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INTRODUÇÃO: O Curso de Enfermagem da FURG, forma profissionais enfermeiros que,

instigados à conhecer seus ambientes de atuação, desenvolvam uma análise crítica da

realidade socioambiental. Apresentando o conhecimento acerca da organização da sociedade

e das políticas públicas de saúde, esses profissionais instrumentalizam-se para uma prática

profissional que respeita e compreende o ser humano em seu espaço ambiental, abrangendo

valores, saberes, componentes estruturais, funcionais, organizacionais e educacionais. Nesta

perspectiva, a integralização dos saberes torna-se uma dinâmica inerente à formação

profissional, que viabiliza o aprofundamento e fortalecimento dos conhecimentos produzidos.

Desta forma, torna-se imperativa a integração dos diferentes níveis de formação do curso de

maneira a estabelecer um processo produtivo em que os acadêmicos de graduação se utilizem

das competências dos pós-graduandos, e ao mesmo tempo, estes possam construir na

graduação, um espaço de aplicação dos conhecimentos que produzem. Assim, na

concretização do processo de aprendizado, foi desenvolvido em 2009 o projeto intitulado

“Promoção da Saúde Socioambiental para a Vida Saudável: integrando a formação em

enfermagem e o ensino fundamental”. OBJETIVO: Responder a necessidade de fortalecer a

interdependência do processo de formação de enfermeiros (as), em nível de graduação, com o

contexto geo-político, social, econômico e cultural, através da integração dos diferentes níveis

de formação __ ensino fundamental, graduação e pós-graduação em Enfermagem __ no

fortalecimento do ensino de graduação com adesão à realidade, com ênfase no ensino da

promoção da saúde socioambiental, desde as primeiras etapas da formação em enfermagem.

METODOLOGIA: Desenvolveram-se três blocos temáticos: “Ética na vida para a saúde”,

“Saúde e Vida – Saúde para a Vida” e “Alimentação Familiar para a Saúde”. Na
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operacionalização, participaram 6 estudantes da graduação, 4 da Pós-graduação e 50

estudantes da rede básica de ensino fundamental. As atividades planejadas e desenvolvidas

pelos graduandos foram: atividades em grupo, elaboração de peça teatral, confecção de

cartazes e apresentação de filme. Os locais de desenvolvimento foram os laboratórios da Pós-

Graduação da Escola de Enfermagem, para onde os estudantes eram deslocados.

RESULTADOS: De acordo com o relato das acadêmicas, evidenciou-se a importância do

trabalho desenvolvido a partir da relação entre a temática abordada e o cotidiano dos

estudantes em seu contexto. As ações desenvolvidas reforçaram a contribuição da

enfermagem no ensino-aprendizado não somente dos alunos, mas das acadêmicas como

futuras enfermeiras. As acadêmicas relataram a expansão dos seus conhecimentos,

especialmente na educação para a saúde. O desenvolvimento das atividades no ambiente

acadêmico foi referido pelas acadêmicas como uma oportunidade de acesso dos estudantes à

universidade. Ainda, apontaram a relevância da percepção do trabalho da enfermagem em

outros ambientes que não sejam o hospitalar e ressaltaram a importância da troca de

experiências entre pós-graduandos e graduandos, e destes com os estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: a satisfação das acadêmicas com o trabalho desenvolvido e o seu

aprendizado, através das atividades criativas, possibilitou responder ao objetivo do projeto no

que tange a saúde socioambiental. A interação desenvolvida entre as acadêmicas e pós-

graduandas mostrou a compreensão do conteúdo através das reflexões e discussões

realizadas.
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