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Maria Antonia Ramos de Azevedo 



PREFÁCIO

As importantes contribuições que surgem do exer-

cício investigativo em pesquisa na área da Saúde devem 

também impactar as atividades formativas no processo de 

ensino e aprendizagem dos futuros profissionais, assim 

como dos professores e profissionais atuantes na interface 

entre a universidade e a realidade.

Nessa direção, este livro traz importantes e inovadoras 

contribuições para a formação inicial e continuada dos 

profissionais da área da Saúde.

A pesquisa desenvolvida, e que deu origem a esta 

obra, visou articular os desafios da docência universitária 

dos professores, na formação em graduação nos cursos 

de Medicina e Enfermagem, integralizando essas ações 

profissionais com os professores e profissionais da rede 

municipal de saúde, buscando a criação de construtos 

epistemológicos e pedagógicos de uma formação focada 

na educação em saúde, e não na doença.

Para tanto, a busca por inovações pedagógicas dos 

profissionais, em seus respectivos espaços de formação, 

por meio de metodologias ativas e inserções contextuais, 

pode ser um caminho fundante para o redimensiona-
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mento de ações profissionais realmente emancipatórias e 

transformadoras. 

A possibilidade de construir experiências significa-

tivas através da interação com a comunidade, por meio 

de ações criteriosas e espelhadas por práticas de ensino 

contextuais nos diferentes espaços institucionais, envol-

vendo a universidade e o atendimento à comunidade, 

potencializa a real articulação da área da Educação com a 

área da Saúde.

Os desafios apresentados na referida pesquisa são um 

forte indicativo de que urgem inúmeras mudanças nas 

propostas formativas dos cursos, por meio da busca da 

construção, implementação e avaliação dos Projetos Po-

lítico-Pedagógicos (PPPs) dos cursos na área da Saúde, 

num verdadeiro movimento emancipatório de mudança 

paradigmática do foco e das formas de educação verdadei-

ramente formativa e qualitativa nesses cursos.

Parabenizo as autoras pela coragem, competência e 

rigorosidade científica de fazer pesquisa na área da Saúde, 

mapeando e destrinchando os espaços institucionais 

formativos e, ao mesmo tempo, propondo caminhos e 

possibilidades.
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