006, p. 

218). 

 

Bueno e Queiroz (2006) afirmam que, o processo de cuidar e o cuidado ao paciente é 

uma área específica da enfermagem que faz parte de um conjunto de ações que são pouco 

valorizadas no sistema hospitalar, sendo executadas pelo técnico e/ ou auxiliar de 

enfermagem. Sendo assim, a enfermagem só poderá adquirir plena autonomia quando o 

cuidado passar a ser visto como uma esfera privilegiada na área da saúde, tanto do ponto de 

vista científico como prático. Portanto, a aquisição de novos conhecimentos e uma constante 

atualização profissional é essencial para que a autonomia seja uma realidade na prática do 

enfermeiro assistencial ao lidar com pacientes portadores de feridas ou em risco de 

desenvolvê-las. 

O cuidado com as feridas não pode ser um procedimento automático, mas um 

‘exercício científico’, em que o enfermeiro deve atuar de forma consciente, visando aplicar 

medidas que possam facilitar o processo de cicatrização (FERREIRA et al., 2003). 

O cuidar deve permear todas as ações do enfermeiro enquanto profissional da saúde 

seja qual for a sua área de atuação. De forma particular o enfermeiro que se dispõe a cuidar de 

feridas deve ter a consciência que esse “cuidado” tem que ser exercido, efetivamente, como 

algo intrínseco às suas ações enquanto enfermeiro, visando sempre o bem estar do paciente e 
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proporcionando condições para que a ferida possa cicatrizar satisfatoriamente. 

Todo esse contexto citado até o presente momento mostra com o que o estudante de 

Enfermagem tem que se deparar durante o curso de graduação. Assim, faz-se necessário que, 

ao se formar, tenha a consciência de que todas essas informações acerca dos cuidados com as 

feridas lhe foram transmitidas, de forma clara, no decorrer do curso através das diversas 

disciplinas, desde o básico até o profissional.  

Tais disciplinas fundamentam os pressupostos teóricos e ajudam na construção das 

competências para o exercício da enfermagem, tais como a disciplina Patologia Geral, os 

vários Seminários Integradores, Semiologia e Semiotécnica I e II, Psicologia e Farmácia 

Aplicada à Enfermagem, Enfermagem na atenção à saúde da Mulher, da Criança, do Adulto e 

do Idoso I e II, Administração e Gestão em Serviços de Atenção à Saúde I e II, bem como 

Enfermagem Cirúrgica, Atenção ao Paciente Crítico e a Ética, Bioética e Legislação em 

Enfermagem. Cabe aos professores o comprometimento com o ensino e a consciência de 

serem corresponsáveis para o sucesso ou o fracasso dos profissionais que ajudam a formar. 

É fundamental, ainda, que o docente tenha em mente a responsabilidade de ter 

compartilhado as informações necessárias para um bom exercício da sua profissão, enquanto 

que, ao acadêmico, de tê-las adquirido. Caso contrário, será um profissional como outro 

qualquer, com o agravante de ter sido omisso, pois, na percepção de que essas informações 

não lhe foram transmitidas em nenhum momento do curso ou de que tenham sido passadas de 

modo superficial, o mesmo ficou alheio a essa situação e não buscou os seus direitos enquanto 

estudante e futuro profissional. 

Sendo assim, as bases legais do Ensino em Enfermagem na Universidade Federal da 

Paraíba estão fundamentadas nos tópicos a seguir, que versam sobre o Projeto Pedagógico do 

Curso e sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais, que respaldam a atual estrutura do ensino 

superior no curso de graduação em Enfermagem da UFPB. 
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3.4 Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da UFPB e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais 

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento de concepção de ensino e 

aprendizagem de um curso e apresenta características de um projeto, no qual devem ser 

definidos os seguintes componentes: concepção do curso; estrutura do curso; currículo, corpo 

docente, corpo técnico-administrativo e infra-estrutura; procedimentos de avaliação do curso e 

dos processos de ensino e aprendizagem; instrumentos normativos de apoio (composição do 

colegiado, procedimentos de estágio, trabalho de conclusão de curso – TCC, etc.) (UFMG, 

2007). 

O projeto pedagógico de uma instituição universitária, construído na vertente 

histórico-social, a partir das bases, é o instrumento necessário para se evitar 

a alienação e fragmentação dos sujeitos envolvidos na sua construção – 

docentes, alunos e servidores – e do curso universitário onde estão atuando, 

bem como garantir à sua articulação às finalidades da universidade enquanto 

instituição social (MINGUILI; DAIBEM, 2007, p. 03). 

 

Na Universidade Federal da Paraíba, não poderia ser diferente. O PPC foi criado para 

reorganizar o currículo, para que o ensino superior se adeque às novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Sendo assim, ao se percorrer o caminho da construção de um PPC, faz-se 

necessária a definição de alguns conceitos pertinentes, como: a enfermagem, o enfermeiro e o 

cuidar/ cuidado, facilitando o alcance dos objetivos propostos para a (re) construção de um 

novo currículo. Os conceitos acima citados foram evidenciados na seguinte afirmação: 

 

A enfermagem é entendida como uma profissão que, como arte e ciência do 

cuidar/cuidado, age, reage e interage com a pessoa e com grupos humanos, 

buscando a construção de uma forma de vida saudável e de um processo de 

promoção e atenção à saúde e educação adequada às suas necessidades e 

desejos. O Enfermeiro é o profissional graduado portador de diploma de 

enfermeiro conferido por instituição de ensino superior, com conhecimento 

científico, político e cultural e habilidade técnica, cuja função específica é 

cuidar do ser humano em sua totalidade. O cuidar/ cuidado é a essência da 

profissão da enfermagem e como processo de atuação do enfermeiro é 

realizado com base em conhecimentos, valores, habilidades e atitudes. 

Requer competências e habilidades que vão desde a dimensão formal, 

envolvendo a técnica científica e metodológica, à dimensão política 

envolvendo a ética, os valores sociais e culturais e os processos 

organizativos determinantes no processo ensino-aprendizagem (UFPB, 2007, 

p. 14). 
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O projeto pedagógico do curso de graduação em Enfermagem da UFPB sofreu grandes 

mudanças nos últimos anos, pois o processo de formação anteriormente adotado pela 

Universidade Federal da Paraíba sofreu duras críticas. A formação se voltava apenas para uma 

prática orientada no modelo biológico, onde a arte do cuidar vinha sendo esculpida pela 

fragmentação do ser humano. Essa situação não proporcionava o cuidado de forma integral, 

não produzindo os impactos desejados nos indicadores sanitários, nem na satisfação dos 

usuários (UFPB, 2007).  

Diante desse contexto, essa proposta vem sugerir que as mudanças pedagógicas dos 

cursos devam estar pautadas no conhecimento dos problemas do mundo, particularmente nos 

problemas nacionais, regionais e locais. Não obstante a transição curricular complicada e os 

diversos agravantes, tal processo se encontra em fase de implantação e adaptação. 

Essa reforma curricular vem contribuir para a formação de profissionais capacitados, 

para reelaborar e reordenar seus próprios conhecimentos e apropriar-se de outros, assume 

compromisso social, numa perspectiva de se capacitar para atuar em busca de transformação 

da realidade numa visão humanística. Procura atender a novas políticas voltadas para a 

formação dos profissionais de saúde do Ministério da Saúde em articulação com o Ministério 

da Educação, como o Aprender SUS e o programa de reorientação da formação profissional 

em Saúde (Pró-Saúde). 

Após a Reforma Universitária de 1973 e o desmembramento do Departamento de 

Enfermagem em duas unidades administrativas, fato que ocorreu em 1989, o curso encontra-

se dividido nos seguintes departamentos: Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e 

Psiquiatria (DESPP) e o Departamento de Enfermagem Clínica (DENC). Estes somam 

atualmente 45 docentes com formação de enfermeiros, que dedicam tempo integral ao curso e 

são responsáveis pelo oferecimento da maior parte das disciplinas. Outros 21 docentes, 

distribuídos nos demais departamentos do CCS, possuem formações acadêmicas diversas 

(médico, farmacêutico, bioquímico, psicólogo, etc.) e são responsáveis por disciplinas 

coerentes com a área de sua formação (UFPB, 2007). 

As mudanças curriculares e pedagógicas foram suscitadas em função da publicação 

das Novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecida pela Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que tem como princípios: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento a arte e o saber, o pluralismo de idéias e de concepções 



40 

 

 

pedagógicas, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância (BRASIL, 1996). Essa lei foi 

reforçada com a publicação da Resolução nº. 03/2001, do Conselho Nacional de Educação 

(CNE, 2001), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, de acordo com a Resolução nº. 03/2001, 

do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2001), em seu Art. 2º, são definidos os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos da formação de enfermeiros, estabelecidas pela 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito 

nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos 

de Graduação em Enfermagem das Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

Em vistas a direcionar essas diretrizes à temática do cuidar em feridas, destacam-se 

alguns artigos e seus referidos incisos que respaldam tal cuidado e atuação por parte do 

Enfermeiro, evidenciando que isso é de competência do mesmo, pois a sua formação lhe 

garante a prestação da assistência, enquanto profissional de saúde (CNE, 2001): 

Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando egresso/ 

profissional:  

I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/ situações de 

saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região 

de atuação, identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. Capacitado a 

atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 

da saúde integral do ser humano. 

Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:  

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua 

prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de 

saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de 

procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos 
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mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/ bioética, tendo em conta que a 

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 

resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;  

II – Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e 

o treinamento/ estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições 

para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/ profissional, a formação e a 

cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

Art. 5º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

específicas: 

IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar 

situações em constante mudança; 

XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, 

quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 

XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes;  

XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/ cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 

de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 

assistência; 
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XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem 

estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações 

do cuidar em enfermagem.  

§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno 

e no enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 

permanente. 

Após a publicação dessas novas diretrizes curriculares e no processo de execução do 

antigo currículo constatou-se o enrijecimento de sua estrutura e algumas deficiências no 

processo ensino-aprendizagem, no desenvolvimento das atividades de disciplinas básicas e 

profissionalizantes, bem como dificuldades na articulação com os serviços e a comunidade e 

na formação voltada para o processo de trabalho multiprofissional, surgindo, portanto, a 

necessidade de mudança (UFPB, 2007).  

Para minimizar alguns problemas, várias adaptações foram implementadas: discussão 

dos conteúdos das disciplinas básicas para mudanças necessárias à formação do enfermeiro; 

revisão de conteúdos das disciplinas profissionalizantes para identificação de temas similares; 

reforço das atividades práticas, no laboratório, de técnicas pelos estudantes com 

acompanhamento de monitores; estímulo ao discente na trajetória de produção do 

conhecimento, como subsídio na produção de pesquisas e do Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC. 

Apesar disso, a experiência com o currículo em vigor permite destacar que foram 

identificadas como principais potencialidades na formação do estudante: docentes bem 

preparados e comprometidos com o serviço; participação dos estudantes nos programas 

acadêmicos da Universidade (iniciação à pesquisa, monitoria e extensão) como em atividades 

de formação complementar empreendidas pelo estudante; interesse do acadêmico em adquirir 

conhecimentos práticos no campo da saúde coletiva e no âmbito hospitalar (estágios 

supervisionados); compromisso com a humanização e a ética no cuidar; estudante com 
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capacidade de autocrítica, criativo, comprometido e com iniciativa na tomada de decisões nas 

atividades desenvolvidas no serviço (UFPB, 2007). 

O PPC ainda versa sobre os componentes complementares flexíveis, que contemplam 

atividades desenvolvidas pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, 

presenciais e/ou à distância objetivando reforçar a prática profissional, a saber: Ensino – 

participação em programas de monitoria da instituição e PROLICEN (Programa de 

Licenciatura); Pesquisa - participação em programas de iniciação científica da instituição 

(PIBIC - CNPq) e outros e ainda, participação em Grupos de estudos e pesquisas registrados 

nos Departamentos de enfermagem e áreas afins; Extensão - participação nos programas de 

extensão da instituição (PROBEX) e outros programas acadêmicos; Estágio Curricular 

supervisionado não obrigatório – desenvolvido em instituições conveniadas pela UFPB.  

Outras, consideradas relevantes pelo Colegiado do Curso (oficinas, eventos científicos e 

congêneres, trabalhos publicados em periódicos, anais de congressos e similares, entre 

outras). 

No processo de formação do profissional de enfermagem, é preciso considerar a 

necessidade da formação do enfermeiro generalista, preocupado com a prestação de 

assistência ao ser humano em sua totalidade e com uma visão crítica de sua prática, 

permitindo a construção da autonomia a fim de que, enquanto profissional, possa tomar 

decisões conscientes embasadas nos preceitos éticos e científicos. 

O novo currículo do curso visa integrar conceitos como integralidade, 

interdisciplinaridade, modelos de atenção à saúde, diversidade de cenários de práticas, 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, comunicação, trabalho em equipe, 

administração e gerenciamento, formação multiprofissional e educação permanente. Desse 

modo, novas maneiras de organizar a aprendizagem em saúde e a prestação de serviços devem 

levar em conta a compreensão do processo saúde-doença e as necessidades dos usuários, com 

uma abordagem interdisciplinar e multiprofissional que rompam as barreiras existentes entre a 

formação e o processo de trabalho (UFPB, 2007).  

Atualmente, a proposta pedagógica do Curso de Graduação em Enfermagem é levar os 

estudantes a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a conhecer, através de eixos que integram atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e discussões interdisciplinares, assegurando a qualidade e humanização do 
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cuidado prestado ao indivíduo, família e coletividade. Tal proposta aponta como opções 

metodológicas a serem trilhadas por estudantes e professores, aquelas em que o acadêmico é 

visto como um ser com potencial na construção de seu próprio conhecimento através da 

reflexão e da intervenção da sua prática na realidade onde vive, o que garante a formação de 

profissionais com autonomia e discernimento. 

Dentre os objetivos de formação do enfermeiro, proposto pelo Projeto Pedagógico do 

Curso (UFPB, 2007), e diante do tema dessa dissertação, dois ganham destaque: formar 

enfermeiros generalistas com conhecimentos técnico-científicos, habilidade intelectual, 

interpessoal, afetiva e psicomotora, com direito e autonomia para prestar o cuidado integral 

às pessoas e aos grupos humanos; formar enfermeiros com capacidade de visão crítico-

reflexiva e criativo pautado nos aspectos éticos, legais, gerenciais e assistenciais, motivados 

a interferir nos problemas de saúde da população, considerando o contexto histórico, político, 

econômico, social e cultural do indivíduo, família e coletividade.  Os termos destacados 

enfatizam que o enfermeiro deverá ter total competência para lidar com qualquer situação que 

acometa e/ ou comprometa a saúde do indivíduo, tendo, portanto, a capacidade e a autonomia 

necessária para o “cuidar em feridas”, após a obtenção do título de enfermeiro. 

Diante das diversas competências e habilidades que a formação superior proporciona 

àquele que pretende ser enfermeiro, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de 

Enfermagem da UFPB (2007) e tendo como foco o cuidado em feridas, o enfermeiro é 

capacitado para:  

 Desenvolver habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais 

apropriada, visando o uso adequado da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimento e de práticas;  

 Apreender estratégias de comunicação e o uso adequado de novas tecnologias, 

tanto de informação e comunicação, de forma acessível, e mantendo a 

confidencialidade dos atos e informações a eles confiados na interação com a 

equipe de saúde e público em geral;  

 Atuar como enfermeiro generalista, humanista e crítico-reflexivo, incorporando 

a ciência e arte do cuidar como instrumentos de interpretação profissional;  
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 Utilizar conhecimentos científicos e habilidades técnicas que confiram 

qualidade no cuidado à pessoa e aos grupos humanos, considerando modelos 

clínicos e epidemiológicos;  

 Aprimorar sua formação técnico-científica no exercício profissional, 

estabelecendo novas relações com o contexto social, organização e as possíveis 

transformações;  

 Fazer julgamentos e intervir sobre as respostas dos indivíduos e grupos 

humanos, aos problemas/ situações de saúde/ doença na sua área de atuação, 

visando à promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional;  

 Intervir no processo saúde e doença, implementando ações de enfermagem na 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, visando à integralidade 

da assistência de enfermagem. 

Tornou-se possível perceber, após a apresentação dessas informações relacionadas à 

formação do Enfermeiro, que o egresso de enfermagem da Universidade Federal da Paraíba 

possui uma bagagem considerável de conhecimentos teórico-práticos ao se formar. Isso 

respalda a atuação do enfermeiro generalista no cuidar em feridas, pois subentende que o 

mesmo adquiriu competências, habilidades e autonomia, durante a sua formação, para realizar 

esse cuidado e fazê-lo em concordância com os conhecimentos técnicos e científicos 

adquiridos. 
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4 METODOLOGIA  
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4.1 Natureza da Pesquisa 

 

Trata-se de um estudo documental, descritivo e exploratório de natureza qualitativa. 

Documental pelo fato de que foi realizada a apreensão e utilização dos planos de curso das 

disciplinas identificadas e que passaram a ser objeto de estudo. Planos de curso estes que são 

classificados e caracterizados como documentos, pois segundo Houaiss (2008, p. 260) 

documento é: “uma declaração escrita, oficialmente reconhecida, que serve de prova de um 

acontecimento, fato ou estado; qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou registre um 

fato, acontecimento; arquivo de dados gerado por processadores de texto”.  

Ainda nessa perspectiva Cellard (2008, p. 295), afirma que: 

O documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 

pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 

qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois 

não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 

humana em determinadas épocas. Além disso, muito freqüentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas 

num passado recente. 

 

Pimentel (2001) afirma em seu artigo sobre a análise documental, que os instrumentos 

e meios de realização da análise de conteúdo, apontam o percurso em que as decisões devem 

ser tomadas quanto às técnicas de manuseio de documentos: desde a organização e 

classificação do material até a elaboração das categorias de análise. Evidenciando que a 

“pesquisa documental é um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a 

apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos” (SÁ-SILVA; 

GUINDANE; ALMEIDA, 2009, p. 05).  

 Esses mesmos autores ainda, afirmam que (2009, p. 04):  

Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele 

informações, ele o faz investigando, examinando, usando técnicas 

apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e procedimentos; 

organiza informações a serem categorizadas e posteriormente analisadas; por 

fim, elabora sínteses, ou seja, na realidade, as ações dos investigadores – 

cujos objetos são documentos – estão impregnadas de aspectos 

metodológicos, técnicos e analíticos. 

 

Segundo Triviños (1999), a abordagem descritiva é praticada quando o que se pretende 

buscar é o conhecimento de determinadas informações e por ser um método capaz de 



48 

 

 

descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade. Conforme Gil (2002, 

p.21): 

A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento.  

 

Já a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, 

possibilitando ao pesquisador um conhecimento mais amplo sobre a variável de estudo tal 

como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere, permitindo um 

conhecimento mais completo e mais adequado da realidade (GIL, 2002). 

A abordagem qualitativa, apresentada por Silva e Menezes (2001), considera que há 

uma relação dinâmica, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição 

de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos 

e técnicas estatísticas. É uma pesquisa descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 

dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

 

4.2 Local do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Ciências da Saúde, no Campus I da 

Universidade Federal da Paraíba, localizado no município de João Pessoa no Estado da 

Paraíba, por este ser o campo de atuação dos pesquisadores e dos professores que compõem a 

amostra deste estudo. Sendo estes os docentes das diversas disciplinas que foram pesquisadas 

e que são componentes curriculares do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba.  

 

4.3 Instrumentos e Coleta de Dados 

 

Na busca de sistematizar o procedimento e a organização da coleta e do 

encaminhamento da pesquisa, optou-se por dividir o processo de trabalho em duas etapas, em 

que a primeira (documental) se deteve na apreensão e análise dos planos de curso de todas as 
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disciplinas do curso de graduação em Enfermagem (Bacharelado) na busca de identificar 

conteúdos relacionados à temática feridas.  

Já a segunda etapa (descritivo-exploratória), após a identificação dos conteúdos 

contemplados em relação à temática feridas, se deteve na identificação da trajetória 

acadêmica/profissional dos docentes, da relação pedagógica professor-aluno, das abordagens 

e das estratégias de ensino utilizadas ao ministrar os conteúdos que abordam a temática 

feridas, das técnicas de ensino utilizadas para motivar o estudo da temática em questão e das 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem enfrentadas pelos docentes das diversas 

disciplinas do curso de graduação em enfermagem da UFPB que contemplam a temática em 

questão. 

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados um formulário (APÊNDICE 

B) e um roteiro de entrevista semi-estruturado (APÊNDICE C), identificados a partir da 

leitura de uma dissertação produzida no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba, cujo título é: Ensino do Processo de Enfermagem nos 

Cursos de Graduação: Aproximações e Distanciamentos Frente às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (LEADEBAL, 2007).  

Os mesmos foram adaptados e utilizados, permitindo, na primeira etapa, a extração 

direta dos elementos de interesse para o estudo dos planos de curso das disciplinas, voltando-

se para a análise dos conteúdos ministrados em cada unidade das disciplinas. Na segunda 

etapa foi utilizada a técnica de entrevista gravada, direcionada a partir do roteiro de entrevista 

semi-estruturado construído visando o alcance dos objetivos da pesquisa.  

Silva e Menezes (2001, p. 33) afirmam que, a “entrevista é a obtenção de informações 

de um entrevistado, sobre determinado assunto ou problema”, podendo ser padronizada ou 

estruturada, sendo direcionada a partir de um roteiro previamente estabelecido. 

Antes da sua aplicação o roteiro de entrevista foi validado e corrigido junto a três 

professoras da área de Enfermagem, sendo duas delas ligadas à área de educação, no mês de 

outubro de 2011. 

Após a validação do instrumento, a coleta foi realizada durante o período letivo 

2011.2, mais precisamente entre os meses de agosto e dezembro daquele ano. Na primeira 

etapa a coleta começou logo após o início das aulas do segundo semestre de 2011, no mês de 

agosto, na qual ocorreu a solicitação, a partir da emissão de ofícios, para a apreensão dos 
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planos de curso nos diferentes departamentos aos quais as disciplinas do curso de graduação 

em Enfermagem são vinculadas e se estendeu até o término do período letivo supracitado, que 

foi em dezembro.  

Na segunda etapa a coleta foi realizada, entre os meses de outubro e dezembro, 

mediante contato prévio com os docentes das disciplinas objeto de investigação, através de 

um contato pessoal, em que foi feito o convite e solicitado o e-mail e o telefone pessoal para 

posterior agendamento da entrevista, momento este no qual foi oportuno para a apresentação 

dos objetivos e a metodologia da pesquisa. A coleta da entrevista só foi possível após o 

agendamento do local, data e horários com os professores que se dispuseram a participar do 

estudo e nesta foi utilizado um gravador digital, o qual foi previamente testado.  

 

4.4 Participantes da Pesquisa 

 

A população na primeira etapa foi composta por todos os planos de curso das 

disciplinas obrigatórias do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba (Bacharelado), as que estão inclusas no componente básico do curso e, 

principalmente, aquelas que estão inclusas no componente profissional e que fundamentam os 

pressupostos teóricos e ajudam na construção das competências para o exercício da 

enfermagem. 

O bacharelado em Enfermagem possui 54 disciplinas obrigatórias, ou seja, a 

população da primeira etapa seria de 54 planos de curso, porém obtivemos apenas 48 planos 

de curso, pois devido a problemas administrativos 06 planos de curso não foram fornecidos e 

estes pertencem ao Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e Psiquiatria (DESPP). 

Foram os seguintes: Saúde Mental I e II; Seminários Integradores IV e VI; Enfermagem na 

Atenção à Saúde da Mulher I e II. 

 Para seleção do elemento amostral foram obedecidos os seguintes critérios de 

inclusão na primeira etapa: os planos de curso não deveriam ser de disciplinas optativas; 

deveriam contemplar conteúdos relacionados à abordagem ao portador ou em risco de 

desenvolver feridas, ou seja, que possuíam conteúdos que abordassem direta ou indiretamente 

a temática feridas; os conteúdos identificados deveriam ser ministrados, pelos docentes, em 

aulas teóricas ou teórico-práticas, enfocando a temática em questão.  
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Sendo assim, a amostra inicialmente foi composta pelos planos de curso das 

disciplinas que contemplavam conteúdos relacionados à temática feridas, totalizando 12 

disciplinas. 

As disciplinas identificadas foram as seguintes: Patologia Geral; Nutrição e Dietética; 

Enfermagem na Atenção ao Paciente Crítico; Enfermagem Cirúrgica, Semiologia e 

Semiotécnica I, Semiologia e Semiotécnica II, Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e 

do Idoso I, Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso II e Enfermagem na 

Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente I, Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança 

e do Adolescente II, Estágio Supervisionado Curricular I e  Estágio Supervisionado Curricular 

II.  

Em relação aos Estágios Supervisionados Curriculares I e II, foi possível identificar 

conteúdos relacionados à temática feridas nos planos de curso destes. Os mesmo são 

disciplinas estritamente práticas, desenvolvidas na atenção básica e em hospitais, sob 

supervisão direta dos enfermeiros das unidades assistenciais e supervisão indireta dos 

professores, conforme o regulamento do Estágio Supervisionado Curricular do curso de 

graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (2004), em seu capítulo IV – 

Do processo de supervisão – em seu Art. 10: 

Art. 10.  A supervisão do estágio deverá ser exercida de acordo com as 

seguintes modalidades:  

I – Supervisão direta - consiste no processo contínuo de 

acompanhamento, orientação e avaliação das atividades desenvolvidas 

durante os estágios, realizadas pelo enfermeiro do serviço.  

II – Supervisão indireta - consiste no processo sistemático de 

acompanhamento, orientação e avaliação das atividades através de visitas 

sistemáticas realizadas pelo docente. 

Parágrafo Único - O aluno não poderá prestar assistência de enfermagem 

sem a supervisão do enfermeiro (supervisor direto) e do docente (supervisor 

indireto).  
 

Diante disso, esse fato impossibilitou a participação dessas disciplinas – Estágios 

Supervisionados I e II – na amostra da primeira etapa da pesquisa e, consequentemente, dos 

professores da mesma na segunda etapa da pesquisa, pois esses professores não acompanham 

diretamente os alunos realizando atividades de ensino que possam vir a abordar a temática 

feridas, já que um dos critérios de inclusão foi que os conteúdos identificados deveriam ser 

ministrados, pelos docentes, em aulas teóricas ou teórico-práticas, enfocando a temática em 
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questão. Diante do exposto e em obediência a um dos critérios de inclusão, a amostra da 

primeira etapa foi composta por 10 disciplinas.  

Já na segunda etapa, a população foi composta por todos os docentes responsáveis por 

ministrarem aulas sobre os conteúdos identificados nas disciplinas da primeira etapa, 

totalizando 37 professores. Nesta etapa, que envolveu os professores, os critérios de inclusão 

foram: os docentes deverão estar na ativa; estar há, pelo menos, um ano ensinando a disciplina 

foco da pesquisa; aceitar participar do estudo; e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Tendo como critério de exclusão ter participado direta ou indiretamente 

na construção desse estudo. 

Após a definição e a aplicação desses critérios a amostra compôs-se de 18 professores, 

pois 03 docentes estão afastados para o doutorado e 01 afastamento por licença médica, 02 

participaram diretamente da construção desse estudo e houve 13 recusas. Esse alto número de 

recusas se deveu ao fato de que ao entrar em contato com as professoras das disciplinas 

Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente I e II, a maioria informou que 

os conteúdos identificados que possuem relação, mesmo que indireta, com a temática em 

questão são ministrado na disciplina, porém não com enfoque na temática feridas, ou seja, ao 

ministrar esses conteúdos os professores não abordam essa temática.  

 

4.5 Análise dos Dados 

 

O material coletado na primeira etapa foi organizado e analisado, na busca de 

identificar conteúdos que abordam a temática feridas. Já o material da segunda etapa foi 

editado, transcrito na íntegra e codificado, para posterior análise que se deu a partir do 

enfoque no método qualitativo, com ênfase na Análise de Conteúdo de Bardin. Esta é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2006). 

Na análise de conteúdo, segundo Rocha e Deusdará (2005), a produção de sentido se 

refere a uma realidade dada a priori, ou seja, uma realidade preexistente que será descoberta 

após a entrevista. Tem, portanto, o objetivo de alcançar um significado profundo, um sentido 

estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto, que é explicitada a partir 

de uma análise das comunicações fornecida pela análise de conteúdo, tendo este certo rigor do 
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método como forma de não se perder na heterogeneidade de seu objeto. Não se pode esquecer 

que o pesquisador, nesse caso, é um ser imparcial, e a neutralidade se torna importante nessa 

abordagem, o que de certa forma a sustenta como ciência, afastando dos procedimentos de 

análise as marcas da subjetividade do pesquisador.  

O instrumento utilizado para a obtenção de respostas a serem analisadas por esse 

método é a “ferramenta capaz de retirar o véu de linguagem que encobre o que realmente se 

pretende descobrir. As perguntas são vistas como motivações para fazer emergir significações 

profundas, constituindo para estas um efeito de verdade” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005, p. 

312).  

Em relação aos procedimentos de análise das respostas obtidas, a mesma segue os 

preceitos concedidos e orientados por Bardin (2006), que aponta como pilares a fase da 

descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução e a interpretação. Inicialmente, 

o pesquisador deve fazer a transcrição das falas e, em seguida, realizar uma primeira leitura 

desses textos – leitura flutuante, a partir da qual o pesquisador pode criar hipóteses advindas 

das situações identificadas nas falas. Tais hipóteses podem ser derrubadas de acordo com o 

andamento da pesquisa, ou seja, nas etapas consecutivas, pois das hipóteses é que se realiza a 

categorização das falas. A partir do desmembramento do texto em unidades, são identificados 

os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação e, em seguida, realiza-se o seu 

reagrupamento em classes ou categorias. 

Após todos esses passos foi possível identificar as seguintes categorias: Trajetória 

acadêmica/profissional dos docentes; A relação pedagógica professor-aluno; Abordagens de 

ensino utilizadas ao ministrar os conteúdos relacionados à temática feridas; Estratégias 

utilizadas para o ensino da temática feridas; Técnicas de ensino utilizadas para motivar o 

estudo da temática feridas; Dificuldades no processo ensino-aprendizagem no contexto de 

ensino dos conteúdos que abordam a temática feridas. Cada uma dessas suscitou duas ou mais 

subcategorias, as quais serão abordadas e descritas na apresentação dos resultados. 
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4.6 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciência da Saúde, sob o protocolo de número 0134/11. O mesmo obedece às normas da 

Resolução nº 196/1996, do Ministério da Saúde (BRASIL, 1996) e a Resolução nº 311/2007 

do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2007) que trata do Código de Ética dos 

profissionais de Enfermagem. 

Garantiu-se à população, o esclarecimento acerca dos objetivos e dos procedimentos 

metodológicos do estudo, bem como da autonomia e liberdade de participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo ou dano algum ao participante, 

além de assegurar o direito ao anonimato dos participantes da pesquisa. O financiamento do 

estudo foi de total responsabilidade dos pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO   
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5.1 Análise dos planos de curso das disciplinas identificadas 
 

O instrumento utilizado na primeira etapa da pesquisa foi um formulário (APÊNDICE 

B), contendo itens referentes a: ementa, número de créditos, carga horária, objetivos, 

conteúdos, estratégias de ensino-aprendizagem, recursos didáticos, estratégias de avaliação e 

referências utilizadas. Porém, em um primeiro momento a análise se deteve apenas aos 

conteúdos dos planos de curso, por estes serem o nosso objeto de estudo nessa primeira etapa, 

na busca de tentar responder as questões norteadoras, bem como atender aos objetivos deste 

estudo. 

A coleta de dados, nesta fase, consistiu na extração direta dos elementos de interesse 

do estudo, dos planos de curso para o formulário. O material obtido mediante a realização 

desta etapa do estudo foi analisado na busca de identificação de conteúdos que abordam a 

temática feridas,  

O plano de curso é, segundo Sant’anna et al. (1995), um instrumento que serve de 

marco de referência às operações de ensino-aprendizagem desencadeadas durante o curso e 

cuja direção busca fins determinados. Acrescentando, Cianciarullo (2003) concebe o plano de 

curso como a necessária previsão global e sistemática das atividades a serem 

operacionalizadas pelos docentes e discentes envolvidos no contexto de uma disciplina, as 

quais devem apresentar-se consonantes com os objetivos educacionais, os pilares teóricos que 

norteiam o sistema educacional nacional. 

Sendo assim, foi possível identificar, no curso de graduação em Enfermagem 

(Bacharelado) da Universidade Federal da Paraíba, 10 disciplinas que abordam, de forma 

direta ou indireta, conteúdos referentes à temática feridas. Destas, 05 apresentam conteúdos 

que versam diretamente sobre a temática feridas (Patologia Geral; Semiologia e Semiotécnica 

II; Enfermagem na Atenção à Criança e ao Adolescente II; Enfermagem Cirúrgica; 

Enfermagem na Atenção ao Paciente Crítico)  e 05 contemplam conteúdos que não abordam 

diretamente a temática em questão (Semiologia e Semiotécnica I; Enfermagem na Atenção à 

Saúde do Adulto e do Idoso I e II; Enfermagem na Atenção à Criança e ao Adolescente I; 

Nutrição e Dietética).   

Dessa maneira, no ensino das diversas disciplinas do curso de enfermagem, os 

professores devem trabalhar os conteúdos buscando associá-los com os problemas 
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relacionados direta ou indiretamente com o evento de saúde. As lesões de pele acompanham 

todas as idades e fases da vida. Na infância a vulnerabilidade aos traumas advindos de quedas, 

acidentes com objetos perfuro-cortantes, cirurgias e doenças transmissíveis da infância são 

constantes. Da adolescência à fase adulta todos estão expostos aos aspectos abordados na 

infância e mais doenças que podem acarretar uma menor resistência às infecções ou que 

interfiram diretamente no processo de reparação tecidual. O idoso além dos traumas e doenças 

crônicas, ainda possui fisiologicamente alterações que dificultam o processo de cicatrização. 

Além da falta de mobilidade, nos adultos e nos idosos, que favorece significativamente o risco 

ao desenvolvimento de lesões. 

Todos esses aspectos, dentre outros, demonstram que em todas as fases da vida, seja 

no enfoque preventivo, ao dispensar cuidados para evitar o comprometimento do sistema 

tegumentar, ou mesmo o tratamento a nível domiciliar ou hospitalar, é que o “cuidar de 

lesões” não diz respeito exclusivamente a disciplinas que tratem de conteúdos teóricos 

específicos sobre essa temática.  

Os conteúdos, que abordam essa temática e que são trabalhados em algumas 

disciplinas, podem não estar inseridos de forma explícita na programação de várias 

disciplinas, mas eles devem estar inseridos nas ações desenvolvidas pelo enfermeiro na sua 

prática. Abaixo seguem as disciplinas identificadas e os respectivos conteúdos das mesmas 

que possuem relação com a temática feridas: 

Enfermagem na Atenção ao Paciente Crítico - Unidade III: Avaliação e tratamento 

do paciente em Situações de Trauma – 3.4 Queimaduras. 

As queimaduras são lesões frequentes em nosso meio. Embora a maior parte delas seja 

decorrente de pequenos acidentes domésticos, um número considerável de pacientes apresenta 

lesões de tal gravidade que põem em risco sua vida. É bom lembrar que as queimaduras 

graves não devem ser encaradas como lesões cutâneas, mas como trauma sistêmico, que 

produzem grande desequilíbrio hidroeletrolítico e hemodinâmico. Além disso, podem estar 

associadas a lesões em outros sistemas, como os traumas abdominais fechados, os traumas de 

extremidades e lesões inalatórias (PALHARES, 2003). 

Também é válido ressaltar que não existem apenas as queimaduras; ao se tratar sobre o 

tema “feridas” no paciente crítico, deve-se ter em mente que ainda é um grande desafio para a 

equipe de enfermagem realizar o cuidado desse paciente. Este contexto possibilita alguns 
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questionamentos acerca das estratégias a serem utilizadas pelo enfermeiro na identificação das 

necessidades e no planejamento da assistência ao paciente grave portador de feridas em 

diversas situações, como na urgência e emergência, traumas físicos, químicos e térmicos e 

também na unidade de terapia intensiva (UTI), local comum de se encontrar lesões, a exemplo 

das úlceras por pressão, que devem e podem ser prevenidas por uma boa assistência da 

enfermagem. 

A UTI é um ambiente cuja dinâmica impõe ações complexas que geram ansiedade 

tanto do doente como dos profissionais que ali desempenham suas atividades. Mesmo diante 

disso, há necessidade de identificar fatores positivos ou negativos que possam interferir no 

cuidado aos pacientes críticos, pois os mesmos são fortes candidatos a desenvolver lesões 

(SIQUEIRA, et al, 2006).  

Enfermagem Cirúrgica – Unidade II - Incisões Cirúrgicas, Noções sobre Infecções 

Relacionadas à Saúde; Unidade III - Princípio da Técnica Asséptica; Unidade V - Cuidados 

com feridas cirúrgicas e drenos. 

O enfermeiro tem total responsabilidade ao lidar com as necessidades de cuidado do 

paciente cirúrgico e, dentre estas, existe a necessidade de cuidar da ferida cirúrgica em si, que 

deve ser detectada, promovendo a higiene adequada do paciente e da sua ferida e impedindo a 

instalação complicações pós-operatórias, favorecendo uma recuperação rápida do paciente 

(BEDIN; RIBEIRO; BARRETO, 2004). 

É competência técnica e científica do enfermeiro a prestação de cuidados adequados 

ao paciente cirúrgico portador de lesão, seja ela cirúrgica ou não, cuidados tais como: verificar 

anormalidades no curativo (secreção e presença de sangramento), observar o funcionamento 

de sondas, drenos, cateteres, e conectá-los às extensões, realizar mudança de decúbito de 

acordo com a evolução clínica, promover movimentação ativa, passiva, deambulação 

precoces, se forem permitidas e houver condições físicas e a troca de curativos, sempre que 

necessário. Todos esses cuidados favorecem o processo de cicatrização e, como consequência, 

a recuperação do paciente (GALAN; ODA, 2003). 

Nutrição e Dietética - Unidade II - Avaliação nutricional: principais indicadores de 

avaliação nutricional, antropometria, parâmetros bioquímicos e inquéritos dietéticos; Unidade 

III – Conduta dietoterápica nas patologias: obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, 
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nefropatias e doenças do aparelho digestivo (diarréia, constipação, dispepsia, úlcera, gastrite, 

hepatite e cirrose). 

 A avaliação nutricional é um dos parâmetros a ser levado em consideração quando o 

paciente é portador de uma lesão, pois pacientes desnutridos ou com uma dieta não 

satisfatória dificultará o processo de cicatrização, sendo, portanto um fator sistêmico que 

influencia nesse processo.  

Temas abordados nessa disciplina como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, renais 

e gastrointestinais, são importantes no âmbito dos cuidados com feridas, pois esses tópicos 

funcionam como fatores sistêmicos que influenciam a cicatrização das lesões. 

Patologia Geral – Unidade I – 1. Agressão e agentes agressores – físicos, químicos, 

biológicos e radicais livres; 2. Inflamação Aguda e Reparação – agentes inflamatórios; 

componentes da resposta inflamatória aguda, mediação química; classificação, formas e tipos 

de inflamação; efeitos locais e sistêmicos; processo e reparação das inflamações – 

cicatrizações; Inflamação Crônica – conceito caracterização e formação de granuloma. 

Unidade II – 1. Degeneração e Necrose – Alterações regressivas da célula visíveis à 

microscopia óptica; Estudo das necroses – gangrena; Unidade III – 1. Distúrbios 

hemodinâmicas – Alterações locais da circulação sanguínea, Isquemia, hiperemia, trombose, 

embolia e infarto, Hemorragia e edema; Unidade IV – 1. Distúrbios do crescimento e da 

diferenciação celular – atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia. 

Ao analisar o plano de curso e ao destacar os conteúdos relevantes, foi possível 

perceber que a disciplina Patologia Geral apresenta uma quantidade considerável de 

conteúdos que abordam a temática feridas, tanto do ponto de vista morfológico quanto 

fisiológico e patológico. É, portanto, uma das disciplinas fundamentais para a compreensão e 

efetivação do ensino da temática em questão. 

A Patologia, como um dos componentes básicos do ensino, mostra-se como um divisor 

de águas, pois essa disciplina é fundamental para a formação dos profissionais de saúde à 

medida que serve como uma ponte entre as ciências básicas e a prática clínica. Além disso, 

serve também como uma referência importante para a pesquisa básica e experimental, pois 

uma das características da Patologia é a necessidade de reconhecer aspectos morfológicos 

tanto macro quanto microscópicos, permitindo avaliar, de forma detalhada, o processo de 
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agressão aos tecidos, sejam eles químicos, físicos ou orgânicos, até a completa regeneração ou 

cicatrização do mesmo (NEVES et al., 2008). 

Semiologia e Semiotécnica I - Unidade II – Princípios de Segurança Biológica. 1. 

Bioseguranca, Conceitos Básicos de Controle e Disseminação de Microorganismos; 2. 

Precauções Padrão para o trabalhador de enfermagem: Lavagem básica das mãos para os 

profissionais de saúde; Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); Métodos e 

procedimentos de assepsia e antissepsia. Unidade V – Investigação básica de Saúde – 2. 

Necessidade de nutrição 

Semiologia e Semiotécnica II - Unidade II – Atendimento das necessidades afetadas - 

2. Necessidade de Integridade Física - Prevenção de Úlcera de pressão (Inspeção da pele, 

identificação do risco, medidas de prevenção, Identificação da úlcera: localização e 

estadiamento), Tratamento de feridas – Curativos; 3. Necessidade de Hidratação e Nutricional 

– Controle de Ingestão e eliminação (Balanço Hídrico), Alimentação VO, sondagem gástrica, 

dieta por sonda nasogástrica e entérica. Unidade III – Higiene, conforto e estética – 2. Auto-

cuidado e assistência na Higiene Pessoal: banhos de aspersão e no leito, higiene pessoal (oral; 

dos cabelos; íntima; dos pés); 3. Atividade e mobilidade do paciente – Princípios da mecânica 

corporal para posicionamento, movimentação e transferência, prevenção de quedas e 

adaptações necessárias. 

As disciplinas de Semiologia e Semiotécnica I e II proporcionam, aos discentes, o 

desenvolvimento de habilidades técnicas por meio de aulas teórico-práticas necessárias à 

assistência de enfermagem e, particularmente, aquela voltada para o cuidar em feridas, ao 

abordar conteúdos que podem influenciar diretamente ou não no processo de cicatrização. 

Trabalham também conteúdos que permitem, ao aluno, realizar adequadamente o 

cuidar em lesões, a partir da forma correta de se fazer um curativo, como avaliar o balanço 

hídrico do paciente, permitindo assim avaliação da hidratação desse paciente, avaliar o estado 

nutricional e a correta lavagem das mãos, sendo estes fatores que podem interferir no processo 

de recuperação da integridade da pele e que são abordados no decorrer de ambas as 

disciplinas, permitindo ao aluno a aquisição de um bom conhecimento acerca do Cuidar em 

lesões. 

Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso I – Unidade I - Assistência 

de enfermagem ao adulto e idoso com Diabetes Melitus e Hipertensão Arterial; Assistência de 
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enfermagem ao idoso com dependência e ao cuidador familiar; Fatores de risco e prevenção 

de quedas no idoso. Unidade II - Introdução ao estudo das doenças transmissíveis: conceitos 

básicos, classificação, fatores determinantes e processo infeccioso.  

Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso II - Assistência de 

enfermagem ao adulto e idoso com problemas clínicos de saúde nos diferentes sistemas 

orgânicos, considerando a relação de gênero, etnia, classe social, conduta ética e aspectos 

gerontológicos (Respiratório; Cardiovascular; Digestório; Renal-urinário; Endócrino; 

Distúrbios oncológicos e Anemias). 

O envelhecer traz consigo a condição de dependência para o indivíduo tanto em 

relação ao cuidado próprio como em relação ao cuidado do ambiente em que vive e isso 

favorece a ocorrência de algumas doenças de base sistêmica como diabetes, hanseníase, 

osteoporose, entre outras, bem como a ocorrências de traumas decorrentes de quedas.  

Além disso, é evidente uma menor imunidade nesses pacientes e, como consequência, 

apresentam uma maior suscetibilidade às doenças transmissíveis, sendo possível perceber 

também uma maior desidratação da pele, e todos estes são fatores sistêmicos que levam à 

dificuldade da cicatrização das feridas quando presentes nesses pacientes. Cabe, à 

enfermagem, uma avaliação adequada na busca de identificar fatores tanto locais como 

sistêmicos, que possam levar ao surgimento de lesões ou que possam vir a dificultar a 

recuperação daquelas já existentes.  

Sendo assim, ao analisar os planos da disciplina de Enfermagem na Atenção à Saúde 

do Adulto e do Idoso I e II, foi possível identificar conteúdos que versam sobre o cuidado ao 

portador de lesões mesmo que indiretamente, mas que dão um suporte teórico para que o 

aluno, ao se deparar com um adulto/ idoso portador de lesões, possa instituir um cuidado 

adequado visando à recuperação desse indivíduo. 

Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente I – Unidade III – 

Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente: Imunização na infância e adolescência; 

Alimentação e orientação nutricional na infância e adolescência; Prevenção de acidentes mais 

comuns na infância e adolescência.  

Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente II – Unidade III -

Pediatria clínica e cirúrgica - Principais distúrbios clínicos que demandam hospitalização da 
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criança e do adolescente (DHE, respiratórios, gastrointestinais; nutricionais, Genito-urinários; 

Hematológicos; neurológicos cardiológicos). Pré e pós-operatório de cirurgia infantil. 

A criança e o adolescente podem apresentar agravos sistêmicos. Um grande exemplo 

deste podem ser os agravos respiratórios, que são abordados nessas disciplinas e que podem 

levar desde um distúrbio de alimentação a, até mesmo, uma desidratação. Tal desidratação 

também pode ser secundária a uma diarréia aguda que, dependendo da magnitude do 

problema, pode levar à perda da integridade da pele.  

O enfermeiro, ao lidar com a saúde da criança/ adolescente, deve atentar também para 

a questão das imunizações, para a higiene pessoal, para o estado nutricional dessa criança/ 

adolescente e as anemias, que podem levar a uma recorrência de doenças infecciosas, gerando 

um processo inflamatório influenciando, portanto, no processo de cicatrização das feridas.  

Outro conteúdo importante no qual a temática “feridas” pode ser abordada é a 

prevenção de acidentes na infância e adolescência, que podem levar a uma solução de 

continuidade, como quedas, queimaduras e intoxicações, devendo o enfermeiro orientar a 

família para manter as crianças longe de objetos com os quais possam cortar-se ou ferir-se. 

Cabe, aos profissionais de saúde e, em particular, aos de enfermagem, avaliar de forma a 

detectar agravos precocemente e instituir os tratamentos apropriados, principalmente aqueles 

agravos que possam vir a apresentar complicações, como a ocorrência de infecção em uma 

lesão já existente ou até mesmo o surgimento de novas lesões devido a distúrbios sistêmicos 

evitáveis e tratáveis (VERÍSSIMO; SIGAUD, 2001). 

A disciplina de Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente II 

permite também que os alunos possam assistir crianças em pós-operatório, crianças com 

dermatite de fralda, crianças/adolescente com problemas geniturinários como síndrome 

nefrótica e a Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA), nestes casos podendo abordar, na 

prática, os cuidados com a pele em decorrência do edema. Além dos cuidados com as crianças 

que usam cateter periférico ou acesso venoso profundo, enfatizando o cuidado com o curativo 

limpo, ou crianças que apresentam outra patologia com risco para lesão de pele. Assim, a 

temática feridas é abordada nessas disciplinas como um tema que perpassa a assistência, por 

apresentarem apenas conteúdos que a abordam de forma indireta. 
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5.2 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Os resultados foram categorizados e serão apresentados seguindo-se a disposição do 

roteiro utilizado na entrevista (APÊNDICE C). Inicialmente serão apresentados os dados 

referentes à caracterização dos participantes quanto à titulação, tempo de formação e de 

atuação no ensino de graduação, bem como sua experiência e o seu preparo pedagógico para o 

ensino. Na sequência serão apresentadas as respostas dos docentes às questões referentes ao 

ensino da temática feridas nas diversas disciplinas, à medida em que eles aparecem nas partes 

II e III do roteiro. 

Os depoimentos foram identificados com a letra D (Docente) seguida do número do 

docente. Dos 18 docentes entrevistados, apenas 01 docente era do sexo masculino. Optou-se 

por utilizar o termo docente no masculino na apresentação dos dados por ficar de acordo com 

a concordância nominal, pois em casos de gêneros diferentes prevalece o masculino (NETO; 

INFANTE, 2009; SABBAG, 2011). 

Participaram da pesquisa 18 docentes, com uma média de idade de 40 anos, variando 

de 29 anos a 61 anos. Todos com formação superior, sendo 15 docentes graduados em 

enfermagem, 01 em odontologia, 01 em farmácia e 01 em nutrição e 09 desses docentes 

possuem Licenciatura em Enfermagem como outro curso de graduação. 

O tempo de formação dos docentes variou de 07 a 35 anos, com uma média de 19 

anos. Verificou-se, portanto, que os docentes são profissionais com tempo considerável de 

formação, o que permitiu a cada um deles adquirir diversas vivências e experiências no 

decorrer da sua trajetória profissional. 

O tempo médio de atuação no ensino de graduação foi de 13,6 anos, sendo o mínimo 

de 03 anos e o máximo de 34 anos. Dos anos de atuação de ensino de graduação a média de 

tempo somente na UFPB foi de 10,5 anos, tendo como mínimo 03 anos e máximo 28 anos.  

 Quanto à titulação, todos possuem pós-graduação, sendo 15 especialistas, todos são 

mestres, 05 doutores – destes, somente 03 são enfermeiros – e, de todos os docentes 

entrevistados, apenas 01 possui pós-doutorado. 

 Foram entrevistados docentes das seguintes áreas de conhecimento, de acordo com a 

Res. CNE/CES n° 03, de 07/11/2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
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Curso de Graduação em Enfermagem (CNE, 2001): Ciências Biológicas e da Saúde 

(Patologia Geral); Ciências da Enfermagem - Fundamentos de Enfermagem (Semiologia e 

Semiotécnica I e II); - Assistência de Enfermagem (Enfermagem Cirúrgica; Enfermagem 

na Atenção ao Paciente Crítico; Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do 

Adolescente II; Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso I e II) e um dos 

Conteúdos Complementares Obrigatórios (Nutrição e Dietética), conforme a disponibilidade 

em participar do estudo.  

Quanto às disciplinas ministradas, todos os docentes entrevistados ministram pelo 

menos uma disciplina na graduação, distribuídas da seguinte forma: Semiologia e 

Semiotécnica I/II: 04 docentes; Enfermagem Cirúrgica: 03 docentes; Enfermagem na Atenção 

ao paciente crítico: 02 docentes; Nutrição e Dietética: 01 docente; Patologia Geral: 02 

docentes; Enfermagem na Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso I/II: 05 docentes e 

Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente II: 01 docente; 

 Ao analisar os resultados foi possível detectar que, apenas 09 docentes realizaram 

cursos de formação pedagógica, como cursos de aperfeiçoamento, capacitação ou preparação 

para o ensino. Esse fato foi evidenciado em algumas falas dos docentes durante a entrevista, 

falas estas que seguem abaixo. 

 

“Fiz em Belo Horizonte, em 79, um curso sobre Metodologia do Ensino 

Superior e Métodos e Técnicas de Pesquisa”. (D1) 

 

“Eu fiz a especialização do PROFAE, que era Educação em Saúde. Paguei a 

disciplina no mestrado de Metodologia do Ensino Superior e fiz um curso de 

Metodologia da Pesquisa.” (D2) 

 

“Eu fiz a especialização em Metodologias Ativas: mudanças na formação do 

ensino superior, pela FIOCRUZ agora em 2010”. (D6) 

 

“Eu fiz no ano passado [...] um curso de capacitação pedagógica onde a gente 

discutia a partir dos planos das disciplinas [...] as diversas abordagens da 

tradicional ás metodologias ativas [...] movimento a partir da Educação 

Permanente em Saúde, teve momento em que a gente trabalhava com o 

aprender SUS, onde a gente discutia o porquê? A gente está ensinando para 

quem? Para atender o quê? Que necessidade? [...] Eu tento me aperfeiçoar em 

técnicas pedagógicas, procuro me atualizar sempre”. (D7) 
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“Só cursos oferecidos pelas universidades. [...] Na pós tive a oportunidade de 

pagar algumas disciplinas como Metodologia do Ensino Superior, inclusive 

com um professor muito bom daqui, do Centro de Educação”. (D8) 

 

“Tenho sim, vários cursos que eu fiz aqui mesmo na UFPB e alguns na UFRN, 

que é onde eu lecionava antes. Olhe, eu fiz alguns cursos logo que eu ingressei 

na docência, isso em 1995, 1996 [...]”. (D10) 

 

“Fiz uma especialização na parte de formação pedagógica em saúde em 

2003”. (D15) 

 

“Eu fiz em 1998 uma especialização em Metodologia do Ensino Superior”. 

(D16) 

 

“Fiz uma especialização, que foi Formação Pedagógica para Área da Saúde e 

foi de 2005 pra 2006 e fiz também a especialização de Metodologia do Ensino 

Superior que foi em 2006 [...] a especialização sobre formação pedagógica, foi 

um curso muito bom apesar de ter sido à distância pela FIOCRUZ”. (D18) 

 

Alguns professores entrevistados, já possuíram outros vínculos enquanto docentes em 

Universidades Federais, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal Rural do Pernambuco 

(UFRPE), nelas tiveram a oportunidade de participar de cursos de formação pedagógica, não 

como cursos fechados com carga-horária pré-estabelecida, mas sim como uma política da 

própria universidade, de aprimoramento, aperfeiçoamento e “reciclagem” dos professores, 

para melhorar a qualidade do ensino e aumentar o rendimento escolar por parte dos alunos. 

Como demonstrado nos depoimentos abaixo. 

 

“Fiz um curso de atualização na época que estava em Salvador, que eles 

faziam uma coisa sistemática, não era um curso extra. Todo semestre os 

professores faziam atualização pedagógica. Eles chamavam atualização 

pedagógica. E aí a gente tinha, conteúdos, como trabalhar algumas 

metodologias problematizadoras, e algumas atualizações [...] Passei quatro 

anos como professora da UFBA [...] a universidade tinha esse programa de 

atualização docente e participava quem queria.” (D5) 

 

 “No Pernambuco quando eu estive lá, fiz curso de formação pedagógica 

ofertado pela universidade [...]”. (D8) 

 

“[...] na UFRN anualmente nós éramos levados a participar desses cursos de 

capacitação docente com professores da área pedagógica que vinham 

justamente ministrar para os professores técnicas de ensino, métodos de 
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incentivar os alunos, de procurar incentivá-los para a disciplina, tornar as 

aulas mais agradáveis e tudo mais. [...] sempre tivemos essa capacitação tanto 

UFRN[...]”.(D10) 

 

 

Um dos docentes mencionou que na Universidade Federal da Paraíba, essa política de 

atualização e formação pedagógica para os professores já vem sendo implementada 

anualmente a partir da realização de oficinas pedagógicas, que são espaços para o 

desenvolvimento de competências e habilidades para o ensino. É o que deixa claro a 

declaração a seguir: 

 

“[...] como nas oficinas pedagógicas aqui da UFPB, que começaram a ser 

implantadas anualmente, já inclusive no calendário escolar, a partir do ano 

passado. Já houve a oficina pedagógica de todos os cursos e já estão no 

calendário escolar as datas específicas para essas oficinas pedagógicas e 

todos os professores devem participar”. (D10) 

 

Também é perceptível, em algumas falas, que a sobrecarga de trabalho e as atribuições 

que a universidade e a própria condição do “ser professor” impõe, impede a busca pela 

atualização, seja referente à sua própria prática ou em relação à formação pedagógica, 

dificultando um melhor aperfeiçoamento dos professores e isso se refletirá, sem dúvida, na 

qualidade do ensino fornecido. Essa situação fica explícita na fala de dois docentes 

entrevistados, abaixo transcritas: 

 

“Eu iniciei um curso de especialização na área de educação, mas não dei 

continuidade. Parei após seis meses, desisti, pois estava sobrecarregada no 

período.” (D3) 

 

“[...] aqui eu comecei um curso, mas não pude continuar por conta do horário, 

que era no sábado o dia todo e por ter outras atribuições eu acabei deixando. 

Mas fiz na outra universidade onde eu estive.”. (D8) 

 

Já outros dois docentes, referiram não possuir cursos de atualização sobre a formação 

pedagógica, porém citaram a Licenciatura em Enfermagem, como algo que lhes deu um 

subsídio teórico e prático em relação ao ensino, para que pudesse ingressar na docência: 

 

“Não. A licenciatura ela é direcionada para uma formação pedagógica 

também. Que hoje é um complemento e vem sendo discutido se é um 
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complemento ou não da graduação. Mas, ela é um preparo para o ensino, para 

a graduação”. (D4) 

 

 “Não. Não possuo nenhum. Só a licenciatura que já dá um apoio para o 

ensino”. (D9) 

 

“Eu vejo a licenciatura como essa capacitação, pois me trouxe um subsídio 

teórico e prático para o ensino”. (D17) 

 

 

Deve-se ter em mente, que segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Enfermagem (CNE, 2001), cita que os cursos de Enfermagem devem possuir 

uma área de conhecimento denominada Ciências da Enfermagem e esta por sua vez possui 

uma sub-área – Ensino em Enfermagem, na qual deverão ser abordados os conteúdos 

pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura em 

Enfermagem. Sendo assim, a graduação em enfermagem deverá dar subsídio pedagógico para 

que o enfermeiro, ao sair da graduação, possa também, ser possuidor de um bom 

embasamento teórico para o ensino. 

 Quando questionados se possuíam algum curso de capacitação ou atualização sobre a 

temática feridas, somente 06 docentes afirmaram ter participado de cursos que abordavam 

essa temática, como mostrado nas falas abaixo. 

 

“Fiz um em Salvador, em 2008, porém não lembro quando, nem o nome e 

participei do I Curso de Capacitação em Feridas da UFPB, que foi em 2009”. 

(D1) 

 

“Fiz. Sempre participo quando tem alguma coisa, congressos e encontros 

relacionado á feridas. Aqui mesmo dado pelo DENC antes, quando tinha 

alguma atualização eu vinha, sempre participava. Sempre que tenho a 

oportunidade e eu posso, aí sempre vou participar, ou ministrando ou 

participando como ouvinte ou ajudando. (D2) 

 

“Eu fiz cursos, mas faz muito tempo em Recife, promovidos pela ABEn, mas já 

faz algum tempo. Eu acho que foi em 93, 94, não lembro bem”. (D6) 

 

“Fiz e já faz um tempo, não me lembro exatamente, foi em Recife [...] onde 

foram vários professores daqui, durante uma semana e ela abordava desde as 

concepções anatômicas, fisiológicas da pele, da ferida ou ostomia e os tipos. 

Foi bem na época em que estavam começando os curativos industrializados, 

então essa capacitação foi em cima exatamente desta discussão [...] e por duas 
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vezes de cursos rápidos por essa Enfermeira [...] que veio de São Paulo para o 

HU”. (D7) 

 

“Fiz um, mas já faz um bom tempo, que foi logo quando eu terminei a 

universidade, acho que foi em 2001, foi um curso de capacitação curto”. 

(D15) 

 

“Fiz cursos de curta duração em feridas, quando eu trabalhava na gestão e 

quando eu trabalhava em Saúde Pública. Eram sobre atualização em feridas, 

cursos para utilização de curativos novos, mais com representantes de 

laboratórios. Foi no ano de 2004 [...]”. (D18) 

 

 

Esse fato, de numa amostra de 18 docentes apenas 06 possuírem cursos de atualização 

em feridas, é preocupante, pois no Brasil as feridas acometem a população de uma forma 

geral, determinando um alto índice de pessoas com alterações na integridade da pele, o que 

constitui um sério problema de saúde pública que onera os gastos públicos, aumentando o 

período de internação e de invalidez, prejudicando a qualidade de vida de boa parte da 

população (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

Sendo assim, o profissional de enfermagem tem fundamental importância no cuidado 

ao portador de lesões ou que estão em risco de desenvolvê-las. Para tanto, faz-se necessário 

que esse profissional esteja preparado técnica e cientificamente, tanto para o enfermeiro que 

trabalha na área da saúde no cuidado direto a pacientes, quanto no caso dos professores, para 

ensinar sobre a temática feridas em aulas teóricas ou teórico-práticas, para que o aluno ao sair 

da graduação tenha esse conhecimento consolidado e possa dispensar os cuidados a uma 

ferida e ao seu portador da melhor maneira possível. 
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5.3 Trajetória acadêmica/profissional dos docentes 

 

Nessa categoria, após análise das entrevistas, foi possível delinear dois tipos de 

trajetórias profissionais, de acordo com as singularidades e com os diferentes perfis dos 

educadores. Diante disso, a opção de tornar-se professor foi revelada quando foi solicitado aos 

docentes falarem um pouco sobre a sua trajetória profissional, do ponto de vista pedagógico e 

o que os levou a serem docentes.  

A busca pela trajetória acadêmica/profissional dos professores nos permite analisar a 

formação dos mesmos, bem como o seu histórico profissional e até mesmo até que ponto esse 

docente está envolvido com a temática feridas, o que de certa forma influencia no ensino da 

temática em questão. 

 Em seguida, ao analisar as respostas a esse questionamento foi possível identificar as 

seguintes subcategorias: da graduação/pós-graduação à docência e da assistência à 

docência (Figura1). 

 

 

Figura 1: Subcategorias referentes à trajetória acadêmica/profissional dos docentes. 

 

Na primeira subcategoria, a trajetória para a docência é evidenciada a partir da 

graduação, pois a procura pelo mestrado e/ou pela licenciatura em enfermagem demonstra a 

tendência a carreira acadêmica, uma vez que estes cursos possuem aspectos relativos às ações 

de formação pedagógica, a partir de experiências de articulação teórico-prática, seja por meio 

do exercício da docência, pesquisas articuladas ao campo educacional, bem como a partir de 

programas de formação continuada como cursos de extensão ou grupos de estudos que se 

fundamentam na prática do ensino (FURTADO; PEREIRA; MOROSINI, 2009). 
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O mestrado e a licenciatura também trazem aos futuros docentes o aprendizado sobre 

os procedimentos técnicos e metodológicos para compreender e conduzir o processo de 

ensino-aprendizagem, potencializando suas habilidades pedagógicas e didáticas. Possibilita 

também a produção do conhecimento entre professores e alunos através da pesquisa, situação 

esta evidenciada atualmente, quando os mestres têm recebido mais capacitação para o 

desenvolvimento de pesquisas, do que incentivo ao preparo para exigências próprias da 

educação em nível superior (PIMENTEL; MOTA; KIMURA, 2007). 

Nesse grupo, um dos professores afirmou que o despertar para a carreira docente 

surgiu no curso de pós-graduação lato sensu, por influência de colegas de curso e de 

orientadores que o fizeram buscar o caminho para a docência. Outro docente referiu que desde 

a infância gostava de ensinar e já possuía um histórico no ensino, que acabou direcionando-o 

para essa área. Tivemos também um professor que citou a oportunidade de entrar no 

mestrado, logo após o término da graduação, como um direcionamento para a construção de 

um caminhar na área da docência. 

Ainda nesse grupo, dois professores evidenciaram a oportunidade de lidar com o 

ensino nos concursos para professor-substituto oferecidos pela universidade, o que lhes 

permitiu adquirir uma carga de conhecimento e de experiência na docência que os favoreceu 

ao realizarem, posteriormente, o concurso público para professor efetivo de uma universidade. 

Sendo assim, segue abaixo alguns dos depoimentos extraídos das entrevistas com os 

professores, que permitiu incluí-los na primeira trajetória. 

 

A trajetória: da graduação/pós-graduação à docência 

 

“Foi uma paixão, uma coisa que realmente quando eu conclui o curso, antes 

de concluir eu já estava ensinando ao auxiliar de enfermagem [...] fui 

convidada para lecionar na que hoje é a UEPB, e lá fui me aprofundando, fui 

cada vez mais buscando o aprendizado para me aperfeiçoar a cada dia e 

trazer novidades para a sala de aula, trazer coisas novas”. (D1) 

 

“Logo que eu me formei abriu vagas no mestrado e como eu gostava muito 

também da área do ensino, eu me direcionei e adentrei ao mestrado. [...] no 

mestrado surgiu a oportunidade de trabalhar numa faculdade privada [...] 

entrei como professora, ainda no meio do mestrado. Desde que eu tenho treze 

anos que eu ensino, eu sempre gostei muito da área, eu sempre me identifiquei. 

[...] isso tudo foi me influenciando”. (D3) 
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“Durante a especialização em 95, presenciei colegas ensinando e foi que 

começou a despertar o interesse. Até o término da graduação em 93, não 

existia nenhum interesse na questão da docência. De 96 a 98, foi meu primeiro 

vínculo, foi professor-substituto [...] Eu não tinha experiência na docência 

ainda, mas já era especialista [...]”. (D4) 

 

“Me graduei em 97, aí logo depois eu fiz o mestrado de 98 a 2000 e doutorado 

de 2000 a 2004. [...] Nesse intervalo enquanto eu fazia a pós-graduação eu 

pude ministrar aulas para a graduação a título de estágio. Aí foi o meu 

primeiro contato assim com o ensino mesmo [...] eu fui realmente despertando 

um interesse maior [...] também fui incentivado pela minha orientadora [...] 

ela dizia sempre que você entra na universidade, fundamentalmente, como 

professor, então é isso que você tem que exercer antes de tudo”. (D8) 

 

“Despertou na Licenciatura e aí foi quando eu vi que eu tinha aptidão e 

conseguia dominar a turma [...] eu vi que realmente eu tinha vocação para a 

docência. [...] Eu me formei em 95 e em 96 eu já entrei no mestrado [...] Assim 

que terminei o mestrado eu fui chamada para substituir uma colega que já 

ensinava na faculdade [...] Logo depois eu fiz o concurso para professor-

substituto aqui, em 2001, passei dois anos ensinando [...] e estou aqui 

efetivamente desde 2008. [...] Foi graduação, licenciatura, mestrado e aí a 

docência, mas sempre ligando uma coisa a outra [...]”. (D9) 

 

“[...] eu fui diretamente para o ensino, porque foi onde eu entrei nesse 

primeiro emprego, mas foi concomitante que eu procurei também um trabalho 

como enfermeira assistencial e não trabalhei por mais tempo lá, porque foi 

exatamente em 91, 92 eu vim para aqui, ai eu tive que deixar lá [...] desde 

criança que eu gostava de ensinar. Na adolescência eu já ganhava algum 

dinheiro ensinando crianças da minha rua [...] eu sempre gostei desse contato 

com o aluno”. (D12) 

 

“[...] desde a educação fundamental que eu já expresso esse desejo, esse gosto 

por lecionar [...] já dentro da graduação eu sempre admirava e vislumbrava a 

possibilidade de seguir a carreira docente [...] já pretendia de qualquer modo, 

independente de quanto tempo durasse, fazer o meu mestrado e ingressar na 

carreira docente. Assim que eu conclui a minha graduação saí distribuindo o 

meu currículo tanto para os hospitais, quanto para as instituições de ensino. Aí 

por felicidade fui chamada e entrei para dar assistência aos professores [...] 

Fiz o mestrado e conclui em 2007, ano em que eu me submeti ao concurso da 

universidade (UFPB) e graças a Deus fui admitida e estou até hoje lá”. (D13) 

 

Os relatos categorizados na primeira trajetória revelam que os docentes possuem a 

identidade e a aptidão pelo ensino, pois, como a maioria demonstra, o nteresse pela docência é 

algo intrínseco à personalidade daquele que pretende se dedicar ao ensino, e isso é muito 
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importante ao abordar a temática feridas, pois é preciso gostar daquilo que se faz ou isso será 

refletido nas suas ações enquanto profissional. Muitos relatos demonstraram que o desejo e a 

vontade daqueles que na sua trajetória escolheram “ser professor” emergiu quando ainda eram 

crianças e na vida adulta esse desejo e essa vontade foram concretizados a partir do empenho 

e da dedicação destes indivíduos na busca pela carreira docente. 

No segundo grupo, que é composto por boa parte dos sujeitos pesquisados, a trajetória 

aconteceu o inverso do primeiro grupo, ou seja, apesar de alguns discursos revelarem a 

vocação para a docência desde a graduação ou mesmo antes de entrar na universidade ao 

lecionarem em escolas de nível médio, esses professores iniciaram a sua vida profissional pela 

assistência, seja por opção inicial ou pelo fato de não dispor da oportunidade de entrar no 

mestrado ou na carreira docente, logo após sair da graduação.  

Essa segunda subcategoria identificada – da assistência à docência – revelou que 

alguns docentes se direcionaram para assistência porque se sentiam despreparados para 

atuarem na prática diária do serviço e buscaram, portanto, a assistência para adquirir mais 

experiência profissional, apesar de também gostarem da docência, pois desenvolviam, no 

próprio campo de trabalho, atividades que o levassem para o ensino, como cursos de 

aperfeiçoamento e treinamento para a sua equipe. Nesse grupo também, três professores 

relataram a oportunidade de lidar com o ensino nos concursos para professor-substituto 

oferecidos pela UFPB. 

Muitos desses professores categorizados na segunda trajetória identificada 

participaram, durante a sua formação, de programas acadêmicos ofertados pela universidade, 

pois na graduação o aluno dispõe de vários programas na área da pesquisa, da assistência e do 

ensino, tais como: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

Programa de Bolsa de Extensão (PROBEX) e a Monitoria, entre outros.  

A monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem, dentro das necessidades de 

formação acadêmica, que objetiva despertar no aluno o interesse pela carreira docente, a partir 

do envolvimento deste em atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da 

docência, promovendo a cooperação acadêmica entre discentes e docentes por meio da 

participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas dos 

cursos, auxiliando o professor nas realizações de trabalhos práticos e contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ensino (CONSEPE, 1996).  
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O monitor é considerado um agente do processo ensino-aprendizagem capaz de 

intensificar a relação professor-aluno-instituição. A monitoria engloba o ensino, a pesquisa e a 

extensão. O monitor poderá exercer atividades nesses três campos, desde que o ajudem a 

apropriar-se dos conhecimentos, e deverá ser estimulado a desenvolver atividades de pesquisa 

e a publicar trabalhos científicos, de preferência conjuntamente com o professor, e, assim, 

exercita o uso das ferramentas da metodologia científica, como a sistematização de dados e a 

argumentação para discussões (NATÁRIO, 2010). 

Diante disso, a monitoria tem como objetivo promover a vivência prática da docência, 

além do envolvimento mais direto no processo ensino-aprendizagem por parte do aluno e foi 

nessa perspectiva que alguns professores, apesar de atuarem inicialmente na assistência, 

tiveram a primeira experiência com o ensino ao serem monitores, iniciando assim o caminho 

para a docência, conforme revelam algumas falas. Sendo assim, segue abaixo alguns 

depoimentos extraídos das entrevistas com os professores, que permitiu incluí-los na segunda 

trajetória: 

 

A trajetória: da assistência à docência 

 

“Bem, desde a minha época de graduação, quando eu parti para a monitoria 

era porque eu tinha uma pretensão de estar na docência. Quando eu terminei, 

fiz o concurso para a residência na área de médico-cirúrgico [...] então foi 

uma oportunidade de adquirir mais prática, eram dois anos e eu passei um 

ano, eu não consegui terminar por conta do concurso aqui do HU. Desde 95 

que eu trabalhava [...] gostava da assistência, mas também da docência. 

Então, quando surgiu a oportunidade de fazer concurso para professor-

substituto aí eu fiz [...] Na assistência sempre que tinha oportunidade de 

realizar cursos e treinamentos com a equipe eu estava no meio, ou seja, eu me 

disponibilizava para tá contribuindo com a parte da clínica. Depois surgiu o 

concurso para cá, aí resolvi fazer e hoje sou docente”. (D2) 

 

“Bom, eu sempre gostei da parte de didática [...] comecei a me voltar mais 

para essa parte de lecionar [...] Aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer o 

concurso para aqui para universidade. Trabalhei na assistência de 84 até 91, 

aí depois comecei a lecionar também até 94. Eu lecionava e trabalhava na 

assistência. [...] Quando eu fiz o curso de enfermagem, eu fiz para atuar [...] 

Então, eu fiz o curso pensando em atuar como enfermeira”. (D5) 

 

“Bom, a ser docente primeiro porque eu sempre tive vontade de ensinar [...] 

Me formei em 85, fui fazer a habilitação em Médico-cirúrgico e em 86 surgiu a 
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oportunidade do concurso para a docência, passei no concurso em julho de 86 

e fui chamada em março de 87, mas no percurso de 85 a 87 eu trabalhei numa 

cidade do interior, na assistência, depois fui chamada e voltei para a 

universidade em 87 e ingressei como docente”. (D6) 

 

“[...] eu sempre tive vontade de ensinar. Eu me formei [...] já estava fazendo a 

licenciatura [...] tinha sido selecionada para a especialização [...] eu fiz o 

concurso quando eu estava terminando a especialização, mas eu demorei a ser 

chamada e nesse período eu trabalhei como enfermeira assistencial na 

Maternidade Frei Damião e como enfermeira no HU, mas na condição de 

voluntária. [...] aí depois fui chamada e fui para a docência”. (D7) 

 

“[...] sempre gostei de ensinar e antes mesmo de eu entrar na universidade 

[...] eu lecionava inglês em escolas públicas e em escolas particulares [...] foi 

uma coisa que sempre me atraiu, desde criança [...] fui durante um ano 

monitora [...] eu terminei a graduação e fui trabalhar na assistência pública 

[...] assim que eu tive a oportunidade eu pedi afastamento e passei na seleção 

do mestrado [...] depois que terminei o mestrado eu fui direto para o 

doutorado [...] E aí quando eu cheguei do doutorado foi que eu entrei na 

faculdade, já como doutora [...] a minha intenção sempre foi a docência”. 

(D10) 

 

“[...] durante a graduação eu me envolvi com atividades de monitoria, 

iniciação científica e estava diretamente envolvida no projeto de pesquisa [...] 

Então quando eu terminei a graduação eu já fiz a seleção para o mestrado [...] 

No final do mestrado, eu fiz um concurso para o hospital e comecei a 

trabalhar na área clínica e desde 2006 quando entrei no hospital eu fiquei 

trabalhando lá, então quando eu terminei o meu mestrado, no fim de 2007, 

teve um concurso aqui para a UFPB, para a docência [...]”. (D11) 

 

“Primeiro eu fiz o curso técnico de enfermagem em 1978 [...] eu fiz o 

vestibular para Enfermagem do superior e depois eu já ingressei no hospital 

trabalhando como técnica de enfermagem [...] então, quando eu já estava no 

penúltimo período do curso, eu passei a supervisionar o hospital que eu 

trabalhava [...] isso foram oito anos da minha vida profissional [...] depois eu 

fiz um concurso para docência aqui porque eu vim morar aqui e a partir de 

então me tornei professora”. (D14) 

 

“[...] quando eu terminei a graduação, fui direto trabalhar, fui direto para a 

assistência, fui assumir um serviço de pronto-atendimento no interior do 

Pernambuco [...] No período da graduação eu também fui monitora da 

disciplina de Enfermagem em Emergência e UTI, fiz a seleção para professor-

substituto em 2003, da disciplina de Emergência e UTI e aí em 2004, foi que eu 

entrei para lecionar na graduação em escola particular [...] Aí em 2006 eu fiz 

concurso para professor-substituto de novo na federal e passei e no final de 
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2007, abriu concurso para professor na UFPB e em março de 2008 a gente foi 

chamada”. (D15) 

 

“Sai da graduação já para trabalhar como enfermeira [...] Comecei a 

trabalhar em hospital privado em 86, quando foi em 95 eu recebi um convite 

da Santa Emília para acompanhar alunos lá na unidade que eu trabalhava [...] 

a diretora me chamou e eu fiz essa disciplina. Comecei com Enfermagem em 

UTI, aí desde então não parei mais de ensinar e aí foi quando eu entrei na 

UFPB tinha sido professora-substituta também na UFPB em 98. Fui monitora 

de uma disciplina da licenciatura, a disciplina de Didática [...] Eu participava 

sempre de treinamentos dentro das próprias instituições e aí eu sempre fazia 

treinamentos com o grupo de auxiliares e técnicos [...]”. (D16) 

 

“[...] eu terminei em 88 e trabalhei no HU de 88 a 91, como funcionária da 

Fundação José Américo, na assistência na UTI, passei um tempo lá e depois 

fui para a Clínica Médica, com carteira assinada e aí houve a oportunidade de 

fazer o concurso para ensinar ao técnico de enfermagem em 91, ai eu fiz [...] 

Passei 11 anos na escola técnica, eu fiz o mestrado e terminei em 2001 e logo 

no início de 2002, assim que eu terminei o mestrado abriu o concurso”. (D17) 

 

“Eu comecei dando aula particular com 15 anos de idade [...] entrei na 

faculdade para enfermagem, vim morar aqui em João Pessoa [...] fui monitora 

da disciplina que hoje sou professora [...] depois que eu concluí o curso eu fui 

trabalhar tanto na saúde pública quanto na assistência e depois tive a 

oportunidade de coordenar uma escola técnica, tanto eu coordenava como 

também era professora dessa Escola Técnica [...] decidi fazer Mestrado [...] 

quando surgiu a oportunidade eu fui convidada para ensinar na instituição 

privada [...] depois prestei seleção para a UFPB e fiquei”. (D18) 

 

Os professores deste grupo, em sua maioria, construíram trajetórias que permitiu a 

consolidação da prática assistencial, pois fizeram o curso de enfermagem para serem 

enfermeiros assistenciais, embora alguns já sentissem a vontade de lecionar antes mesmo de 

entrar na graduação ou de trabalhar na assistência. A prática assistencial permitiu aos docentes 

uma maior aproximação junto ao paciente, possibilitando àqueles uma maior vivência no que 

diz respeito a prestação de cuidados diretos a um portador de feridas ou em risco de 

desenvolvê-las, podendo o professor trazer as suas experiências para a sala de aula 

enriquecendo as discussões e o ensino acerca da temática feridass. 

Diante deste fato a construção das competências educacionais nesses profissionais, foi 

surgindo a partir da busca por um maior aperfeiçoamento, como fazer um mestrado ou até 

mesmo enquanto desenvolviam as suas atividades assistenciais, construindo esses 

conhecimentos acerca do ensino, conforme a necessidade de utilização dos mesmos na sua 
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prática diária, nas suas experiências e nos seus percursos formativos e profissionais 

(BARBOSA; CALIL, 2002). 
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5.4 A relação pedagógica professor-aluno 

 

Em todos os setores da atividade humana, são encontrados vestígios de relações 

humanas, seja na vida social e familiar seja no relacionamento comercial ou profissional e 

também no ensino (HOLTZ, 2008).  Sendo assim, é possível perceber que uma relação precisa 

de dois ou mais seres para que seja estabelecida e isso não seria diferente no ensino, 

necessitando, pois de ambas as partes para que essa relação seja construída, ou seja, precisa 

tanto do professor quanto do aluno e quando esta for fundamentada na figura dos dois, como 

seres iguais e que estão ali para aprender, irá se opor, portanto, à ideia da unilateralidade, que 

ainda é percebida na relação professor-aluno nos dias de hoje. Unilateralidade esta exposta e 

que pode ser compreendida na seguinte afirmação: 

A prática diária sinaliza a ocorrência de um ensino centrado na figura do 

professor, que detêm a autonomia do conhecimento, gerando estratégias 

repetitivas, geralmente com aulas expositivas, e conseqüentemente criando 

um fluxo unilateral de comunicação, dificultando o desenvolvimento do 

pensamento crítico por parte do aprendiz, que na maioria das vezes assimila 

o que lhe é imposto, sem muitos questionamentos (STACCIARINI; 

ESPERIDIÃO, 1999, p. 59). 

 

No estudo da relação pedagógica professor-aluno, quando se volta para a figura do 

professor, admite-se duas vertentes, uma que atribui à responsabilidade aos traços de 

personalidade/caráter do professor e outra às suas atitudes. A primeira se refere às formas 

naturais, constantes e espontâneas de reagir do indivíduo, frente às situações ou circunstâncias 

da vida, que certamente influenciam o seu comportamento. Já a segunda afirma que os seus 

atos influenciam na relação com o aluno. Pois, os alunos criam “pré-conceitos” e julgamentos 

a partir das atitudes observadas e não de uma percepção concreta da pessoa (NETO et al., 

2000). 

Segundo o mesmo autor, a sala de aula não é um lugar qualquer, onde se pode fazer o 

que bem quiser e o que bem entender ou onde se fala qualquer coisa, é um lugar especial e a 

relação entre o professor e o aluno é algo peculiar. A relação professor-aluno é um fenômeno 

específico, relevante e complexo não podendo ser reduzido a uma fria relação didática, nem 

comparada a uma relação humana calorosa.  

Uma boa relação pedagógica professor-aluno no contexto do ensino da temática 

feridas, assim como no contexto do ensino de uma forma geral permite um maior aprendizado 
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por parte do aluno, pois uma relação favorável possibilita à aquisição e troca de experiências, 

bem como o esclarecimento de dúvidas em relação a diferentes técnicas e novos 

conhecimentos, favorecendo a construção de um saber sólido. 

Diante disso e das falas dos professores foi possível identificar, nessa categoria, quatro 

subcategorias, conforme mostra a Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Subcategorias referentes à relação pedagógica professor-aluno. 

 

Na primeira subcategoria, os professores afirmaram que essa relação deve envolver o 

sentimento de respeito mútuo, que favoreça a construção de uma saber sólido e de um 

conhecimento duradouro, afinal se quisermos educar para a aceitação e o respeito de si 

mesmo, devemos aceitar e respeitar o outro (MATURANA, 1999). Algumas falas evidenciam 

essa questão do respeito, como algo que favorece e permite que se estabeleça uma boa relação 

pedagógica professor-aluno. Seguem abaixo: 

 

“[...] sempre procuro dizer para eles que apesar de ser a professora, mas a 

nossa relação durante o semestre, procurar ser uma relação amiga. Tendo o 

respeito, lógico. [...] então do jeito que eu respeito eles como alunos, eles tem 

que me respeitar como professora. [...] A gente procura dentro do possível [...] 

ter uma relação amigável, boa tanto para o professor quanto para o aluno”. 

(D2) 

 

“[...] Tenho percebido e eu tenho tentado, claro que preservando o respeito, 

flexibilizar, deixar o aluno mais à vontade, assim no tratamento, na questão da 

relação [...]”. (D4)  

 

 “Eu acho que a palavra chave disso daí é o respeito. Eu respeito o aluno 

enquanto aluno, mas quero que o aluno me respeite enquanto professora”. 

(D5) 
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“[...] Eu sempre procurei fazer o diálogo, manter o respeito e nunca tive 

dificuldade pedagógica. [...] ou tem muita paciência e muito jogo de cintura ou 

não existe nem relação”. (D7) 

 

“[...] eu me considero uma professora que dá espaço para o aluno falar [...] eu 

gosto de trazer o aluno para perto de mim. [...] eu respeito o aluno e procuro 

identificar aqueles que não se sentem bem na disciplina [...] porque me 

interessa saber qual o interesse dos alunos. [...] eu procuro levar da melhor 

forma possível essa relação, com respeito [...]”. (D12) 

 

Ainda, como em tempos remotos, a relação professor-aluno tende a ser reduzida à 

influência e atuação do professor sobre o aluno. No entanto, ela é uma via de mão dupla: 

inclui a ação e influência do professor sobre o aluno e deste sobre o professor. A ação do 

professor desperta a reação dos alunos que, por sua vez, influenciam o professor e 

desencadeiam nele determinada conduta para com a turma ou em relação a cada aluno em 

particular, ou seja, isso mostra que o contexto em que o professor é o “detentor do saber” 

necessita de mudanças, afinal o aluno também tem algo a ensinar e este talvez seja um dos 

grandes desafios para os docentes (NETO et al., 2000). 

Desafio este que deve ser encarado como uma possibilidade de mudança em que a 

busca, o diálogo e a humildade, por parte do professor, de enxergar-se e agir apenas como um 

instrumento para a facilitação do ensino, possa estimular a capacidade reflexiva e a 

construção de uma visão plural do conhecimento junto ao aluno. É preciso considerar o 

sujeito concreto, contextualizado no tempo e no espaço – professor e aluno – atuantes no 

cenário educativo, que pensam, sentem e criam (PANIZZI, 2004). 

Sendo assim, na segunda subcategoria podemos identificar nas falas a ocorrência de 

uma relação democrática, em que o professor passa a ser um facilitador do processo de 

aprendizagem. Nessa situação, o docente não está limitado apenas a transmitir 

conhecimentos, mas busca auxiliar os educandos a aprender a viver como indivíduos em 

processo de transformação. O educando é instigado a buscar o seu próprio conhecimento, 

consciente de sua constante transformação (ROGERS, 1983).  

O facilitador se reconhece como um material de apoio humano para o educando. 

Enquanto um bom professor é um estrategista da educação, ele usa o seu tempo planejando o 

currículo escolar e suas aulas. O facilitador cria condições de interação pessoal com os 

educandos, prepara o ambiente psicologicamente, deixando-o favorável para recebê-los, 
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instiga a curiosidade, que é inerente ao ser humano, para promover a aprendizagem 

significativa (AZEVEDO, 2006).  

Essa relação democrática professor-aluno na qual o professor se reconhece como 

aquele que mostrará o caminho, sendo o facilitador do processo ensino-aprendizagem, fica 

evidente em algumas falas, que seguem abaixo. 

 

“Eu me vejo mais como uma facilitadora, eu procuro ouvir [...] Na medida do 

possível é uma relação democrática, nunca fui de impor as coisas, não é o meu 

perfil [...] eu tenho certa acessibilidade aos estudantes [...] eu tenho uma 

facilidade de ver o outro, assim, como ser humano mesmo com os problemas 

[...].” (D7) 

 

“Eu vejo que o papel do professor é um papel muito mais de orientador, de 

direcionador de conhecimentos, do que apenas um transmissor de 

conhecimentos. [...] o importante de ser professor é isso, que muito mais que 

ser um professor a gente sempre acaba sendo aluno também, ou seja, 

aprendendo junto com o aluno”. (D10) 

 

Algumas falas que seguem deixam claro que a relação professor-aluno se dá de uma 

forma mais igualitária, afinal o aluno também é uma pessoa e isso faz com que, de certa 

forma, o professor desça do “pedestal” no qual o colocam e se iguale aos seus alunos, 

construindo e mantendo uma relação mais horizontal.  

A sala de aula constitui-se de um espaço essencialmente educativo, cuja função 

principal é a de mediar o conhecimento, possibilitando ao educando o acesso e a construção 

do saber. Essa função está atrelada às relações, pois a transmissão do conhecimento se dá na 

interação entre pessoas. Assim, nas relações ali estabelecidas, dentre elas a de professor/aluno, 

o afeto está presente e um dos componentes essenciais para que esta relação seja significativa 

e represente uma parceria no processo ensino-aprendizagem, é o diálogo (PIANIZZI, 2004). 

Então, a terceira subcategoria mostra, a partir das falas dos professores, que é através 

do diálogo que a relação professor-aluno deixa de ser uma concessão, e passa a ser uma 

relação horizontal, eliminando as diferenças entre aquele e este. Essa horizontalidade foi 

citada por alguns docentes ao falarem dessa relação pedagógica professor-aluno, como mostra 

os trechos abaixo. 

 

“Eu chego na sala, peço para todo mundo fazer um círculo junto a mim pra 

discutirmos, para debatermos [...] eu procuro ter uma relação, assim, o mais 
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aberta possível com o aluno, mas o que me interessa no aluno não é o 

resultado final de uma prova é o interesse dele em aprender o conteúdo, em 

mostrar que absorveu o conteúdo aprendido e sabe aplicar aquele conteúdo”. 

(D3)  
 

“Eu me vejo com uma relação bem mais horizontal [...]”. (D5) 

 

 “Da minha parte é uma relação mais horizontal, eles tem total liberdade de 

tirar dúvidas por mais simples que sejam em qualquer momento mesmo que 

não seja em horário de aula eles podem me procurar”. (D9) 

 

“[...] nas atividades teórico-práticas, onde a gente vai trabalhar com vistas às 

necessidades que surgem ali dos pacientes, em tempo real nós abordamos o 

conteúdo feridas. E aí essa abordagem é na perspectiva do aprendizado 

significativo [...] a nossa proposta é essa, é de construir o conhecimento 

coletivamente”. Então, é uma forma também de quebrar um pouco essa 

questão expositiva, porque ainda é verticalizada na medida em que eu trago o 

conteúdo e o objetivo prontos para os alunos [...]”. (D13) 

 

“Na verdade essa relação pedagógica ela acontece muito em decorrência da 

minha vivência no serviço. A gente tem tentado fazer o ensino mais 

horizontalizado [...]”. (D15) 

 

“Eu procuro me aproximar muito do aluno, principalmente na atividade 

prática [...] uma relação mais aberta, de igualdade, discutindo, mostrando o 

que deve ser feito, o que não deve, mostrando o correto e o que se faz na 

prática [...]”. (D16) 

 

“[...] enquanto professora eu procuro perceber o estudante como uma pessoa 

que tem saber e esses saberes precisam ser respeitados e eles precisam vir à 

tona.  [...] Essa abordagem, ela é horizontalizada onde não há o autoritarismo 

do professor em relação ao estudante”. (D17) 

 

 “Essa relação com o aluno ela é mais horizontal, porque a gente trabalha em 

cima de um assunto que o aluno está com interesse [...] então em cima do que 

eles vão vendo a gente vai trazendo e vai discutindo de maneira horizontal 

mesmo e não vertical”. (D18) 

 

O primeiro discurso acima (D3), demonstra a utilização de uma intervenção educativa 

alternativa, que seria o “círculo de debates”, facilitando a aproximação do professor ao aluno, 

dando a ideia de igualdade entre aquele e este, pois o professor também estará inserido nesse 

círculo, mantendo uma relação horizontalizada com os seus alunos. 

Os círculos de debate representam uma oportunidade valiosa para os alunos 

desenvolverem, de forma proativa e não ameaçadora, sua capacidade de relacionamento 
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interpessoal positivo e confiança em ambientes sociais. Uma intervenção educativa como essa 

pode ajudar a desenvolver conhecimentos e habilidades, em que os alunos têm a oportunidade 

de exprimir suas opiniões e ouvir outros pontos de vistas através de discussões e troca de 

idéias. A aprendizagem é tida como um processo socialmente construído, daí a relevância de 

atividades desenvolvidas em grupo. Nesse tipo de intervenção não existe a hierarquia e 

trabalha-se em cooperação para desenvolver, sobretudo, autoconhecimento e autoconsciência, 

mantendo a discussão mais em um nível de igualdade e horizontal, entre o professor e o aluno 

(RODRIGUES, 2010). 

Um dos professores citados acima (D13), apesar de reconhecer que a sua relação com 

os alunos ainda é verticalizada, mostra em sua fala que vem tentando quebrar com esse 

paradigma, a partir da utilização de estratégias metodológicas que permitam a construção do 

conhecimento de forma mais significativa e mais horizontal. 

Em contrapartida à contextualização anterior, a quarta subcategoria mostra que outros 

docentes ainda possuem uma visão bem positivista e tradicional quanto ao modo de ensinar, 

caracterizada por uma relação pedagógica professor-aluno antidialógica, conservadora e mais 

verticalizada. Sobre esta abordagem de ensino, Freire (2006) afirma que, os educandos 

alcançam uma aprendizagem mecânica e tecnicista, sendo ignorada a construção do 

conhecimento próprio, a partir do momento em que o professor mantém o rigor exagerado, a 

exigência e a autoridade em sala de aula, caracterizando a abordagem tradicional do ensino e 

tolhendo a busca pelo conhecimento significativo e construtivista, no qual o aluno seria o 

centro do saber. 

A situação a ser apresentada a seguir vai de encontro ao que é proposto pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2001) e consequentemente pelo Projeto Pedagógico 

do Curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba UFPB (2007). Resultando em 

uma relação professor-aluno deficitária, decorrente de uma prática pedagógica verticalizada e 

com conflitos, na qual o educador escolhe o que e como transmitir, desconhecendo a visão de 

mundo dos que vão receber. Estes, por sua vez, passam a ser sujeitos passivos no processo 

ensino-aprendizagem, quando inclusos nesse modelo tradicional de verticalização do ensino 

(SERRANO, 2008). Apesar dessa situação, os professores ainda consideram que possuem 

uma boa relação com os alunos, como mostram os trechos a seguir: 
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“[...] eu acredito que seja uma ótima relação [...] procuro querer que o aluno 

me acompanhe, que ele seja o meu seguidor e na realidade, muitas vezes, ele 

não tem aquele interesse, naquela temática, que eu tenho. Às vezes, se torna 

um certo conflito [...]”. (D1) 

 

“A nossa formação acadêmica ela foi muito conservadora e verticalizada [...] 

Ela ainda é, na área da saúde, muito conservadora – professor-aluno, aluno-

professor – não dá para misturar. Não dá para misturar assim, a autoridade, 

não a autoridade de ser ditador [...].” (D4) 

 

“A minha relação com o aluno, na realidade, é uma relação que considero 

uma relação boa. Para alguns eu sou muito exigente, para outros eu sou 

autoritária [...] como é uma disciplina muito técnica, a gente tem que está o 

tempo todo exigindo do aluno, para que o aluno faça as coisas com um certo 

rigor e um certo cuidado”. (D6) 

 

“Assim em termos de ser um professor maleável, não um professor digamos 

que facilita tudo, mas que exige na medida certa. Então, tem sido uma relação 

boa [...]”. (D8) 

 

“[...] eu acho que fica essa relação mais verticalizada mesmo, porque assim, o 

contato que a gente tem com o curso é nessa disciplina, então é um contato 

pequeno na verdade, onde a gente conhece os alunos durante aquele período 

[...]”. (D11) 

 

“Isso envolve uma autopercepção de si e do que você faz. Na verdade existe 

uma relação de poder, que a gente sabe, implícita no ensinar. [...] nessa 

relação de ensino a gente sempre teve um cuidado com isso, da aproximação, e 

eu acho que essa relação não teve uma interferência no processo de ensino-

aprendizagem não, essa relação, essa verticalização da relação não interfere 

no processo de ensino”. (D14) 
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5.5 Abordagens de ensino utilizadas ao ministrar os conteúdos relacionados à temática 

feridas 

 

O art. 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais (CNE, 2001), afirma que o Curso de 

Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, construído coletivamente, 

centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como 

facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  Este projeto pedagógico deverá 

buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão/assistência.  

Sendo assim, a resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001, deixa claro que 

as abordagens de ensino a serem adotadas devem ter como centro do aprendizado o estudante, 

ou seja, devem ser utilizadas abordagens que visem metodologias ativas, nas quais o 

acadêmico deixa de ser apenas um coadjuvante e passa a ser o protagonista do processo 

ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, deixando de ser o aluno – “aquele sem luz” – e 

surge como alguém que, apesar de imaturo e muitas vezes frágil e inseguro também tem algo 

a ensinar e a compartilhar. 

Diferentemente dos modelos tradicionais, na utilização de uma abordagem mais ativa 

o alvo, ou seja, o ”centro” propriamente dito, é a pessoa do aluno, envolvendo seus 

sentimentos, desejos e realizações. O objetivo é que o aluno adquira um papel ativo, de 

intervenção no seu próprio processo de aprendizagem, o que significa que a aprendizagem 

deixa de estar centrada no professor, para passar a estar centrada no aluno (CAPELO, 2000). 

Embora o Projeto Pedagógico do curso (UFPB, 2007) determine que as metodologias 

de ensino a serem utilizadas devem estimular o estudante a refletir sobre a realidade social e 

sobre o seu cotidiano, o que também é notório na estrutura educacional das universidades e 

faculdades que se vê atualmente, na prática ainda é diferente. É perceptível que a abordagem 

tradicional ainda é a base do ensino, afinal a mesma possui um histórico que nos remete a um 

passado distante, algo em torno de cinco séculos e a maioria das suas características 

permaneceram quase inalteradas ao longo dos anos.  

O que acontece na realidade é que o ensino, seja ele em relação à temática feridas ou 

não, ainda é “magistrocêntrico”, ou seja, o mestre, o professor detém o saber e a autoridade, 

dirigindo o processo de aprendizagem e servindo como modelo para o educando. O aluno é 

sujeito passivo, receptor da tradição transmitida. O conteúdo visa à aquisição do 
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conhecimento, depositado no aluno. Tudo isso tornou a transmissão do conhecimento 

abstrata, enfatizando o verbalismo, a aula expositiva, distanciando o conteúdo dos problemas 

reais e do dia-a-dia (RAMOS, 2011). 

O mesmo autor afirma ainda que, os educandos, quando submetidos a horários e 

currículos rígidos, são considerados um bloco único e homogêneo, eliminando a preocupação 

com as diferenças individuais, estimulando o individualismo e a competição através das 

provas como instrumento central. As avaliações acabam funcionando como prêmio e punição, 

compondo um sistema classificatório que ajuda a hierarquizar a sociedade conforme o 

desempenho escolar. Para que estes objetivos sejam atingidos, o ensino foi institucionalizado, 

fazendo surgir à necessidade de hierarquia e vigilância, compondo normas que garantem a 

submissão e obediência do educando. 

Neste sentido, a abordagem tradicional, como afirma Santos (2005), é a prática 

educativa caracterizada pela transmissão dos conhecimentos acumulados pela humanidade ao 

longo dos tempos, e essa transmissão cabe ao professor em situações de sala de aula, agindo 

independente dos interesses dos alunos em relação aos conteúdos das disciplinas. 

Para Mizukami (1986, p.17), essa transmissão de conhecimento de forma bem 

verticalizada, por parte do professor, é considerada “catequética e unificadora da escola”; 

envolve “programas minuciosos, rígidos e coercitivos”. Assim, o ensino tradicional utiliza o 

conhecimento como um produto, o aluno como um depositário e a escola deve ser o local 

ideal para a transmissão desses conhecimentos que foram selecionados e elaborados por 

outros (SANTOS, 2005). 

Bordenave foi um dos autores que, assim como Mizukami, fez alusões acerca dessa 

abordagem tradicional para o ensino, nomeando-a como “pedagogia da transmissão” como 

fica explícito na citação a seguir:  

Assim, se a opção pedagógica valoriza sobretudo os conteúdos educativos, 

isto é, os conhecimentos e valores a serem transmitidos, isto caracterizaria 

um tipo de educação tradicional que chamaremos pedagogia da transmissão 

... forma alunos passivos, produz cidadãos obedientes e prepara o terreno 

para o ditador paternalista. A sociedade é marcada pelo individualismo, e 

não pela solidariedade (BORDENAVE, 1984, p. 41). 

 

Já Libâneo, diante dessa abordagem tradicional, afirma que: “Os conteúdos, os 

procedimentos didáticos a relação professor-aluno não tem nenhuma relação com o cotidiano 

do aluno e muito menos com as realidades sociais” (LIBÂNEO, 1982, p. 12-13). 
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Outro autor que fez referência ao ensino tradicional foi Saviani (1984, p.9), ao afirmar 

que: “a escola surge como antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar o 

problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente”.  

Essa explanação sobre a abordagem tradicional do ensino, seus conceitos e suas 

características, permite compreender e aceitar que o tradicionalismo ainda está na base das 

discussões e da prática do ensino, mesmo diante do que se propõe atualmente, no contexto do 

ensino, que é trabalhar na perspectiva de buscar sempre o desenvolvimento das 

potencialidades da pessoa, do aluno, pois cada ser é único e capaz de se desenvolver de forma 

autônoma, desde que lhe sejam proporcionadas condições para que isso ocorra (ROGERS, 

1983).  

Diante do exposto e da análise das falas dos docentes foi possível identificar três 

subcategorias, como mostrado na figura 3 que segue: 

 

 

Figura 3: Subcategorias referentes às abordagens de ensino utilizadas  

ao ministrar os conteúdos relacionados à temática feridas. 

 

Na primeira subcategoria, que versa sobre a utilização da abordagem tradicional, foi 

possível perceber que alguns docentes ainda trabalham na perspectiva positivista e tradicional 

da “educação bancária”, como dizia Paulo Freire. Sendo assim, o ensino tradicional ainda está 

muito presente ao abordar os conteúdos em sala de aula, inclusive aqueles que se referem à 

temática feridas, como fica claro nas falas dos docentes, que seguem abaixo. 

 

“Bom, eu coloco a parte de avaliação, de cicatrização da ferida, pele e tipos 

de pele. De uma forma mais tradicional, bem tradicional mesmo. [...]”. (D1) 

 



87 

 

 

“Nos últimos anos, foi uma abordagem mais tradicional, mais expositiva [...] 

Porque quando se divide a disciplina com outros professores, a gente tem que 

respeitar a opinião e o que eles querem fazer também. [...] A gente tinha que 

dar conta, o conteúdo programático era feito em conjunto e tínhamos que 

cumprir com aquilo que se propunha no conteúdo. Então, não dava para 

trabalhar com ferida de uma forma mais extensa”. (D5) 

 

“Ainda é um pouco tradicional, a gente faz toda uma abordagem da anatomia 

e fisiologia de pele, dos sistemas linfático, muscular, fala das úlceras por 

pressão, fala das diversas feridas de acordo com a classificação [...]”. (D7) 

 

“As minhas aulas são, principalmente, expositivas. [...] Eu costumo sempre 

desenhar no quadro com o giz mesmo [...] Sempre comento oralmente ou 

procuro fazer algum rascunho, algum desenho mesmo para que eles não se 

dispersem na aula”.  (D10) 

 

 “Aula expositiva, com o método mais tradicional, [...] a base é a exposição 

dos conteúdos, a aula pelo meio mais tradicional”. (D11) 

 

“A gente trata as feridas dentro da disciplina, como um assunto transversal 

que vem permeando os conteúdos á medida que vão surgindo e a abordagem é 

mais tradicional, na aula é mais tradicional”. (D14) 

 

O trabalho em equipe deve ser realizado com objetividade, clareza e coerência. Os 

professores estabelecem objetivos a serem alcançados na disciplina, ao mesmo tempo em que 

devem definir conjuntamente com os alunos a abordagem ou as abordagens e estratégias de 

ensino a serem adotadas para o alcance dos objetivos ou metas propostas. Observamos em um 

dos depoimentos acima (D5), uma prática docente que está na contramão do modelo proposto 

pelo projeto pedagógico do curso.  

Diante do exposto, faz-se necessária uma ação conjunta de professores e alunos com o 

intuito de explorar novas possibilidades no contexto instituído de uma disciplina, pois esse 

discurso reflete a realidade, demonstrando conflitos e contradições de uma educação 

tecnicista, voltada ao cumprimento de conteúdos. Afinal, como afirma Rodrigues (2010, p. 

149), “práticas de ensino que utilizam metodologias tradicionais podem subestimar ou ignorar 

características, habilidades e interesses individuais, o que exacerba dificuldades existentes ou 

dá origem a novos problemas”. 

Essa situação torna possível a reflexão de que existe a necessidade premente de buscar 

formas efetivas de mudanças no processo ensino-aprendizagem, a partir da adoção de 

abordagens mais ativas no ensino universitário. Permite, ainda, vislumbrar a possibilidade da 
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utilização de uma metodologia inovadora e horizontal, abandonando o que é visto hoje, que 

trata tudo de uma maneira sistemática, visando apenas o cumprimento de conteúdos e carga-

horária. 

Nessa perspectiva, e apesar de reconhecerem que a abordagem tradicional ainda 

está muito presente, na segunda subcategoria foi possível identificar nas falas de alguns 

docentes a busca pelo diferente, pela mudança na forma de ensinar e de lidar com os 

estudantes na sala de aula, para se adequar à nova proposta de abordagem para o ensino, após 

a reforma curricular realizada em 2007. Eles evidenciam, também, que é uma tarefa difícil 

tentar mudar anos de história, na busca pelo novo, como fica claro nas declarações abaixo. 

 

“A gente usa uma apresentação teórica [...] Eu acho que é ainda uma 

abordagem tradicional, porque ela é muito teórica [...] Mas assim, eu tenho 

tentado modificar, flexibilizar [...] hoje temos as metodologias ativas, elas têm 

proposto isso, você mudar sua postura [...] a gente sabe que não é fácil, 

algumas questões a gente tem que manter [...] dentro das possibilidades a 

gente vem tentando. [...] não está sendo fácil não”. (D4) 

 

“Comecei pelo tradicional, só apresentação tipo aula expositiva das lesões, 

processo de cura por primeira intenção, segunda intenção, os casos em que 

acontecem, os tipos de feridas e daí procurei inovar um pouquinho mostrando 

vídeos. [...] aos poucos venho tentando mudar a metodologia, a abordagem e 

pelo que eu tenho percebido ter surtido efeito [...]”. (D8) 

 

“Eu procuro a cada semestre modificar e dependendo da turma também faço 

modificação, porque tem turma que obrigatoriamente a gente tem que dar aula 

totalmente teórica, expositiva, porque vem com deficiências anteriores [...] 

mas, a gente sempre programa fazer uma aula mais dinâmica”. (D9) 

 

“A exposição teórica numa abordagem mais tradicional, mais tradicional eu 

digo assim, porque o professor ele não assume uma abordagem 100%, ele 

mescla. Então, nós procuramos mesclar, modificar e se você perguntar qual a 

que predomina eu não sei lhe dizer se é a tradicional [...]”. (D12) 

 

 “A abordagem tradicional, na verdade, ela está na base de todo ensino, na 

minha realidade atual que é a Universidade Federal da Paraíba, assim como é 

em todas. Na verdade nós enquanto docentes estamos esforçadas em mudar e  

mesclar um pouco dessa abordagem tradicional com a perspectiva 

construtivista [...]”. (D13) 

 

Alguns professores que já perceberam a mudança em si parecem ter maior habilidade 

para interagir, para sentir as expectativas dos estudantes para com o processo de aprender, 
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vendo-os como sujeitos de conhecimento e de possibilidades infinitas. Os docentes precisam 

repensar as rotinas tradicionais que vêm se perpetuando ao longo da história, pois elas vêm 

justamente para dar conforto ao ser humano que aspira por repetição por dispensar 

questionamentos e redundar em uma prática não reflexiva, que não pede ajustes ou inovações 

(PEREIRA; TAVARES, 2010). 

Diante disso, a terceira subcategoria, que versa sobre a utilização de abordagens 

problematizadoras, mostra que muitos docentes já estão à frente dos demais e buscam realizar 

aquilo que o projeto pedagógico do curso orienta, que é utilização de estratégias inovadoras e 

que visam a construção de um conhecimento mais significativo a partir do emprego de 

situações problematizadoras que levam os alunos a pensarem, instigando-os a buscar suas 

próprias resoluções ao se depararem com determinadas circunstâncias.  

O professor tem um papel importante na aplicação pedagógica das estratégias 

construtivistas, pois ele é o mediador do processo de aprendizagem, propiciando a interação 

entre os alunos e entre ele e seus alunos. Isso pode ser feito a partir do planejamento de 

situações problemáticas, as quais permitem o surgimento de discussões por parte dos alunos, 

considerando-os como seres ativos no processo ensino-aprendizagem (LEÃO, 1999). 

Numa proposta construtivista, “é importante para o professor tomar consciência do 

que faz ou pensa a respeito de sua prática pedagógica... o professor deve ter uma visão crítica 

das atividades e procedimentos na sala de aula e dos valores culturais de sua função docente... 

o professor deve adotar uma postura de pesquisador e não apenas de transmissor... o professor 

deve ter um melhor conhecimento dos conteúdos escolares e das características de 

aprendizagem de seus alunos” (MACEDO, 1994. p.59). 

Diante disso, Leão (1999) afirma que: 

 
(...) o mais importante em relação ao papel do professor na utilização do 

construtivismo é sua capacidade de aceitar que não é mais o centro do ensino 

e da aprendizagem. Novas figuras são introduzidas nesse processo; a 

supremacia do professor deve dar lugar à competência para criar situações 

problematizadoras que provoquem o raciocínio do aluno e resultem em 

aprendizagem satisfatória (LEÃO, 1999, p. 201). 

 

De acordo com esses aspectos, os depoimentos apresentados a seguir revelam que 

estes docentes buscam a construção do conhecimento, em relação ao ensino da temática 

feridas, a partir dessa perspectiva mais construtivista e problematizadora. 
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“[...] Acho que tem uma mistura da tradicional, porque eu passo conteúdos 

para eles, mas também da problematizadora, porque muitas vezes eu vou atrás 

deles procurando saber qual a vivência que eles tem com feridas, ou seja, a 

gente discute a vivência”. (D2) 

 

 “A abordagem de feridas em si no ensino não tem nada de tradicional, foge 

totalmente da tradicional, é mais na prática, onde estamos com os casos e isso 

gera problematizações, porque não tem como eu ficar mostrando em sala de 

aula, lá eles não vão absorver tanto, a gente vê mais na prática”. (D3) 

 

“Bom, a gente tem tido a preocupação de fugir um pouco do tradicional e 

tentar ver se esse aluno faz alguma coisa da parte mais ativa do estudo [...] 

que é a problematização [...] Não é fácil, não é fácil [...]”. (D6) 

 

“A gente tem tentado inserir uma abordagem mais problematizadora, em 

decorrência disso a gente nunca joga os conteúdos para eles [...] mas na 

maioria das vezes acaba acontecendo de a gente fazer aula expositiva porque 

eles não fizeram as leituras indicadas para que possam aprofundar as 

discussões [...]”. (D15) 

 

“Olhe, a gente ainda tem o costume muito do tradicional, ainda temos esse 

direcionamento dentro da academia. [...] infelizmente na sala de aula a coisa 

acontece de forma mais tradicional e na prática ela acontece de forma mais 

construtivista [...] agente vai mudando condutas, mudando metodologias, vai 

adaptando com novas perspectivas, novos conhecimentos de diversas 

metodologias e vai aplicando isso gradativamente”. (D16) 

 

“Olhe, é uma abordagem problematizadora, que também se fala na 

abordagem construtivista, pois eu me guio muito por Paulo Freire, até porque 

eu trago esses conhecimentos dele. Então, é uma abordagem dialogada e 

problematizadora [...]”. (D17) 

 

“Não tem como trabalhar com uma abordagem tradicional para feridas,é uma 

temática bem prática que a gente tem que trabalhar com metodologias ativas 

mesmo, problematização, a parte tradicional é mais a questão técnica do 

procedimento em si, de utilizar as técnicas de assepsia e tudo [...] 

problematizar de acordo com a situação que a gente está tendo naquele 

momento [...]”. (D18) 

 

A problematização e o construtivismo permitem que o aluno faça parte do processo de 

construção do conhecimento, como um ser que pensa, sente e age. É nessa perspectiva que se 

propõe a mudança. Uma mudança que permita ao estudante fazer parte da construção do 

saber, auxiliar o professor à medida que este prepara as suas aulas, compartilha as escolha das 
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estratégias metodológicas e a definição dos objetivos com os alunos buscando, no ato de 

ensinar em enfermagem, a inovação que se deseja (PEREIRA; TAVARES, 2010). 

Os relatos mostram que a problematização permite uma integração entre o ensino e a 

realidade, bem como entre a teoria e a prática, de forma a se criar, expandir e dinamizar o 

conhecimento a partir da relação com o outro, consigo mesmo e com a realidade que se 

apresenta (SILVA; ASSIS; GENTILE, 2005). Pois, como afirma Freire: “ninguém pode estar 

no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(FREIRE, 2004, p.77). 

A identificação das abordagens de ensino utilizadas ao ministrar a temática feridas e o 

confronto com a literatura atual e com os regimentos da Universidade Federal da Paraíba, 

como o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), permiti-nos perceber que boa parte dos 

professores já vem ministrando as suas aulas de acordo com as orientações do PPC, ou seja, 

com a utilização de abordagens construtivistas e problematizadoras, a partir do uso de 

metodologias ativas.  

Porém, o contexto do ensino atual nos suscitou o seguinte questionamento: Em que 

medida o uso da abordagem tradicional ou problematizadora pode ser positiva ou negativa 

para o ensino da temática feridas? Sendo este, uma sugestão para um novo estudo, pois 

sabemos que há momentos e conteúdos que permitem a utilização de uma abordagem mais 

tradicional e outros que permitem a utilização de abordagens mais problematizadoras. 
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5.6 Estratégias utilizadas para o ensino da temática feridas 

 

O curso de Enfermagem da UFPB atualmente encontra-se em processo de transição 

para uma nova política de ensino e segundo o atual Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (2007), serão adotadas 

metodologias nos processos de ensinar-aprender, que estimulem o estudante a refletir sobre a 

realidade social e aprenda a aprender, mediante estratégias que articulem o saber; o saber 

fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o 

aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer, os quais constituem-se 

atributos indispensáveis à formação do Enfermeiro. 

Sendo assim, é perceptível que o Projeto Pedagógico do curso em questão encontra-se 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, pois em seu Art. 14, que versa 

sobre a estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem, em seu inciso VI, afirma que: a 

definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber e visem desenvolver o aprendizado 

significativo no aluno, objetivando uma formação acadêmica integral. 

Segundo o PPC (UFPB, 2007), as dinâmicas de trabalho em grupos serão estimuladas 

através de realização de oficinas, seminários, mesa-redonda, palestras, dentre outros, por 

favorecerem a discussão coletiva e as relações interpessoais. O objetivo é o de capacitar os 

estudantes para o desenvolvimento de ações de educação voltadas para os grupos específicos 

da comunidade com vistas ao ensino de práticas de saúde que diretamente possam influenciar 

o seu nível de saúde e qualidade de vida.  

Partindo do pressuposto que a graduação precisa se preocupar com a formação de 

profissional generalista, faz-se necessário introduzir metodologias e estratégias de ensino 

embasadas no ensino com pesquisa, trabalhando com a indagação e com a dúvida científica e, 

ao mesmo tempo, instrumentalizando o estudante a pensar e a ter independência intelectual 

que lhe possibilite a construção e a busca contínua do próprio conhecimento (UFPB, 2007). É 

nessa perspectiva e, em relação às estratégias que devem ser utilizadas para alcançar a 

situação supracitada, que Neto (et al, 2000. p.46) afirma que “... mesmo que os objetivos do 

processo ensino-aprendizagem sejam similares, diferentes podem ser as propostas, posturas e 

estratégias para alcançá-los”. 
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Diante do que foi exposto e de acordo com a figura abaixo (Fig. 4), foi possível, a 

partir da análise das falas dos docentes, identificar quatro subcategorias. 

 

 

Figura 4: Subcategorias referentes às estratégias utilizadas  

para o ensino da temática feridas. 

 

Para a caracterização da primeira subcategoria, Rogers deixa claro que, para que o 

homem exerça as referidas potencialidades de modo a alcançar o funcionamento adequado, 

faz-se necessário um clima facilitador de crescimento. Esse clima requer um cenário de 

relações humanas positivas, que favoreçam a valorização do conceito que o indivíduo tem de 

si mesmo (ROGERS, 1983; ROGERS; KINGET, 1975). Os aspectos sobre como 

proporcionar um ambiente que facilite o processo ensino-aprendizagem acima descritos 

foram, em parte, evidenciados nos discursos a seguir: 

 

“[...] buscar alguns estudos, alguns casos para que eles pudessem estar 

discutindo, visualizando algumas figuras de feridas e tentar descrever aquele 

tipo de lesão. [...] muitas vezes a gente trabalha estudo de grupo [...] 

desenvolve algum trabalho em grupo, coloca o aluno para trabalhar sozinho 

mesmo, tentar buscar e fazer algumas pesquisas relacionadas às feridas, 

depois a gente pode estar fazendo discussões de grupo com relação a isso [...] 

desenvolver atividades práticas no laboratório, como fazer um curativo, quais 

são as fases de um curativo, isso no manequim [...] como fazer uma abertura 

de um campo estéril, a manipular pinças, a como calçar luvas para 

desenvolver essa técnica, até mesmo o procedimento de como limpar essa 

lesão”. (D6) 

 

“[...] mostro figuras e ultimamente tenho mostrado vídeos, onde a didática é 

melhor. [...] assistem e fazem a descrição breve a respeito dos fenômenos que 

envolvem o processo de regeneração e depois temos aulas práticas [...] Os 

alunos trazem muitos casos para se discutir a respeito [...] eu divido os três 

estágios em seis, estágios menores para que o aluno estude uma menor 
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quantidade de assunto para cada prova e que ele não acumule tarefas com as 

outras disciplinas que eles têm [...]”. (D8) 

  

Um clima facilitador da aprendizagem, ao ensinar a temática feridas, permite ao 

estudante uma maior intimidade com o tema, pois favorece ao acadêmico o reconhecimento 

de si mesmo como competente e conhecedor das estratégias e metodologias necessárias para a 

prestação de uma boa assistência de enfermagem ao portador de feridas ou em risco de 

desenvolvê-la. 

Na segunda subcategoria, os docentes afirmam utilizar de demonstrações, observações 

e leituras como metodologias de ensino da temática em questão, procurando desenvolver o 

conteúdo através de estratégias que possibilitam ao aluno a familiaridade, o conhecimento, a 

compreensão e a aplicação do conteúdo. Isto pode ser realizado através de preleções, 

observações, demonstrações, ensino de campo e leituras (PETTENGILL et al., 1998). Como 

mostrado nos depoimentos abaixo. 

 

“[...] utilizo textos bem bacanas, porque o aluno lê e resgata aquele texto 

conosco, e nas discussões o aprendizado é maior. A gente dá textos diferentes, 

para diferentes grupos e depois cada grupo faz a discussão do seu texto com o 

grupão, convergindo para o mesmo caminho, fazendo uma grande discussão, é 

muito bom”. (D1) 

 

“Alguns assuntos específicos eu escolho para fazer sessão tutorial, que aí eles 

levantam dentro do caso o que eles querem estudar, vão para casa, pesquisam 

e trazem as respostas para debater junto comigo. [...] eu tenho que mostrar o 

que é queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, o que faz regeneração, 

o que não faz [...] Então isso eu falo até esse ponto e mostro figuras para eles, 

mas na parte de trauma é mais quando a gente está no estágio mostrando o 

ferimento, mostrando que tipo de lesão é aquela, que tipo de curativo a gente 

vai fazer. [...] uma coisa que eu iniciei esse semestre a fazer foi simulação, a 

gente simulou acidentes com vítimas reais, atores, não com bonecos [...] os 

alunos foram pegos de surpresa para prestar atendimento, como eles deveriam 

fazer. Isso para mim foi positivo [...]”.  (D3) 

 

 “Tento construir com eles coisas bem interessantes [...] para que esse 

conteúdo não fique uma coisa maçante. [...] a gente trabalhou com o outro 

período com o portfolio de dois conteúdos que foi muito interessante. [...] a 

gente traz filmes, gravuras [...] e a reprodução, mas a reprodução da técnica 

só. [...] Eu mostro o filme, eu mostro as imagens, eu levo aquele livro de 

feridas [...] quando chega na ponta e vai fazer, gera um pouco de medo, mas 

quando a gente tem a oportunidade de fazer uma, por menor que ela seja, eles 
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tem coragem de fazer outras. [...] se a gente está com eles, eles tem mais 

coragem de fazer”. (D7) 

 

“[...] ás vezes eu até trago alguns trabalhos científicos para dentro de sala 

para eles verem, lerem e discutirem e aí a gente faz a demonstração com base 

em algumas feridas mais frequentes no hospital, a gente faz a simulação no 

boneco e aí a gente demonstra cada tipo de ferida e cada tipo de cuidado 

[...]”. (D9) 

 

“[...] nós fazemos inclusive simulação no manequim, mas eu gosto de fazer 

também no próprio aluno. Para ele saber fazer um curativo secundário, uns 

nos outros [...] E também gostamos de fazer oficinas. [...] conteúdos mais 

teóricos eu gosto de fazer ciclos de debate e fazemos sobre feridas [...] Envio 

para o aluno artigos científicos sobre aquele assunto [...] faço o resgate sobre 

isso daí na aula seguinte. [...] subdividimos a técnica em parte menores, para 

que o aluno supere a sua limitação e venha para a técnica completa com mais 

habilidade, com mais segurança e isso tem dado certo [...]”. (D12) 

 

“[...] a gente tem feito umas sessões tutoriais, alguns seminários, temos a 

parte teórico-prática, estudos clínicos, então essas são as estratégias e 

metodologias que a gente tenta envolver na disciplina”. (D14) 

 

Ao objetivar o desenvolvimento pessoal, as estratégias utilizadas são aquelas que 

facilitam o contato e a percepção do aluno ao próprio processo de aprendizagem. São 

realizados contatos no decorrer do curso com a finalidade de possibilitar reflexões sobre as 

experiências ocorridas, motivações e dificuldades. A aproximação do aluno com realidade que 

irá encontrar ao lidar com o cuidado em feridas permite ao estudante o desenvolvimento de 

habilidades e competências para que esse cuidado seja efetivado da melhor forma possível, 

pois demonstrações, observações, discussão de casos clínicos e sessões tutorias permitem a 

aquisição dessas habilidades e competências citadas anteriormente, para que ao se deparar 

com pacientes portadores de lesões o futuro profissional possa exercê-las com consciência 

(PETTENGILL et al., 1998). 

Esse autor ainda afirma que, nessa perspectiva inovadora o aluno torna-se mais 

responsável, adquire mais autonomia e é respeitado enquanto pessoa. Na terceira subcategoria 

o professor se coloca numa posição mais horizontal, preocupado com o aluno e em busca das 

suas experiências para a composição do seu próprio conhecimento, não há temor por parte do 

aluno em se expor, permitindo que o mesmo revele as suas vivências, suas experiências e 
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esclareça as suas dúvidas, facilitando o seu crescimento enquanto futuro profissional. Como 

afirmam os docentes em seus depoimentos a seguir: 

 

“[...] sempre busco o que é que ele tem de experiência [...] a gente pega 

alunos que já vem com certa vivência, profissionais mesmo como técnicos que 

estão cursando a graduação. Sempre procuro uma troca de experiências [...] 

dou texto para que eles discutam aquela questão e tento associar com a 

prática, porque quando chega lá na prática eu saio buscando o que foi visto 

em sala de aula. [...] levo discussões [...] depois coloco figuras para que eles 

façam a análise da ferida, tentem evoluir aquela ferida, pois essa é uma 

prática que será feita no hospital [...] Utilizo textos, data-show e a vivência 

prática [...] quando o profissional da clínica está fazendo o curativo eu saio 

buscando os alunos, para pelo menos ver o tipo de lesão que o paciente estava 

apresentando [...] saio questionando que tipo de complicação era que tinha 

naquela lesão, como era que eu estava avaliando aquela lesão. [...].” (D2) 

 

“Trago um caso, eu discuto com eles aquele caso, do que eles sabem 

previamente daquele conteúdo, porque eles não estão ali zerados, não sabem 

de nada, eles são pessoas e tem experiências. [...] como é que eles atenderiam 

aquele paciente, baseado no que eles sabem até aquele momento. Depois eu 

venho com o conteúdo e aí começo a ter o retorno deles, como é que eles 

passariam a atender aquele paciente, baseado no conteúdo que está sendo 

passado para eles”. (D3) 

 

“[...] a gente pede o retorno daquela prática nos manequins para aí sim ir 

para o hospital [...] Questiono se já observaram feridas, que tipo de feridas 

foi, como cuidaram, a quem procuraram, se utilizaram medicamentos, quais os 

medicamentos que foram orientados, que medicamentos caseiros foram 

utilizados, ou seja, busco um pouco da vivência e da experiência deles [...]”. 

(D9) 

 

“A proposta da disciplina é que a gente construa esse conhecimento [...] é de 

aprendizagem ativa, o aluno vai buscar esse conhecimento, de acordo com 

aquilo que ele identifica na realidade da clínica, na realidade do hospital, a 

gente também tem que levar em consideração a experiência de vida enquanto 

pessoa que ele carrega e também alguns conhecimentos prévios que ele tem. 

[...] trazemos casos clínicos que são reais, tenta trazer algumas estratégias que 

possam dinamizar um pouco como imagens, que possam trazer à tona aqueles 

conteúdos prévios [...] a gente introduz, também, uma sessão tutorial [...] 

Outra estratégia são os seminários [...]”. (D13) 

 

 “[...] a gente busca as experiências que eles têm e no início da disciplina a 

gente leva eles para o serviço, para quando voltar para a sala de aula, fazer 

discussões e aí os conteúdos da disciplina são determinados também em cima 
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daquilo que eles viram lá [...] eles vão prestar uma assistência e a gente leva 

material [...] separa um tempo para eles lerem e discutirem e no final a gente 

senta com o grupo e vai discutir tudo aquilo que eles viram e vivenciaram 

durante aquele dia de assistência [...] A gente tem tentado fazer também os 

estudos-dirigidos com o grupo, estudos de caso”. (D15) 

 

“Procuro ver o que o aluno traz de conhecimento de disciplinas anteriores e 

de momentos de práticas anteriores e a gente discute e procura construir o 

conhecimento em cima disso. Geralmente a gente faz a exposição teórica [...] 

apresentação de seminários, de apresentar estudos-dirigidos, de apresentar 

slides ilustrados com imagens de evolução de feridas, até do próprio produto 

[...] esse processo de construção do conhecimento é uma coisa que vai 

acontecendo gradativamente”. (D16)  

 

“[...] essa temática é mais abordada no campo de estágio [...] Na verdade o 

conhecimento se faz de forma coletiva, é uma construção coletiva de 

conhecimento, buscamos as experiências e a vivência deles e junto com o 

conhecimento do professor numa construção coletiva do conhecimento. [...] 

eles estudam e têm a oportunidade e o espaço para eles verbalizarem. Eles 

apresentam tudo que eles fizeram e todo o acompanhamento com aquele 

indivíduo. [...] Estudos de caso, rodas de conversa que permitem fazer a 

discussão e com isso eles vão trazer situações diferentes para o momento de 

socialização [...]”. (D17) 

 

“[...] vamos para campo e no momento que surge alguma situação do estágio 

prático de a gente atender um usuário em um hospital de referência que seja 

portador ou que ele tenha alguma lesão e que seja necessário a realização de 

um curativo, ai a gente vai tentar resgatar o que eles alunos tem de 

conhecimento e de experiências e também aqueles conteúdos que eles viram 

em Semiologia [...] a gente faz a avaliação diagnóstica, em cima disso, a gente 

faz o levantamento do que o aluno sabe sobre a temática [...] trabalhamos 

também a questão das tutorias [...]”. (D18) 

 

Os depoimentos acima apresentados revelam a responsabilidade dos professores pelo 

fato pedagógico, responsabilidade esta demonstrada pela forma de buscar formas e estratégias 

para que o aluno aprenda, a partir das suas experiências, associando a teoria à prática, 

condição esta indispensável para o processo de ensino-aprendizagem em enfermagem. 

Ao ensinar novos conteúdos o professor deve permitir ao aluno o desafio, para que ele 

possa tentar resolvê-los a partir do que ele já traz de experiências, sejam elas adquiridas em 

momentos de prática ou não. O novo aprendizado deve apoiar-se numa estrutura cognitiva já 

existente, o que exige do professor, como tarefa inicial, verificar o que o aluno sabe, para, por 
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sua vez, relacionar os novos conteúdos à experiência do aluno, ajudando-o a realizar os 

ajustes necessários na busca de novos conhecimentos (CYRINO; PEREIRA, 2004). 

A quarta subcategoria nos revelou que alguns docentes possuem como estratégias 

aquilo que os livros trazem e acabam que não possuem estratégias metodológicas e se 

baseiam na aula expositiva e nas demonstrações do professor à classe, limitando-se apenas 

aquilo que é obrigatório para o cumprimento de um conteúdo programático. O professor já 

traz o conteúdo pronto e o aluno se limita exclusivamente a escutá-lo.  

No método expositivo como atividade dita e aceita como normal, está implícito o 

relacionamento professor-aluno, o professor é o agente e o aluno é o ouvinte. O trabalho 

continua mesmo sem a compreensão do aluno e somente uma verificação a posteriori, que 

será uma avaliação escrita, é que permitirá o professor tomar consciência deste fato. Quanto 

ao desenvolvimento intelectual individual há dificuldades, pois a classe fica isolada e a 

tendência é de se tratar todos igualmente (MIZUKAMI, 1986). Algumas falas refletem isso. 

Seguem abaixo. 

 

“A gente utiliza apresentação oral e discussões dentro da sala de aula e se 

tiver a oportunidade de vivenciar a situação de um queimado, uma 

queimadura ou de uma ferida, seja operatória ou outro tipo, a gente discute 

durante a assistência, na prática”. (D4) 

 

“É feita uma abordagem expositiva para uma primeira aproximação dos 

alunos com a temática e depois íamos com os alunos para a prática, era feita a 

prática em si e depois discutido em sala de aula o que tinha sido visto”. (D5) 

 

“As estratégias são o que os livros colocam sobre o tema. [...] Fazemos aulas 

expositivas e seminários, aí nos seminários a gente faz discussão com os 

alunos”. (D10) 

 

“A maioria dos conteúdos é aula expositiva. [...] tem várias coisas que 

aparecem na mídia e ai ás vezes os alunos vem com algumas informações e 

isso também pode entrar em discussão em sala de aula”. (D11) 

 

Esses depoimentos revelam uma prática pedagógica distante de propiciar aos alunos 

uma forma de aprender a conhecer, aprender a fazer ou mesmo aprender a aprender, sendo 

estes alguns dos elementos elencados no projeto pedagógico do curso de enfermagem em que 

atuam esses profissionais, dificultando não apenas o ensino da temática feridas, mas do ensino 

de uma forma geral. 
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Os professores devem planejar as suas atividades pedagógicas pautadas nos princípios 

instituídos pelo projeto pedagógico do curso, não como algo que deve ser engessado. 

Considerando que ensinar é uma condição que necessita de criatividade por parte do docente, 

bem como um processo contínuo que possibilita e favorece o aprendizado de “ser professor”, 

este deve ter a consciência que também está aprendendo quando se propõe a ensinar. A 

criatividade é uma qualidade que deve ser exercitada a todo o momento ao cuidar de um 

portador de feridas, afinal, a ferida está num organismo que tem como uma de suas principais 

características o fato de ser dinâmico e, por conseqüência, a ferida também é dinâmica, ou 

seja, está sempre em processo de transformação – o que requer do profissional enfermeiro 

conhecimento e competência para lidar com as feridas, na busca de uma cicatrização 

satisfatória. 
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5.7 Técnicas de ensino utilizadas para motivar o estudo da temática feridas 

 

Nessa categoria é bom deixar claro que o termo “técnicas” não está no sentido de 

estratégias, mas no sentido de “como fazer” ao ensinar esses conteúdos, para que leve o aluno 

a ter uma motivação maior para o estudo dessa temática. Nesse sentido, ao responderem ao 

questionamento sobre quais técnicas de ensino são utilizadas durante o ensino de conteúdos 

relacionados com a temática feridas e que venham motivar o aluno para o estudo da mesma, 

evidenciou-se a ausência de técnicas de ensino propriamente ditas, mas foi possível identificar 

e subcategorizar os docentes em três vertentes principais, conforme a figura abaixo (Fig. 5).  

 

 

Figura 5: Subcategorias referentes às técnicas de ensino  

utilizadas para motivar o estudo da temática feridas. 

 

Porém, três professores afirmaram não utilizar nenhuma técnica ou qualquer tipo de 

estímulo para o estudo da temática em questão e um deles após esse questionamento se sentiu 

estimulado a buscar novidades, técnicas e estratégias de ensino que venham a despertar esse 

interesse nos alunos como pode ser observado nos seguintes depoimentos: 

 

“Não utilizo nenhuma técnica. Talvez até essa pergunta sua me desperta para 

daqui para frente, para que eu possa ver como é possível fazer isso, até então 

não uso não”. (D4) 

 

 “Não, especificamente sobre a temática feridas, não”. (D14) 

 

“Especificamente não, particularmente sobre feridas não.” (D16) 

 

Na primeira subcategoria, os docentes referiram utilizar apenas das suas falas, dos 

seus discursos, evidenciando as suas vivências na prática e a responsabilidade que cabe ao 
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enfermeiro ao lidar com o cuidado de lesões, conscientizando os estudantes e os motivando 

para o estudo da temática em questão. Na segunda, os docentes relataram que o ensino na 

prática estimula os alunos a se interessarem por essa temática, e, portanto veem isso como 

uma motivação. Por fim, na terceira subcategoria os docentes mencionaram que utilizam a 

pesquisa bibliográfica para fazer que o aluno se interesse sobre a temática feridas.  

Dessa maneira, a primeira subcategoria revelou que, segundo alguns relatos, os 

docentes procuram motivar os alunos através de explicações acerca da responsabilidade do 

enfermeiro no cuidar de feridas, abordando questões sobre a necessidade de capacitação 

profissional e a competência necessária para prestar essa assistência. Esse tipo de abordagem 

contribui e estimula o aluno para o exercício da sua autonomia, pois este é um campo de 

atuação que proporciona isso ao enfermeiro. Autonomia esta que não pode ser desvinculada 

de uma boa capacitação para uma atuação com competência, como evidencia a citação que 

segue. 

Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros em conquistar ou restaurar sua 

autonomia, decorrem da falta de estímulos para o exercício do poder, poder 

este que significa autoridade dotada de bom senso, responsabilidade e 

competência, e pelas dificuldades da construção da identidade profissional 

que especifica o que é característico da profissão. Deve se levar em 

consideração que possuir autonomia não condiz em ter total controle sobre 

sua ação profissional, mas ter a consciência de suas capacidades e limitações 

e agir com liberdade de escolha (FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 

2008, p. 109). 

 

O estímulo fornecido pelo professor para o estudo dessa temática poderá ser medido 

de acordo com as reações dos alunos nas diferentes turmas, pois estas são diferenciadas e 

variam segundo os modos de agir dos professores, que por sua vez, desencadeiam nos alunos 

diferentes graus de interesse, colaboração, respeito e até de rendimento escolar. A forma que 

alguns docentes utilizam para que esse estímulo possa acontecer é trazendo um pouco da sua 

vivência, sua fala e experiências, enfocando a importância do enfermeiro que se dedica a ao 

cuidar de feridas (NETO et al, 2000). Sendo assim, como afirma Pereira e Tavares (2010, p. 

1081), “o discente, ao perceber o interesse e o compromisso dos docentes, se envolve com o 

processo de aprender, pois vê sentido no que está fazendo”. Tal aspecto foi evidenciado nos 

trechos abaixo. 
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“A gente tenta estimular assim, eu tento levando a vivência que eu tenho da 

assistência, de como assim, é gratificante a gente pegar um paciente, muitas 

vezes com uma deiscência, o abdome todo aberto e com aquele cuidado que a 

gente vai fazendo diariamente naquele curativo, a gente vai vendo aquela 

evolução e vendo que o paciente está melhorando. Então, eu tento demonstrar 

isso para eles, para tentar buscar aqueles alunos que não se identificam com 

essa área”. (D2) 

 

“[...] nunca utilizei uma técnica específica para isso não. Só a questão que eu 

sempre procuro colocar para os alunos, que o tratamento de feridas é uma 

responsabilidade, essencialmente, da enfermagem e que é uma coisa que o 

enfermeiro vai estar sendo exposto. Procuro conscientizar no sentido de 

conversar e mostrar que o enfermeiro, independente do campo onde ele esteja 

atuando ele vai estar sempre exposto à condição de tratar de feridas. Seja em 

PSF, seja em casa no âmbito familiar, no âmbito da vizinhança, se ele estiver 

numa fábrica, onde ele estiver ele vai estar sempre exposto a tratar de 

feridas”. (D5) 

 

 “Mostro para eles que é importante, que é uma responsabilidade da 

enfermagem, eu já começo falando que o único profissional que tem 

competência para desenvolver o tratamento de feridas é o enfermeiro, que nós 

temos toda autonomia e devemos ter conhecimento para isso [...]”. (D7) 

 

“Acho que talvez a minha própria fala, nos meus discursos eu sempre 

procuro falar, que hoje em dia é uma função específica do enfermeiro, não é 

para estar deixando nas mãos do médico ou do técnico, porque não é só a 

técnica do curativo, mas é a avaliação do tamanho, a extensão e o tipo de 

ferida [...] Falo que hoje em dia tem cursos de especialização direcionado só 

para quem trabalha com isso, que os hospitais contratam enfermeiros 

específicos só para trabalhar com feridas [...] Então, isso faz com que eles 

sintam o peso do que é cuidar de um paciente com feridas [...] que isso só o 

enfermeiro pode fazer quando ele tem capacitação para isso”. (D9) 

 

“[...] eu acho que a técnica que eu uso assim, eu nem sei se poderia dizer que 

é técnica mas é tentar conversar e expor [...] colocando ele nessa relação do 

assunto com a vida profissional dele ressaltando a importância que eles vão 

ter na vivência profissional, essa relação chave que o enfermeiro tem com as 

outras profissões [...]”. (D11) 

 

 “[...] o que na verdade eu acabo fazendo é trazer imagens daquilo que eu 

tenho visto na assistência, no serviço [...] eu solicito aos familiares a 

permissão para fotografar e acabo trazendo essas imagens para a aula, para 

mostrar ao grupo que não são coisas que a gente busca da internet, mas é a 

vivência, a realidade do serviço e com o que eles podem se deparar e os 

cuidados que eles vão fornecer e os conhecimentos que eles precisam ter em 

decorrência disso e eles vão em busca desse conhecimento”. (D15) 
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Outros docentes referiram que o ensino da prática em si, envolvendo o uso de 

materiais e demonstrações, estimula mais o aluno a se interessar pela temática feridas e para 

eles o aprendizado e o aproveitamento, por parte do aluno, ficam mais evidentes e 

perceptíveis, quando se dá mais ênfase a parte prática do ensino dessa temática. Porém, os 

docentes não podem esquecer que: “para que os conhecimentos atuais se tornem significativos 

ao acadêmico através da prática, o docente interessado, comprometido e ético vai precisar 

mobilizar sua própria forma de cuidar e demonstrar clara empatia pelo sujeito que está 

aprendendo a cuidar e pelo sujeito que vai ser cuidado” (PEREIRA; TAVARES, 2010, p. 

1082). 

Nessa segunda subcategoria – vivência em aula teórico-prática - alguns professores 

procuram mostrar o material prático que será usado no cuidar em feridas, outros iniciam a 

aula pela parte prática para em seguida ir para a parte teórica da aula, utilizando isso como 

uma técnica de ensino que para eles tem dado bons resultados e há aqueles que acreditam que 

a prática, propriamente dita, é que contribuirá para a formação de um bom profissional, pois 

esta o levará a buscar mais informações e conhecimento sobre a temática feridas. 

Diante disso, para esses docentes a prática, seja ela em laboratório ou em hospital, é 

uma oportunidade propícia e que deve ser enfatizada a partir de observações, demonstrações e 

realizações de procedimentos para que esse aprendizado seja efetivado.  As afirmações a 

seguir, mostram e evidenciam que a prática em feridas tem estimulado os alunos a se 

interessarem por essa temática. 

 

“Levamos o material prático para a sala de aula. Drenos, os tipos de 

bandagens, tipos de soluções que são usadas nas feridas, seringas e agulhas 

mais calibrosas que fornecem uma pressão adequada na limpeza das feridas. 

Levamos eles também para o laboratório de técnicas e lá mostramos para os 

alunos isso aí”. (D1) 

 

“[...] na prática a gente vê os ferimentos e vê o que deve ser feito em relação a 

cada um e eles ficam interessados. [...]”. (D3) 

 

“Eles dizem que quando a gente parte direto para a prática e vai aprender na 

prática como fazer isso, ele se sentem mais estimulados. [...] Então, muitas 

vezes a gente começa primeiro trabalhando, antes de falar de curativo [...] E 

aí, essa forma que a gente tem encontrado de trabalhar primeiro a 



104 

 

 

manipulação de material, que vai ser utilizado nas feridas, dá a eles um 

estímulo maior de querer aprender aquilo ali”. (D6) 

 

“Eu uso a demonstração nas aulas práticas com os alunos observando [...] vai 

um a um fazendo e os outros observando demonstro do começo ao fim [...] à 

medida que cada um vai fazendo e eu vou observando os alunos também vão 

fazendo esse julgamento [...] o próprio aluno vai servir também de supervisor 

e vai aprender também nesse processo, vai se sentir estimulado e assim nós 

vamos passando aluno por aluno. [...]”. (D12) 

 

“É exatamente a necessidade que os alunos têm de descrever e fundamentar 

teoricamente a prestação do seu cuidado àquele paciente no momento da 

atividade teórico-prática. [...] se ele trabalha com paciente crônico que tem 

ferida, ele tem que buscar a teoria para apresentar isso para os seus colegas 

nas discussões na prática [...] a necessidade de fundamentar a sua assistência 

na prática estimula-o a estudar sobre essa temática [...]”. (D13) 

 

“Quando nos deparamos com essa temática na prática eles acham 

interessante e vão pesquisar sobre a temática [...] Eles vão estudar sobre a 

temática, pesquisar sobre a temática, para que na roda de conversa ele tenha a 

oportunidade de estar compartilhando [...] Então, o estudante ele é o tempo 

inteiro estimulado a pesquisar e a buscar sobre o assunto”. (D17) 

 

“[...] quando surge o interesse pelo aluno em discutir alguma coisa 

relacionada a feridas que tem alguma situação em algum caso [...] essa é uma 

temática bem prática [...] só nesse momento mesmo, quando surge na prática, 

eu peço para eles buscarem os conteúdos, ai eles vão estar, de certa forma, 

sendo induzidos a estudar aquilo ali [...] Peço para eles procurarem alguma 

coisa na literatura sobre a situação daquela ferida e eles vão trazer no outro 

dia, então eles pesquisam, e vão em busca desse conhecimento”. (D18) 

 

Na terceira subcategoria temos dois docentes. O primeiro prefere utilizar a persuasão e 

o incentivo à pesquisa na busca por novos conhecimentos como técnica de ensino para 

estimular o aluno não só na questão da assistência, que envolve a temática feridas, mas 

também na questão da pesquisa, pois esta é uma área abrangente e carente de estudos que a 

abordem efetivamente. O segundo mencionou que procura trazer os alunos para mais perto da 

realidade, para que eles percebam de fato como o processo de reparação tecidual acontece. 

Feito que ele consegue a partir da utilização de vídeos, que mostram o processo de 

cicatrização em três dimensões, estimulando e incentivando os alunos a buscarem mais e se 

aprofundarem em relação a esse assunto, fazendo com que o aluno pesquise sobre o mesmo, o 
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que acaba gerando novos questionamentos que são trazidos e discutidos em sala de aula, 

como referiram os docentes abaixo. 

 

“Basicamente, por enquanto nós usamos mais os vídeos, as aulas práticas e 

pesquisas em livros, internet e na mídia [...] é um tema que normalmente 

chama atenção e que é bem comum [...] o pessoal sempre traz alguma 

discussão para o debate em sala e acaba ampliando aquilo que você havia 

previsto, por conta da dinâmica que o pessoal cria [...] com essas aulas de 

vídeos a gente mostra o processo de regeneração em três dimensões e isso, a 

gente tem observado, que realmente chama a atenção do aluno. [...] é um dos 

temas que o pessoal mostra um maior interesse [...] Então, essa parte de 

feridas, lesões em geral, o pessoal tem um interesse maior, porque parece que 

são temas recorrentes e que chamam a atenção”. (D8) 

 

 “[...] eu sempre incentivo os meus alunos a procurar os livros, procurar em 

trabalhos sobre o assunto e procuro, sobretudo, interessá-los na pesquisa, no 

conhecimento de forma que eles sempre procurem depois das aulas se 

aprofundarem naquilo que foi dito em sala de aula, que tragam para mim 

questionamentos para que possamos discutir. [...] e uma coisa que eu 

comumente faço sempre no sentido de incentivar os alunos, costumo dar dicas 

para eles sobre possíveis trabalhos de conclusão de curso. [...] eles acham isso 

bem interessante, então a gente discute isso também. [...] é uma coisa que eles 

vão precisar para resto da vida deles. [...] esse ano eu fiz sorteio de livros ao 

final da disciplina, como forma de estimulá-los”. (D10) 

 

De Biasi e Pedro (2009) evidenciam que os docentes tem que ter em mente que a sua 

prática de ensinar está ligada à sua percepção de mundo, de enfermagem, de saúde e de 

educação, ou seja, estes não podem ficar alheios às circunstâncias e situações que se 

apresentam ao lidar com o ensino. Na sala de aula ou no campo de estágio, o docente de 

aproveitar para fazer das oportunidades que aparecem, momentos de reflexão e discussão na 

busca do saber, pois o professor tem o dever de estimular no aluno a superação de 

conhecimentos, a partir da motivação para a busca de novos conhecimentos.  

Enfim, o professor tem grande responsabilidade para com o processo de formação de 

sujeitos éticos e compromissados com a coletividade onde se inserem e onde irão atuar, 

estimulando-os a buscar mais sobre o conhecimento que de fato irão utilizar durante a sua 

vida profissional, e essa é uma tarefa essencial à condição de “ser educador”, pois além de 

serem professores, se tornam também exemplos a serem seguidos pelos alunos. São muitas as 

circunstâncias em que o aluno vê o mestre agindo ou reagindo e ali ele encontra o profissional 

que gostaria de se tornar (De BIASI; PEDRO, 2009). 
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5.8 Dificuldades no processo ensino-aprendizagem no contexto de ensino dos conteúdos 

que abordam a temática feridas 

Quando questionados se há alguma dificuldade no processo ensino-aprendizagem ao 

abordar a temática em estudo, boa parte dos docentes citaram como principais limitações 

envolvidas nesse processo as carências materiais da instituição de ensino e dos serviços que 

servem de campo para as atividades práticas. A atual estrutura curricular também foi citada 

como algo que tem dificultado esse processo, principalmente no que diz respeito ao ensino da 

temática feridas, no contexto das disciplinas do curso de graduação em enfermagem da UFPB.  

Diante disso, nessa categoria foi possível estabelecer algumas subcategorias. Na 

primeira delas os docentes evidenciaram as dificuldades relacionadas ao ensino, propriamente 

dito, mostrando a desarticulação e a dicotomia entre a teoria e a prática, a falta de 

universalidade nas condutas realizadas pelos profissionais do serviço ao lidar com o cuidado 

de feridas. Referiram-se também aquelas dificuldades relacionadas à infra-estrutura fornecida, 

pela universidade e pelos serviços, para as aulas teóricas e teórico-práticas. Neste ponto os 

professores enfatizaram a situação precária encontrada nos laboratórios e no hospital 

universitário.  

Na segunda subcategoria, destacamos as dificuldades relacionadas à atual organização 

curricular e ao desinteresse e despreparo dos alunos, citados por alguns professores, como 

algo que impede o avançar desse processo ensino-aprendizagem. Foi possível ainda 

estabelecer uma terceira subcategoria, que envolve as dificuldades relacionadas à falta de 

atualização do professor diante de situações que requer uma abordagem mais efetiva em 

relação ao ensino da temática feridas, conforme mostrado logo abaixo na figura 6. 

 

 

Figura 6: Subcategorias referentes às dificuldades no processo ensino-aprendizagem 

no contexto de ensino dos conteúdos que abordam a temática feridas. 
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Tivemos, entretanto, dois professores que, ao serem questionado sobre as dificuldades 

encontradas, afirmaram não perceber ou sentir nenhuma dificuldade que venha atrapalhar o 

processo ensino-aprendizagem. Referem ainda que o aproveitamento dos alunos tem ocorrido 

de forma satisfatória, porém um deles, assim como outros docentes anteriormente, também 

referiu-se à questão da falta de condições materiais necessárias para um bom aprendizado, 

como mostram os depoimentos abaixo: 

  

“Por incrível que pareça não há dificuldade [...] pelo que tenho visto o pessoal 

não tem demonstrado nenhuma resistência e a assimilação tem sido boa. [...] 

talvez a dificuldade seja por conta de algumas limitações que a gente sofre em 

relação a material [...] como a gente não dispõe de tudo, a gente faz uma 

adaptação”. (D8) 

 

 “Não sinto nenhuma dificuldade, muito ao contrário me sinto livre para 

conversar com os alunos sobre essa temática. É uma temática que chama 

bastante a atenção deles então não preciso nem me esforçar muito [...] Me 

sinto livre em passar os conteúdos e estimulá-los cada vez mais sobre o 

assunto. Mais ainda diante da importância dessa temática, especialmente para 

o curso de enfermagem”. (D10) 

 

Na primeira subcategoria percebe-se a partir de algumas falas a questão da dificuldade 

devido às condições precárias do campo prático, que envolve, principalmente, a falta de 

oportunidades do confronto teoria-prática. Confronto este que favoreceria um maior 

aprendizado dos acadêmicos em enfermagem e permitiria exercer de fato aquilo que se 

aprende em sala de aula e nos livros adequando à realidade. Assim, é importante que haja um 

equilíbrio entre a teoria, administrada na sala de aula, e a prática vivenciada nas instituições 

onde se desenvolvem os estágios, para que o aluno possa construir o conhecimento de uma 

forma efetiva, não ficando apenas no imaginário. Deve-se reconhecer a dissociação entre o 

aprender e o fazer como uma questão determinante na concepção pedagógica, revelada pelas 

dicotomias entre teoria e prática e entre ensinar e cuidar como algo que prejudica, desfavorece 

e dificulta o processo ensino-aprendizagem (SALOMÉ; ESPÓSITO, 2008). 

Essa precariedade de condições impede um bom desempenho das atividades 

curriculares gerando um quadro de déficit de conhecimento que vai sendo levado durante todo 

o curso e consequentemente para a vida profissional. Os relatos relacionados a essa primeira 

subcategoria seguem abaixo. 
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“Muitas vezes você enfoca a parte teórica e quando chega no campo prático a 

gente não encontra o que colocou na teórica e isso dificulta bastante o 

aprendizado do aluno e dificulta também o nosso caminhar na disciplina. 

[...]”. (D1) 

 

“A dificuldade é que, assim, eu posso orientar uma coisa, mas quando chega 

na prática cada um faz como acha melhor dentro da rotina e aí isso confunde 

um pouco os alunos como é que eles vão de fato fazer [...] Isso fica confuso 

para eles, quando eles chegam na prática”. (D3) 

 

“[...] essa temática é extremamente importante. Não é dado o valor que 

deveria. A gente aqui do hospital universitário, tinha que dar todo o respaldo 

científico [...] essa desarticulação se reflete na disciplina e na prática [...] Eu 

não sei que forma a gente pode estar fazendo para melhorar a ponta, porque 

senão o ensino na academia não vai melhorar não. [...] Não adianta você 

explicar tudo, você mostrar todos os tipos de feridas, mas se não tem como 

fazer uma coisa adequada lá [...] é uma dicotomia muito grande [...]”. (D7) 

 

Em relação aos alunos, fica complicado porque eles aprendem uma técnica, 

treinam outra e veem os profissionais fazendo outra [...] acho que para eles 

assim é complicado, apesar de ser um tema que eles têm interesse [...]”. (D9) 

 

“Só tem um aspecto que eu acho que poderia ser melhorado que são as 

condições desse laboratório [...] nós temos manequins em condições precárias, 

não temos o material para curativos [...] acho que o aluno sai com déficit de 

aprendizado, essa é a fragilidade no ensino desse assunto [...] você já sabe 

também que o campo é limitado em termos de oferta, de demanda [...]”. (D12) 

 

“[...] a inexistência de um instrumento que uniformize as condutas. [...] a 

gente tem dificuldade de oferta de material na nossa realidade lá [...] a gente 

tem a dificuldade exatamente de práticas de curativos [...] existem inclusive 

algumas dificuldades, porque são muitos conteúdos para pouca carga-horária. 

[...] quando vai analisar estratégias de ensino-aprendizagem que sejam na 

perspectiva construtivista [...] a gente se esbarra na dificuldade da carga-

horária”.(D13) 

 

“[...] o que interfere é a gente não ter uma oportunidade de prática, um 

cenário de prática favorecedor dessa conduta seguindo realmente os 

parâmetros que devem ser seguidos do ponto de vista técnico na prática, a 

questão da ferida, existem abordagens muito diferenciadas [...] as pessoas 

terminam não tendo um conteúdo norteador, unificador das condutas [...] no 

ponto de vista teórico, eu acho que a gente poderia realmente ter uma 

abordagem mais comportamental, mas a gente tem uma carga-horária muito 

reduzida e isso nos prejudica”. (D14) 
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“A dificuldade que nós enfrentamos, é em relação à estrutura [...] sabe-se que 

existem produtos para determinada situação e para determinados momentos de 

evolução da ferida e nem sempre no hospital a gente dispõe desse material. 

[...] A gente vê a necessidade do aluno de aprender, mas na prática a gente não 

tem o material adequado para ensinar, para mostrar para ele como deve ser 

feito [...]”. (D16) 

 

“[...] na prática, a maneira de como é realizado o curativo, algumas coisas 

não seguem o que a gente vê na literatura, então eu acho que isso é uma 

dificuldade, é a gente não conseguir mostrar o que a gente vê com o nosso 

conhecimento cientifico baseado em bibliografias e referência com o que a 

gente tá vendo na prática [...] na atenção básica a maior dificuldade é a 

questão de material mesmo, para a realização de um curativo, um pacote de 

pinça estéril, é a maior dificuldade a gente conseguir um pacote que não esteja 

vencido, a gente consegue na odontologia, algumas pinças que você pode 

utilizar”. (D18) 

 

Essa dissociação entre a teoria e a prática reforça a ideia de que o ensino ainda está 

baseado na transmissão de conteúdos, tal aspecto faz com que, de certa forma o conhecimento 

ainda esteja sendo “compartimentalizado”. Dessa maneira, o professor, a partir da ação 

educativa, deve estabelecer a relação teoria e prática, considerando os aspectos sócio-político-

culturais de seus alunos e do campo de prática onde os inserem, oportunizando situações de 

ensino e aprendizagem que permitam a atuação concreta do aluno na realidade vivida ou pelo 

menos tentar transformá-la na busca de “criar” novas oportunidades para os alunos. Porém, 

não se pode esquecer que o processo de construção do conhecimento deve despertar nos 

alunos o senso crítico para confrontar teoria e prática, constituindo-se em uma agente de 

mudança (BAPTISTA; CUNHA, 2009). 

Dessa maneira, como afirmam Pereira e Tavares (2010), ao se deparar com o 

planejamento das atividades pedagógicas da sua disciplina, o docente deve ter a preocupação 

com as experiências que os alunos precisam adquirir quando vão para aulas práticas e que 

estas sejam oportunizadas aos alunos a partir de um planejamento adequado, pois é nessa 

perspectiva que a prática pedagógica dos docentes terá mais sentido e será, portanto mais 

valorizada.  

Há diversas maneiras de transformar o aspecto aparentemente tradicional do ensino. 

Uma delas é buscar incluir no planejamento das estratégias metodológicas atividades que 

envolverão os alunos em uma prática prazerosa e não apenas aceitar a realidade como algo 
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imutável. Tal aspecto só e possível quando os docentes estão empenhados em conseguir novos 

campos de estágio, que venham a trazer novas oportunidades para os alunos. Sendo assim, os 

docentes devem criar espaços que possibilitem a articulação dos conhecimentos, 

proporcionando novas experiências para os alunos (PEREIRA; TAVARES, 2010).  

Os docentes acima citados também mencionam como dificuldade para o bom 

andamento do processo ensino-aprendizagem a questão da falta de universalidade na 

realização das técnicas de enfermagem Dificuldade esta que gera certa insegurança nos 

alunos, uma vez que estes aprendem uma técnica no laboratório junto aos professores e ao 

chegarem ao campo prático veem que aquela técnica, à qual foram dedicadas horas para a sua 

apreensão, não está sendo realizada da forma correta ou está sendo negligenciada. Essa 

situação gera uma confusão para os acadêmicos e muitos se sentem desestimulados ao se 

depararem com essa realidade.  

Outra dificuldade citada pelos docentes, ainda nessa primeira subcategoria, e que pode 

ser identificada nos depoimentos D13 E D14, foi a questão da carga-horária das suas 

disciplinas que, segundo os mesmos, na maioria das vezes impede a utilização de 

metodologias ativas em suas aulas, as quais demandam tempo e planejamento, não 

permitindo, portanto, a construção de um conhecimento mais significativo e construtivista, 

optando assim pela abordagem tradicional. 

Na segunda subcategoria as dificuldades evidenciadas se referiram ao despreparo e ao 

interesse do aluno pelo curso ao qual se destinou a fazer, pois caso esse interesse seja ínfimo, 

isso será mais um fator que dificultará o bom andamento desse processo ensino-

aprendizagem. Nessa subcategoria, uma das dificuldades também apontada pelos docentes, se 

refere exatamente à situação em que a reforma curricular do curso de enfermagem da UFPB 

de 2007 vem deixando logo depois que começou a ser implementada, pois isso mostra que se 

faz necessário uma maior aprofundamento nas discussões e debates, vislumbrando uma nova 

reforma curricular, permitindo a “ligação” e a complementaridade entre os conhecimentos e 

os conteúdos das diversas disciplinas, facilitando o processo ensino-aprendizagem no 

contexto do ensino em enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Esses fatos foram 

revelados nas falas que seguem abaixo. 

 

“Há sim, a gente esse semestre pegou alunos do 8º período, então a gente 

pensava que eles já vinham com certa vivência e assim mais maduros, mas 
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muitos deles nunca tiveram a oportunidade, nas outras disciplinas, de fazer um 

curativo. Então, muitas vezes fica difícil [...] Eles chegam sem essa habilidade 

do manuseio da pinça, daquele cuidado. Segundo eles, pela falta de 

oportunidade durante os estágios nas demais disciplinas [...]”. (D2) 

 

“Há, e é a questão do próprio interesse do aluno em apreender esse 

conhecimento como sendo uma responsabilidade do enfermeiro, os alunos não 

conseguem ter essa visão, pelo menos enquanto aluno. Não sei se pela 

imaturidade ou pela falta de vivência [...] Então, acho que isso é o principal 

ponto de entrave”. (D5) 

 

“Com certeza, a gente sente a dificuldade com relação principalmente a parte 

teórica mesmo do ensino, sendo necessário um resgate. [...] Mas a gente sabe 

que a parte teórica é um pouco difícil porque o aluno mesmo sabendo lá da 

Patologia, da Fisiologia determinados conceitos, para a gente trabalhar esses 

conceitos ainda sente muita dificuldade”. (D6) 

 

“Eu acho que o que acontece [...] é que talvez o aluno, por esta não ser umas 

das principais disciplinas do curso e também porque [...] esse período que eles 

estão nessa disciplina eles estão muito sobrecarregados com outras 

disciplinas, não conseguem fazer essa reflexão da importância [...] o aluno 

está cansado [...] não prioriza [...] acaba que perde um pouco a qualidade do 

retorno, desse momento com a disciplina”. (D11) 

 

 “[...] o que eu vejo assim por parte do aluno é a identificação dele com o 

curso, porque se ele não se identifica com o que faz, isso daí anula todo o 

progresso dele. Ele fica um aluno limitado [...]”. (D12) 

 

“A dificuldade que a gente tem encontrado hoje é fazer com que os alunos e 

também os professores entrelacem esse conhecimento. [...] porque quando a 

gente fala da estrutura da pele, então a gente ás vezes tem que trazer o 

conteúdo todo de volta com a discussão, isso só na prática, na assistência [...] 

com a estrutura que o currículo tem hoje [...] eles tem passado só por 

Semiologia I e II e Adulto/Idoso I [...] na disciplina a gente tem o cuidado à 

criança em pré e pós-operatório, mas eles vêm sem habilidade nenhuma, 

porque eles estão vindo agora sem nada de cirúrgica [...]”. (D15) 

 

“[...] ás vezes eu noto assim que o estudante, a gente pede para que eles 

pesquisem e tragam discussões, mas eles parecem não se interessar [...] ele 

gosta muito de receber tudo pronto, ele gosta muito que o professor chegue e 

diga, olhe é assim, assim e assim é para fazer isso e essa ferida é desse tipo e 

deve ser utilizado isso daqui, ele gosta muito disso [...] Então, isso dificulta a 

aprendizagem”. (D17) 

 

O depoimento do docente D11 refere que no período em que os alunos estão cursando 

a sua disciplina há outras disciplinas, componentes básicos curriculares do curso de 
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enfermagem da UFPB, que sobrecarregam esse aluno e que de fato fica perceptível que o 

aluno está cansado. Por este motivo, esse estudante acaba não se dedicando à disciplina do 

docente em questão como deveria, o que de certa forma dificulta a apreensão dos conteúdos 

por parte dos alunos e isso será refletido no campo prático e na vida profissional deste, ou 

seja, revela que a organização curricular atual tem dificultado de fato o processo ensino-

aprendizagem. 

O discurso de um dos docentes dessa subcategoria (D15), além de revelar a 

dificuldade imposta pela atual estrutura curricular do curso de graduação em enfermagem da 

UFPB, também revela a dificuldade de se relacionar os conteúdos das diversas disciplinas 

para a construção de um conhecimento único, próprio e holístico e isso acaba refletindo no 

que foi abordado na primeira subcategoria, a questão da dicotomia teoria-prática, devendo o 

professor ser exemplo e “espelho” para o aluno, pois como afirma Pereira e Tavares, na 

citação abaixo: 

É preciso considerar que muitas vezes os alunos não conseguem relacionar 

as práticas com os conteúdos, ou ainda com conhecimentos prévios. Essa 

articulação é, ao mesmo tempo, função do docente e do discente. Este último 

pode desenvolver uma atitude mais favorável ao processo de aprender a 

cuidar, mas a atribuição de dar significado e importância ao ato de cuidar de 

outrem, que exige gostar de cuidar, se envolver com o sujeito que recebe o 

cuidado, está muito ancorada nas atitudes do professor em relação a como 

ele próprio faz isso (PEREIRA; TAVARES, 2010, p. 1082). 

 

A terceira subcategoria identificada se refere ao aprimoramento dos professores. Neste 

escopo, dois docentes, como em um ato de humildade, reconheceram que eles também 

possuem limitações que podem dificultar o processo ensino-aprendizagem, ou seja, percebem 

que apesar de serem “os professores” não são detentores de todo o saber e que precisam estar 

se atualizando frequentemente, buscando novos conhecimentos acerca da temática em questão 

para poder lidar com a mesma, seja em situações na sala de aula ou no campo prático, como 

fica claro nas afirmações abaixo: 

 

“Tenho dificuldade porque o nosso conhecimento, enquanto professores, ele 

não é completo, ele é limitado. A gente tem limitações [...] alguns curativos, 

alguns tratamentos eu só conheci mediante a questão do plantão no HU, que 

eu faço [...] eu venho acreditando que é um conhecimento que ainda precisa 

ser ampliado, ele ainda é muito limitado”. (D4) 
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 “Dificuldade da minha parte acho que sempre tem porque a gente precisa 

estar se atualizando e nem sempre a gente tem essa possibilidade [...]”.  (D9) 

 

Os depoimentos acima revelam a necessidade de uma formação continuada do 

professor, que deve estar associada a um projeto pedagógico consistente, que permita ao 

docente a busca pelo conhecimento, para que possa estimular e motivar os seus alunos. Essa 

percepção da necessidade da busca pelo saber, só é possível quando o professor tem a 

capacidade de se auto-avaliar de forma crítica e reflexiva.  

Muitas vezes há alguns percalços no caminho, como a falta de tempo para participar 

dos programas de formação continuada; dupla jornada de trabalho; a falta de recursos 

financeiros para o investimento em cursos ou para a compra de livros; só para citar algumas 

das dificuldades que acabam desestimulando o professor a buscar atualizações. Contudo, 

mesmo com todas estas dificuldades, há vários caminhos que permitem uma atualização 

adequada aos professores, tais como: cursos de educação à distância, participação em 

seminários, reflexões pedagógicas, grupos de estudo e pesquisa, cursos de curta e longa 

duração, programas governamentais em parceria com as universidades, além de leituras, 

participação em congressos, palestras e simpósios (QUEDES, 2009). 

Os depoimentos dessa categoria – Dificuldades no processo ensino-aprendizagem no 

contexto de ensino dos conteúdos que abordam a temática feridas – revelaram um pouco da 

realidade em que se encontra hoje o ensino no curso de graduação em enfermagem da UFPB, 

particularmente no que diz respeito ao ensino da temática em questão. O que permite avaliar e 

atentar para alguns pontos fundamentais e problemas que envolvem esse contexto, pois isso 

levará a refletir sobre a forma correta de buscar, aprender e ensinar sobre essa temática. 

 Afinal, todas essas dificuldades identificadas têm implicação direta no ensino da 

temática feridas, uma vez que impossibilitam a formação de um profissional enfermeiro com 

habilidades e competências adequadas para instituir um cuidado efetivos no que diz respeito 

ao cuidar em feridas. Infelizmente, essa lacuna só será percebida após, na vida profissional 

dos estudantes, o que gerará repercussões em longo prazo na vida dos pacientes que por eles 

forem atendidos, repercussões estas que serão refletidas na sua vida profissional, quando a sua 

credibilidade, ao cuidar em feridas, começar a ser questionada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Essa dissertação fecha um ciclo de estudos que foi iniciado anos atrás, quando adentrei 

ao mundo da pesquisa a partir do meu ingresso no GEPEFE/UFPB – Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Tratamento de Feridas – onde eu me deparei com a minha primeira atividade na 

pesquisa, que viria a ser o meu trabalho de conclusão de curso (TCC) na graduação. Foi 

também a primeira fase de um leque de pesquisas que dividi com os demais colegas da 

iniciação científica, em que inicialmente trabalharia o conhecimento de acadêmicos de 

enfermagem em relação à avaliação e ao tratamento de feridas e posteriormente, numa outra 

oportunidade, daria continuidade, com a segunda fase da pesquisa, avaliando também os 

professores, em relação a essa mesma temática, mas no sentido de caracterizar como esse 

conteúdo é ministrado para os alunos. 

A oportunidade para a realização da segunda etapa da pesquisa logo se fez presente, 

pois ao término da graduação ingressei no mestrado, onde senti a necessidade de pôr em 

prática sugestões e recomendações do meu TCC, e também dar continuidade ao ciclo de 

pesquisa concluindo-o ao final do mestrado. Foi o que fiz ao realizar esta pesquisa, que avalia 

o ensino da temática feridas no curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal 

da Paraíba, na qual investigamos um pouco da trajetória acadêmica/profissional dos docentes, 

a relação pedagógica professor-aluno, as abordagens de ensino utilizadas ao ministrar os 

conteúdos que abordam a temática feridas, as estratégias utilizadas para o ensino da temática 

feridas, as técnicas de ensino utilizadas para motivar o estudo da temática feridas e as 

principais dificuldades no processo ensino-aprendizagem no contexto de ensino dos 

conteúdos que abordam a temática feridas. Concluindo, então, mais uma etapa da minha vida 

acadêmica e profissional.  

Sendo assim, a pesquisa em questão mostrou que metade dos docentes participaram 

em algum momento das suas vidas, enquanto acadêmicos ou profissionais, de algum curso de 

formação pedagógica ou de preparação para o ensino e outros citaram a Licenciatura em 

Enfermagem e o Mestrado como cursos que lhe deram o embasamento teórico e pedagógico 

para atuarem na docência.  

Alguns professores, que possuíam vínculos em outras universidades afirmaram que 

nas mesmas havia uma política de atualização pedagógica, na qual anualmente os professores 

passam por uma espécie de “reciclagem” para atuarem de maneira mais efetiva junto aos 

alunos, o que vem sendo feito também na UFPB. Segundo um dos entrevistados, a cada ano 
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vêm sendo realizadas, na UFPB, oficinas na busca dessa formação pedagógica para os 

professores. 

Em meio a isso, outros referiram que a sobrecarga de trabalho e as atribuições 

advindas da condição de docente os impedem de estarem se atualizando frequentemente e 

essa contrapartida, de realizar oficinas pedagógicas, por parte da própria universidade, os 

estimulam a buscarem, de certa forma, atualizações em relação à formação pedagógica 

propriamente dita ou em relação à sua área de atuação. 

Um detalhe alarmante e que merece destaque é que, todos os professores entrevistados 

apresentam, em suas disciplinas, alguma relação com a temática feridas. Porém, cerca de um 

terço destes possuem algum curso de capacitação ou atualização sobre essa temática. Isso é 

preocupante, pois é necessário que os professores busquem mais sobre essa temática, 

construindo assim um embasamento teórico e prático consistente para poder oferecer aos 

alunos um conhecimento concreto. 

No que se refere à identificação da trajetória profissional desses docentes, vimos que 

de acordo com os diferentes perfis de educadores, identificamos dois tipos de trajetória: no 

primeiro grupo, a trajetória para a docência é evidenciada desde a graduação, ou seja, era 

aluno e tornou-se professor (da graduação/pós-graduação à docência) e nela podemos incluir 

sete docentes. No segundo grupo, composto por boa parte dos sujeitos pesquisados – nove 

docentes –, a trajetória mostrou que a assistência ou a vida profissional veio antes da vida 

acadêmica como docente, ou seja, tornou-se enfermeiro/profissional e depois professor (da 

assistência à docência).  

A relação professor-aluno foi outra categoria identificada e avaliada, afinal o que a 

história nos mostra e o que percebemos ainda atualmente é a influência e atuação do professor 

sobre o aluno. Vale ressaltar, no entanto, que podemos perceber em algumas falas a vontade 

de mudança. Mudar para atender às novas diretrizes pedagógicas e consequentemente para se 

adequar àquele que serve de guia para um bom andamento de um curso superior que é o seu 

Projeto Pedagógico, afinal ele que norteia o ensino, direcionando a atuação dos professores 

em sala de aula. 

Diante disso, vimos que alguns docentes têm buscado a figura de facilitador do 

processo ensino-aprendizagem, deixando apenas de transmitir conhecimentos e auxiliando os 

educandos a aprender a viver como indivíduos em processo de transformação, como já 
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afirmava Carl Rogers. O facilitador deve se reconhecer como um material de apoio humano 

para os educandos, criando condições de interação pessoal com os mesmos. Essa condição de 

facilitador, por parte do professor, ficou evidente em algumas falas. Afinal, ao se permitir 

estar nessa condição o professor, juntamente com o aluno, constrói e mantém uma relação 

mais horizontal, termo este que foi utilizado por alguns docentes para caracterizar a relação 

pedagógica que possuem com seus alunos. 

Apesar destes casos, fica evidente a partir de alguns discursos, que ainda é forte a 

influência do professor sobre o aluno, o que ocorre devido à atuação de docentes que ainda 

possuem uma visão positivista do ensinar, afirmando que a relação pedagógica que 

estabelecem com seus alunos é uma relação verticalizada. Fazendo isso vão de encontro à 

nova política pedagógica da UFPB, estabelecida após a última reforma curricular, realizada 

em 2007. A qual refere que o “aluno” deve ser o centro, para o alcance e a construção do 

conhecimento, pois se objetiva a aquisição de uma maior parcialidade por parte do aluno, 

deixando este de ser apenas um receptor de informações e para ser visto como alguém capaz 

de intervir de maneira efetiva na construção desse conhecimento e no desenvolvimento das 

suas próprias. 

Para que de fato isso ocorra se faz necessário um clima facilitador de crescimento, que 

requer um cenário de relações humanas positivas, que favoreçam a valorização do conceito 

que o indivíduo tem de si mesmo. Os professores devem desenvolver o conteúdo através de 

estratégias que possibilitam ao aluno a familiaridade, o conhecimento, a compreensão e a 

aplicação do conteúdo.  

Mesmo diante dessas afirmações e em meio às mudanças curriculares que vêm 

ocorrendo, alguns docentes deixaram claro em suas falas que não possuem estratégias 

metodológicas e baseiam as suas aulas naquilo que os livros trazem, oferecendo ao aluno uma 

aula expositiva e demonstrações do professor à classe, ou seja, a abordagem tradicional ainda 

é muito usada, como se fosse a única metodologia e abordagem para o ensino. 

Ao serem questionados quanto à utilização de alguma técnica de ensino que 

estimulasse o interesse dos alunos pela temática feridas, a maioria dos docentes referiu que, 

ao abordarem essa temática, realizam mais uma conversa com os alunos sobre a sua vivência 

prática. Evidenciam a importância que essa área representa para o enfermeiro e também falam 

um pouco da autonomia que o enfermeiro pode construir ao se dedicar a essa área da 
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enfermagem. Afinal, apenas um enfermeiro habilitado e capacitado pode fornecer o cuidado 

adequado ao portador de feridas.  

 Há ainda os docentes que acreditam que a prática da realização de curativos e do 

cuidado com as feridas estimula mais o aluno a se interessar por essa temática e se utilizam 

disso como uma técnica de ensino. Outros estimulam o aluno para a área da pesquisa em 

feridas, área esta necessitada de estudos. O uso de metodologias mais ativas como a utilização 

de vídeos, que mostram a cicatrização e o processo de reparação em três dimensões, é outra 

técnica utilizada por professores na busca por estimular seus alunos, gerando questionamentos 

que enriquece a discussão em sala de aula. 

Por fim, os docentes citaram as principais dificuldades encontradas no processo 

ensino-aprendizagem ao abordar a temática feridas. A maioria apontou as carências materiais 

da instituição de ensino e dos serviços que servem de campo de estágio. Pois, como citou um 

dos docentes entrevistados, o ideal seria que tivessem professores capacitados, um laboratório 

bem equipado e um campo que favorecesse a prática do aluno.  

Outros docentes ainda referiram, como dificuldade, a questão do interesse do próprio 

aluno pelo curso, que irá influenciar o processo ensino-aprendizagem, podendo até dificultar a 

relação pedagógica professor-aluno. Tivemos também docentes que reconheceram as suas 

próprias limitações como algo que pode dificultar esse processo, bem como a falta de 

universalidade na realização das técnicas de enfermagem, deixando os alunos confusos e 

desestimulados. 

O estudo ainda nos revelou que há muitas deficiências no ensino da temática feridas 

no curso de graduação em Enfermagem da UFPB, mas mesmo assim é importante ressaltar 

que a enfermagem é a disciplina, ou melhor, a ciência, que aborda esse assunto de forma mais 

aprofundada em relação a outras formações. Tal afirmação se justifica pelo fato de ser essa 

temática de competência da enfermagem, onde o enfermeiro tem a oportunidade de exercer 

toda a sua autonomia, desde que tenha conhecimento e habilidades técnicas para desempenhar 

tal cuidado. 

Enfim, essa pesquisa nos permitiu avaliar de forma mais consistente como a temática 

feridas vem sendo abordada e ensinada na Universidade Federal da Paraíba, fechando um 

ciclo de estudos e pesquisas, no qual avaliamos tanto os alunos como os docentes. Podemos 

perceber que na formação, durante o curso de graduação, o acadêmico de enfermagem deve 
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obter conhecimentos suficientes para atuar na sua vida profissional ao lidar com o cuidado de 

pacientes portadores de lesão, visto que o cuidar em feridas não é uma ação simples. Tal 

cuidado demanda, além do comprometimento do profissional com a ética, uma base de 

conhecimentos científicos que possam subsidiar uma avaliação precisa para que, através do 

julgamento clínico, o profissional venha a tomar decisões acerca da assistência mais eficaz, e 

isso só é possível com uma formação superior consistente e que lhe forneça o suporte teórico 

necessário para um bom desempenho profissional, além do próprio interesse do aluno por 

aquilo que se dedicou a fazer.  

Foi possível, pois, observar que o estudo em questão mostra que existem pontos 

importantes que influenciam no alcance do que é o ideal para uma excelente formação do 

enfermeiro no que diz respeito à temática feridas, tais como, as abordagens de ensino, as 

estratégias e técnicas utilizadas. E, ainda, que são necessários mais estudos e uma adequação 

curricular mais aprofundada para que essa temática seja abordada de forma mais efetiva 

durante o curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 



121 

 

 

AZEVEDO, E. M. K. Uma experiência formadora: cortes e recortes, a arte de encadernar, 

2006. 32 f (Monografia). Graduação em Pedagogia. Universidade São Judas Tadeu, São 

Paulo, 2006. Disponível em: 

<http://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/037.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2011. 

 

BAPTISTA, G. L.; CUNHA, M. I. A dimensão educativa dos cursos de graduação em 

enfermagem: um estudo sobre a formação inicial. Revista Conhecimento Online – Ano 1 – 

Vol. 1 – Setembro de 2009. Disponível em: 

<http://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/32674.pdf >. Acesso em: 03 dez de 

2011. 

 

BARBOSA, E. G.; CALIL, R. C. Formação do professor: a técnica do saber fazer. 2002. 46 

f. (Monografia). Graduação em Pedagogia - Centro de Ciências Humanas e Educação. 

Universidade da Amazônia, Belém, 2002. Disponível 

em:<http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/monografias/formacao_do_professor_a_tecnica

_do_saber_fazer.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2012. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2006. 

 

BEDIN, E.; RIBEIRO, L. B. M.; BARRETO, R. A. S. S. B. - Humanização da assistência 

de enfermagem em centro cirúrgico. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 06, n. 03, p. 

400-409, 2004. Disponível em 

<http://www.fen.ufg.br/revista/revista6_3/pdf/13_Revisao3.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2012. 

 

BLANES, L. Tratamento de feridas. Baptista-Silva JCC, editor. Cirurgia vascular: guia 

ilustrado. São Paulo: 2004. Disponível em: <http:// www.bapbaptista.com/feridas_leila>. 

Acesso em: 05 out. 2010. 

 

BORDENAVE, J. E.D. A opção pedagógica pode ter consequências individuais e sociais 

importantes. Revista de Educação AEC, n 54. p. 41-5. Brasília, AEC, 1984. 

 

BRASIL. Decreto– lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional., Lex: coletânea de legislação:edição federal, Brasília, 1996. 

Suplemento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_/leis/L9394.htm>. Acesso 

em: 14 set 2011. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução 196, de 10 de Outubro de 1996. Brasília, 1996. 

 

BUENO, F. M, G., QUEIROZ, M. S. O enfermeiro e a construção da autonomia 

profissional no processo de cuidar. Rev Bras Enferm, São Paulo, mar-abr, v. 59, n. 2, p. 222-

7. 2006. Disponível em: <http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/pdf/reben/v59n2/a19.pdf>. 

Acesso em: 07 abr. 2011. 

 

CAPELO, F. M. Aprendizagem Centrada na Pessoa: Contribuição para a compreensão 

do modelo educativo proposto por Carl Rogers. Revista de Estudos Rogerianos - A pessoa 

como centro, n 05, Primavera-verão, 2000. Disponível em: 

http://www.usjt.br/biblioteca/mono_disser/mono_diss/037.pdf
http://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/32674.pdf
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/monografias/formacao_do_professor_a_tecnica_do_saber_fazer.pdf
http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/monografias/formacao_do_professor_a_tecnica_do_saber_fazer.pdf
http://www.fen.ufg.br/revista/revista6_3/pdf/13_Revisao3.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_/leis/L9394.htm


122 

 

 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x4PBXgqKTOoJ:fisica.uems.br/arq

uivos/psicologia/rogers.doc+carl+rogers+e+a+educação&cd=6&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. 

Acesso em: 16 nov. 2011. 

 

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: 

enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008. 

 

CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a qualidade 

de Assistência. São Paulo: Atheneu, 2003. 

 

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Código de ética dos Profissionais de 

Enfermagem. Resolução 311, de 08 de fevereiro de 2007. Rio de Janeiro, 2007. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução 

CNE/CES 3/2001. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de Novembro de 2001. Seção 1, p. 37. 

 

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA - CONSEPE. Regulamenta o Programa de Monitoria para os 

cursos de graduação da UFPB. Resolução 02/1996, João Pessoa, 22 de fevereiro de 1996. 

Disponível em: < http://www.ufpb.br/sods/consepe/resolu/1996/RSEP9602.html>. Acesso 

em: 20 jan. 2012. 

 

COSTA, M. M. L.; SOARES, M. J. G. O. ; SANTOS, A. A. R. ; MEDEIROS, A. B. 

A. Avaliação e tratamento de feridas: conhecimento de acadêmicos de enfermagem pós- 

intervenção educativa. In: 63º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2011, Maceió - AL. 

Anais do 63º CBEn. São Paulo : Kitmais, 2011. p. 10982-10996.  

 

CUNHA, M. I. O bom professor e sua prática. 16ed. Campinas: Papirus; 2004. 

 

CUNHA, N. A. Sistematização da Assistência de Enfermagem no Tratamento de Feridas 

Crônicas. 2006. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - 

Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO, Olinda, 2006. Disponível em: 

<http://www.abenpe.com.br/diversos/sae_tfc.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2010. 

 

CUNNINGHAN, T. M. P. et al. O novo professor no curso técnico de enfermagem, num 

contexto atual da educação: uma visão crítico-reflexiva. RECENF-Revista Técnico-

científica de Enfermagem, Curitiba: Maio, v. 1, n. 5, p. 353-357, il. color. set./out. 2003.  

Disponível em: <http://biblioteca.unipac.br >. Acesso em: 05 mar. 2010. 

 

CYRINO, E. G.; PEREIRA, M. L.T. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado 

por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem baseada em 

problemas. Cad Saúde Pública. 2004;20(3):780-8. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/15.pdf>. Acesso em: 26 dez 2011. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x4PBXgqKTOoJ:fisica.uems.br/arquivos/psicologia/rogers.doc+carl+rogers+e+a+educa%C3%A7%C3%A3o&cd=6&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x4PBXgqKTOoJ:fisica.uems.br/arquivos/psicologia/rogers.doc+carl+rogers+e+a+educa%C3%A7%C3%A3o&cd=6&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.ufpb.br/sods/consepe/resolu/1996/RSEP9602.html
http://lattes.cnpq.br/8154400395732986
http://lattes.cnpq.br/2603026470571807
http://lattes.cnpq.br/2603026470571807
http://biblioteca.unipac.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl8/003.xis&cipar=teofilo/phl.cip&bool=exp&opc=decorado&exp=EDUCACAO%20EM%20ENFERMAGEM&code=&lang=
http://www.scielo.br/pdf/csp/v20n3/15.pdf


123 

 

 

De BIASI, L. S.; PEDRO, E. N. R. Vivências de aprendizagem do cuidado na formação da 

enfermeira. Rev Esc Enferm USP. 2009; 43(3):506-11. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n3/a02v43n3.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2012. 

 

FARIA, J. I. L. Prática docente reflexiva na disciplina de administração de enfermagem 

hospitalar: uma experiência de desenvolvimento profissional de professores-pesquisadores 

[tese]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 

2003. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07072004-

102032/pt-br.php>. Acesso em: 07 set. 2010. 

 

FERNANDES, G. F. M.; VAZ, M. R. C. Processo de avaliação humanizado e 

participativo nos estágios supervisionados de enfermagem. Texto Contexto Enferm. 1999; 

8(1):106-21. Disponível em: <http://www.nfr.ufsc.br/pen/dissertacoes.htm>. Acesso em: 12 

nov. 2010. 

 

FERNANDES, J. D. A trajetória do ensino de graduação em enfermagem no Brasil. In: 

TEIXEIRA, E.; VALE, E.G.; FERNANDES, J. D.  et al. O ensino de graduação em 

enfermagem no Brasil: o ontem, o hoje e o amanhã. Brasília: INEP/Ministério da Educação. 

2006. v. 1. 132 p. Disponível em: <http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca>. 

Acesso em: 05 nov. 2010. 

 

FERREIRA, A. M.; BOGAMIL, D. D. D.; TORMENA, P. C. O enfermeiro e o tratamento 

de feridas: em busca da autonomia do cuidado. Arq Ciênc Saúde 2008 jul-set;15(3):105-9. 

Disponível em: <http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/vol-15-3/IDN269.pdf>. 

Acesso em: 08 nov. 2011. 

 

FERREIRA, E. et, al.  Curativo do paciente queimado: uma revisão de literatura.  Revista 

da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 37, nº1, p. 44-51, 2003. Disponível em: 

<http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/123.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2010. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 34ª edição. 

São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 29 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 

FURTADO, C. M.; PEREIRA, L. H. F.; MOROSINI, M. C. A formação docente na 

licenciatura e no exercício da docência. Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação, PUCRS. IV Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação – PUCRS, 2009. 

Disponível em: 

<http://www.pucrs.br/edipucrs/IVmostra/IV_MOSTRA_PDF/Educacao/72175-

CLARA_MARIA_FURTADO.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2012. 

 

GALAN, N. G. A.; ODA, R. M. Cuidados de enfermagem com o paciente cirúrgico.  In: 

OPROMOLLA, D. V. A.; BACCARELLI, R. Prevenção de incapacidades e reabilitação 

em hanseníase. Bauru: Instituto Lauro de Souza Lima, 2003. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n3/a02v43n3.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07072004-102032/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07072004-102032/pt-br.php
http://www.nfr.ufsc.br/pen/dissertacoes.htm
http://pergamum.inep.gov.br/pergamum/biblioteca
http://www.cienciasdasaude.famerp.br/racs_ol/vol-15-3/IDN269.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/IVmostra/IV_MOSTRA_PDF/Educacao/72175-CLARA_MARIA_FURTADO.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/IVmostra/IV_MOSTRA_PDF/Educacao/72175-CLARA_MARIA_FURTADO.pdf


124 

 

 

http://hansen.bvs.ilsl.br/textoc/livros/OPROMOLLA_DILTOR_prevencao>. Acesso em: 19 

jan. 2012. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

HOLTZ, M. L. M. Ensino é comunicação. 3ed. São Paulo: MH Pedagogia Empresarial Ltda, 

2008. Disponível em: <http://www.mh.etc.br/documentos/ensino_comunicacao_a4.pdf>. 

Acesso em: 21 dez. 2011.  

 

HOUAISS, A. Minidicionário Houaiss. 3a ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 

 

JORGE, S. A.; DANTAS, S. R. P. E. Abordagem multiprofissional do tratamento de 

feridas. São Paulo: Atheneu, 2003. 

 

LEADEBAL, O. D. C. P. Ensino do processo de enfermagem nos curso de graduação: 

aproximações e distanciamentos frente às Diretrizes Curriculares Nacionais. 138 f. 2007. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007. 

 

LEÃO, D. M. M. Paradigmas contemporâneos de educação: escola tradicional e escola 

construtivista. Cadernos de Pesquisa, nº 107, p. 187-206, julho, 1999. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2012.  

 

LIBÂNEO, J. C. Tendências pedagógicas na prática escolar. Revista Ande, n 6. p. 11-9, 

1982. 

 

MACEDO, L. Ensaios construtivistas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994. 

 

MAGALHÃES, R. C.; GUIMARÃES, E. C.; AGUIAR, B. G. C. O papel do enfermeiro 

educador: ação educativa do enfermeiro no pré e pós-operatório. R. de Pesq.: cuidado é 

fundamental, Rio de Janeiro, ano 8, n. 1/2, p. 115-119, 1./2. sem. 2004. Disponível em: 

<http://www.unirio.br/repef/arquivos/2004/12%202004.pdf>. Aceso em: 02 nov. 2010. 

 

MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: UFMG, 

1999. 

 

McEWEN, M.; WILLS, E. M. Bases teóricas para Enfermagem. 2 ed. Ana Maria Thorell 

(trad.). Porto Alegre: Artmed, 2009. 

MINGUILI, M. G.; DAIBEM, A. M. L. Projeto pedagógico e projeto de ensino: um 

trabalho com os elementos constitutivos da prática pedagógica. Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) – Oficina de estudos pedagógicos (Eixo 3; tema 2), 2007. Disponível em 

<http://www.franca.unesp.br/oep/Eixo%203%20-%20Tema%202.pdf>. Acesso em: 02 jul. 

2011. 

MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 

http://hansen.bvs.ilsl.br/textoc/livros/OPROMOLLA_DILTOR_prevencao
http://www.mh.etc.br/documentos/ensino_comunicacao_a4.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a08.pdf
http://www.unirio.br/repef/arquivos/2004/12%202004.pdf
http://www.franca.unesp.br/oep/Eixo%203%20-%20Tema%202.pdf


125 

 

 

 

MORAIS, G. F. C.; OLIVEIRA, S. H. S.; SOARES, M. J. G. O. Avaliação de feridas pelos 

enfermeiros de instituições hospitalares da rede pública. Texto contexto - enferm.,  

Florianópolis,  v. 17,  n. 1, 2008.  Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/pdf/tce/v17n1/11.pdf>. Acesso em: 20 de dez de 2011. 

NATÁRIO, E. G. Monitoria: um espaço de valorização docente e discente. Santos: Editora e 

Gráfica do Litoral, 2007. 

NETO, F. J. S. L. et al; Formação pedagógica em educação profissional na área de saúde: 

enfermagem. 84 p.; módulo 1. Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 

Escola Nacional de Saúde Pública, 2000. 

NETO, P. C.; INFANTE, V. Gramática da Língua Portuguesa. 3ed. Editora: Scipione, São 

Paulo-SP, 2009. 

NEVES, F. B. C. S. et al. Impacto da Introdução de Mídia Eletrônica num Curso de 

Patologia Geral. Rev. Bras. Educ. Médica. 32 (4): 431–36; 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n4/v32n4a04.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2012. 

OROSCO, S. S.; SCHEIDE, T. J. F. As diferentes abordagens do processo educativo e seus 

reflexos no ensino de enfermagem em nível médio. Colloquium Humanarum, Presidente 

Prudente, v. 5, n. 1, p. 53-68, jun. 2008. Disponível em: 

<http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ch/article/viewFile/268/219>. Acesso em: 12 

mar. 2011. 

 

PALHARES, A. Lesões causadas por queimaduras. Faculdade de Medicina de Botucatu. 

2003. Disponível em: 

<http://www.emv.fmb.unesp.br/aulas_on_line/plastica/Queimados2/lesoes_queimaduras.pdf>. 

Acesso em: 18 nov. 2011. 

 

PANIZZI, C. A. F. L. A relação afetividade-aprendizagem no cotidiano da sala de aula: 

enfocando situações de conflito. Caxambu: Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação, 2004. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt13/t132.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2011. 

 

PEREIRA, W. R.; TAVARES, C. M. M. Práticas pedagógicas no ensino de enfermagem: 

um estudo na perspectiva da análise institucional. Rev Esc Enferm USP. 2010; 44(4):1077-84 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v44n4/32.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2012. 

 

PETTENGILL, M. A. M. et al. O professor de enfermagem frente às tendências 

pedagógicas. Uma breve reflexão. Rev.Esc.Enf.USP, v.32, n.1, p.16-26, abr. 1998. 

Disponível em: <http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/398.pdf>. Acesso em: 20 out. 2010. 

 

http://www.scielosp.org/pdf/tce/v17n1/11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v32n4/v32n4a04.pdf
http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/ch/article/viewFile/268/219
http://www.emv.fmb.unesp.br/aulas_on_line/plastica/Queimados2/lesoes_queimaduras.pdf
http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt13/t132.pdf
http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/398.pdf


126 

 

 

PIMENTEL, A. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa historiográfica. 

Cadernos de Pesquisa, n.114, p.179-195, nov., 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a08n114.pdf>. Acesso em: 22 maio 2011. 

 

PIMENTEL, V.; MOTA, D. D. C. F.; KIMURA, M. Reflexões sobre o preparo para a 

docência na pós-graduação em enfermagem. Rev Esc Enferm USP. 2007; 41(1):161-4. 

Disponível em: <http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/317.pdf>. Acesso em 15 jan. 2012. 

 

PINHEL, I.;  KURCGANT, P. Reflexões sobre competência docente no ensino de 

enfermagem. Rev Esc Enferm USP. 2007; 41(4):711-6. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n4/23.pdf >. Acesso em: 10 nov. 2010. 

 

QUEDES, F. É aprendendo que se ensina. Revista Mundo Escola, Número 1, Editora 

Positivo, Abril/2009. Disponível em: 

<http://www.usjt.br/proex/pdfs/materia_mundo_escola.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2012. 

 

RAMOS, F. P. O que torna possivel a educação? Para entender a história. Ano 2, Volume 

abr., Série 25/04, p.01-10, 2011. Disponível em: 

<http://fabiopestanaramos.blogspot.com/search/label/Ensino%20Tradicional>. Acesso em: 22 

dez. 2011. 

 

ROCHA, D.; DEUSDARÁ, B. Análise de Conteúdo e Análise de Discurso: aproximações e 

afastamento na (re)construção de uma trajetória. Alea: estudos neolatinos. v. 7, n. 2; jul-dez 

2005, p. 305-322. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/alea/v7n2/a10v7n2.pdf>. Acesso 

em: 10 out. 2011. 

 

RODRIGUES, S. Círculos de debate e sua contribuição para o ensino de alunos com 

dificuldades de aprendizagem. Psicol. educ. [online]. 2010, n.30, pp. 147-159. Disponível 

em:<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n30/n30a11.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2012. 

 

RODRIGUEZ, L. Prevenção e Tratamento de Feridas. Rev. Prática Hospitalar, Rio de 

Janeiro, Ano VIII, nº 48, 2006. Disponível em: 

<http://www.sobenfee.org.br/cbf/materia%20feridas.pdf>. Acesso em: 05 set. 2010. 

 

ROGERS, C. R. Um Jeito de Ser. 3 ed., São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 

1983. 

 

ROGERS, C. R.; KINGET, M. G. Psicoterapia e relações humanas: Teoria e prática da 

terapia não-diretiva. Belo Horizonte: Interlivros, 1975. 

 

SABBAG, E. M. Redação Forense e Elementos de Gramática. 5ed. Editora: Revista dos 

Tribunais, São Paulo – SP, 2011. 

 

SALOMÉ, G. M.; ESPÓSITO, V. H. C. Vivências de acadêmicos de enfermagem durante o 

cuidado prestado às pessoas com feridas. Rev Bras Enferm, Brasília 2008. nov-dez; 61(6) 

822-7.  

http://www.scielo.br/pdf/cp/n114/a08n114.pdf
http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/317.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n4/23.pdf
http://www.usjt.br/proex/pdfs/materia_mundo_escola.pdf
http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2011/04/o-que-torna-possivel-educacao.html
http://fabiopestanaramos.blogspot.com/search/label/Ensino%20Tradicional
http://www.scielo.br/pdf/alea/v7n2/a10v7n2.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psie/n30/n30a11.pdf


127 

 

 

 

SANT'ANNA, F. M. et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Sagra / 

DC Luzzatto, 1995. 

 

SANTOS, A. A. R. Conhecimento dos Acadêmicos de Enfermagem em relação à 

avaliação e ao tratamento de Feridas. 2009. 61 f. (Monografia) Graduação em Enfermagem 

– Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009.  

 

SANTOS, A. A. R.; MEDEIROS, A. B. A.; SOARES, M. J. G. O; COSTA, M. M. L. 

Avaliação e tratamento de feridas: o conhecimento de acadêmicos de enfermagem. Rev. 

enferm. UERJ, Rio de Janeiro, out/dez; 18(4):547-52. 2010. Disponível em: 

<http://www.facenf.uerj.br/v18n4/v18n4a08.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2011. 

 

SANTOS, R. V. Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. Rev. Integração. 

Jan./Fev./Mai, ano XI, Nº 40, P. 19-31, 2005. Disponível em: 

<ftp://ftp.usjt.br/pub/revint/19_40.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2011. 

 

SANTOS, S. S. C. Perfil de egresso de Curso de Enfermagem nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais: uma aproximação. Rev. bras. enferm. ,  Brasília,  v. 59,  n. 2, 2006.  Disponível 

em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672006000200018&lng=pt

&nrm=iso>. Acesso em: 05 abr. 2011. 

 

SÁ-SILVA, J. R.; GUINDANI, J. F; ALMEIDA, C. D. Pesquisa documental: pistas teóricas 

e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, ano 1, n. 1, julho de 2009. 

Disponível em:<http://www.rbhcs.com/index_arquivos/Artigo.Pesquisa%20documental.pdf>. 

Acesso em: 24 maio 2011. 

SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez, 1984. 

 

SERRANO, R. M. S. M. Conceitos de extensão universitária: um diálogo com Paulo Freire. 

Universidade Federal da Paraíba. Pró-reitoria de Assuntos Comunitários. Grupo de Pesquisa 

em Extensão Popular (EXTELAR), 2008. Disponível em: 

<http://www.prac.ufpb.br/copac/extelar/index.html>. Acesso em 21 dez 2012. 

SILVA, D. M.; MOCELIN, K. R. O Cuidado de Enfermagem ao Cliente Portador de 

Feridas sob a Ótica do Cuidado Transcultural. 2008. Disponível em: 

<http://www.hospitaldecaridade.com.br/informativos/coluna/docs/PortadorDeFeridas.pdf>. 

Acesso em: 06 jan. 2011. 

 

SILVA, E. L., MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. – 3. 

ed. rev. atual. – Santa Catarina, Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 

2001. 121p. Disponível em: <http://www.scribd.com/doc/2367267/DA-SILVA-MENEZES-

2001-Metodologia-da-pesquisa-e-elaboracao-de-dissertacao>. Acesso em: 07 maio 2011. 

http://www.facenf.uerj.br/v18n4/v18n4a08.pdf
ftp://ftp.usjt.br/pub/revint/19_40.pdf
http://www.rbhcs.com/index_arquivos/Artigo.Pesquisa%20documental.pdf
http://www.prac.ufpb.br/copac/extelar/index.html
http://www.scribd.com/doc/2367267/DA-SILVA-MENEZES-2001-Metodologia-da-pesquisa-e-elaboracao-de-dissertacao
http://www.scribd.com/doc/2367267/DA-SILVA-MENEZES-2001-Metodologia-da-pesquisa-e-elaboracao-de-dissertacao


128 

 

 

SILVA, J. L.; ASSIS, D. L.; GENTILE, A. C. A percepção de estudantes sobre a 

metodologia problematizadora: a mudança de um paradigma em relação ao processo 

ensino-aprendizagem. Rev. Eletr. Enf. v. 07, n. 01, p. 72-80, 2005. Disponível em: 

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/852/1030>.  Acesso em: 22 jan. 2012. 

 

SILVA, R. M.; SILVA, I. C. M.; RAVALIA, R. A. Ensino de Enfermagem: reflexões sobre o 

estágio curricular supervisionado. Rev. Práxis. v.1, n. 1, 2009. Disponível em: 

<http://www.unifoa.edu.br/praxis/numeros/01/37.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2010. 

 

SIQUEIRA, A. B. et al. Relacionamento enfermeiro, paciente e família: fatores 

comportamentais associados à qualidade da assistência. Arq Med ABC. 31(2):73-7. 2006. 

Disponível em: <http://site.fmabc.br/admin/files/revistas/31amabc73.pdf>. Acesso em: 19 jan. 

2012. 

 

SMELTZER, S. C.  BARE, B. G. BRUNNER  SUDDARTH – Tratado de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica.11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

SOUSA, L. B; TORRES, C. A; PINHEIRO, P. N. C; PINHEIRO, A. K. B. Práticas de 

educação em saúde no brasil: a atuação da enfermagem. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 

jan/mar; 18(1):55-60. 2010. Disponível em: 

<http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2011. 

 

STACCIARINI, J.M.R.; ESPERIDIÃO, E. Repensando estratégias de ensino no processo 

de aprendizagem. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 7, n. 5, p. 59-66, dezembro 

1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v7n5/13505.pdf >. Acesso em: 24 set. 

2011. 

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 3ed. Petrópolis: Vozes; 2002. 

 

TEIXEIRA, E. R.; FIGUEIREDO, N. M. A. O desejo e a necessidade no cuidado com o 

corpo: uma perspectiva estética na prática de enfermagem. Niterói: EdUFF, 2001. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Projeto pedagógico. Curso de Graduação em 

Enfermagem. Centro de Ciências da Saúde. João Pessoa, 2007. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Regulamento do Estágio Supervisionado. 

Res. 02/2004. Curso de Graduação em Enfermagem. Centro de Ciências da Saúde. João 

Pessoa, 2004. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Projeto pedagógico do curso. Pró-

reitoria de graduação. Belo Horizonte, 2007. Disponível em: < 

http://www.ufmg.br/prograd/arquivos/destaque/ppc.pdf>. Acesso em: 02 jul 2011. 

 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/852/1030
http://www.unifoa.edu.br/praxis/numeros/01/37.pdf
http://site.fmabc.br/admin/files/revistas/31amabc73.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v18n1/v18n1a10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v7n5/13505.pdf
http://www.ufmg.br/prograd/arquivos/destaque/ppc.pdf


129 

 

 

VASCONCELLOS, C. S. Para onde vai o professor? Resgate do professor como sujeito de 

transformação. 8ed. São Paulo: Libertad; 2001. 

 

VERÍSSIMO, M. D. L. Ó. R; SIGAUD, C. H. S. Assistência de Enfermagem à Criança 

com Agravos Respiratórios. In: Manual de Enfermagem. Instituto para o desenvolvimento 

da Saúde. Universidade de São Paulo. Ministérios da Saúde. Brasília, 2001. Disponível em: 

<http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2012. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ee.usp.br/doc/manual_de_enfermagem.pdf


130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES   

 



131 

 

 

APÊNDICE – A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa intitulada “O Ensino da temática feridas no curso de graduação em enfermagem 

da Universidade Federal da Paraíba” está sendo desenvolvida por Antonio Adriano Rodrigues dos 

Santos, aluno do Curso de Pós-graduação em Enfermagem da UFPB sob a orientação da Professora 

Drª. Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares. A mesma apresenta como objetivo geral: Analisar o 

ensino da temática feridas no curso de graduação em enfermagem da UFPB; e como objetivos 

específicos os seguintes: Averiguar os possíveis conteúdos relacionados à temática feridas nos planos 

das disciplinas do curso de graduação em Enfermagem da UFPB; Verificar a trajetória 

acadêmica/profissional dos docentes das disciplinas que contemplam conteúdos relacionados à 

temática feridas; Identificar, através de entrevista, as abordagens de ensino e as estratégias 

metodológicas utilizadas pelos docentes nas disciplinas que contemplam conteúdos relacionados à 

temática feridas. A finalidade desse trabalho é de conclusão do curso de Pós-graduação em 

Enfermagem. A realização dessa pesquisa só será possível com a sua participação, por isso, 

solicitamos sua colaboração no sentido de responder os itens da mesma. Informamos que será 

garantido o anonimato e assegurada sua privacidade e o direito de autonomia referente à liberdade de 

participar ou não da pesquisa, o direito de desistir da mesma e que não será efetuada nenhuma forma 

de gratificação devido a sua participação. Informamos também que a sua participação não lhe trará 

nenhum dano ou risco. 

Ressaltamos que os dados serão coletados através de uma entrevista gravada, que será 

realizada de acordo com um roteiro pré-estruturado visando o alcance dos objetivos do estudo. Você 

responderá a algumas perguntas sobre os dados pessoais e os relacionados ao ensino da temática 

feridas na disciplina na qual leciona. Estes podem ser divulgados em eventos científicos, periódicos e 

outros tanto a nível nacional ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, o seu nome 

será mantido em sigilo. A sua participação é voluntária, você não é obrigado (a) a fornecer as 

informações solicitadas. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. O(s) pesquisador (es) estará (ão) a sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário nas etapas da pesquisa. Diante do exposto, 

agradecemos à contribuição na realização dessa pesquisa.  

Eu, ____________________________________________, RG:_______________, concordo 

em participar da pesquisa declarando que cedo os direitos do material coletado e que fui devidamente 

esclarecido, estando ciente dos objetivos da pesquisa, com a liberdade de retirar o consentimento sem 

que isso me traga qualquer prejuízo.                                                                                            João 

Pessoa, _____/______/ 2011. 

___________________________________ 

Antonio Adriano Rodrigues dos Santos - Pesquisador Responsável  

(End: Rua Severino Cesarino da Nóbrega, 176, Bancários – 58051-220 – driobs@gmail.com – 083-

86401711) 

___________________________________ 

 Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares - Pesquisadora Participante (Orientadora) 

 

_____________________________________ 

Participante da Pesquisa 

Cidade Universitária/Centro de Ciências da Saúde/ Coordenação do curso de Pós–graduação em 

Enfermagem /PPGENF. Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba   – 

CEP/CCS/UFPB - Campus I - Cidade Universitária - Cidade Universitária - João Pessoa/PB - 58.051-

900 - 83 3216 7791 / 83 3216 7791 - eticaccs@css.ufpb.br 
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APÊNDICE B 

Formulário para análise dos planos de curso das disciplinas na primeira etapa da pesquisa 

 

Período no qual é lecionada:____________________________________________________  

Ementa: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Total de créditos:_____________________________________________________________  

Carga horária:________________________________________________________________  

Objetivos da disciplina:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 Conteúdo programático (bases conceituais): _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Estratégias de ensino-aprendizagem:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Recursos didáticos: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Estratégias de avaliação:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 Bibliografias utilizadas:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Roteiro de entrevista semi-estruturada a ser utilizado junto aos docentes 

I - Caracterização da amostra  

Nome: 

1.1 - Idade: __________________  

1.2 - Sexo: (  ) F  (  ) M  

1.3 - Graduação: ________________        1.3.1 – Ano de conclusão da graduação:_________ 

1.4 – Fez algum outro curso de graduação? 

(    ) Licenciatura em Enfermagem                            (    ) Outro:___________________  

1.5 - Tem pós-graduação em Enfermagem: (  ) SIM    (  ) NÃO 

                                                                 (    ) SIM, em outra área. Qual? _________________ 

 Se a resposta for "SIM":  

1.5.1 (   ) Formação pedagógica (cursos de capacitação e/ou aperfeiçoamento para o 

ensino):_____________________________________________________________________ 

1.5.2 (   ) Especialização. Área de conhecimento:____________________________________  

___________________________________________________________________________ 

1.5.3 (   ) Mestrado. Área do conhecimento:________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

1.5.4 (   ) Doutorado. Área do conhecimento:_______________________________________  

___________________________________________________________________________ 

1.5.5 (   ) Pós – doc. Área do conhecimento:_______________________________________  

___________________________________________________________________________ 

1.5.6 – Já fez algum curso de capacitação/atualização sobre a temática feridas: (  ) SIM.Qual 

(is) e quando? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(  ) NÃO  

1.6 – Ano de ingresso na área de ensino:___________________________________________ 

1.7 - Tempo de ensino na IES (UFPB):____________________________________________ 

II - Caracterização da disciplina 

2.1 - Disciplina que leciona:____________________________________________________ 
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2.2 - Tempo em que leciona na disciplina:__________________________________________  

3 – Fale-me um pouco da sua trajetória profissional, do ponto de vista pedagógico (interesse, 

cursos, o que o levou a querer ser professor), que a levou a ser docente e em especial dessa 

disciplina?__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

III - Quanto ao ensino da temática feridas em sua disciplina:  

PROPOSIÇÃO: Ao analisar o plano de curso e os conteúdos ministrados na disciplina na qual 

você é professor(a), foi possível perceber que alguns conteúdos de forma direta ou 

indiretamente abordam a temática feridas, diante disso gostaria de saber: 

3.1 – Como você se vê professor na relação pedagógica com o aluno ao abordar a temática 

feridas?  

3.2 - Que abordagem de ensino você utiliza ao ministrar os conteúdos relacionados à temática 

feridas? 

3.3 - Quais as estratégias (metodologias) de ensino utilizadas ao ministrar os conteúdos que 

abordam a temática feridas?  

3.4 - Você utiliza alguma técnica de ensino para motivar o estudo da temática feridas? 

3.5 - Há alguma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem no contexto de ensino dos 

conteúdos que abordam a temática feridas na sua disciplina? 
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ANEXOS  
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ANEXO A - Certidão de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do  

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

 


