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RESUMO 

Esta pesquisa exploratória e descritiva com a utilização da abordagem qualitativa 
teve como objetivo analisar a situação atual do ensino da Saúde Mental nos cursos 
de graduação em Enfermagem, estado do Acre. Para obtenção de informações 
realizamos análise documental dos Projetos Político Pedagógicos (PPP) dos cursos 
estudados e dos planos de ensino das disciplinas relacionadas à Saúde Mental, bem 
como, entrevistas com roteiro semi-estruturado com docentes responsáveis pelo 
ensino desse conteúdo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de São Paulo, sob parecer n.º 8312. Para a análise dos 
dados utilizamos a análise de conteúdo, modalidade temática. Os dados foram 
analisados, segundo quatro categorias: i) relação entre objetivos, conteúdos citados 
e os documentos e legislação; ii) perfil dos docentes e concepções sobre Saúde 
Mental; iii) caracterização do ensino de Saúde Mental; iv) processo ensino-
aprendizagem. Foram entrevistados cinco docentes, dos quais um possui doutorado, 
dois possuem mestrado, um é especialista e um graduado. O docente com maior 
tempo de carreira possui 30 anos de exercício, enquanto aquele com menor tempo 
de carreira possui um ano e meio de atividade na docência. A concepção dos 
docentes acerca a Saúde Mental nos mostra que os mesmos a entendem dentro do 
atual processo de transformação em que prevalecem os preceitos da Reforma 
Psiquiátrica para uma assistência comunitária visando à reabilitação psicossocial. 
Quanto à caracterização dos três cursos estudados, verificamos que eles trazem em 
seus PPP propostas que visam o objetivo de aprender a aprender na perspectiva 
das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), porém observamos estruturas 
curriculares fragmentadas e lineares que contribuem para a continuidade de uma 
formação tradicionalista. Constatamos que a área da saúde mental está restrita às 
disciplinas citadas, não perpassa todo o currículo e, portanto, os estudantes só têm 
contato com a temática durante a vigência das disciplinas, ou seja, em dois 
semestres para dois cursos e em um semestre para o outro curso. Quanto à carga 
horária, as disciplinas propostas contemplam aulas teóricas e práticas que, ao todo, 
variam entre 120 e 150 horas, que correspondem a aproximadamente 3,16% da 
carga horária total dos cursos. Os cursos não possuem atividades interdisciplinares 
e dentre as práticas educativas utilizadas, identificamos a utilização de abordagem 
pedagógica tradicional com aulas expositivas, na maior parte do processo de ensino-
aprendizagem. Como cenários de prática, além do Hospital de Saúde Mental, são 
utilizados os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Comunidades Terapêuticas, 
Centros de Saúde da Família e outros, onde se realizam estudos de caso, 
procedimentos voltados para o cuidado dos usuários, visitas à comunidade para 
busca ativa de possíveis casos de transtornos mentais e debates com os 
profissionais do serviço. Na avaliação da aprendizagem observamos a utilização da 
avaliação somativa em que o estudante deve acumular pontos em testes escritos 
para obtenção de notas para sua aprovação. Consideramos a partir dos resultados 
obtidos que o ensino da Saúde Mental nos cursos de graduação em enfermagem do 
estado do Acre tenta se adequar ao atual modelo de assistência em Saúde Mental 
preconizado pelas diretrizes da Reforma Psiquiátrica, porém ainda é pautado por 
uma visão tradicional de aprendizagem. 
 
Palavras – chave: Ensino Superior. Educação em Enfermagem. Saúde Mental 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this exploratory and descriptive study using a qualitative approach was to 
analyze the current situation of Mental Health education in undergraduate courses, in 
the state of Acre. A document analysis of the studied Political Pedagogical Project 
(PPP) course’s and the teaching plans of disciplines related to mental health were 
performed to gather information, as well as semi-structured interviews with teachers 
responsible for teaching process of this content. This study was approved by the 
Ethics Committee of the Universidade Federal de São Paulo, under the Opinion. º 
8312. Analysis of thematic content was used for data analysis. Data were analyzed 
according to four categories: i) the relationship between objectives, cited contents, 
documents and legislation, ii) teachers´ profile and conceptions about Mental Health 
iii) characterization of the Mental Health teaching; iv) teaching-learning process. We 
interviewed five teachers, one of whom with Ph.D. title, two with  master's degree, 
one specialist and one graduated. One of them had more than 30 years of service, 
and the one with a shorter career has a year and a half of activity in teaching. The 
teacher’s conception on Mental Health showed that they understand it within the 
current transformation process in which the Psychiatric Reform precepts prevail for 
community assistance aiming at psychosocial rehabilitation. Regarding the 
characterization of the three analyzed courses, we found that they bring in their PPP 
proposals the objective of learning to learn from the perspective of the National 
Curriculum Guidelines (DCN), but we observed a linear and fragmented curriculum 
structure that contributed to the continuity of a conservative education. The mental 
health area is restricted to the mentioned disciplines and  it does not  permeates the 
whole curriculum, so students only have contact with the topics during the disciplines 
, that is, in two semesters for two courses and in one semester for the other course. 
As for the workload, the proposed disciplines include theoretical classes and 
practice, ranging from 120 to 150 hours, corresponding to approximately 3.16% of 
the total workload of the courses. The courses do not have interdisciplinary activities 
and among the educational practices, we identified the use of a traditional 
pedagogical approach with expositive classes in most of the teaching-learning 
process. As practice settings, besides the Hospital for Mental Health setting, the 
Centers for Psychosocial Care (CAPS), Therapeutic Communities, Family Health 
Centers and others were used in which case studies were performed as well as 
procedures aiming the user´s care, visits for the community for active search for 
possible cases of mental health disorders and discussions with service professionals. 
In assessing the learning process, the use of summative assessment was observed, 
in which the student must accumulate grades for his approval in written tests. Based 
on the results, it was noted that the teaching of Mental Health in undergraduate 
nursing courses in Acre state tries to fit the current model of mental health care 
recommended by the guidelines of the Psychiatric Reform, but is still ruled by a 
traditional view of learning. 
 
Keywords -: Higher Education. Nursing Education. Mental Health 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo a respeito do ensino da Saúde Mental surgiu de minha prática 

docente realizada em uma Instituição de Ensino Superior do estado do Acre. Na 

instituição em que trabalho o currículo é desenvolvido por meio de disciplinas. Sou 

uma das docentes responsáveis por ministrar aulas teóricas e práticas nas 

disciplinas relacionadas à área da Saúde Mental, que conta apenas com mais um 

docente que coordena as disciplinas. 

As disciplinas relativas à saúde mental têm por objetivo formar um profissional 

de acordo com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, com vistas ao cuidado integral 

dentro de uma rede de serviços comunitários, com habilidades e competências para 

intervir adequadamente em sua prática profissional. 

Estou na carreira docente de nível superior há pouco tempo, dois anos, e tive 

a oportunidade de ingressar no Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da 

Saúde (MPNorte), que desde o início me instigou a repensar minha prática docente, 

dando subsídios para implementação de estratégias de aprendizagem significativa. 

Sempre questionei a prática docente tradicional na qual fui formada, 

entretanto os conhecimentos produzidos durante o MPNorte deram-me bagagem 

teórica para desenvolver, junto aos estudantes, um processo de ensino-

aprendizagem participativo, de construção de conhecimento. Assim, venho cada vez 

mais introduzindo em minha prática estratégias que contribuam para a 

aprendizagem significativa do estudante.  

Durante o decorrer das disciplinas tento envolver o aluno no universo 

estudado de forma a reconstruir concepções e valores relacionados às pessoas em 

sofrimento mental. 

Os indivíduos em sofrimento psíquico ainda são estigmatizados por sua 

condição e também sofrem preconceito da sociedade em geral. Dentro da 

Universidade não é diferente. Escuto comentários dos estudantes durante as aulas, 

tais como “professora, nunca vou trabalhar nessa área, pois tenho medo dessa 

gente”. Até mesmo profissionais da saúde tecem esse tipo de comentário: “tenho 

medo de doido”. 

Diante das mudanças ocorridas no campo da saúde mental, no que se refere 

às formas de organização dos serviços, o modelo de assistência, o modo de abordar 

as pessoas em sofrimento psíquico (QUINDERÉ; JORGE, 2010), e ainda, diante da 
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preocupação com a formação do profissional enfermeiro e por atuar na docência no 

estado do Acre surgem inquietações: como está ocorrendo o ensino da Saúde 

Mental nos Cursos de Graduação em Enfermagem no estado do Acre? Qual a 

concepção dos professores das unidades curriculares sobre Saúde Mental? Em que 

momento histórico da assistência à Saúde Mental este ensino se encontra?  

A falta de preparo de profissionais da saúde para lidar com as situações que 

envolvem pacientes em sofrimento psíquico pode ser resultado de uma formação 

insuficiente que não proporciona dimensões teórico-práticas sobre esse 

conhecimento, bem como questionamentos relativos a concepções e valores 

relacionados à atuação junto a essa clientela, pois segundo Belmonte (2006, p. 196) 

“sabe-se que a formação de trabalhadores para a área de saúde mental ainda não 

se realiza hegemonicamente, voltada para os serviços de atenção diária”. 

E ainda corroborando com essa ideia Lobosque (2010) diz que, 

A formação não acompanhou as significativas transformações ocorridas nas 
últimas três décadas no panorama da Saúde Mental: desconsidera ainda as 
práticas de cuidado e convívio que hoje oferecem suporte à grande maioria 
dos brasileiros portadores de sofrimento mental (p.13). 

 

Estudos que investiguem o processo de ensino-aprendizagem são 

necessários para subsidiar modelos que superem práticas tradicionais de 

aprendizagem e formação inadequada de profissionais, tanto do ponto de vista 

teórico como prático. 

Algumas pesquisas realizadas em período anterior à promulgação da lei da 

Reforma Psiquiátrica, tendo o ensino da saúde mental como objeto, mostram que as 

disciplinas enfocavam o estudo das psicopatologias, centradas no modelo 

hospitalocêntrico (BRAGA; SILVA, 2000; KANTORSKI; SILVA, 2000). 

Estudos realizados posteriormente à Lei da Reforma Psiquiátrica constatam 

que o ensino passou a sofrer influência dos princípios assumidos; no entanto há 

necessidade da resignificação dos conceitos de saúde mental (KANTORSKI et al., 

2006; MAFTUM, 2004).  

Nosso objeto de estudo se delimita ao ensino da saúde mental nos cursos de 

enfermagem do estado do Acre em suas dimensões de concepções da saúde 

mental, conteúdos, práticas educativas e avaliativas, relação teórico-prática e 

cenários de aprendizagem. 
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Esperamos que os resultados deste estudo tragam subsídios para que a 

formação de enfermeiros em nível de graduação possa ser significativamente mais 

apropriada e condizente com as diretrizes atuais no que se refere à saúde mental. 
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 2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar a situação atual do ensino da Saúde Mental nos cursos de 

graduação em Enfermagem, no estado do Acre 

 

2.2 Específicos 

– Conhecer e as concepções sobre Saúde Mental dos docentes responsáveis 

por unidades curriculares/disciplinas/módulos de Saúde Mental  

– Caracterizar o ensino da Saúde Mental quanto ao conteúdo, momento de 

inserção curricular, carga horária, cenários, estratégias de ensino-

aprendizagem e avaliação 

– Verificar adequação das concepções dos docentes sobre saúde mental, dos 

projetos políticos pedagógicos e planos de ensino à Política Nacional de 

Saúde Mental 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

Este capítulo traz um breve histórico da Saúde Mental no Mundo e no Brasil 

referente a crenças, valores, significações da loucura que influenciaram a 

construção da imagem do indivíduo em sofrimento psíquico na sociedade 

contemporânea e também um esboço retrospectivo dos modelos de assistência em 

saúde mental. Ainda, foi traçada uma retrospectiva do ensino da saúde mental na 

formação da enfermagem do Brasil no tocante ao seu início e suas características. 

Por fim foram apresentadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de 

Enfermagem, assim como a discussão sobre sua relevância e pertinência para uma 

formação mais efetiva para os profissionais da área. 

 

3.1 Aspectos históricos da Saúde Mental no Mundo e no Brasil 

No percurso da história da humanidade, a loucura teve alguns significados e 

valores, ora vista como manifestação divina, ora como demoníaca. Por volta do 

século XVII, adquiriu significação social, assumindo seu lugar de segregação onde, 

até mesmo nos dias atuais, se encontra. 

Na era clássica a loucura adquiriu o status de não-razão, sendo colocada em 

uma região de exclusão de onde não mais sairia. A partir da metade do século XVII 

os ditos insanos foram trancafiados em casas de internamento. O aprisionamento 

tem significações políticas, sociais, religiosas, econômicas, morais. A internação 

marca o momento em que a loucura passa a ser percebida como problema social e 

perde a liberdade imaginária conferida pela Renascença, tornando-se reclusa e 

ligada à Razão Clássica e às regras da moral (FOUCAULT, 2009). 

O louco encarado como doente que necessita de cuidados é algo bastante 

recente; somente a partir do final do século XVIII, com o trabalho do médico francês 

Pinel, ocorreu a separação dos alienados dos demais marginalizados que passam a 

ter sua própria organização asilar com significação terapêutica, ainda, porém, com 

vistas ao tratamento moral. No século XIX o fenômeno da loucura se transformou 

em objeto de conhecimento e passou a ser visto como doença mental (AMARANTE, 

2009). 

A primeira reforma da instituição hospitalar realizada por Pinel marcou o início 

da medicalização dessa instituição e sua transformação em um espaço médico e 
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não mais de cunho moral ou filantrópico. Esses fatos deram origem à psiquiatria e 

ao hospital psiquiátrico (AMARANTE, 1994).  

Os estudos iniciais, na tentativa de entender os sintomas apresentados por 

aqueles ditos alienados, foram realizados no espaço asilar, através da observação 

daqueles que ali se encontravam confinados, e culminaram na primeira classificação 

para as doenças mentais, elaborada por Pinel (BRASIL, 2004).  

A França teve grande destaque no estudo e tratamento da doença mental. O 

primeiro curso para o tratamento das enfermidades mentais foi fundado pelo 

também médico francês Esquirol, aluno e seguidor de Pinel. No Brasil, a forma de 

lidar com a loucura caminhou juntamente com a da Europa: o século XVIII foi 

marcado pela filantropia e pelo uso das instituições como albergues. Os ideais 

franceses influenciaram a forma de tratamento dos doentes mentais e em meados 

do século XIX, por reivindicações dos médicos brasileiros, foi inaugurado o primeiro 

hospício brasileiro, chamado Hospício de Pedro II (BRASIL, 2004).  

O prédio foi inaugurado em 1852, como Hospício de Pedro II, inicialmente 

localizado onde hoje está instalada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

Bairro da Urca. Em 1890 tomou o nome de Hospital dos Alienados e assim 

funcionou até 1944, quando os pacientes foram removidos da Praia Vermelha para o 

novo hospício construído no Engenho de Dentro (AMARANTE, 1994).    

Teixeira Brandão foi um dos principais nomes da psiquiatria no Brasil e no 

ano de 1890 sob a direção do Hospício de Pedro II tornou-se um dos grandes 

responsáveis pela desanexação do mesmo da Santa Casa de Misericórdia, 

passando a se chamar Hospício Nacional de Alienados (BRASIL, 2004).   

No ano de 1902, Teixeira Brandão, como deputado federal, elaborou a 

primeira lei de Assistência aos Alienados no Brasil, deixa o cargo de diretor do 

Hospício Nacional de Alienados e se dedica à política, a ministrar aulas e a escrever 

para um jornal (BRASIL, 2004). 

Juliano Moreira assume, em 1903, a direção do Hospício Nacional dos 

Alienados após a saída de Teixeira Brandão, ficando no cargo por mais de 20 anos 

e durante sua administração realiza várias mudanças na instituição, conferindo-lhe 

organização do espaço terapêutico, vigilância, distribuição do tempo e isolamento, 

sendo estes princípios básicos do tratamento moral oferecido aos alienados 

(ALVES, et al, 2009; BRASIL, 2004). 
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A psiquiatria com sua assistência asilar ganha força e entre os anos 30 a 50 

do século XX acreditava ter a cura para a doença mental com o surgimento da 

eletroconvulsoterapia, da lobotomia e dos primeiros neurolépticos (ALVES, et al, 

2009). 

 A década de 1960 foi marcada pelo declínio da assistência pública ao 

indivíduo em sofrimento mental e fortalecimento da assistência privada firmada em 

convênios com o Estado (ALVES, et al, 2009). 

No final da década de 1970, surge o movimento de reivindicações contra o 

modelo de assistência em saúde mental vigente, marcado pela predominância da 

instituição hospitalar, com tratamentos desumanos e maus tratos. Esse movimento 

da Reforma Psiquiátrica agregou a sociedade civil organizada, o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), entre outros atores (AMARANTE, 2009; 

ALVES, et al, 2009; FRAGA, et al. 2006). 

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de 
atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios 
diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no 
mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas 
associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos 
movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião 
pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, 
saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, 
dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma 
Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios 
(BRASIL, 2005, p. 06). 

 

E de acordo com Amarante (2009), 
É principalmente a partir destas organizações que são sistematizadas as 
primeiras denúncias de violências, de ausência de recursos, de negligência, 
de psiquiatrização do social, de utilização da psiquiatria como instrumento 
técnico-científico de controle social e a mobilização por projetos alternativos 
ao modelo asilar dominante. É nesse momento, efetivamente, que começa 
a se constituir em nosso meio um pensamento crítico sobre a natureza e a 
função social das práticas médicas e psiquiátrico-psicológicas (AMARANTE, 
2009, p. 90). 
 

O processo da Reforma Psiquiátrica ganhou contornos com as Conferências 

Nacionais de Saúde Mental de 1987, 1992, 2001, as quais fortaleceram as 

discussões para as mudanças na legislação e culminou na promulgação da Lei Nº 

10.216 em abril de 2001. Tal lei, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, 

trata da garantia do direito à saúde e cidadania dos indivíduos em sofrimento 

psíquico, visando a desinstitucionalização com tratamentos em serviços abertos 

comunitários (FRAGA, et al. 2006; BRASIL, 2001). 
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Após a promulgação da Lei da Reforma Psiquiátrica, o Ministério da Saúde 

cria linhas específicas de financiamento para os serviços abertos e substitutivos ao 

hospital psiquiátrico, bem como, novos mecanismos para a fiscalização, gestão e 

redução programada de leitos psiquiátricos no país. A partir de então os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) passam a ter valor estratégico para a Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (BRASIL, 2005). 

Os CAPS começaram a surgir na década de 1980 e tiveram grande expansão 

no ano de 2002, momento em que passaram a receber uma linha específica de 

financiamento do Ministério da Saúde. São serviços de saúde municipais, abertos, 

comunitários responsáveis em oferecer atendimento diário às pessoas com 

transtornos mentais severos e persistentes (BRASIL, 2005). 

É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a possibilidade de 
organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. É 
função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, 
evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a 
inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações 
intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde 
mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à saúde mental na 
rede básica. É função, portanto, e por excelência, dos CAPS organizar a 
rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. Os 
CAPS são os articuladores estratégicos desta rede e da política de saúde 
mental num determinado território (BRASIL, 2005, p.27). 
 

Em 2011, por meio da Portaria nº 3.088, foi instituída a Rede de Atenção 

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Esta Rede tem por objetivos 

gerais ampliar o acesso à atenção psicossocial, promover a vinculação dos usuários 

aos pontos de atenção e garantir a articulação e integração dos pontos de atenção 

das redes de saúde no território, sendo constituída por Atenção Básica em Saúde; 

Atenção Psicossocial Especializada; Atenção Residencial de Caráter Transitório; 

Atenção Hospitalar; Estratégia de Desinstitucionalização; Reabilitação Psicossocial 

(BRASIL, 2011).  

Atualmente a Reforma Psiquiátrica encontra-se em processo de consolidação 

para garantir a continuidade nas mudanças do modelo de atenção com o intuito de 

melhoria da assistência em saúde mental. 
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3.2 O Ensino da Saúde Mental na formação do profissional da enfermagem 

No âmbito internacional, a enfermagem profissional surgiu a partir das bases 

científicas propostas por Florence Nightingale, criadora da enfermagem moderna. 

Em meados do século XIX, Florence iniciou o movimento que consideramos hoje 

como enfermagem moderna, influenciada por sua passagem nos locais onde se 

executava o cuidado de enfermagem leigo e fundamentado em preceitos de 

caridade (PADILHA; MANCIA, 2005). 

A formação profissional em enfermagem no Brasil esteve, em sua gênese, 

intimamente ligada ao trabalho de enfermagem em saúde mental. Ainda no contexto 

de uma enfermagem exercida por religiosas dentro de hospitais filantrópicos e casas 

de caridade, o ensino profissional se tornou necessário quando os profissionais de 

enfermagem, até então formados de forma amadora, não correspondiam a um 

cuidado mais sofisticado paulatinamente requerido. Com a perda da administração 

do Hospício Nacional de Alienados no final do século XIX, as religiosas deixaram de 

prestar o cuidado aos doentes mentais dentro do hospício, ocasionando um déficit 

no número de pessoal para o cuidado. A partir desse fato e pela necessidade de 

pessoal capacitado para lidar com os pacientes com transtornos mentais, inicia-se, 

então, a formação em enfermagem no Brasil advinda da necessidade específica da 

prestação de cuidado a pacientes psiquiátricos (MAFTUM, 2004; BRASIL, 2004). 

A primeira escola de enfermagem brasileira teve início no Hospício Nacional 

de Alienados em 1890, sob o nome de Escola Profissional de Enfermeiros, 

posteriormente denominada Escola Alfredo Pinto (LEONELLO; MIRANDA NETO; 

OLIVEIRA, 2011).  

Galleguillos e Oliveira (2011) explicam que o hospital havia passado para o 

controle direto do governo republicano e mediante a necessidade da capacitação de 

pessoal para realizar os cuidados de enfermagem, criou a escola, que foi dirigida por 

médicos psiquiatras, que também supervisionavam o ensino, até o ano de 1943, 

quando passou a ser administrada por enfermeiras. 

O início do século XX trouxe consigo as primeiras políticas sanitaristas 

fomentadas pela realidade social gerada pelo crescimento das cidades no Brasil e 

na América Latina, pelo desenvolvimento do comércio internacional e pelas novas 

correntes migratórias. Os possíveis prejuízos dos interesses ligados à economia 

cafeeira causados por doenças transmissíveis como a cólera, a peste bubônica, a 
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febre amarela, a varíola, a tuberculose, a hanseníase e a febre tifoide, motivaram a 

implantação de um modelo sanitarista centralizado, que transformasse a saúde em 

uma questão nacional (KRUSE, 2006).  

A partir de então, a formação em enfermagem passou a apontar também para 

a perspectiva do cuidado em saúde pública, porém, com forte caráter 

hospitalocêntrico. A educação que num primeiro momento, segundo Beccaria et al. 

(2006) baseava-se em ações desenvolvidas por professores e alunos em hospitais 

de ensino prestando assistência aos doentes internados, em especial, psiquiátricos, 

passou a ter contornos mais gerais (BECCARIA; TREVISAN; JANUCCI, 2006). 

A criação da Escola de Enfermeiras Profissionais do Departamento Nacional 

de Saúde Pública (DNSP) em 1923 marcou o início do ensino da enfermagem 

moderna no Brasil. A escola objetivada capacitar profissionais para atuação junto à 

população, difundindo a educação sanitária. O currículo, direcionado para conteúdos 

e atividades preventivas, com ênfase nas ações educativas em saúde, foi criado 

dentro dos padrões nightingaleanos (LEONELLO; MIRANDA NETO; OLIVEIRA, 

2011).  

A Fundação Rockfeller, responsável pelo ensino, imprimiu o padrão norte-

americano na escola, que passou a ser designada Escola de Enfermagem Anna 

Nery (EEAN) em 1926 e Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro em 1931 (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

Ao longo dos anos o ensino na enfermagem acompanhou as transformações 

sociais e as escolas foram fundadas dentro de perspectivas sociais. Na década de 

30 do século passado, o conteúdo teórico sobre patologias e síndromes psiquiátricas 

dentro do ensino da saúde mental era todo ministrado apenas por psiquiatras, 

enquanto que o conteúdo prático que consistia em técnicas de contenção, ensino de 

higiene e administração de medicamentos, era lecionado por enfermeiras (MAFTUM, 

2004). 

Para Braga e Silva (2000), as características do ensino da enfermagem 

psiquiátrica sempre tiveram, desde seu início, grande ênfase nos aspectos 

biológicos da patologia com base na assistência ao doente mental voltada para o 

espaço asilar. 

A Lei n.º 775/49 de 06 de agosto de 1949, regulamentou o ensino de 

enfermagem caracterizando o primeiro momento de reforma da formação em 
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enfermagem no Brasil. O currículo de 1949 ainda manteve o modelo norte-

americano, continha um grande número de especialidades médicas com conteúdos 

de enfermagem, baseava-se no ensino de técnica e tinha centralidade na doença e 

não no doente (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001).  

A disciplina de enfermagem psiquiátrica passou a ser obrigatória nos cursos 

de graduação a partir da Lei nº 775/49. A ênfase desse ensino era dada aos 

aspectos clínicos da doença mental e às terapêuticas biológicas, centradas no 

hospital. Os aspectos psicológicos do comportamento humano começaram a ser 

abordados no final dos anos de 1950, momento em que o Brasil se apropriava dos 

conhecimentos da psicanálise, fundada e desenvolvida por Sigmund Freud 

(FERNANDES, 1982, apud, OLSCHOWSKY; BARROS, 1999). 

A fixação dos currículos mínimos para os cursos de enfermagem dos anos de 

1962 e 1972, regulamentados respectivamente pelos pareceres n.º 271/62 e n.º 

163/72, geraram inúmeras discussões na classe devido à redução de tempo da 

graduação, o predomínio de ações individuais e curativas e a valorização das 

especialidades como Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica e 

Enfermagem Comunitária (GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001). 

Olschowsky e Barros (1999), citando Fernandes (1982), relatam ainda que no 

período de 1964 a 1980 foram incluídos os aspectos de desenvolvimento da 

personalidade, atenção à família e comunidade, assistência aos diversos transtornos 

mentais e uso de psicofármacos no ensino de saúde mental dos cursos de 

enfermagem brasileiros. 

A década de 1980 foi marcada por intensas lutas populares de movimentos 

organizados que culminaram em transformações políticas profundas no sistema de 

saúde brasileiro como a Reforma Sanitária, as Conferências Nacionais de Saúde, a 

criação do Sistema Único de Saúde e, em especial para o contexto deste estudo, a 

Reforma Psiquiátrica. 

Olschowsky e Barros (1999) afirmam que a Reforma Psiquiátrica, por ter 

como alvos principais de crítica a exclusão, a cronificação e a violência derivadas do 

modelo hospitalocêntrico, recolocam para enfermagem psiquiátrica e em saúde 

mental a discussão de sua prática assistencial e educacional. 

Nesse bojo de discussão, a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) de 1996 permitiu a flexibilização dos currículos de graduação e a 
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formação de diferentes perfis profissionais a partir da realidade de cada curso, 

responsabilizando as escolas, os docentes, os discente e a sociedade pela 

educação (TEIXEIRA et al., 2006). 

Somente após oito anos de intenso debate, em um ambiente de reconstrução 

democrática, a nova LDB foi aprovada (Lei nº 9.394/1996) e deve ser tomada como 

um marco importante na configuração da educação brasileira, pois entre outras 

alterações, acabou com os currículos mínimos e flexibilizou os currículos (CURRY, 

2008). 

A aprovação da LDB, em 1996, constituiu-se em um marco histórico 
importante na educação brasileira, uma vez que esta lei reestruturou a 
educação escolar, reformulando os diferentes níveis e modalidades da 
educação. Além disso, desencadeou um processo de implementação de 
reformas, políticas e ações educacionais, [...] tendo por base as 
transformações em curso na sociedade contemporânea (BRITTAR, 
OLIVEIRA, MOROSINI, 2008, p. 12). 
 

A LDB, além de extinguir os currículos mínimos, aponta para a necessidade 

de reestruturação dos cursos por meio das Diretrizes Curriculares para cada Curso 

de Graduação (BRASIL, 1996). 

Tais diretrizes, em que pese a necessidade de sua constante avaliação 
periódica, viabilizaram a LDB por serem um marco regulatório da educação 
nacional, especialmente quando os currículos mínimos deixaram de ser 
estabelecidos pela União (CURY, 2008, p. 28). 

 

3.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais e as atuais políticas de formação em 

saúde 

As atuais discussões acerca das mudanças curriculares e das políticas 

indutoras diante das atuais exigências para a formação dos profissionais da área da 

saúde têm fomentado estudos e reflexões no que se refere ao ensino dentro da 

graduação dos cursos da saúde. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

foram definidas pela Resolução CNE/CES Nº 03, de 7 de novembro de 2001. Essas, 

entre outros aspectos, deixam claro o necessário compromisso com os princípios da 

Reforma Sanitária Brasileira, com ênfase na garantia à integralidade das ações do 

cuidar (BRASIL, 2001a). 

Segundo a resolução citada, o objetivo é levar o estudante a aprender a 

aprender, englobando o aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer, além de 

garantir a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 
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assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento 

prestado aos indivíduos, famílias e comunidades. 

A formação do enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, preconizada pela DCN, perpassa o desenvolvimento de competências que 

são gerais às demais profissões da área da saúde e competências específicas à 

enfermagem. 

Na leitura sobre competências gerais propostas pelas DCN, Regis (2012), fala 

que: 

Enfermeiras e enfermeiros devem estar aptos a desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 
individual quanto coletivo; tomar decisões baseadas em evidências 
científicas; e exercer atividades de gerência e administração. Ao trabalhar 
numa equipe multiprofissional, deve exercer habilidades de comunicação e 
liderança. A comunicação é uma habilidade importante para o 
relacionamento com usuários, gestores e o público em geral. Para garantir a 
continuidade da aprendizagem tanto na formação quanto na prática, devem 
exercitar a educação permanente contribuindo, inclusive para a formação de 
novos enfermeiros e novas enfermeiras, estimulando e desenvolvendo a 
mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de 
redes nacionais e internacionais (p. 34). 

 
As competências específicas aos cursos de enfermagem versam sobre 

competências e habilidades esperadas para os profissionais enfermeiros em todas 

as suas áreas de atuação. Após leitura das DCN/ENF, citamos algumas 

competências como exemplos apenas para ilustrar nossa discussão. E assim, 

algumas competências enfocam o trabalho de enfermagem considerando o ser 

humano de forma holística e integral:  

- Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas 
dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;  
- Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a 
estrutura e as formas de organização social, suas transformações e 
expressões (BRASIL, 2001a, p.2). 

 

Ações de enfermagem em saúde mental que gerem transformações 

pessoais e sociais também são requeridas: 

- 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;  
- Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto 
dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como 
agente de transformação social (BRASIL, 2001a, p.2 e 3). 
 

Ao profissional de enfermagem compete também a compreensão e a 

atuação na perspectiva do SUS: 
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- Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, 
reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 
- Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de 
forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
- 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 
(BRASIL, 2001a, p.2 e 3). 
 

Por ser um profissional inserido no sistema de saúde brasileiro, o enfermeiro 

deve transitar nos diferentes cenários de cuidado e trabalhar numa perspectiva 

multiprofissional: 

- Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 
multiprofissional em saúde; 
- Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico (BRASIL, 2001a, p. 3). 
 

Na Saúde Mental, o processo da Reforma Psiquiátrica, iniciado na década de 

70 do século passado, reformulou a assistência ao indivíduo em sofrimento psíquico. 

A prioridade da assistência agora está voltada para a Atenção Primária à Saúde, 

tendo os serviços abertos como principais espaços do cuidado em Saúde Mental.  

Nesta perspectiva, a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

comportamentais, pauta as diretrizes no campo da Saúde Mental no que se refere à 

transformação de saberes e práticas, valores sociais e culturais e uma nova 

sociabilidade entre os sujeitos envolvidos com a saúde/doença mental (BRASIL, 

2001; FERNANDES, et. al, 2009).  

Diante da histórica segmentação dos cuidados e dos serviços de saúde, 

mesmo após a criação do SUS, o processo de formação em saúde passou a ser 

alvo de reflexões por não conseguir interpretar e/ou modificar o processo 

saúde/doença nos diferentes espaços, estando nele um nó crítico para as reais 

transformações na organização das práticas em saúde. “Na atualidade, as políticas 

de educação/saúde vigentes tentam estimular a formação com eixo na integralidade 

para substituir o modelo tradicional da organização do cuidado ao ser humano” 

(MORAIS et al., 2010) p. 443). A reorientação da assistência em saúde no Brasil 

como um todo, à qual se inclui a saúde mental, estimulou a criação de políticas 

nacionais de fomento às IES objetivando a reorientação da formação em saúde.  
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O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde 

(Pró-Saúde), criado em 2005, com a assinatura da Portaria Interministerial n.º 2.101 

do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação trouxe como objetivo principal 

promover a integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação 

profissional, além de assegurar a integralidade da assistência com ênfase na 

atenção básica e promover transformações na produção de conhecimentos, no 

processo ensino-aprendizagem e na prestação de serviços de saúde à população 

(BRASIL, 2007).  

Outro dispositivo que se relaciona ao processo ensino-aprendizagem no 

âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde é o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) instituído pela Portaria Interministerial Nº 

421/MS/MEC, de 3 de março de 2010.  Este Programa destina-se a fomentar a 

formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o SUS 

(BRASIL, 2010). 

Foi instituído também, como parte desse Programa, através da Portaria 

Conjunta nº 6, de 17 de setembro de 2010, o PET-Saúde no âmbito da Atenção em 

Saúde Mental (PET-Saúde/Saúde Mental), destinado a fomentar a formação de 

grupos de aprendizagem tutorial na área da Atenção em Saúde Mental, álcool e 

outras drogas (BRASIL, 2010a). 

O PET-Saúde/Saúde Mental corrobora de forma específica para a formação 

de profissionais da saúde no tocante a assistência em saúde mental utilizando a 

articulação ensino-serviço. 

Atualmente, os avanços no campo da formação em saúde no Brasil e do 

ensino em saúde mental são perceptíveis e importantes. A compreensão do 

processo de construção do atual cenário pedagógico nos remete aos esforços 

populares e de classe despendidos por várias décadas que culminaram numa 

realidade não ideal, porém melhor e em constante melhoria. 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/inter-ministerial/103143-421.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/inter-ministerial/103143-421.html?q=


30 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

  O estudo realizado consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva com a 

utilização da abordagem qualitativa. Para Santos (2007), a pesquisa exploratória faz 

a primeira aproximação ao tema, visando criar maior familiaridade em relação ao 

fenômeno ou processo estudado e a pesquisa descritiva realiza o levantamento das 

características componentes do fenômeno estudado. 

A abordagem qualitativa tem como objetivo obter um entendimento mais 

profundo, subjetivo do objeto de estudo, tendo a fala como material primordial de 

investigação (LANDIM, et al., 2006). 

 

4.1 Procedimentos Éticos 

A entrada no campo de pesquisa se deu mediante solicitações formais para 

permissão de coleta de dados em cada uma das instituições de ensino superior com 

graduação em enfermagem existentes no Acre (Apêndice D). 

A pesquisa respeitou os aspectos éticos de acordo com a Resolução 196/96, 

que trata de pesquisas envolvendo seres humanos e o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, obtendo 

autorização para realização com parecer n.º 8312 (Anexo 1).  

 

4.2 Os cursos analisados 

 Conforme site do Ministério da Educação e-MEC/SESu (www. 

emec.mec.gov.br) existem no estado do Acre quatro cursos de graduação em 

Enfermagem, a saber:  

a) Três cursos no município de Rio Branco, criados nos anos de 1976, 2007 e 2011. 

O curso criado em 2011 não fez parte da pesquisa por ainda não ter ofertado 

disciplinas na área da Saúde Mental no período de coleta de dados desta pesquisa. 

b) Um curso no município de Cruzeiro do Sul, criado no ano de 2005. 

Desta forma, fizeram parte desta pesquisa três cursos de graduação em 

enfermagem do Acre. 

 

4.3 Processo de Coleta dos Dados:  

Para esta investigação a metodologia compreendeu dois momentos distintos: 

a) uma análise documental dos planos de ensino e Projeto Político Pedagógico 
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(PPP) de cada curso; e b) depoimentos/entrevistas dos docentes responsáveis por 

unidades curriculares/disciplinas/módulos de Saúde Mental dos cursos de 

graduação em enfermagem do Acre, e que aceitaram participar do estudo. 

Para a análise documental foi utilizado um protocolo para a coleta de dados, 

conforme apêndice A. Durante a coleta documental procuramos identificar as 

unidades curriculares que abordam a área da Saúde Mental com suas respectivas 

cargas horárias, objetivos, conteúdos, práticas educativas e avaliação. Buscamos 

também pela existência formalizada de atividades interdisciplinares e tentamos 

identificar em que medida os documentos atendem as DCN e as normatizações da 

Reforma Psiquiátrica.     

 

4.4 Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram os docentes das disciplinas relacionadas à 

Saúde Mental dos três cursos de Enfermagem, que aceitaram participar da 

entrevista. Todos os docentes convidados para participar da pesquisa aceitaram o 

convite, não havendo recusa de nenhum.  

Um dos cursos possuía um docente afastado para qualificação e não tivemos 

acesso a ele para entrevistá-lo. Outro curso teve um docente que participou 

esporadicamente da disciplina, mas optamos por entrevistar somente docentes 

efetivos da área. 

Faz-se necessário traçar um perfil dos entrevistados para que possamos 

conhecer os educadores que contribuem com a formação dos enfermeiros no que se 

refere à construção do conhecimento na área da Saúde Mental nos cursos 

estudados. 

O número de docentes entrevistados foi cinco, sendo dois integrantes do 

Curso A, dois integrantes do Curso B e um integrante do Curso C. Em relação ao 

gênero, três são do sexo feminino e dois do masculino. A faixa etária variou entre 26 

e 61 anos.  

No que se refere ao tempo dentro da docência em nível superior, o docente 

com maior tempo de carreira possui 30 anos de exercício, outro possui 19, seguido 

de outro com 5, outro com 4 e o docente com menor tempo de carreira possui 2 

anos de atividade na docência. 
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No item titulação, um dos sujeitos possui doutorado, dois possuem mestrado, 

um é especialista, e um é graduado.  

A qualificação do professor deve ser entendida como uma estratégia para 

repensar a dinâmica do próprio ensino, tendo o exercício docente como prática 

social (BATISTA, 2004). 

Ide (1999) pontuando critérios de iniciação da carreira docente, valoriza a 

titulação, produção científica, além de uma atitude de disponibilidade sensível e 

cognitiva para o ser docente.  

Ainda relacionado à qualificação para a prática docente, Madeira e Lima 

(2006) falam da exigência de aprendizagem contínua para o exercício da docência 

que contribui para que os professores se entendam como sujeitos, entendedores de 

sua responsabilidade no desenvolvimento da escola, do ensino e da aprendizagem.   

É indispensável um perfil de eterna construção e transformação somado a 

habilidade de enfrentar crises e mudanças repentinas como importantes requisitos 

que fazem parte do papel do professor (PRADO, 2005). 

 

4.5 A entrevista 

A técnica da entrevista coleta informações sobre determinado assunto, 

diretamente solicitadas aos sujeitos da pesquisa (SEVERINO, 2007).  

A entrevista bem elaborada e realizada recolhe dados fidedignos, podendo 

identificar opiniões sobre fatos ou fenômenos e determinar sentimentos e condutas 

(ANDRADE, 2010). 

As entrevistas ocorreram após aceitação e assinatura dos participantes no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Para o desenvolvimento 

desta entrevista em profundidade, tipo depoimento, também foi utilizado um roteiro 

(Apêndice C). As entrevistas foram gravadas em áudio com a utilização de aparelho 

de gravação e posterior transcrição das gravações.  

Realizamos um pré-teste da entrevista a partir do qual fizemos um 

aperfeiçoamento no roteiro para melhorar o entendimento dos questionamentos por 

parte dos docentes. 

Todas as entrevistas foram realizadas nas instituições participantes em sala 

que garantiram seu adequado desenvolvimento e a privacidade dos entrevistados, 

com duração média de 40 minutos.   
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4.6 Análise de dados 

a) A análise documental sobre os planos de ensino e projetos políticos de curso 

foi realizada à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais; buscamos identificar 

em que medida esses elementos atendem ou não às DCN; quais e quantos 

são os momentos de prática; essa análise respondeu principalmente ao 

segundo objetivo específico, isto é, “caracterizar o ensino da Saúde Mental 

quanto aos objetivos, conteúdo, momento de inserção curricular, carga 

horária, cenários, estratégias de ensino-aprendizagem e avaliação”. 

A análise documental foi efetuada antes dos depoimentos uma vez que esta 

poderia sugerir questões de aprofundamento a serem respondidas pelos 

docentes, no momento das entrevistas. 

b) Os depoimentos/entrevistas em profundidade deram conta do primeiro e 

terceiro objetivos específicos: i) conhecer o perfil e as concepções sobre 

Saúde Mental dos docentes responsáveis por unidades 

curriculares/disciplinas/módulos de Saúde Mental; 

e ii) coletamos elementos para correlacionar os dados com os diferentes 

momentos históricos evolutivos da assistência em Saúde Mental no Brasil. 

Para analisar as falas utilizamos a técnica da análise de conteúdo, 

modalidade análise temática de acordo com Minayo (2010), onde a autora diz que 

essa técnica “permite tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos” (p. 

303). 

Seguimos as três etapas estabelecidas pela autora e na primeira etapa que 

consiste na pré-análise, realizamos uma leitura flutuante dos depoimentos para 

respondermos as normas de validade qualitativa: exaustividade, representatividade, 

homogeneidade, pertinência. Nesta fase determinamos a forma de categorização 

que se deu por meio dos objetivos da pesquisa. 

A segunda etapa, exploração do material, realizamos a categorização, da qual 

surgiram as categorias: i) relação entre objetivos, conteúdos citados e os 

documentos e legislação; ii) perfil dos docentes e concepções sobre Saúde Mental; 

iii) caracterização do ensino de Saúde Mental; iv) processo ensino-aprendizagem. 
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Por fim, na terceira etapa, tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

cotejamos os resultados com a literatura pertinente, dialogando com diversos 

autores na busca por inferências e interpretações. 

 

4.7 Referenciais de análise 

Buscamos neste tópico apresentar pressupostos para a construção da análise 

e interpretação das informações. Os temas aqui discutidos versam acerca do 

processo ensino aprendizagem, abordando as práticas educativas e a avaliação da 

aprendizagem. Ressaltamos que nossa intenção aqui não é a de esgotar a temática 

nem aprofundar na discussão teórica, mas de mostrar em que concepção de 

aprendizagem realizamos nossa análise. 

Paulo Freire, um dos grandes estudiosos da área da educação, coloca que 

aprender criticamente é possível e os saberes não podem ser transferidos:  

[...] aprender criticamente é possível a pressuposição por parte dos 
educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da 
produção de certos saberes e que estes não podem a ele, os educandos, 
ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas condições de verdadeira 
aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, 
igualmente sujeito do processo (FREIRE, 1996, p. 26). 
 

Nesta perspectiva diversos autores dialogam no entendimento de que a 

aprendizagem requer protagonismo tanto do professor quanto do estudante para a 

construção e reconstrução do conhecimento. Assim, Rezende (1998) argumenta que 

o ensino crítico deve considerar primordialmente o estudante, situando-o no 

processo ensino-aprendizagem como capaz de reconstruções que o leve a 

transformação do conhecimento na dinâmica da apreensão descontrução-

reconstrução, gerando compreensão e possibilidade de uso desse conhecimento.  

Corroborando com essa ideia Jófili (2002, p.7) argumenta que “espera-se que 

o novo conhecimento não seja aprendido mecanicamente, mas ativamente 

construído pelo aluno, que deve assumir-se como o sujeito do ato de aprender”. 

Freire (1996, p. 47) diz ainda que “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

Nesse contexto as estratégias a serem utilizadas para mediar a construção do 

conhecimento devem dar conta da aprendizagem ativa do estudante, tendo como 

premissa, no entanto, a convicção dita por Bordenave e Pereira (1991) de que o 

melhoramento dos métodos de ensino deve ser considerado um meio importante de 
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cumprimento das funções sociais da Universidade e jamais um fim em si, uma vez 

que a modernização dos métodos não garante por si próprio o cumprimento dessas 

funções. 

Para Campos (1987) a natureza da atividade a ser aprendida influi sobre a 

aprendizagem e por outro lado, as técnicas de estudo, a duração dos exercícios, ou 

seja, da prática, e sua distribuição são outros fatores que muito afetam a 

aprendizagem. 

Sant’Anna et al. (1991) dizem que: 

Procedimentos de ensino são ações, processos ou comportamentos 
planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com 
coisas, fatos, ou fenômenos que o possibilitem modificar sua conduta, em 
função dos objetivos previstos (p. 126). 
 

Esses procedimentos podem ser classificados em: procedimentos de ensino 

gerais que compreendem a apresentação de estímulos, comunicação verbal e 

promoção de feedback. E procedimentos de ensino especiais que incluem as 

atividades que são realizadas pelos alunos, enquanto aprendem (SANT’ANNA et al., 

1991). 

A avaliação da aprendizagem é um algo importante a ser realizado pelo 

professor no intuito de verificar o andamento do processo educativo. Vale ressaltar 

que o objetivo da avaliação não se restringe a atribuição de notas, mas sim o 

controle do trabalho do professor e dos métodos e meios empregados nesse sentido 

(CAMPOS, 1987). 

Sant’Anna et al. (1991) colocam que os entendimentos do que seja avaliação 

variam conforme a visualização dada pelo autor que a conceitua, assim, encontra-se 

na literatura variados significados que enfatizam a dimensão medida, enquanto 

outros se voltam ao aspecto de julgamento, ou juízo de valor, e ainda outros 

permeiam as duas dimensões.  

A avaliação possui funções gerais e específicas que englobam fornecer as 

bases para planejamento; possibilitar a seleção e a classificação de pessoal; ajustar 

políticas e práticas curriculares; facilitar o diagnóstico; melhorar a aprendizagem e o 

ensino; estabelecer situações individuais de aprendizagem e ainda promover, 

agrupar alunos (SANT’ANNA et al., 1991). 

Demo (2012) fala que a avaliação em sua condição diagnóstica e preventiva é 

um procedimento crucial. 
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A LDBEN, Lei n° 9.394/96, em seu artigo nº 24, traz como recomendação que 

a avaliação deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do processo sobre os 

de eventuais provas finais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentamos e discutimos as categorias que emergiram da 

análise de conteúdo, modalidade análise temática, realizada a partir das entrevistas, 

bem como a análise documental realizada junto aos documentos institucionais. A 

categorização se deu a partir dos objetivos propostos pelo estudo, surgindo quatro 

categorias: i) relação entre objetivos, conteúdos citados e os documentos e 

legislação; ii) perfil dos docentes e concepções sobre Saúde Mental; iii) 

caracterização do ensino de Saúde Mental; iv) processo ensino-aprendizagem. 

 

5.1 Relação entre objetivos, conteúdos citados e os documentos e legislação 

A leitura dos PPP nos mostrou que os objetivos dos cursos estudados estão 

alinhados com as recomendações das DCN. Os Cursos A e C colocam como 

objetivo o aprender a aprender, englobando aprender a ser, aprender a fazer, 

aprender a viver junto, aprender a conhecer. Colocam também o intuito de formar 

profissionais com autonomia e discernimento para garantir a atenção integral de 

qualidade e com humanização para os indivíduos, famílias e comunidades.  

O Curso B traz como objetivos, no texto do seu PPP, a formação generalista 

com competências e habilidades para atuação ética, criativa, autônoma, humanista 

articulada com a realidade social e demais profissões da saúde, fundamentada nas 

necessidades de saúde da população regional e nacional e a prestação de saúde 

visando o indivíduo, a família e a comunidade.  

Estes objetivos constam no texto das DCN, e os projetos dos cursos 

analisados, no que diz respeito aos objetivos, estão em total consonância com as 

DCN, uma vez que se encontram fundamentados em tal documento.  

Especificamente na enfermagem, as DCN, dentre outros pontos, estabelecem 

que o profissional deva ser capaz de identificar as dimensões biopsicossociais 

determinantes dos problemas de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico da região que atua (BRASIL, 2001a). 

No planejamento de uma disciplina os objetivos são de suma importância, 

uma vez que explicitam quais resultados se pretende alcançar na aprendizagem. 

Para Batista (2004, p. 42) “os objetivos descrevem o que está por trás da 

ação, a intenção subjacente à conduta do professor, e especificam o produto dessa 

ação”. 
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Da leitura dos planos de ensino, retiramos os objetivos e trazemos no Quadro 

1 a seguir.  

Quadros 1 – Objetivos das disciplinas de acordo com os planos de ensino 

(Cont.) 

CURSO DISCIPLINA OBJETIVOS 

Curso A 

Enfermagem 
em Saúde 
Mental 

Geral: 
Construir espaço de reflexão teórico-prático acerca dos princípios 
que norteiam a Política Nacional de Saúde Mental 

Específicos: 
Definir o processo de comunicação;  
Compreender e discutir as políticas de saúde mental; 
Descrever os diversos níveis de atendimento à saúde mental; 
Conceituar a saúde mental, deficiência mental, doença mental e 
desvio; 
Compreender a dinâmica de funcionamento dos serviços 
substitutivos 

Enfermagem 
Psiquiátrica II 

Gerais: 

Planejar, implementar e avaliar a assistência de enfermagem ao 
cliente com problemas psico-emocionais e/ou mentais e sua 
família dos diferentes níveis de atendimento à saúde mental; 
Contribuir para uma melhor aceitação da doença mental pelo 
cliente, família e comunidade. 

 

Curso B 

Enfermagem 
em Saúde 
Mental 

 

Despertar o interesse no “cuidar” na saúde mental, reavaliando 
conceitos sobre a saúde e a doença mental; 
Contribuir para uma melhor aceitação da pessoa com sofrimento 
psíquico; 
Discutir as políticas de saúde mental no Sistema de saúde 
Nacional; 
Compreender as modalidades de prevenção em saúde mental; 
Entender a história da psiquiatria e da enfermagem psiquiátrica e 
saúde mental; 
Contribuir para o bom desempenho do relacionamento 
terapêutico; 
Elaboração e execução do exame em saúde mental, 
desenvolvendo estratégias do processo de enfermagem para a 
pessoa com transtorno mental e sua família; 
Prestar assistência de enfermagem sistematizada, visando à 
manutenção e recuperação da saúde mental; 
Participar do processo do cuidar, junto à equipe multiprofissional 
da saúde mental; 
Analisar o papel das famílias, da sociedade, como também o 
compromisso social do profissional na reabilitação social da 
pessoa psiquicamente perturbada; 
Compreender e interpretar os mais variados tipos de 
comportamentos inerentes às patologias psiquiátricas 
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Quadro 1           (Cont.) 

Fonte: Planos de ensino dos cursos estudados. 
 

No que concerne à formação integral dos seus acadêmicos, de forma geral, 

os cursos estudados propõem como objetivos, em suas disciplinas relacionadas à 

saúde mental, contribuir para a aceitação da pessoa em sofrimento psíquico por 

seus familiares, comunidade e o próprio paciente; compreender e discutir o percurso 

CURSO DISCIPLINA OBJETIVOS 

Curso C 

Enfermagem 
em Saúde 
Mental 

Geral: 
Demonstrar conhecimento e habilidade na promoção da 
saúde mental individual e coletiva e prevenção de 
transtornos mentais na sociedade 

Específicos: 
Compreender conceitos básicos em Saúde Mental; 
Conhecer a legislação referente à Saúde Mental no 
cenário brasileiro; 
Reconhecer a Reforma Psiquiátrica no contexto 
internacional, brasileiro, acreano e cruzeirense; 
Avaliar de forma crítica a implantação dos preceitos da 
Reforma Psiquiátrica; 
Identificar o papel e a importância do enfermeiro como 
profissional atuante na Saúde Mental em todo âmbito do 
Sistema Único de Saúde; 
Reconhecer a ação do enfermeiro na promoção e 
prevenção da Saúde Mental individual e coletiva; 

 

Enfermagem 
Psiquiátrica 

Geral: 
Capacitar os estudantes a prestarem assistência de 
enfermagem a indivíduos que vivenciam transtornos 
psiquiátricos leves, moderados e graves. 

Específicos: 
Realizar o exame do estado mental do paciente 
psiquiátrico; 
Identificar as manifestações de sofrimento e estado de 
saúde mais comuns em psiquiatria; 
Estabelecer o diagnóstico de enfermagem a pacientes 
portadores de transtorno mental; 
Sistematizar a assistência de enfermagem em psiquiatria; 
Identificar e exercer a competência do enfermeiro nas 
terapias somáticas e psicossociais; 
Contextualizar as políticas de atenção à saúde do 
portador de transtorno mental no Sistema Único de 
Saúde; 
Estabelecer relacionamento interpessoal enfermeiro-
paciente e família com objetivos terapêuticos. 
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histórico, as políticas de saúde mental e o processo da Reforma Psiquiátrica; 

habilitar o egresso para a prestação da assistência em enfermagem no que se refere 

à identificação de sinais e sintomas, elaboração e execução do exame em saúde 

mental, reconhecimento das ações do enfermeiro na promoção e prevenção da 

saúde mental individual e coletiva, compreensão do funcionamento dos serviços e 

atuação junto à equipe de saúde multiprofissional. 

Inferimos que as disciplinas têm o propósito de formar os acadêmicos para a 

prestação do cuidado em saúde mental com ações que visem o coletivo, tentando 

despertar o interesse e sensibilizar os estudantes para o cuidado nessa área. A 

Política de Saúde Mental no Brasil coloca como desafio a formação de recursos 

humanos capazes de superar o paradigma da tutela do louco e da loucura (BRASIL, 

2005).  

Em nossa pesquisa buscamos apreender dos docentes os objetivos 

propostos pelas disciplinas por eles ministradas.  

Os docentes se referem aos objetivos como conteúdos indispensáveis para a 

formação, mas, por outro lado, dificilmente se referem a questões de 

relacionamento, comunicação e acolhimento.  

“A Enfermagem em Saúde Mental o objetivo, a base dela seria 

instrumentalizar os alunos a conhecer as políticas de saúde mental do 

país e como essas são aplicadas dentro do contexto do Sistema Único de 

Saúde e na rede. E a Enfermagem Psiquiátrica o objetivo da disciplina é 

instrumentalizar os alunos no cuidado ao sujeito que sofre mentalmente”. 

D1 

“Lá no final o aluno tem que ser capaz de: entender todo o processo da 

Reforma Psiquiátrica. [...] o objetivo é que o aluno entenda a questão da 

área de saúde mental desde o início da história até os dias atuais [...] 

fazer com que o aluno compreenda, entenda realmente todo o processo 

para poder ter a capacidade de ajudar, de desenvolver, essa parte da 

saúde mental”. D3 

“Então, os objetivos da disciplina, na verdade estão voltados para os 

conhecimentos; volta-se para os conhecimentos que eu pretendo que o 
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aluno adquira. [...] no objetivo geral e temos os específicos também, que 

envolvem os conteúdos como um todo. A aprendizagem que envolve a 

teoria envolve a prática”. D4 

“[...] mostrar as políticas de saúde mental para os alunos; explicar 

Reforma no contexto nacional; explicar a Reforma no estado [...] A gente 

enfatiza pelo menos esses três objetivos: da Reforma no contexto 

internacional, nacional e estadual. E um dos grandes objetivos da 

disciplina é mostrar a diferença entre saúde mental e doença mental para 

que o aluno saiba o que é a saúde mental e a doença mental. Nós 

também temos outro objetivo que é explicar os principais transtornos 

mentais que afetam a população, como as esquizofrenias, os transtornos 

afetivos, bipolares; aí vêm o problema com as drogas que hoje é uma 

realidade não só brasileira, mas mundialmente”. D5 

Percebe-se uma valorização da dimensão intelectual, de conhecimento via 

informação, em detrimento da dimensão do saber fazer e dimensão do saber ser. 

Batista (2004) fala que as estratégias que respondem aos objetivos do domínio 

cognitivo possuem uma abordagem predominante, principalmente nos primeiros 

anos dos cursos da graduação em saúde. 

Um entrevistado fez referência ao aprendizado com o entendimento do 

contexto do indivíduo em sofrimento psíquico.   

 “Sensibilizar os alunos para temática; habilitá-los como profissionais 

cuidadores, também, para esse tipo de clientela e não só um cuidado 

relacionado à cura, mas um cuidado relacionado à prevenção e promoção 

da saúde também. [...] estimular os alunos a aprenderem sobre as 

doenças psiquiátricas e tudo mais, mas o que a gente enfatiza, 

principalmente, é levar o aluno a reconhecer todo o contexto de saúde e 

doença mental daquele sujeito e da sua família e da sua comunidade que 

participam tanto do adoecimento quanto da saúde”. D2 

Averiguamos nessa fala o ensino com o redirecionamento da atenção em 

Saúde Mental, saindo da assistência curativa que valoriza o modelo 
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hospitalocêntrico, para a atenção visando prevenção e promoção da saúde que 

prioriza o modelo da assistência comunitária, entendendo o indivíduo dentro do seu 

contexto biopsicossocial. 

Este ensino vai ao encontro dos preceitos da Reforma Psiquiátrica que traz 

em sua lei, como direito dos indivíduos em sofrimento psíquico, o tratamento 

preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental (BRASIL, 2001). 

No que se refere à relação entre objetivos e conteúdos, Martins (2010, p. 25) 

diz que “os conteúdos de uma disciplina devem ser entendidos como meios que 

levam a alcançar um objetivo”. 

O depoimento logo a seguir, nos mostra o entendimento dentre os docentes 

acerca dessa relação entre objetivos e conteúdos. 

“Os objetivos não podem fugir nem dos conteúdos teóricos, nem da 

prática”. D4 

Verificamos uma inversão da funcionalidade entre objetivos e conteúdos, 

entendida pela fala acima como sendo a partir dos conteúdos que se traçam os 

objetivos, porém segundo Martins (2010, p. 24) “A formulação dos objetivos é o que 

direciona praticamente todas as atividades-fins da escola” e dessa forma a escolha 

dos conteúdos deveria ser realizada após a definição dos objetivos. 

E ainda percebemos como importante para uma real formação do profissional 

de saúde a necessidade de contemplar objetivos em todos os seus domínios que 

para Martins (2010) os objetivos podem ser classificados em termos de domínio, 

sendo cognitivos que envolvem o conhecimento, informação ou capacidade 

intelectual; afetivos englobando sentimentos e emoções expressos por atitudes; e 

psicomotores referentes à utilização e a coordenação dos músculos.  

Neste sentido, por meio da análise dos planos de ensino, buscamos averiguar 

a relação existente entre os objetivos das disciplinas relacionadas à saúde mental e 

os conteúdos selecionados pelos professores. Ressaltamos que por termos 

realizado um trabalho exploratório, detemo-nos ao olhar da dimensão conteúdo, pois 

foi o que o material analisado nos permitiu. 

Os quadros a seguir nos ajudam a averiguar quais objetivos foram 

contemplados com conteúdos selecionados pelos professores, proporcionando uma 
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visão geral de quais objetivos estabelecidos para as disciplinas são possíveis de 

serem alcançados. 

Quadro 2 – Relação entre objetivos das disciplinas e conteúdos ministrados no 
  Curso A.  

DISCIPLINA OBJETIVOS CONTEÚDOS QUE CONTEMPLAM 

Enfermagem 
em Saúde 

Mental 

Construir espaço de 
reflexão teórico-prático 
acerca dos princípios que 
norteiam a Política 
Nacional de Saúde Mental 

Noções de Políticas de Saúde Mental no 
Brasil; Serviços substitutivos; Hospital-dia; 
Ambulatório de Saúde Mental; CAP’s, NAP’s, 
Residências Terapêuticas, Enfermaria de 
Saúde Mental no Hospital Geral; 

Definir o processo de 
comunicação;  

Relações Interpessoais (a Janela de Jhoari); 
Comunicação; Comunicação Terapêutica; 
Interações Grupais 

Compreender e discutir as 
políticas de saúde mental; 

Noções de Políticas de Saúde Mental no Brasil 

Descrever os diversos 
níveis de atendimento à 
saúde mental; 

Níveis de Prevenção em Psiquiatria; 
Prevenção Primária, Secundária e Terciária; 

Conceituar a saúde 
mental, deficiência mental, 
doença mental e desvio; 

Saúde Mental; Deficiência Mental; Portadores 
de Necessidades Especiais: Síndrome de 
Down, Epilepsia 

Compreender a dinâmica 
de funcionamento dos 
serviços substitutivos 

Serviços substitutivos; Hospital-dia; 
Ambulatório de Saúde Mental; CAP’s, NAP’s, 
Residências Terapêuticas, Enfermaria de 
Saúde Mental no Hospital Geral; etc. 

Enfermagem 
Psiquiátrica 

II 

Planejar, implementar e 
avaliar a assistência de 
enfermagem ao cliente 
com problemas psico-
emocionais e/ou mentais e 
sua família nos diferentes 
níveis de atendimento à 
saúde mental 

Caracterização geral das neuroses; 
Caracterização geral das psicoses; 
Esquizofrenia; Assistência sistematizada de 
enfermagem ao paciente psiquiátrico; Noções 
de Terapia; Terapias somáticas; Drogas 
antipsicóticas; Drogas antidepressivas; Drogas 
antiaminas; Drogas ansiolíticas; 
Eletroconvulsoterapia; Toxicomanias: paciente 
adicto e sua problemática emocional; 
Alcoolismo; Maconha; Cocaína; Assistência de 
enfermagem nas urgências psiquiátricas; Crise 
em Psiquiatria. 

Contribuir para uma 
melhor aceitação da 
doença mental pelo 
cliente, família e 
comunidade. 

Não contemplado de forma direta pelos 
conteúdos 

Fonte: Plano de ensino do curso A. 
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Quadro 3 – Relação entre objetivos das disciplinas e conteúdos ministrados no 
  Curso B.  

DISCIPLINA OBJETIVOS CONTEÚDOS QUE 
CONTEMPLAM 

Enfermagem 
em Saúde 

Mental 

Despertar o interesse no “cuidar” na 
saúde mental, reavaliando conceitos 
sobre a saúde e a doença mental; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos 

Contribuir para uma melhor 
aceitação da pessoa com sofrimento 
psíquico; 

Humanização da prática em saúde 
mental; 

Discutir as políticas de saúde mental 
no Sistema de saúde Nacional; 

Reforma Psiquiátrica e as Leis; 

Compreender as modalidades de 
prevenção em saúde mental; 

A intervenção de enfermagem nos 
níveis de prevenção, recuperação, 
e reabilitação junto aos clientes e 
famílias das pessoas 
psiquicamente perturbadas 

Entender a história da psiquiatria e 
da enfermagem psiquiátrica e saúde 
mental; 

História da saúde mental 

Contribuir para o bom desempenho 
do relacionamento terapêutico; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos 

Elaboração e execução do exame 
em saúde mental, desenvolvendo 
estratégias do processo de 
enfermagem para a pessoa com 
transtorno mental e sua família; 

Entrevista psiquiátrica; Consulta de 
enfermagem e visita domiciliar em 
saúde mental 

Prestar assistência de enfermagem 
sistematizada, visando à 
manutenção e recuperação da 
saúde mental; 

A intervenção de enfermagem nos 
níveis de prevenção, recuperação, 
e reabilitação junto aos clientes e 
famílias das pessoas 
psiquicamente perturbadas; 
Entrevista psiquiátrica; Estudos dos 
Psicofármacos 

Participar do processo do cuidar, 
junto à equipe multiprofissional da 
saúde mental; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos  

Analisar o papel das famílias, da 
sociedade, como também o 
compromisso social do profissional 
na reabilitação social da pessoa 
psiquicamente perturbada; 

Contexto biopsicossocial dos 
cuidados de enfermagem 

Compreender e interpretar os mais 
variados tipos de comportamentos 
inerentes às patologias psiquiátricas 

Principais sinais e sintomas; 
Estudo das Síndromes Psicóticas e 
ansiosas; Estudo das Síndromes 
Neuróticas; Distúrbios mentais 
mais comuns em psiquiatria 

Fonte: Plano de ensino do curso B. 
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Quadro 4 – Relação entre objetivos das disciplinas e conteúdos ministrados no 
  Curso C.  

DISCIPLINA OBJETIVOS 
CONTEÚDOS QUE 

CONTEMPLAM 

Enfermagem 
em Saúde 

Mental 

Demonstrar conhecimento e 
habilidade na promoção da saúde 
mental individual e coletiva e 
prevenção de transtornos mentais 
na sociedade 

Atuação em Rede comunitária; 
Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em Saúde Mental; 

Compreender conceitos básicos em 
Saúde Mental; 

Conceitos básicos em Saúde 
Mental 

Conhecer a legislação referente à 
Saúde Mental no cenário brasileiro; 

Reforma Psiquiátrica (Significado 
da Reforma; Marcos histórico da 
Reforma: Mundo; Brasil; Acre; Os 
serviços substitutivos; Desafios da 
Reforma Psiquiátrica 

Reconhecer a Reforma Psiquiátrica 
no contexto internacional, brasileiro, 
acreano e cruzeirense 

Reforma Psiquiátrica (Significado 
da Reforma; Marcos histórico da 
Reforma: Mundo; Brasil; Acre; Os 
serviços substitutivos; Desafios da 
Reforma Psiquiátrica 

Avaliar de forma crítica a 
implantação dos preceitos da 
Reforma Psiquiátrica 

Políticas de Saúde Mental no Brasil 
(Leis Orgânicas da Saúde (8.080; 
8.142); Projeto de Lei 3.657/1989; 
Lei 10.216/2001 e outras portarias; 
Reforma Psiquiátrica (Significado 
da Reforma; Marcos histórico da 
Reforma: Mundo; Brasil; Acre; Os 
serviços substitutivos; Desafios da 
Reforma Psiquiátrica). 

Identificar o papel e a importância do 
enfermeiro como profissional 
atuante na Saúde Mental em todo 
âmbito do Sistema Único de Saúde 

Atuação em Rede comunitária; 
Referência e contra-referência; 
Atuação estratégica de Programa 
de Saúde da Família; Dificuldades e 
facilidades da atuação de 
enfermagem em Saúde Mental; 

Reconhecer a ação do enfermeiro 
na promoção e prevenção da Saúde 
Mental individual e coletiva 

Atuação estratégica de Programa 
de Saúde da Família; Articulação 
da Saúde Mental na Atenção 
Básica 

 

           (Cont.) 
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Quadro 4          (Cont.) 

DISCIPLINA OBJETIVOS 
CONTEÚDOS QUE 

CONTEMPLAM 

Enfermagem 
Psiquiátrica 

Capacitar os estudantes a 
prestarem assistência de 
enfermagem a indivíduos que 
vivenciam transtornos psiquiátricos 
leves, moderados e graves. 

Introdução à Enfermagem 
Psiquiátrica Transtornos da Criança 
e do Adolescente 
Transtornos de Abuso de drogas 
Transtornos do Idoso 
Transtornos Esquizofrênicos 
Transtornos Afetivos 
Transtornos Ansiosos 
Transtornos Somatomorfos 
Transtornos Dissociativos 
Transtornos de Personalidade 
Transtornos Alimentares 
Emergência Psiquiátrica 
Psicofarmacologia 

Realizar o exame do estado mental 
do paciente psiquiátrico; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos 

Identificar as manifestações de 
sofrimento e estado de saúde mais 
comuns em psiquiatria; 

Transtornos da Criança e do 
Adolescente 
Transtornos de Abuso de drogas 
Transtornos do Idoso 
Transtornos Esquizofrênicos 
Transtornos Afetivos 
Transtornos Ansiosos 
Transtornos Somatomorfos 
Transtornos Dissociativos 
Transtornos de Personalidade 
Transtornos Alimentares 
Emergência Psiquiátrica 

Estabelecer o diagnóstico de 
enfermagem a pacientes portadores 
de transtorno mental; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos. Disciplina 
anterior 

Sistematizar a assistência de 
enfermagem em psiquiatria; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos  

Identificar e exercer a competência 
do enfermeiro nas terapias 
somáticas e psicossociais; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos  

Contextualizar as políticas de 
atenção à saúde do portador de 
transtorno mental no Sistema Único 
de Saúde; 

Não contemplado de forma direta 
pelos conteúdos  

Estabelecer relacionamento 
interpessoal enfermeiro-paciente e 
família com objetivos terapêuticos. 

Relacionamento Interpessoal 

Fonte: Plano de ensino do curso C. 

 

Focamos a discussão no alcance dos objetivos por meio dos conteúdos 

ministrados, mas entendemos que para atingir um objetivo as atividades 

desenvolvidas no decorrer de uma disciplina também são de fundamental 
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importância. Assim, procuramos adequar os conteúdos aos objetivos relacionados 

nos planos de ensino de cada disciplina dos cursos estudados. 

A partir disto, inferimos de acordo com o Quadro 2, que o Curso A não atinge 

em sua plenitude todos os seus objetivos dentro das disciplinas. Destacamos 

objetivo “contribuir para uma melhor aceitação da doença mental pelo cliente, família 

e comunidade” que não está contemplado de forma direta nos conteúdos. 

Já no Curso B, apresentado no Quadro 3, os objetivos que possuem 

conteúdos relacionados são possíveis de serem alcançados. O que chama a 

atenção é o estabelecimento de três objetivos que não possuem conteúdos que os 

contemplem de forma direta que são: “despertar o interesse no “cuidar” na saúde 

mental, reavaliando conceitos sobre a saúde e a doença mental”; “contribuir para o 

bom desempenho do relacionamento terapêutico”; “participar do processo do cuidar, 

junto à equipe multiprofissional da saúde mental”. 

Por fim, o Curso C, representado no Quadro 4, traz alguns objetivos possíveis 

de serem alcançados por meio dos conteúdos relacionados a eles, entretanto, há 

cinco objetivos que não estão sendo contemplados de forma direta, como podemos 

verificar na leitura do quadro.  

Ainda no Curso C, há objetivos na disciplina Enfermagem Psiquiátrica, como 

por exemplo, “Sistematizar a assistência de enfermagem em psiquiatria”; 

“Contextualizar as políticas de atenção à saúde do portador de transtorno mental no 

Sistema Único de Saúde”, cujo conteúdo foi abordado em outra disciplina, 

Enfermagem em Saúde Mental, então estes objetivos poderiam ser deslocados para 

a disciplina que aborda os conteúdos relativos a eles. 

 Ressaltamos nosso entendimento de que todos os objetivos, mesmo os que 

não possuem conteúdos relacionados diretamente, podem ser alcançados de forma 

transversal, porém dependerá da abordagem dos conteúdos utilizada pelos 

docentes no transcorrer das disciplinas. 

 

5.2 Concepções dos docentes sobre Saúde Mental 

Para entendermos em que contexto do cuidar os cursos de graduação em 

enfermagem do estado do Acre estão embasados, perguntamos aos docentes 

participantes qual a concepção de Saúde Mental utilizada para o desenvolvimento 

das disciplinas ministradas. 
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Entre os entrevistados podemos perceber a referência direta da utilização da 

concepção trabalhada pelo Ministério da Saúde, referindo a Reforma Psiquiátrica e a 

saúde mental comunitária. 

 “Bom, a gente utiliza o modelo de Saúde Mental que é trabalhado no 

país. A saúde mental comunitária”. D1 

“[...] É o que hoje está preconizado pelo Ministério da Saúde e, 

principalmente, saúde mental leva em conta a Reforma que é onde nós 

trabalhamos com saúde mental e psiquiátrica [...]” D4 

“A Reforma Psiquiátrica”. D5 

Percebemos nessas falas que os docentes entendem a Saúde Mental dentro 

do atual processo de transformação em que prevalecem os preceitos da Reforma 

Psiquiátrica para uma assistência comunitária visando à reabilitação psicossocial.  

A atual prática de assistência aloca menos recursos para instituições 

hospitalares psiquiátricas e cada vez mais em direção a estruturas comunitárias 

mais contextualizadas, configurando a reabilitação psicossocial como um conjunto 

de estratégias que contribuem para a valorização das subjetividades e a 

recuperação da capacidade de restabelecer o exercício de cidadania dos sujeitos 

(PEREIRA, 2007). 

Para o entendimento da concepção de Saúde Mental, pontuamos aqui a 

importância da distinção entre as áreas da Psiquiatria e da Saúde Mental.  A Saúde 

Mental, diferentemente da Psiquiatria que é especialidade médica e se ocupa do 

estudo e tratamento dos transtornos mentais, consiste em uma área multiprofissional 

que considera os aspectos sociais do indivíduo, tendo uma visão holística no 

planejamento do cuidado a esse indivíduo. Na análise histórica e sociológica em 

busca da compreensão da loucura, a Psiquiatria torna-se um objeto de estudo de 

parte da Saúde Mental (COSTA JÚNIOR; MEDEIROS, 2007).  

Para Amarante (2008), a Saúde Mental, por dizer respeito ao estado mental 

dos sujeitos e das coletividades, se configura em um campo bastante polissêmico e 

plural, não podendo ser reduzida ao estudo e tratamento das doenças mentais.  Este 

campo não se baseia em apenas um tipo de conhecimento, há uma transversalidade 

de saberes. 
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Em outras duas falas, verificamos que os docentes especificam o conceito, 

contextualizando a concepção dentro de uma visão holística e integral do indivíduo. 

“[...] eu parto da concepção de que saúde mental se relaciona com a 

qualidade de vida, com o posicionamento do sujeito no contexto em que 

ele vive; as relações que ele tem com o universo de que ele participa, o 

universo a que me refiro são as pessoas, as instituições, a própria função 

vital dele mesmo, o trabalho que ele desempenha, como ele se enxerga 

dentro da sociedade [...]”D2 

“[...] partindo do conceito de que o ser humano deve ser visto de uma 

forma integral [...]”D3 

Um ponto importante a ser observado é a referência feita à qualidade de vida 

por se tratar de algo almejado para todos os indivíduos que se encontram em 

alguma forma de terapia para recuperação da saúde ou diminuição dos danos 

causados por uma enfermidade. 

Destarte, para Fernandes et al (2003), a questão da qualidade de vida dos 

indivíduos portadores de transtornos psíquicos está diretamente ligada ao exercício 

dos seus direitos. E a qualidade de vida abrange sentimentos e estados subjetivos 

da satisfação das pessoas em seu cotidiano. 

A Reforma Psiquiátrica, além de reorientar a assistência àqueles em 

sofrimento psíquico, busca garantir seus direitos no intuito de restituir a cidadania e 

a qualidade de vida.  

A assistência à pessoa em sofrimento psíquico era vista sob uma ótica 

hospitalocêntrica em que os indivíduos deveriam ser isolados em manicômios e 

submetidos a tratamentos que objetivavam o retorno de sua razão.  

Transformações ocorreram no processo de cuidar, proporcionando a 

estruturação de uma atenção prioritariamente extra-hospitalar. A promulgação da Lei 

10.216 normatiza a área da Saúde Mental dentro do contexto familiar e social e 

dessa forma a terapia para as pessoas em sofrimento psíquico deve ter como 

principal cenário a comunidade, priorizando os serviços abertos. 

A quebra da lógica da psiquiatria tradicional na formação e qualificação dos 

profissionais que deverão atuar em concordância com uma nova concepção da 
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saúde mental, da pessoa e da família, se constitui num aspecto fundamental na 

mudança das práticas desses profissionais (MUNARI, et al, 2006). 

Partindo desse contexto, o ensino do profissional de enfermagem deve ser 

pautado dentro da concepção de Saúde Mental em sua mais ampla abrangência e 

significação em que a assistência comunitária, primando pelo processo social do 

indivíduo, se sobrepõe à ideia de segregação outrora valorizada.   

 

5.3 Caracterização do ensino de Saúde Mental 

Dentro desta categoria emergiram três subcategorias: momento de inserção e 

carga horária; conteúdos abordados; interdisciplinaridade.  

Antes de adentrarmos na discussão dessas subcategorias, pensamos ser 

necessário realizar a descrição da organização dos currículos de cada curso, pois 

concordamos com Sacristán (1998) quando ele diz que por meio do currículo se 

realizam as funções da escola como instituição e o mesmo dirige-se a determinados 

professores e alunos, serve de determinados meios o que lhe confere seu real 

significado. 

Vendrúscolo e Manzolli (1996) compreendem em seu estudo que o currículo 

busca o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras, não se 

restringindo somente às tarefas de delineamento do conteúdo instrucional, 

significando a expressão máxima do trabalho interdisciplinar desenvolvido pelas 

instituições de ensino e seus sujeitos do processo ensino-aprendizagem. 

Na leitura dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), percebemos o esforço 

das escolas analisadas em buscar adequação as novas DCN. Os PPP estão 

embasados nas atuais legislações para a educação superior em saúde, dentre as 

quais estão a Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394, Parecer CNE/CES nº 1.133/2001, 

Resolução CNE/CES nº. 3/2001. Os cursos traçam seus objetivos e o perfil do 

egresso de acordo com esses documentos. 

De acordo com os Projetos Pedagógicos analisados, o curso A possui carga 

horária total de 4.140 horas integralizadas em um mínimo de 04 anos e máximo de 

06 anos em regime semestral, apresentando um total de 42 disciplinas obrigatórias e 

04 disciplinas optativas.  

Os componentes curriculares de ensino e aprendizagem estão organizados 

em três eixos aglutinadores: 1- área básica e fundamental para o trabalho da 
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enfermagem; 2- ações educativas, gerenciamento e assistência de enfermagem em 

saúde coletiva; 3- gerenciamento e assistência de enfermagem na rede hospitalar. 

No PPP consta a organização da estrutura curricular por períodos letivos; por eixos 

aglutinadores; por disciplinas obrigatórias e optativas. 

O curso B possui carga horária total de 4.160 horas integralizadas em um 

mínimo de 04 anos e meio, em regime semestral, com o total de 38 disciplinas 

obrigatórias e 01 optativa. Há a divisão em Ciclo Básico e Ciclo Profissionalizante, e 

cada ciclo possui 03 módulos, totalizando 06 módulos, com suas respectivas 

disciplinas divididas nos períodos do curso e ministradas seguindo uma estrutura 

disciplinar semestral. 

O curso C possui carga horária total de 4.500 horas distribuídas em um 

mínimo de 04 anos e máximo de 06 anos, em regime semestral, com 47 disciplinas 

obrigatórias e 04 optativas. Neste curso também há divisão dos componentes 

curriculares em eixos aglutinadores: área básica e fundamental para o trabalho da 

enfermagem; ações educativas, gerenciamento e assistência de enfermagem em 

saúde coletiva; gerenciamento e assistência de enfermagem na rede hospitalar. A 

apresentação da estrutura curricular vem por período letivo, por eixos aglutinadores, 

por disciplinas obrigatórias e optativas. 

Os três cursos trazem em seus PPP as propostas que visam o objetivo de 

aprender a aprender na perspectiva das DCN, porém o que observamos são 

estruturas curriculares fragmentadas e lineares que contribuem para a continuidade 

de uma formação tradicionalista. Para Falcão Júnior (2011): 

A estruturação fragmentada do currículo é uma das influências da 
administração científica e da burocracia que perduram ainda hoje na maioria 
dos processos pedagógicos por viabilizarem a manutenção da ordem, do 
controle e da avaliação dos gestores sobre professores e discentes (p. 97).  

Os modelos de currículos aqui estudados estão em consonância com o 

enfoque de um “currículo como racionalização acadêmica”, apresentado por 

Vendrúscolo e Manzolli (1996), onde os conteúdos são organizados e transmitidos 

aos estudantes, tendo o professor como comunicador e transmissor. 

Entendemos o grande desafio que é a execução de um projeto pedagógico 

inovador que propõe mudanças metodológicas nas práticas educativas no qual o 

professor sai da posição de detentor do conhecimento e passa a construí-lo junto 

com o estudante que assume a posição de sujeito na aprendizagem. 
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A construção e implantação do projeto pedagógico de curso não é fácil, o 

PPP precisa ser entendido não apenas como um documento ou roteiro burocrático, 

mas sim como um processo dinâmico que, propondo mudanças nas concepções e 

condutas, também muda e transforma (NÓBREGA-THERRIEN et al., 2010). 

 

5.3.1 Momento de inserção e carga horária 

Após leitura e análise do PPP e plano de ensino de cada curso, verificamos 

que o ensino da saúde mental acontece formalmente em disciplinas intituladas: 

Enfermagem em Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica. O Quadro 5, logo 

adiante, traz a descrição dos cursos com suas disciplinas, momento de inserção e 

carga horária.  

Quadro 5 – Caracterização do ensino de Saúde Mental quanto ao momento de 
            inserção e carga horária. 

CURSO 
ESTUDADO 

DISCIPLINA 
SEMESTRE DE 

OFERTA 
CARGA 

HORÁRIA 

Curso A 

Enfermagem em Saúde Mental 4º período 60 horas 

Enfermagem Psiquiátrica 5º período 90 horas 

Curso B Enfermagem em Saúde Mental 7º período 120 horas 

Curso C 

Enfermagem em Saúde Mental 4º período 60 horas 

Enfermagem Psiquiátrica 5º período 90 horas 

Fonte: Projeto Político Pedagógico dos cursos estudados. 

 

A partir da leitura do Quadro 5, podemos verificar que no tocante a inserção 

da saúde mental na graduação, em dois cursos ela acontece no final da primeira 

metade da formação, sendo ministrada em dois semestres distintos. Enquanto no 

outro curso se insere na segunda metade da graduação, em apenas um semestre. 

Inferimos que a área da saúde mental está restrita às disciplinas citadas, não 

perpassa todo o currículo e, portanto, os estudantes só têm contato com a temática 

durante a vigência das disciplinas, ou seja, em dois semestres para dois cursos e 

em um semestre para o outro curso.  
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Quanto à carga horária, as disciplinas propostas contemplam aulas teóricas e 

práticas que, ao todo, variam entre 120 e 150 horas, que correspondem a 

aproximadamente 3,16% da carga horária total dos cursos. 

 

5.3.2 Conteúdos abordados 

Buscamos nos planos de ensino os conteúdos abordados no percurso das 

disciplinas. No Quadro 6 apresentamos os conteúdos ministrados em cada disciplina 

dos cursos estudados. 

Quadro 6 – Caracterização do ensino de Saúde Mental quanto aos conteúdos  
          abordados. 

CURSO DISCIPLINA CONTEÚDOS 

Curso A 

Enfermagem 
em Saúde 
Mental 
 

Unidade Temática 1 - (Relações Interpessoais (a Janela de Jhoari); 
Comunicação; Comunicação Terapêutica; Interações Grupais) 
Unidade Temática 2 - (Introdução à Enfermagem em Saúde Mental; 
Noções de Políticas de Saúde Mental no Brasil) 
Unidade Temática 3 – (Níveis de Prevenção em Psiquiatria; 
Prevenção Primária, Secundária e Terciária; Crise em Psiquiatria). 
Unidade Temática 4 – (Saúde Mental; Deficiência Mental; Portadores 
de Necessidades Especiais: Síndrome de Down, Epilepsia) 
Unidade Temática 5 – (Serviços substitutivos; Hospital-dia; 
Ambulatório de Saúde Mental; CAP’s, NAP’s, Residências 
Terapêuticas, Enfermaria de Saúde Mental no Hospital Geral; etc) 

Enfermagem 
Psiquiátrica 

I Unidade: (Reforma Psiquiátrica no Mundo; Reforma Psiquiátrica no 
Brasil; Reforma Psiquiátrica no Acre) 
II Unidade: (Caracterização geral das neuroses; Caracterização geral 
das psicoses; Esquizofrenia; Assistência sistematizada de 
enfermagem ao paciente psiquiátrico; Noções de Terapia) 
III Unidade: (Terapias somáticas; Drogas antipsicóticas; Drogas 
antidepressivas; Drogas antiaminas; Drogas ansiolíticas; 
Eletroconvulsoterapia) 
IV Unidade: (Toxicomanias: paciente adicto e sua problemática 
emocional; Alcoolismo; Maconha; Cocaína; Assistência de 
enfermagem nas urgências psiquiátricas)  

(Cont.) 
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Quadro 6          (Cont.) 

Fonte: Planos de ensino dos cursos estudados. 
 

CURSO DISCIPLINA CONTEÚDOS 

Curso B 

Enfermagem em 
Saúde Mental 

História da saúde mental; 
Distúrbios mentais mais comuns em psiquiatria;  
Reforma Psiquiátrica e as Leis; 
Entrevista psiquiátrica; 
Contexto biopsicossocial dos cuidados de enfermagem; 
Estudo das Síndromes Neuróticas; 
Humanização da prática em saúde mental; 
Estudo das Síndromes Psicóticas e ansiosas; 
Principais sinais e sintomas; 
Terminologia Médica e de enfermagem utilizados em 
psiquiatria; 
Estudos dos Psicofármacos; 
Consulta de enfermagem e visita domiciliar em saúde mental; 
A intervenção de enfermagem nos níveis de prevenção, 
recuperação, e reabilitação junto aos clientes e famílias das 
pessoas psiquicamente perturbadas.  

Curso C 

Enfermagem em 
Saúde Mental 

Saúde Mental na sociedade (História da Saúde Mental na 
sociedade; Conceitos básicos em Saúde Mental) 
Políticas de Saúde Mental no Brasil (Leis Orgânicas da Saúde 
(8.080; 8.142); Projeto de Lei 3.657/1989; Lei 10.216/2001 e 
outras portarias; Articulação da Saúde Mental na Atenção 
Básica) 
Reforma Psiquiátrica (Significado da Reforma; Marcos histórico 
da Reforma: Mundo; Brasil; Acre; Os serviços substitutivos; 
Desafios da Reforma Psiquiátrica) 
Enfermagem no contexto da Saúde Mental (Dificuldades e 
facilidades da atuação de enfermagem em Saúde Mental; 
Atuação em Rede comunitária; Referência e contra-referência; 
Atuação estratégica de Programa de Saúde da Família; 
Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde 
Mental) 
 

Enfermagem 
Psiquiátrica 

Introdução à Enfermagem Psiquiátrica 
Relacionamento Interpessoal 
Transtornos da Criança e do Adolescente 
Transtornos de Abuso de drogas 
Transtornos do Idoso 
Transtornos Esquizofrênicos 
Transtornos Afetivos 
Transtornos Ansiosos 
Transtornos Somatomorfos 
Transtornos Dissociativos 
Transtornos de Personalidade 
Transtornos Alimentares 
Emergência Psiquiátrica 
Psicofarmacologia 
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No tocante aos conteúdos ministrados nas disciplinas, organizamos os 

assuntos em cinco unidades temáticas: (I) História da Saúde Mental; (II) Transtornos 

Mentais; (III) Reforma Psiquiátrica; (IV) Políticas Públicas; (V) Assistência de 

Enfermagem em Saúde Mental.  

A primeira unidade, História da Saúde Mental, é desenvolvida em apenas dois 

dos cursos estudados, mas compreendemos que o terceiro curso contempla esses 

assuntos de forma transversal nos seus conteúdos ministrados, principalmente 

quando aborda políticas públicas.  

A unidade temática II foi citada nos três cursos, tendo como principais itens os 

transtornos de ansiedade, transtornos da criança, transtornos de abuso de drogas e 

os transtornos psicóticos.  

Reforma Psiquiátrica, a unidade temática III, foi contemplada nos três cursos 

com assuntos relacionados às leis da reforma, à construção do movimento 

psiquiátrico e aos serviços substitutivos. Inferimos que os cursos entendem a 

importância da Reforma Psiquiátrica como direcionadora das atuais políticas de 

assistência em saúde mental e colocam seus princípios e diretrizes como 

orientadores do cuidado ao indivíduo em sofrimento psíquico.  

Na unidade Políticas Públicas são estudadas também as leis orgânicas do 

Sistema Único de Saúde e as leis e portarias da Política Nacional de Saúde Mental. 

 A unidade temática V, Assistência de Enfermagem em Saúde Mental, foi 

contemplada nos três cursos e abrange assuntos relacionados à comunicação 

terapêutica, humanização da assistência, níveis de prevenção, intervenção em 

crises psiquiátricas, terapêutica psicofarmacológica e terapias somáticas. 

Alguns autores, entre eles Braga e Silva (2000); Kantorski e Silva (2000) 

relatam em seus estudos sobre o ensino da saúde mental e enfermagem 

psiquiátrica, realizados em época anterior a promulgação da lei da Reforma 

Psiquiátrica, que a abordagem dada aos conteúdos era centrada 

predominantemente nas psicopatologias, acentuando os saberes e práticas da 

exclusão e segregação do indivíduo em sofrimento psíquico. 

Percebemos que os três cursos aqui estudados possuem em suas propostas 

de conteúdos um olhar para o atual modelo de assistência em saúde mental, 

abordando assuntos que remetem a Reforma Psiquiátrica e o cuidado ao paciente 

em serviços abertos. 
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Os três cursos compreendem a importância dada pelas diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica à articulação entre os serviços de saúde mental e a Estratégia Saúde da 

Família. Um dos cursos aborda essa articulação de forma direta em seus conteúdos 

e inferimos que os outros dois fazem essa abordagem de maneira transversal. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(DCN/ENF) trazem em seu artigo 6º os conteúdos essenciais para o curso de 

graduação em enfermagem. A área da Saúde Mental colabora para a formação do 

enfermeiro, primordialmente, com os aspectos relacionados ao item Ciências 

Humanas e Sociais que tratam das diversas dimensões da relação 

indivíduo/sociedade, contribuindo principalmente para o entendimento dos 

determinantes comportamentais e psicológicos do processo saúde-doença. 

Os princípios e práticas, tais como humanização, acolhimento, 

horizontalização das relações entre usuários e profissionais, adotados na saúde são 

advindos dos processos de reforma psiquiátrica (MÂNGIA, [S.d.]). 

Nessa lógica, obtivemos dentre as falas dos docentes a afirmação da 

importância de abordar conteúdos relacionados ao relacionamento terapêutico. 

“Olhe, na teoria a gente inicia com o relacionamento humano, 

relacionamento terapêutico. A gente inicia por aí que é para poder dar 

uma noção para o aluno de que se a gente não consegue, nós 

profissionais, não conseguem se entender um com o outro, por exemplo, 

na sala de aula, com o colega, como é que a gente vai ter condições de 

tratar uma pessoa doente?”. D3 

Camillo, Silva e Nascimento (2007) em estudo após estágio da disciplina da 

Saúde Mental argumentam que a compreensão da subjetividade do outro aprimora 

as relações interpessoais, contribuindo para a percepção da importância do respeito 

nas relações, parte fundamental para a compreensão do outro. 

 

5.3.3 Interdisciplinaridade 

A proposta interdisciplinar na construção do conhecimento não é algo novo, 

sofreu recuo a partir do século XIX, com o processo de disciplinarização advindo do 

avanço da ciência, só ressurgindo nos fins da década de 50 do século XX, quando a 
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necessidade de uma proposta epistemológica de caráter interdisciplinar é posta em 

discussão. E na década de 80 do século XX novas abordagens para a produção do 

conhecimento são exigidas em virtude do, então atual, conceito ampliado de saúde 

(GOMES; DESLANDES, 1994). 

Os mesmos autores colocam que a interdisciplinaridade “implica uma 

consciência dos limites e das potencialidades de cada campo de saber para que 

possa haver uma abertura em direção de um fazer coletivo” (GOMES; DESLANDES, 

1994, p.111). 

Pombo (2003) nos coloca a visão da interdisciplinaridade como algo que 

avança para uma combinação, convergência e complementaridade. 

O ser humano está inserido em um contexto que compreende suas relações 

com os outros, o ambiente e consigo mesmo, portanto, para melhor provermos uma 

assistência de qualidade aos indivíduos, devemos levar em consideração as 

interações e influências dessas relações sobre cada um.  

Os homens ao produzirem sua existência mediante as diversas relações e 
práticas sociais, o fazem enquanto uma unidade que engendra dimensões 
biológicas, psíquicas, intelectuais, culturais, estéticas etc. Se do ponto de 
vista da investigação podemos delimitar uma destas dimensões não 
podemos perder de vista que, para compreensão adequada, é preciso 
analisá-la na sua necessária relação com as demais dimensões 
(FRIGOTTO, 2008, p. 29). 

Nessa direção, a abordagem interdisciplinar se faz necessária na construção 

do conhecimento para a compreensão do ser humano e do processo saúde-doença, 

implicando a transposição dos limites entre as disciplinas (ALBUQUERQUE et al., 

2009).  

No nosso estudo, procuramos nos PPP a proposição formal de atividades 

interdisciplinares; dois cursos fazem menção a essa questão e o terceiro curso não a 

menciona em seu projeto pedagógico. 

Encontramos menção à interdisciplinaridade nos projetos quando apresentam 

suas organizações curriculares que dizem proporcionar reflexões contextualizadas, 

interdisciplinar e multidisciplinar, significando a superação do trabalho disciplinar 

isolado e fragmentado. Esses cursos também mencionam, em um de seus princípios 

metodológicos, a visão inter, multi e transdisciplinar nas diversas áreas do 

conhecimento. Entretanto, como já falado anteriormente, o que se observou foi uma 

organização curricular disciplinar fragmentada, com estratificação do conhecimento. 
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A respeito da organização dos currículos por disciplinas e fragmentação do 

conhecimento, Fernandes et al. (2005) indicam a interdisciplinaridade como 

estratégia de superação: 

A interdisciplinaridade é indicada como forma de admitir a ótica pluralista 
das concepções de ensino, integrando os diferentes campos do 
conhecimento e possibilitando uma visão global da realidade; como forma 
de superar o pensar simplificado e fragmentado da realidade; como forma 
de integrar conhecimentos, buscando uma unidade do saber e a superação 
dos currículos organizados por disciplinas e centrados em conteúdos 
(FERNANDES et al., 2005, p.447). 

Costa (2007) coloca a formação acadêmica fragmentada dentre os diversos 

fatores impeditivos ao avanço do processo de mudanças para a prática 

interdisciplinar no cotidiano dos profissionais de saúde.  

Ao questionarmos os docentes acerca da existência de atividades 

interdisciplinares, três docentes reconheceram que elas não existem. Podemos 

averiguar nas falas:  

“A gente não trabalha”. D1 

 “Aí você pegou num ponto fraco nosso. Formal, formal, sistematizada, 

não existem atividades interdisciplinares.”. D2 

“Pois é, não existe.”. D3 

Porém verificamos que os docentes têm uma preocupação em relação à 

interdisciplinaridade, reconhecendo a necessidade da abordagem da saúde mental 

em outras disciplinas. 

 “Essa disciplina eu levo a bandeira dela para onde eu vou. [...] eu dou 

aula de vigilância de promoção da saúde e é um eixo disciplinar muito 

interessante para eu abordar a saúde mental também [...] Eu levo dessa 

forma assistemática a bandeira da saúde mental para lá, então, sempre 

levo os alunos, estimulo os alunos a refletirem sobre isso [...]”. D2 

 “Eu disse, no começo, que essa é uma disciplina transversal, então, o 

correto é a gente estar trabalhando, quando alguém for dar a disciplina 

Saúde da Mulher, aí entraria a Saúde Mental lá, por que aí tem tanta 

coisa para gente trabalhar em Saúde da Mulher. Quando alguém fosse 
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dar a disciplina Saúde do Idoso, a Saúde Mental tinha que estar lá, mas 

não é assim, é cada um na sua e pronto, infelizmente, infelizmente”. D3 

Inferimos, a partir das falas, que o entendimento dos docentes sobre 

interdisciplinaridade está relacionada à justaposição de disciplinas, pois não ocorre 

integração e articulação dos saberes, mas sim um empréstimo de saberes de uma 

disciplina para a outra.  

Para Costa (2007) há que se comparar, julgar e incorporar elementos de 

outras disciplinas na produção de uma disciplina modificada, e não apenas pegá-los 

emprestados, devendo todas as disciplinas saírem enriquecidas desse processo. 

Pombo, Levy e Guimarães (1994) propõem que qualquer tipo de associação, 

não exigindo alterações na forma e organização do ensino, entre duas ou mais 

disciplinas seja entendido por pluridisciplinaridade.  

Scarelli e Alencar (2009, p. 2) apontam que a Saúde Mental “é um campo que 

exige diálogo estreito com várias disciplinas e tipos de saberes”.  

Um dos entrevistados coloca o reduzido número de professores como 

dificuldade ao trabalho interdisciplinar. 

 “A gente ainda não consegue desenvolver esse trabalho interdisciplinar 

até mesmo por que são dois professores na disciplina e demandaria um 

corpo maior de docentes no contexto da disciplina”. D1 

Trabalhar a interdisciplinaridade é uma tarefa árdua e necessita de que todo o 

corpo docente esteja sensibilizado e apto para construção do conhecimento pautado 

na conversa entre os diversos saberes. Berardinelli; Santos (2005) colocam a 

parceria como fundamento importante da prática interdisciplinar, na tentativa de 

estimular o diálogo com outras formas de conhecimento, possibilitando a 

interpretação e articulação entre diferentes saberes.  

E ainda “a prática interdisciplinar está vinculada à responsabilidade individual 

que advém do envolvimento do profissional com o projeto, com as pessoas 

envolvidas e com a instituição” (COSTA, 2007, p. 117). 

Outros dois docentes relataram que existe interdisciplinaridade e a realizam, 

mas entendemos pelas falas que ocorre a mesma justaposição de disciplinas 

observada nos outros relatos. 
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 “Eu associo muito a saúde mental em determinados momentos com a 

ética, com a disciplina ética e legislação em enfermagem. É a disciplina 

que eu trabalho. Com outros professores, associo muito com a disciplina 

do adulto e do idoso também, com os professores que trabalham nessa 

disciplina e nós trabalhamos assim, entrosados. [...] essa disciplina eu 

sempre converso com a professora: aborda a parte da saúde mental por 

que está inserida. Nós fazemos essa ponte, eu particularmente, não sei 

se os outros fazem”. D4 

 “Existe sim. Por exemplo, na área da psiquiatria o professor de 

farmacologia que utiliza o hospital psiquiátrico é convidado para ministrar 

aula dos psicofármacos, dos psicotrópicos, ou seja, existe uma interação 

bem legal, assim, em relação aos colegas. É um trabalho em equipe no 

qual a gente é convidado para estar falando em outra disciplina para falar 

de um assunto que é pertinente àquela disciplina. Por exemplo, eu da 

psiquiatria, geralmente o professor de farmacologia me convida para 

ministrar uma aula sobre os ansiolíticos, psicotrópicos. A interação maior 

da psiquiatria, geralmente é voltada para farmacologia e para disciplina 

farmacologia. A disciplina didática aplicada à enfermagem que a gente 

utiliza muito também trabalha junto com o professor de didática. Com o 

professor de psicologia a gente tem essa interação também, por que o 

psicólogo tem vários assuntos que a psiquiatria é bem pertinente para ele 

e ele também é bem pertinente e é convidado para psiquiatria. E a parte 

de anatomia também, que é mais voltada para aulas do sistema nervoso, 

existe essa interação. São as aulas especiais que a gente vai dar lá em 

outra turma só por que é convidado”. D5 

Nesse cenário de conhecimento fragmentado que ainda perdura na 

atualidade, o trabalho interdisciplinar se apresenta como necessidade imperativa, 

como busca de totalidade do conhecimento, pois a parte que isolamos do contexto 

real tem que ser estudada na integridade das características e qualidades da 

totalidade (GOMES; DESLANDES, 1994; FRIGOTTO, 2008). 

E ainda para Frigotto (2008): 
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Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-lo, ou limitá-lo 
arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe a 
delimitação de determinado problema, isto não significa que tenhamos que 
abandonar as múltiplas determinações que o constituem (p. 27). 

 

5.4 Processo ensino-aprendizagem 

Desta categoria surgiram três subcategorias: práticas educativas; cenários de 

prática; avaliação de aprendizagem. 

 

5.4.1 Práticas educativas 

Para a formação de enfermeiros, as DCN estabelecem como perfil um 

profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo. Na busca pelo alcance desse 

perfil, Fernandes et al. (2005) afirmam que metodologias ativas de ensino-

aprendizagem são fundamentais, metodologias essas que aloquem os estudantes 

como protagonistas na construção da sua aprendizagem e o professor como 

facilitador e orientador. 

Silva, Sousa e Freitas (2011) falam dos benefícios da formação crítica e 

reflexiva para a atuação do profissional: 

A formação crítica do profissional o estimula a desenvolver atividades com 
objetividade, preparando-o para decisões competentes, baseadas em 
atitudes questionadoras. Já a formação reflexiva pode se apresentar por 
meio da postura ética, não considerando só a normatização de deveres e 
direitos ou regras de comportamento profissional (SILVA; SOUSA; 
FREITAS, 2011, p. 318). 

Nas entrevistas realizadas, perguntamos acerca das estratégias utilizadas na 

mediação de aprendizagem dos estudantes. Verificamos a utilização de pedagogia 

tradicional com aulas expositivas. 

“A gente trabalha o contexto de sala de aula com explanação [...]”. D1 

“[...] a gente utiliza aquela aula expositiva tradicional [...]”. D2 

“[...] a gente faz aula expositiva dialogada [...]”. D3 

“Bem, as metodologias utilizadas, a gente utiliza a aula mesmo, 

ministrada pela gente, o professor conduzindo o processo de ensino-

aprendizagem com aulas expositivas onde a gente dá a oportunidade 
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para o aluno se manifestar, dar seu ponto de vista dentro do conteúdo 

ministrado [...]”. D5 

A técnica de exposição privilegia a centralidade no professor que assume a 

dimensão de transmissão e a posição de detentor das informações, gerando um 

espaço de interações professor-aluno não facilitador do aprender significativo 

(SONZOGNO, 2004). 

Essa centralidade das ações de ensino na transmissão de conhecimentos 

pelo professor, sendo ele o único responsável e a autoridade máxima no processo 

educativo caracteriza a pedagogia tradicional (PRADO et al., 2012). 

A aula tradicional, centrada na simples exposição de tópicos, somente se 

garante a citada exposição, não se podendo afirmar nada acerca da apreensão do 

conteúdo pelo educando (ANASTASIOU, [S. d.]). 

Identificamos também, nas falas dos docentes, a tentativa de mudança dessa 

abordagem tradicional com a utilização de estratégias diferentes, como, seminários, 

filmes, músicas, debates com profissionais do serviço, estudos dirigidos. 

“[...] tem uma metodologia implementada pela colega da disciplina que 

são os grupos terapêuticos que nós trabalhamos com os alunos o 

desenvolvimento das habilidades de lidar com o outro, os 

relacionamentos interpessoais. [...] E nós trabalhamos também na 

disciplina Enfermagem em Saúde Mental com as visitas que é onde nós 

apresentamos o espaço de prática para os alunos”. D1 

“[...] A gente também utiliza a veiculação de filmes que tragam à tona 

aquela temática, que evoquem os temas, tanto relacionados à doença, 

quanto relacionados ao cuidado, à atenção oferecida pelos profissionais. 

A gente utiliza também o método de seminário para os alunos estudarem 

o tema, prepararem para apresentar como se fosse uma tribuna. A gente 

também utiliza mesas de debate com profissionais que tenham essa 

vivência, que trabalhem no serviço [...] a gente sempre traz os 

profissionais do serviço para discutirem com eles, como funciona o 

processo de trabalho naquele setor, não só processo de trabalho, mas 

processo de cuidado [...]” D2 
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“[...] mas a gente pede seminário também, [...] filmes também a gente usa 

muito, depois tem o debate em que eu peço para eles prestarem bem 

atenção por que ali tem umas questões que eu vou perguntar, então no 

final tem um debate, cada um dando sua opinião, sabe”.  D3 

“[...] as aulas são dinâmicas, inclusive, eu utilizo, ultimamente, muitas 

dinâmicas, [...] eu utilizo muito música [...] eu utilizo, por exemplo, data 

show, material ilustrativo, material que o aluno utiliza em grupo, individual, 

vários tipos”. D4 

“[...] a gente trabalha com seminários em grupos, estudos dirigidos, 

leituras e atividades extra sala de aula”. D5 

Dentro do estudo sobre metodologias no ensino, Sonzogno (2004) cita o 

desafio imposto aos professores: 

Impõe-se um desafio para o professor: investir em situações que sejam 
favorecedoras da aprendizagem significativa, implicando valorização do 
conhecimento prévio dos alunos; relação dos conteúdos com a prática 
profissional; articulação dos conteúdos trabalhados com as outras 
disciplinas; e possibilidade de aplicação das informações abordadas (p.81). 

Andrade (2010) argumenta que o seminário constitui uma das estratégias 

mais eficientes de aprendizagem em que o estudante tem a oportunidade de 

pesquisar, discutir e debater de forma aprofundada determinado tema, entretanto 

para isso, o seminário não pode ser encarado como uma simples elaboração de 

resumo de um texto e com sua apresentação oral, geralmente, para um grupo 

desatento e alheio ao assunto exposto. 

A estratégia do estudo dirigido pode se tornar um importante recurso didático, 

auxiliando o professor na entrada em novos níveis de complexidade dos conteúdos 

e possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de reflexões e estudos 

específicos do conteúdo em defasagem (ALVES; ANASTASIOU, 2003). 

Para Christofoletti (2009) utilizar filmes em sala de aula, proporciona a 

extensão das fronteiras do ensino, mas esse recurso deve ser usado de maneira a 

permitir a formação de um pensamento crítico por meio da oferta de conteúdos e 

experiências que vão além do que “circula na mídia”, possibilitando “educar os olhos 

e ouvidos”, “educar a alma”. 
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Alves e Anastasiou (2003) falam sobre as estratégias de ensino, relatando 

sua aplicabilidade e pontos importantes a serem observados em sua utilização:  

Por meio das estratégias aplicamos ou exploramos meios, modos, jeitos, 
formas, de evidenciar o pensamento, portanto, respeitando às condições 
favoráveis para se executar  ou fazer algo. Esses meios ou formas 
comportam determinadas dinâmicas, devendo considerar o movimento e as 
forças, e o organismo em atividade. Por isto, o conhecimento do aluno é 
essencial para a escolha da estratégia, com seu modo de ser, agir, estar e 
sua dinâmica pessoal (p. 3). 

Quando elaboradas e implementadas dentro de preceitos conceituais com 

embasamento teórico, as estratégias de aprendizagem se tornam ferramentas 

enriquecedoras do processo educativo. 

 

5.4.2 Cenários de práticas 

As DCN/ENF colocam, dentre as competências e habilidades do enfermeiro, a 

atuação nos diversos cenários da prática profissional (BRASIL, 2001a).  

Nesse sentido, abordamos os docentes quanto aos cenários utilizados como 

campos de prática para a formação dos acadêmicos durante o percurso das 

disciplinas relacionadas à saúde mental. 

 “Eu levo os alunos para o campo de prática que é o CAPS e a colega da 

disciplina os leva para o campo de prática que é a APAE (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais)”. D1  

 “[...] no hospital, [...] no CAPS [...] eles sempre vão para uma comunidade 

terapêutica também”. D2 

“A gente vai para o CAPS [...] Eu levo os alunos para delegacia da 

mulher, a gente faz o estágio lá por que lá ocorrem muitos casos nos 

quais é preciso fazer intervenção, é preciso a gente conversar. A gente 

vai ver a velhice patológica no Lar Vicentino[...] e vai para o Centro Dia 

para ver como é o envelhecimento saudável. A APADEQ (Associação de 

Parentes e Amigos do Dependente Químico). A gente vai na APADEQ 

feminino e na APADEQ masculina.[...] a gente faz em um Centro de 

Saúde da Família [...]”.  D3 
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“[...] a gente utiliza o hospital de saúde mental; o CAPS; a gente utiliza as 

instituições que atendem crianças vítimas de violência, de abuso sexual; a 

gente utiliza uma instituição que chama Dom Bosco que atende crianças 

com necessidades especiais [...]” D5 

A partir das falas observamos que os docentes utilizam variados campos de 

prática, dentre os quais, além do Hospital de Saúde Mental, estão serviços dos 

dispositivos implementados pela Reforma Psiquiátrica (CAPS, Comunidade 

Terapêutica) e serviços de apoio à Rede de Atenção Psicossocial (Lar Vicentino, 

Centro Dia, Dom Bosco, APAE, APADEQ). 

Verificamos que no que se refere à variação de cenários da prática a área da 

Saúde Mental dos cursos vai ao encontro das DCN/ENF que colocam como objetivo 

da formação do enfermeiro a construção de conhecimento para a realização de 

competências e habilidades na atuação nos diferentes cenários da prática do 

profissional (BRASIL, 2001a).   

O Ministério da Saúde instituiu através da Portaria nº 3.088 de 23 de 

dezembro de 2011, a Rede de Atenção Psicossocial com a criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento psíquico e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (BRASIL, 

2011). 

Dentro dessa rede e do processo de desinstitucionalização para a diminuição 

dos leitos psiquiátricos e substituição de serviços fechados por serviços abertos 

comunitários, os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) possuem valor 

estratégico para a Reforma Psiquiátrica, tendo como função primordial a 

organização da rede de atenção às pessoas em sofrimento psíquico e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas nos municípios 

(BRASIL, 2005, 2011). 

Dessa forma, utilizar o CAPS como cenário de prática no ensino da 

enfermagem em saúde mental é fundamental para o aprendizado dos estudantes e 

consolidação da Reforma Psiquiátrica, pois o profissional necessita apreender a 

dinâmica e a atuação do enfermeiro na assistência prestada à clientela nesse 

serviço. 
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De acordo com a Portaria nº. 3.088, os CAPS estão organizados nas 

modalidades: CAPS I; CAPS II; CAPS III; CAPS AD; CAPS AD III e CAPSi.  

O CAPS I é indicado para municípios com população acima de 20.000 para 

atendimento de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as 

faixas etárias.  

O CAPS II se destina ao atendimento de pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da 

rede de saúde local, sendo indicado para municípios com população acima de 

70.000 habitantes.  

O CAPS III está voltado para assistência a pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes, proporciona serviços de atenção contínua, com 

funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda 

clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad; 

indicado para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes.  

O CAPSi realiza assistência a crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. 

Sua indicação é para municípios ou regiões com população acima de 150.000 

habitantes.  

O CAPS AD, indicado para municípios ou regiões com população acima de 

70.000 habitantes, se destina ao atendimento de adultos ou crianças e adolescentes 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.  

Por fim, o CAPS AD III atende adultos ou crianças e adolescentes com 

necessidades de cuidados clínicos contínuos. É um serviço com no máximo 12 leitos 

para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e 

finais de semana, sendo indicado para municípios ou regiões com população acima 

de 200.000 habitantes.  

Para Fernandes et al. (2003) os espaços de formação devem aproximar o 

mundo do ensino com o mundo do trabalho, ligados a realidade concreta e para isso 

os vários campos de atuação do enfermeiro devem ser incluídos como espaços do 

processo ensino-aprendizagem. 
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Os cenários da prática durante a formação profissional devem ser 

diversificados, dando preferência ao trabalho com fatores reais (BRASIL, 2007). 

Dentre os outros campos de prática utilizados pelos docentes estão as 

Comunidades Terapêuticas que são destinadas a oferecer cuidados contínuos de 

saúde, de caráter residencial transitório por até nove meses para adultos com 

necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 

Estas devem funcionar em articulação com a atenção básica e o CAPS, além de 

participar ativamente da articulação intersetorial para a reinserção do usuário na 

comunidade (BRASIL, 2011). 

Kantorski et al. (2006) falam que as mudanças do senso comum de exclusão 

e segregação dos indivíduos em sofrimento psíquico são estimuladas nos 

acadêmicos por meio de aulas práticas em serviços substitutivos ao modelo 

manicomial.   

Os outros serviços citados pelos docentes, Lar Vicentino, Centro Dia, Dom 

Bosco, APAE, APADEQ, dentro da Rede de Atenção, se enquadram como 

organizações parceiras no desenvolvimento de ações de prevenção e redução de 

danos. 

O Lar Vicentino e o Centro Dia são instituições de apoio ao cuidado do idoso. 

São serviços que devem ser colocados como parceiros para dar suporte na 

assistência a essa clientela.  

O Dom Bosco é um Centro de Ensino Especial destinado a educação de 

crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais (deficiência 

intelectual e/ou múltipla) que proporciona  apoio na promoção e difusão da inclusão 

social das pessoas com deficiência.  

A APAE é uma instituição que atua no atendimento a crianças jovens e 

adultos com necessidades especiais. Oferece suporte no atendimento de educação 

de jovens e adultos, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, assistência social. 

A APADEQ é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou religiosos que 

oferece tratamento a usuários de álcool e outras drogas. 

Pensamos que o fato de os estudantes estarem realizando práticas nesses 

serviços, desperta neles a visão da importância desses serviços dentro da rede de 

assistência, proporcionando a formação de profissionais com o entendimento do 

cuidado em rede o que acarreta o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial. 
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Durante as entrevistas não observamos nas falas dos docentes a abordagem 

do aspecto da articulação entre os serviços que tenha como base a lógica de 

assistência em rede. Há que se realizarem as práticas na formação em saúde 

mental embasada na estrutura da Rede de Atenção Psicossocial, em que os 

serviços devem se articular entre si para dar suporte na assistência, considerando-

se a concepção de território para a atuação do enfermeiro. Para Lancetti (2010, p. 

120) “os territórios da Reforma não se reduzem mais ao lócus simplificado do 

hospital psiquiátrico. O nosso território é aquele onde as pessoas existem”. 

Outro aspecto que nos interessou saber dentro das práticas das disciplinas foi 

quanto às atividades desenvolvidas nos campos. 

“No CAPS eles fazem a entrevista que seria o contato inicial, uma 

sensibilização, o relacionamento interpessoal do enfermeiro, no caso o 

aluno, com o usuário do serviço; no caso do CAPS eles vão acompanhar, 

eles vão desenvolver, um estudo de caso, um plano terapêutico singular 

para esse usuário que ele entrevistou. [...] E sob a orientação do 

professor eles constroem o estudo de caso que é apresentado em sala de 

aula. [...] No caso da APAE, eles trabalham na verdade com a 

observação;  então a ideia é colocá-los para observar, intervenção de 

enfermagem não é direto nesse sentido na APAE, eles observam como 

funciona, qual a sistemática do serviço, como esses alunos (da APAE) 

são tratados e como é o relacionamento entre eles no serviço e como a 

enfermagem pode estar atuando com essa população e os acadêmicos 

de enfermagem também desenvolvem um estudo de caso com plano 

terapêutico singular para os usuários com os quais eles trabalham”.  D1 

“[...] vamos fazer uma palestra, aí levamos cartazes sobre doenças 

sexualmente transmissíveis [...]”. D3 

“Os alunos não ficam mais dentro da unidade hospitalar, lógico, ela é uma 

unidade de referência, mas nós não ficamos. Ficamos mais na parte do 

ambulatório, visitando a comunidade, essa questão do convívio com o 

social. Nós trabalhamos muito o social, identificando problemas na 

comunidade. Os alunos vão, fazem relatórios. Eu construo instrumento e 
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os alunos vão a campo, e esse instrumento, depois trabalhamos e 

discutimos em sala”. D4 

“No hospital psiquiátrico a gente realiza assistência ao paciente no 

contexto geral, desde o banho; a higiene; administração de 

medicamentos; entrevista com o paciente, com a família; 

acompanhamento nas consultas do paciente; orientação de como tomar a 

medicação. No CAPS, por exemplo, a gente trabalha atividades 

recreativas como futebol com os homens; a pintura com as mulheres, a 

dança, ou seja, a parte mais recreativa mesmo porque geralmente é a 

finalidade mesmo do CAPS, aí tem uma sala de internet que a gente 

utiliza para estar ensinando, interagindo com os pacientes, usuários. E na 

instituição Dom Bosco, como eu falei, a gente trabalha tanto com a família 

quanto com o paciente, que são crianças portadoras de necessidades 

especiais, e a gente realiza esse trabalho assistencial [...] a gente 

contribui com o que está ao nosso alcance e com a família mesmo, a 

parte de orientação, de capacitação por que às vezes a família tem a 

necessidade do conhecimento”. D5 

Elencamos algumas atividades desenvolvidas nos campos de prática, como, 

entrevista com o usuário do serviço, acompanhamento com o desenvolvimento do 

plano terapêutico singular, elaboração de estudo de caso, observação, palestras, 

visitas a comunidade, elaboração de relatório, procedimentos de enfermagem 

(cuidados com a higiene do paciente, administração de medicamentos), atividades 

ocupacionais (pintura, dança, esporte), orientação da família. 

Inferimos, a partir das atividades realizadas no campo de prática, que por um 

lado os estudantes têm a possibilidade de desenvolver habilidades relacionadas à 

assistência de enfermagem em saúde mental, caso essas atividades sejam bem 

orientadas. Habilidades estas voltadas para elaboração do plano terapêutico 

singular, orientação da família e procedimentos de enfermagem. 

Entretanto, quanto ao preparo do estudante para atuar após a sua formação, 

encontramos a afirmação de que as práticas desenvolvidas no decorrer das 

disciplinas são insuficientes para uma plena vivência da atuação profissional. 
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“Como são práticas curtas, não é uma carga horária tão extensa, eles não 

conseguem vivenciar 100% do que um profissional de enfermagem faria 

no seu exercício profissional naquela instituição [...]”. D2 

As DCN/ENF mencionam que as competências e as habilidades a serem 

assimiladas e adquiridas pelo graduando devem conferir-lhe terminalidade e 

capacidade profissional (BRASIL, 2001a), porém averiguamos no que se referem à 

Saúde Mental, esses pontos não estão sendo completamente alcançados.   

O fato de os currículos dos cursos estudados estarem estruturados de forma 

a promover a fragmentação do conhecimento corrobora com essa insuficiência e 

diminui as oportunidades ao estudante de vivenciar em outros momentos da 

graduação a assistência em saúde mental, pois esta área é colocada de forma 

pontual em momentos do curso sem perpassar toda a formação, além disso, nesse 

tipo de currículo as diversas áreas do saber não dialogam entre si.  

 

5.4.3 Avaliação de aprendizagem 

A avaliação é uma estratégia importante dentro do processo ensino-

aprendizado, pois permite ao educador e ao estudante a verificação das 

dificuldades e potencialidades durante esse processo. Para Martins (2010, p. 19) 

“a avaliação fornece informações importantes para o aperfeiçoamento da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem”. 

O ato de avaliar não se encerra na atribuição de valor ou qualidade ao 

objeto da avaliação, consiste na coleta, análise e síntese dos dados que 

configuram esse objeto, somados a atribuição de valor ou qualidade, conduzindo 

a uma decisão nova de manter o objeto como está ou atuar sobre ele, 

direcionando-o numa trilha dinâmica de ação (LUCKESI, 2006). 

Perguntamos aos docentes como acontece o processo de avaliação de 

aprendizagem dos estudantes nas disciplinas da Saúde Mental. No que diz 

respeito aos instrumentos, observamos que os utilizados são as provas escritas, 

seminários, estudos de caso, relatórios, trabalhos.  

“[...] nós trabalhamos com provas seguindo o que é preconizado pela 

Universidade, sistema de avaliação [...] via de regra, a gente utiliza pelo 

menos três avaliações: duas provas, um seminário. [...] avaliação da 
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prática supervisionada e os relatórios ou estudos de caso que eles 

desenvolvem na prática [...] As provas são mistas, têm questões de 

múltipla escolha, objetivas e têm questões dissertativas. Eu gosto de 

trabalhar com questões dissertativas que é onde o aluno tem mais a 

possibilidade de discorrer sobre a problemática [...] nos seminários, 

trabalhamos sobre os serviços, um grupo ficou com o tema de serviços, 

seriam serviços substitutivos: o CAPS; as Residências Terapêuticas. 

Outro grupo trabalhou a saúde mental e a família nesse processo aí do 

cuidar, a história da psiquiatria a nível de mundo, Brasil e a história da 

psiquiatria no estado”. D1 

“A avaliação, a gente também faz provas, mencionei trabalhos, mas as 

provas, aquelas provas tradicionais mesmo, elas também não ocupam o 

espaço principal dentro da disciplina. O espaço principal dentro da 

disciplina é a avaliação individual mesmo do aluno. Então nós temos uma 

ficha de avaliação que coloca quais são os critérios que nós observamos 

do desenvolvimento do aluno ao longo do trabalho”. D2 

“Na teoria a gente faz a provinha escrita e também a apresentação do 

seminário seguido de debate. [...] Então a avaliação é assim, viu, desse 

jeito. É prova. Na teoria: é provinha; é seminário; os filmes. E no estágio, 

a avaliação é dessa maneira, é o comportamento, como o aluno interage 

com os pacientes”. D3 

“Eu não avalio só com provas, nós temos trabalhos, temos seminários 

onde o aluno prepara, apresenta, é a forma que ele tem de perder o 

medo, se entrosar com outros. [...] Provas também, nós temos provas 

bimestrais onde o aluno precisa fazer a prova e ele só vai a campo se ele 

tiver a N1 e a primeira parcial da N2, se não, ele não vai, se ele não tiver 

a média, ele não vai a campo, então, provas também”. D4  

“Na avaliação teórica a gente geralmente utiliza uma prova mesmo, 

valendo 7, 70% da avaliação teórica, escrita mesmo e 30% é atribuída 

aos seminários, aos estudos dirigidos- isso para N1. [...] na N2 a gente 
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utiliza as atividades práticas nas instituições de saúde mental para 

completar o processo de avaliação do aluno”. D5  

Martins (2010) coloca a entrevista, o estudo de caso, a observação e as 

provas dentre as várias técnicas e instrumentos de avaliação, afirmando que as 

provas são os instrumentos mais utilizados pelos professores na avaliação da 

aprendizagem.  

O mesmo autor classifica as provas em provas escritas de resposta aberta 

que incluem as provas de questões, a dissertação, as provas com consultas, os 

trabalhos de pesquisa; provas escritas objetivas são as constituídas de questões 

admitindo uma única; trabalhos práticos que consistem em trabalhos de laboratórios, 

de oficinas; provas orais que englobam a arguição, os debates, os seminários, as 

mesas redondas. 

Neste sentido, inferimos de acordo com os depoimentos acima que os 

instrumentos mais utilizados nas disciplinas da saúde mental são as provas, nas 

modalidades provas escritas de resposta aberta, provas escritas objetivas e provas 

orais. 

Perrenoud (1999, p. 15) afirma que a prova escolar clássica “não informa 

muito como se operam a aprendizagem e a construção dos conhecimentos na 

mente de cada aluno, ela sanciona seus erros sem buscar os meios para 

compreendê-los e para trabalhá-los”. 

Luckesi (2006) faz uma observação acerca do uso da prova como instrumento 

de ameaça e tortura prévia, em que o professor anuncia aos seus alunos, caso estes 

não estudem, o quão difícil será a prova ou que eles se darão mal no dia da prova. 

O autor ainda completa dizendo que estas atitudes: 

Demonstram o quanto o professor utiliza-se das provas como um fator 
negativo de motivação. O estudante deverá se dedicar aos estudos não 
porque os conteúdos sejam importantes, significativos e prazerosos de 
serem aprendidos, mas sim porque estão ameaçados por uma prova. O 
medo os levará a estudar (LUCKESI, 2006, p. 19). 

Ainda Martins (2010) faz uma crítica a esse tipo de instrumento argumentando 

que na maioria das vezes, os mesmos se restringem a verificação da aquisição de 

conhecimento. 

Esse fato colocado pelo autor foi observado em nosso estudo. 
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“E a avaliação objetiva o critério é nota, se o estudante está respondendo, 

a nota dele é o reflexo, no caso, do que ele absorveu em sala de aula ou 

não”. D1 

Perrenoud (1999) relata que os procedimentos de avaliação ainda em vigor 

na maioria das escolas impedem a inovação pedagógica e menciona dentre os 

motivos o fato de “a avaliação frequentemente absorve a melhor parte da energia 

dos alunos e dos professores e não sobra muito para inovar” (p. 66). 

A avaliação deve está vinculada aos objetivos propostos para o processo 

ensino-aprendizagem, portanto a mesma é realizada em função de tais objetivos. E 

como já mencionado anteriormente os objetivos podem ser classificados em 

cognitivos; afetivos e psicomotores (MARTINS, 2010).  

Partindo dessa relação entre avaliação e objetivos, buscamos verificar que 

aspectos do processo ensino-aprendizado os docentes avaliam. Destarte 

verificamos a avaliação do domínio cognitivo.  

“[...] qual a noção que ele está tendo do conteúdo [...]” D1 

“Então a gente tenta avaliar os conhecimentos [...]” D2 

“Na prática a gente utiliza como critério, o conhecimento teórico do aluno, 

se ele está executando em cima de princípio científico, de base científica 

por que você ensina e depois você vai cobrar do aluno se ele tá 

executando os procedimentos em cima de base científica [...]” D5  

As DCN/ENF estabelecem que a formação deva proporcionar o 

desenvolvimento do aprender a aprender (BRASIL, 2001a), neste sentido o aspecto 

aqui verificado se relaciona ao aprender a conhecer. 

Observamos também a avaliação dos aspectos relativos ao domínio afetivo 

que na abordagem das DCN/ENF estão voltados ao aprender a viver juntos. 

“[...] A gente avalia o próprio relacionamento do aluno em sala de aula, é 

uma avaliação subjetiva, mas ela é importante. [...] a dinâmica do grupo, 

enquanto grupo de prática, esses relacionamentos, como eles estão 

desenvolvendo [...]” D1 
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“[...] o relacionamento interpessoal com colegas, professores, 

profissionais por onde passam; o relacionamento de cuidado com os 

usuários do serviço por onde passam.”. D2 

“[...] o que eu gosto mesmo de ver é como ele se comporta, como o aluno 

se comporta com o paciente, isso é que é importante para a gente”. D3 

E ainda verificamos a avaliação relacionada à atitude do estudante que diz 

respeito ao aprender a ser de acordo com a abordagem das DCN/ENF. 

 “A pontualidade; a assiduidade; o comprometimento desse aluno com a 

disciplina, com os colegas e com os professores.” D1  

“[...] a gente tenta avaliar a postura deles também, no campo [...]” D2 

“No estágio, aqui é exigido que seja visto a pontualidade, a assiduidade, a 

aparência”. D3 

A avaliação possui implicações pedagógicas que transcendem os aspectos 

meramente técnicos e metodológicos, envolvendo o contexto social, político, ético e 

psicológico a partir dos quais deve ser compreendida (SILVA, 2011). 

A avaliação deve ser realizada para o acompanhamento do desempenho do 

estudante, possibilitando ao mesmo analisar sua progressão na aprendizagem e 

permitindo ao professor o replanejamento de intervenções para a garantia da 

superação de dificuldades e problemas (GODOY, 2002). 

Neste sentido a avaliação cumpre três funções, sendo classificada em 

avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. A avaliação 

diagnóstica visa verificar as habilidades e os conhecimentos prévios do educando, 

devendo ser aplicada no início ou no transcorrer do novo assunto. Já a avaliação 

formativa tem por finalidade averiguar a evolução do estudante diante do alcance 

dos objetivos do aprendizado. E por fim, a avaliação somativa tem por função 

classificar o estudante ao final de determinado período do desenvolvimento da 

aprendizagem, sendo os resultados expressos em notas ou conceitos (BLOOM et al. 

1983 apud MARTINS, 2010; RAMOS,  2008). 
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Pontuamos separadamente os critérios avaliados pelos docentes do nosso 

estudo para melhor compreensão dos aspectos abordados na avaliação realizada 

por eles, entretanto não entendemos que os docentes façam uma avaliação 

contínua do processo de aprendizagem dos estudantes e os mesmos não relataram 

a realização de intervenções junto àqueles alunos que não obtiveram resultado 

satisfatório.  

De acordo com os depoimentos, inferimos que os docentes realizam 

prioritariamente a avaliação somativa, uma vez que são realizadas com o intuito de 

obtenção de nota para a aprovação na disciplina. 

Silva (2011) argumenta que as provas e exames realizados com o único 

objetivo de atribuir nota em que os estudantes são classificados, aprovados ou 

reprovados caracteriza a avaliação como prática autoritária e seletiva. E nessa 

prática não há qualquer intervenção no intuito de prover o aprendizado daquilo que 

os estudantes ainda não aprenderam.  

Fernandes et al. (2003) chama atenção para o fato de que a avaliação deve 

deixar de ser pontual, punitiva e discriminatória, passando a ser instrumento de 

acompanhamento do processo ensino-aprendizado. 

Compartilhando dessa ideia, Luckesi (2006, p. 81) diz que “a avaliação deverá 

ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem 

em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 

satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem”. 

E ainda para Kikuchi et al. (2012) a avaliação deve ter caráter formativo, 

sendo realizada de forma contínua para proporcionar a evolução e melhoria da 

aprendizagem. 

[...] a avaliação da aprendizagem deveria ser contínua, realizada em 
diferentes momentos, oportunizando um acompanhamento sistematizado da 
aprendizagem do aluno pelo professor. A avaliação não seria usada 
somente para medir o conhecimento ou verificar o que o aluno não 
aprendeu, mas também para adequar o processo de ensino à 
aprendizagem dos estudantes (SILVA, 2011, p. 142). 

Compreendemos a avaliação como parte fundamental do processo ensino-

aprendizado, devendo esta ser tomada como responsabilidade tanto pela instituição 

de ensino como pelo professor no intuito de torná-la instrumento estratégico na 

garantia da eficácia do alcance dos objetivos estabelecidos, proporcionando a 

aprendizagem e a (re)construção do conhecimento.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo do ensino da saúde mental nos cursos de graduação em 

enfermagem do estado do Acre nos possibilitou conhecer o corpo docente e suas 

concepções, as propostas curriculares dos cursos e a organização da área da saúde 

mental dentro destes currículos. 

Esta pesquisa também nos proporcionou uma aproximação à literatura acerca 

do processo ensino-aprendizagem, permitindo reflexões e inferências sobre esse 

processo nos cursos participantes. 

Os PPP dos cursos estudados são fundamentados nas DCN com a 

perspectiva do aprender a aprender, entretanto ainda trazem uma organização 

curricular disciplinar, fragmentada e linear, abordando a saúde mental em momentos 

específicos sem uma continuidade em todo o processo de formação. 

No âmbito da concepção de saúde mental, verificamos que o ensino está 

pautado nos princípios da Reforma Psiquiátrica com docentes que entendem a 

saúde mental em seu amplo significado, enxergando os indivíduos dentro de seu 

contexto biopsicossocial. 

Vimos essa concepção se refletindo nos conteúdos ministrados que, além das 

psicopatologias, abordam as atuais Políticas de Saúde Mental, o relacionamento 

terapêutico, dando importância para o entendimento dos indivíduos em sofrimento 

psíquico dentro do seio familiar e da comunidade. 

Percebemos a tentativa dos docentes em implementar estratégias inovadores 

de aprendizagem, porém a abordagem tradicional prevalece com aulas expositivas e 

o professor como detentor do conhecimento. 

Os cenários de prática utilizados não se restringem ao hospital, também são 

utilizados serviços substitutivos abertos, tendo o CAPS como principal campo de 

prática, além de instituições de apoio à rede de assistência. No entanto esse cenário 

de prática precisaria ser acompanhado mais de perto pelo professor e, ser mais 

extensivo em horas de trabalho no que se refere à presença dos estudantes na 

instituição, com atividades específicas, como na supervisão dos alunos, após as 

visitas.  
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O processo de avaliação nas disciplinas se finaliza na classificação do 

estudante. Não observamos a realização de intervenções junto ao educando no 

intuito de rever conteúdos não aprendidos ou conhecimentos não construídos. 

Houve relatos de dificuldade em ministrar as disciplinas no que se refere ao 

apoio dos colegas, citando até mesmo marginalização por parte de professores das 

outras áreas em relação à saúde mental, como por exemplo, exclusão da mesma do 

cronograma de práticas elaborado por semestre. 

 O Acre é um estado novo, possui apenas 50 anos, além de ser um território 

afastado, que contribui para as dificuldades da formação docente e da grande 

rotatividade do corpo docente das universidades. 

Esses aspectos são potencializadores do atraso nas discussões acerca dos 

avanços do processo ensino-aprendizagem, e dificultam a capacitação de docentes 

para a atuação com a utilização de abordagens inovadoras capazes de melhorar o 

ensino, voltado para uma aprendizagem significativa. 

Os docentes se mostraram empenhados pela causa e pela luta da melhoria 

na assistência em saúde mental. Sentimos uma grande vontade por parte deles em 

formar enfermeiros preocupados e sensibilizados para a atuação na área da saúde 

mental. 

Evidenciou-se a necessidade de formação docente para a implementação e o 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem inovadoras, somadas a uma 

proposta curricular capazes de sanar a fragmentação do conhecimento e as lacunas 

existentes na formação dos enfermeiros dos cursos pesquisados. 

O desenvolvimento de um núcleo que possa fomentar a discussão acerca da 

formação do enfermeiro poderá fornecer subsídios aos cursos de graduação em 

enfermagem no que concerne à construção de conhecimento acerca de estratégias 

para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

A partir das reflexões durante o caminho deste estudo, propõe-se a criação do 

Núcleo de Apoio Pedagógico aos Docentes para dar suporte aos docentes, bem 

como incentivar a realização de pesquisas (APÊNDICE E).  
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APÊNCIDE A – PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS A PARTIR DOS PROJETOS 

POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES 

 
 

PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS A PARTIR DOS PROJETOS POLÍTICOS 
PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES 

 
Data ___/___/______ 

Nome da Instituição:___________________________________________________ 
 

1. Disciplinas diretamente relacionadas à Saúde Mental: 

- nome das disciplina/módulo 

______________________________________________________________________ 

- total de horas-aula – Teorias e Práticas 

______________________________________________________________________ 

- momento de inserção no curso de graduação 

______________________________________________________________________ 

- objetivos  

______________________________________________________________________ 

- conteúdos – transcrever  

______________________________________________________________________ 

- práticas educativas / presenciais e outros cenários: descrever  

______________________________________________________________________ 

- como é realizado o acompanhamento dos alunos nos cenários extra classe?  

______________________________________________________________________ 

- avaliação: como é realizada? Instrumentos, feed-back? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

     2. As atividades e conteúdos propostos permitem alcançar os objetivos? 

______________________________________________________________________ 

3. Existem atividades interdisciplinares? 

  - com quais disciplinas? 

______________________________________________________________________ 

- a prática também prevê interdisciplinaridade? 

______________________________________________________________________ 

4.  Em que medida o projeto atende as DCN e as Normatizações da Reforma 
Psiquiátrica? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: Ensino de Saúde Mental nos cursos de graduação em enfermagem no Estado do 
Acre 
Pesquisador: Alexsandra Pinheiro Cavalcante Costa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convido você a participar da pesquisa intitulada Ensino de Saúde Mental nos 

cursos de graduação em enfermagem no Estado do Acre que está sendo 

desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

(CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

A pesquisa será desenvolvida por meio de análise dos Projetos Políticos 

Pedagógicos e entrevistas com docentes e coordenadores dos referidos cursos. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo que tem o objetivo de analisar a situação atual do ensino da Saúde Mental 

nos cursos de graduação em Enfermagem no Estado do Acre. 

A entrevista será gravada com a utilização de aparelho de gravação de áudio 

depois será transcrita e sistematizada para posterior análise dos dados. O tempo 

médio de cada entrevista será de 30 minutos. Neste sentido, não há riscos nem 

desconfortos previstos para os participantes. Ao final do estudo poderemos 

conhecer a situação do ensino em saúde mental nos referidos cursos dentro dos 

aspectos do Projeto Político Pedagógico e corpo docente. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é 

a Profª. Alexsandra Pinheiro Cavalcante Costa que poderá ser contatada pelos 

telefones (68) 3311.2506 e (68) 8115.6146 – e-mail: alexsandrapc@yahoo.com.br 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

poderá entrar em contado com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539.7162 – e-mail: 

cepunifesp@epm.br 

 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer tipo de prejuízo. Este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, ficando uma via 

com o participante da pesquisa e a outra com a pesquisadora responsável. 

mailto:cepunifesp@epm.br


88 

 

 

 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há remuneração financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Comprometo-me, como pesquisadora principal, utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo Ensino de Saúde Mental nos cursos de graduação em 

enfermagem no Estado do Acre. Eu concordo em participar desta pesquisa. 

Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso aos dados quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento nesta Universidade. 

 

_______________________________________ Data: ___/___/___                       
                   Assinatura do participante 
 
_______________________________________ Data: ___/___/___ 
                    Assinatura da testemunha      
 
(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste professor para a participação neste estudo. 
 

_______________________________________ Data: ___/___/___ 

         Alexsandra Pinheiro Cavalcante Costa 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DE DISCIPLINAS 
DA ÁREA DE SAÚDE MENTAL 

 
Título do projeto: Ensino de Saúde Mental nos cursos de graduação em enfermagem no Estado 
do Acre 
Pesquisador: Alexsandra Pinheiro Cavalcante Costa 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DOCENTES DE DISCIPLINAS DA ÁREA DE 
SAÚDE MENTAL 

 

Data ___/___/_____ 

Titulação: ____________________________________________ 

Idade:                  Sexo: 

Quando iniciou carreira docente? 

 

Disciplinas que leciona: _______________________________________________ 

                                    ________________________________________________ 

                                    ________________________________________________ 

 

1. Ao planejar sua(s) disciplina(s) você parte de qual pressuposto de Saúde 
Mental? 

2. Quais documentos (Leis, Propostos, DCN, etc..) você considera para elaborar 
seu programa de ensino? 

3. O professor conhece as atuais DCN’s? 

4. O professor conhece as leis relativas à Reforma de Saúde Mental? 

5. O professor conhece os programas recentes relativos à Saúde Mental, 
propostos pelo Ministério da Saúde? 

6. Quais os objetivos da(s) disciplina(s)? 

7. Quais os conteúdos e práticas educativas desenvolvidos? Teóricas e Práticas 

8. Como essa prática é efetivada, descreva. 

9. Quais os critérios de Avaliação e quais os instrumentos utilizados? 

10. Existem atividades interdisciplinares? Com quais outras disciplinas? 
Descreva. 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 

Título do projeto: Ensino de Saúde Mental nos cursos de graduação em enfermagem no Estado 
do Acre 

Pesquisador: Alexsandra Pinheiro Cavalcante Costa 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, __________________________________________, Coordenador (a) do 

Curso de Enfermagem dessa instituição de ensino 

____________________________________autorizo Alexsandra Pinheiro 

Cavalcante Costa, aluna do Curso Mestrado Ensino em Ciências da Saúde, Região 

Norte, modalidade Profissional oferecido pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a 

coletar dados referentes a essa Instituição, no Curso de Graduação em 

Enfermagem, no que diz respeito às disciplinas relacionadas à área de Saúde 

Mental, bem como a entrevistar os docentes das referidas disciplinas. Este trabalho 

trata do Ensino de Saúde Mental no Estado do Acre. A entrevista com os docentes e 

a gravação das informações somente poderão ser realizadas após consentimento 

escrito de cada um dos participantes. 

 

 

Cruzeiro do Sul,      de                   de  2011. 

 

 

_____________________________________________ 
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APÊNDICE E – PRODUTO  

 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 

As últimas décadas têm sido de importantes transformações para a 

assistência em saúde mental no que se refere à mudança de paradigmas acerca dos 

indivíduos em sofrimento psíquico e a reorientação do modelo de assistência, 

somadas a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais que impulsionaram 

mudanças nos cursos de graduação. 

Após as reflexões realizadas a partir do estudo Ensino da saúde mental nos 

cursos de graduação em enfermagem no estado do Acre, foi possível evidenciar 

potencialidades e fragilidades teóricas acerca do processo ensino-aprendizagem. 

 As potencialidades encontradas residem na sensibilidade e interesse dos 

docentes em implementar estratégias de aprendizagem que valorizem a construção 

do conhecimento de forma ativa pelo estudante e os Projetos Políticos Pedagógicos 

dos cursos estão fundamentados nas DCN com a perspectiva do aprender a 

aprender.   

No que se refere às fragilidades, observou-se a predominância de aulas 

expositivas tradicionais que coloca o professor como detentor do conhecimento que 

deve ser transmitido ao estudante. E ainda, a avaliação se encerra na classificação 

do estudante sem a realização de acompanhamento da aprendizagem durante o 

decorrer do processo ensino-aprendizagem. 

A partir desses achados, evidencia-se a relevância de oferecer apoio aos 

docentes por meio da implantação de um núcleo capaz de dar subsídios para a 

construção de conhecimento acerca do processo ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, apresentamos a seguir os objetivos pretendidos para o 

Núcleo de Apoio Pedagógico aos Docentes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral:  

Fomentar a discussão acerca do processo ensino-aprendizagem.  

 

2.2 Objetivos específicos:  

2.2.1 Compartilhar bibliografia pertinente ao ensino de saúde mental, com 

  ênfase em metodologias ativas de aprendizagem e avaliação de  

  aprendizagem;  

 

2.2.2 Realizar seminários e cursos de atualização;  

 

2.2.3 Propiciar a troca de experiências entre instituições – IES e cenários dos 

serviços;  

 

2.2.4 Promover um espaço permanente de discussões acerca do processo de 

  formação de enfermagem. 

 



93 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

3.1 participantes 

Pretende-se convidar inicialmente os docentes responsáveis pela área da 

saúde mental dos cursos de graduação em enfermagem do estado do Acre e 

posteriormente convidar também os docentes de todas as áreas que desejarem 

fazer parte do núcleo, bem como, profissionais dos serviços para fortalecer a 

articulação ensino-serviço. 

 

3.2 Local de interação 

Para o alcance dos objetivos propostos, percebe-se a necessidade do uso de 

ferramentas virtuais que possam reunir os participantes do Núcleo de forma não 

presencial. A utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle para a 

operacionalização do MPNorte mostrou a eficácia dessa ferramenta para a 

realização de fóruns de discussão, compartilhamento de arquivos e construção de  

textos coletivamente. 

Pretende-se utilizar o Moodle 2.0 como mecanismo de operacionalização do 

Núcleo tendo em vista que é uma ferramenta de fácil utilização e disponível nas 

instituições de ensino superior do Acre. 

 

3.3 Atividades 

Serão realizadas atividades como oficinas, seminários, rodas de conversa 

para o fomento de discussões e construção de conhecimento acerca do processo 

ensino-aprendizagem.  
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ANEXO 1 – PARECER CEP Nº. 8312 
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