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RESUMO 
 
 
É no ambiente de trabalho que ocorrem as relações de produção, de economia, de 
desenvolvimento pessoal e de crescimento profissional. Assim, esse ambiente caracteriza-se 
por ser um meio propício ao desenvolvimento intelectual dos trabalhadores. Neste contexto, 
este estudo teve como objetivo analisar as possibilidades e desafios de a educação constituir-
se parte integrante do processo de trabalho da enfermagem, em um hospital de ensino. Trata-
se de uma pesquisa de cunho analítico e abordagem qualitativa, que teve como colaboradoras 
quinze profissionais da enfermagem, de nível médio e superior, de um hospital de ensino em 
Natal/RN. Seguiu os pressupostos metodológicos da história oral temática, a qual procura 
promover o entendimento ou esclarecimento de determinadas situações, captando 
experiências de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida, mantendo um 
compromisso com o contexto social. As informações foram então obtidas por meio de um 
instrumento de pesquisa que possibilitou a realização de entrevistas, as quais foram marcadas 
antecipadamente e contou com o consentimento dos que nela participaram. As entrevistas 
foram gravadas em equipamento próprio, para que as falas das colaboradoras fossem 
transcritas e analisadas com o apoio da literatura pertinente. O conteúdo das falas foi 
classificado em categorias empíricas, conforme os núcleos de sentido que apresentavam. Com 
a análise das informações, constatou-se que a educação no processo de trabalho da 
enfermagem é algo possível de ocorrer, mas que diversos são os desafios que a mesma tem 
que enfrentar para promover este fenômeno em seu cotidiano de trabalho. As colaboradoras 
afirmaram que é necessário o trabalhador manter-se permanentemente em estudo para que, 
assim, ele cresça profissionalmente e melhore sua assistência. Elas ainda afirmaram que é 
possível trabalhar e estudar, mas que isto requer determinação de quem pretenda tal intento. E 
também garantem que as diversas formas de educação voltadas para o cuidado em 
enfermagem podem ter resolutividade, desde que haja comprometimento coletivo e da 
instituição. Esta, como hospital de ensino, reconhece ser necessário possuir uma política de 
educação para seus trabalhadores e está se propondo a implementar a mesma através de um 
programa já estruturado. Portanto, os resultados desta pesquisa mostram a necessidade de 
mudanças no cenário atual em que se encontram os trabalhadores de enfermagem da 
instituição em estudo. Estas mudanças podem ser alcançadas através de uma política de 
investimento nos trabalhadores, permitindo, além de outros benefícios, o alcance de novos 
conhecimentos que os levem a uma aprendizagem significativa em prol da população, 
refletindo na qualidade da assistência prestada. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Enfermagem - Educação. Enfermagem - Trabalho. Enfermagem - Processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
It is in the work environment that occurs the relations of production, economy, personal 
development and professional growth. Thus, this environment characterizes for being a 
propitious way to the intellectual development diligent them. In this context, this study it had 
as objective to analyze the possibilities and challenges of the education to consist integrant 
part of the process of work of the nursing, in an education hospital. One is about a research of 
analytical matrix and qualitative boarding, that had as collaborating fifteen professionals of 
the nursing, middle- and upper-level, of a hospital of education in Natal/RN. It followed the 
metodológicos estimated ones of the thematic verbal history, which looks for to promote the 
agreement or clarification of determined situations, catching experiences of made use people 
to say on aspects of its life, keeping a commitment with the social context. The information 
then had been gotten by means of a research instrument that made possible the 
accomplishment of interviews, which had been marked anticipatedly and counted on the 
assent of that in they had participated. The interviews had been recorded in proper equipment, 
so that you say them of the collaborators transcribing and they were analyzed with the support 
of pertinent literature. The content of you say them was classified in empirical categories, as 
the nuclei of felt that they presented. With the analysis of the data, one evidenced that the 
education in the process of work of the nursing is something possible to occur, but that 
diverse they are the challenges that the same one has that to face to promote this phenomenon 
in its daily one of work. The collaborators had affirmed that the worker is necessary to remain 
itself permanently in study so that, thus, it grows professionally and improves its assistance. 
They had still affirmed that she is possible to work and to study, but that this requires 
determination of who intends such intention. E also guarantees that the diverse forms of 
education directed toward the care in nursing can have resolution, since that has collective 
compromising of the institution. This, as education hospital, recognizes to be necessary to 
possess one politics of education for its workers and is if considering implementation the 
same one through a structuralized program already. Therefore, the results of this research 
show the necessity of changes in the current scene where if they find the workers of nursing 
of the institution in study. These changes can be reached through one politics of investment in 
the workers, allowing, beyond other benefits, the reach of new knowledge that take them to a 
significant learning in favor of the population, reflecting in the quality of the given assistance.  
 
Word-keys: Nursing - Education. Nursing - Work. Nursing - Process.  
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“O senhor mire, veja... O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão 
sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
desafinam. Verdade maior”. 

Guimarães Rosa 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação praticamente coincide com a própria existência humana, notadamente, as 

origens da educação se confundem com as origens do próprio homem (SAVIANI, 1999). A 

educação possibilita a apropriação do conhecimento, que é produzido a cada dia, e, 

conseqüentemente, leva à evolução do ser humano. 

  Considerando-se que o mundo encontra-se em constante transformação, a tecnologia 

mostra novas formas de produção a cada dia. Diante disso, o desenvolvimento da capacidade 

humana aponta para a necessidade de não se estagnar no que foi aprendido anteriormente, 

motivando a busca contínua por novos saberes, na perspectiva de acompanhamento dessas 

transformações. 

Vale ressaltar que estas transformações são fruto da atividade humana conhecida por 

trabalho, que é uma atividade que altera o estado natural dos produtos existentes na natureza, 

em proveito de quem o realiza. O trabalho desenvolvido pelo homem é consciente e 

proposital, assim o mesmo foi chamado por Aristóteles como ação inteligente 

(BRAVERMAN, 1974). 

O ser humano adulto passa grande parte de sua vida nos ambientes de trabalho, local 

onde as pessoas desenvolvem suas atividades ocupacionais, de acordo com suas habilidades e 

competências.  Desta forma, ele exerce uma de suas mais importantes atuações, dentro das 

dimensões da sua vida na sociedade, produzindo cultura e contribuindo para o 

desenvolvimento social. 

É nos ambientes de trabalho que ocorrem as relações de produção, de economia, de 

desenvolvimento pessoal e de crescimento profissional. Assim, esses ambientes caracterizam-

se por ser um meio propício ao desenvolvimento intelectual dos trabalhadores, fazendo com 

que os mesmos ultrapassem o ser apenas produtor de um serviço ou bem, e passem a ser uma 

pessoa construtora de seu meio, através do uso da razão e dos conhecimentos. 

Dentre esses ambientes de trabalho, destaca-se o setor da saúde, caracterizado por ser 

um ramo marcante na vida de quem nele trabalha, assim como de quem é beneficiado pelo 

serviço, devido às relações sociais que o permeiam. Os serviços de saúde são locais para onde 

se dirigem pessoas necessitadas de cuidados. Estes são bastante complexos, desde uma 

consulta até a realização de um procedimento técnico invasivo, que não se resume apenas ao 

desenvolvimento da atividade em si, uma vez que a mesma é realizada em um ser humano. 

Desta forma, o processo de trabalho na área da saúde tem como objeto de transformação o 

estado de saúde e até mesmo de vida de um ser. 
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Nota-se, por parte das instituições hospitalares, que poucas são as ações direcionadas 

para promover o bem–estar, a satisfação e a educação do trabalhador da área da saúde. Neste 

aspecto, observam-se algumas ações desenvolvidas pelos serviços de saúde do trabalhador e 

pela psicologia organizacional, mas vários são os obstáculos existentes. Dentre estes 

obstáculos, tem-se o próprio trabalhador, pois cada um tem seu desejo a ser satisfeito, com 

realidades de vida diferentes. Por outro lado, tem-se o interesse dos diretores destas 

instituições, que muitas vezes não estão preocupados em promover a saúde e a satisfação para 

seus trabalhadores, mas em tentar garantir uma assistência de saúde à população, ainda que a 

mesma não tenha caráter resolutivo. 

Dentre os profissionais da área da saúde destacam-se os da enfermagem. Este 

contingente de profissionais é formado por trabalhadores dedicados a promover cuidados de 

saúde voltados para pessoas doentes ou não. As ações em enfermagem seguem um referencial 

teórico extenso, e englobam conhecimentos de outras áreas, como a medicina, a psicologia, a 

nutrição, a fisioterapia, a sociologia, entre outras. Portanto, há necessidade de um perfil de 

profissionais de Enfermagem detentores de conhecimentos interdisciplinares, além dos 

conhecimentos específicos de sua área. No entanto, nota-se que a busca por conhecimentos 

que embasem teoricamente as ações de enfermagem não é característica de todos os 

profissionais, e que poucos são os serviços que desenvolvem ações educativas para a melhoria 

do trabalho que é desenvolvido. Desta forma, observa-se que a maioria das ações de 

enfermagem é aprendida no dia–a–dia de trabalho, e que a busca por conhecimento teórico 

restringe-se aos anos em que o profissional passa na escola, em formação. Passados os anos 

de vida acadêmica, começa-se a trabalhar, e com isto ocorre uma forma de aprendizagem 

denominada, no cotidiano de trabalho, de aprender fazendo, onde os profissionais que estão 

mais tempo no serviço transmitem o conhecimento prático, ou seja, o como se deve fazer, e 

assim as ações são direcionadas. 

Discutindo sobre o pensamento educacional antes de Marx, Enguita (1993) afirma que 

a questão não é que a educação tenha se desenvolvido na história independentemente da 

produção, mas que foi excluída dela, ou, por outro lado, a produção foi excluída da educação. 

Dessa forma, a educação vem configurando, durante séculos, algo alheio ao trabalho, e o 

pensamento pedagógico, em conseqüência, um pensamento idealista. No caso do setor saúde, 

a produção corresponde à prestação de serviços. 

Trabalhar e estudar parece tornar-se algo intangível, assim como o investimento 

educativo no profissional, por parte dos serviços de saúde. O que se nota é que, passada a 

época de estudante, o profissional já formado deve trabalhar. É como se o primeiro momento 
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fosse destinado a estudar, pensar, adquirir conhecimentos, e o segundo, a trabalhar, fazer, 

desenvolver ações. No entanto, sabe-se que os conhecimentos e a capacidade humana de criar 

e (re)criar-se  são infinitos.  

A análise da prática assistencial da enfermagem tem mostrado constantemente uma 

necessidade de mudança em busca da melhoria das ações prestadas. Trabalhar em 

enfermagem não é uma tarefa fácil; muitos são os sofrimentos que os profissionais 

presenciam e sentem, e estes devem eticamente prestar uma ação de cuidado satisfatória às 

necessidades do paciente e direcionada para o restabelecimento de seu quadro de saúde. 

As formas de cuidar em enfermagem são estudadas e pesquisadas em ritmo cada vez 

mais rápido e muitos são os problemas diagnosticados neste cuidar. Diante disso, tem-se 

planejado e executado ações voltadas para a atualização de conhecimentos como uma forma 

de ir corrigindo os problemas que são encontrados através da atualização em conhecimentos 

específicos. No entanto, observa-se que a metodologia adotada não tem levado, a longo prazo, 

a uma transformação e melhoria do cuidar, justamente pelo fato de não focalizar as ações de 

educação para o trabalho em si.  

Sudan (2005) afirma que a educação em serviço é uma ação indispensável nas 

instituições de saúde, porém, da forma como vem sendo desenvolvida não tem provocado 

modificações que tenham impacto no modo de vida dos trabalhadores, nas formas de trabalhar 

no cotidiano, no próprio processo de trabalho, assim como na condição de vida da população 

assistida. 

Dentro desta perspectiva, a dicotomia entre trabalho e educação continua ocorrendo. 

Muitos são os fatores que interferem neste contexto, dentre eles têm-se: o interesse da 

categoria profissional como um todo para promover uma melhoria no cuidar, tendo como 

ferramenta a educação; o apoio político e institucional da empresa pública ou privada, em 

investimento educacional do corpo de enfermagem; as condições de trabalho e salariais dos 

profissionais que não os motivam para um investimento cognitivo maior; o gosto pela 

aprendizagem e pelo ensino por parte destes profissionais; a carga horária diária de trabalho 

destinada apenas a exercer as atividades da prática, sobrecarregando-os fisica e mentalmente; 

e outros fatores que medeiam, se insurgem ou atravessam a cotidianidade de vida e trabalho 

desses profissionais. 

Ribeiro e Motta (1996) fazem alguns questionamentos pertinentes, tais como: o 

aumento ou atualização de conhecimentos seria uma condição suficiente para a transformação 

das práticas institucionais? O domínio de mais informações asseguraria o desenvolvimento 

das responsabilidades dos profissionais? O conhecimento atualizado constituiria-se como 
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razão suficiente para modificação dos processos de trabalho e das relações de trabalho entre 

os profissionais? 

Dentro deste contexto, é pertinente citar Freire (1981), quando mostra a necessidade 

de uma educação problematizadora, como um esforço permanente através do qual os homens 

vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo, com que e em que se acham. A 

educação problematizadora, emancipadora ou libertadora pode ser inserida no processo de 

trabalho da enfermagem, para buscar uma prática pensada, reflexiva, e assim atingir ações 

direcionadas para a práxis, que é a prática pensada e reflexiva. Ainda segundo Freire (1981), 

dada a inconclusão dos homens e a consciência que dela têm, a educação é um querer fazer 

permanente, desta forma ela re-faz-se constantemente na práxis. Neste contexto, de acordo 

com o autor, para ser tem que estar sendo. 

Os motivos que levaram a autora da presente pesquisa a estudar esta temática foram, 

principalmente, a inquietação da mesma no que diz respeito à resolutividade das práticas 

educativas no ambiente de trabalho; a experiência profissional como enfermeira – assistencial 

e membro de órgão de assessoria em controle de infecção hospitalar – e como técnica de 

segurança do trabalho, profissão que exercia anteriormente; e a pretensão de possibilitar um 

momento de discussão no ambiente de trabalho sobre as práticas educativas nele promovidas. 

Assim, provocada pela discussão sobre o processo ensino/aprendizagem no ambiente 

de trabalho, a pesquisadora procurou entender como a educação pode ser um investimento 

para o profissional, contemplando aspectos da saúde do trabalhador e dos recursos humanos 

em saúde, e qual o impacto desta ferramenta na assistência prestada pelo profissional, tendo 

como foco de estudo o próprio trabalhador da enfermagem e a instituição em que ele atua. 

Discutindo a temática, pode-se levantar algumas interrogações, a partir dos autores até 

aqui estudados: se então os conhecimentos são infinitos e os seres humanos jamais estarão 

acabados quanto à sua aquisição, como separar o trabalho da educação? Como evitar que as 

ações em saúde sejam orientadas apenas pela concepção do fazer, considerando que este fazer 

significa preservar vidas e promover saúde?  O investimento educacional do trabalhador 

poderia ser considerado uma forma de valorização do mesmo, contribuindo para a melhoria 

do serviço que é prestado? 

Neste contexto, esta pesquisa buscou responder aos seguintes questionamentos: por 

que a educação no processo de trabalho da enfermagem não está direcionada para o devido 

valor que a mesma deveria receber? O que os serviços de saúde fazem para inserir a educação 

no processo de trabalho da enfermagem? Especificamente no caso dos hospitais de ensino, 

como se dá essa relação trabalho/educação? O que pensam os profissionais sobre trabalhar e 
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estudar? E o que esses profissionais fazem para se aperfeiçoarem no trabalho que 

desenvolvem? Estas são as questões de pesquisa as quais este estudo procurou responder. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo como objeto de estudo a educação no processo de trabalho da enfermagem, esta 

pesquisa espera contribuir para que a educação no ambiente de trabalho seja vista como um 

bem necessário e indispensável para todos os envolvidos neste processo e, assim, responder 

aos questionamentos com a própria palavra dos trabalhadores e da instituição. 

Neste contexto, este estudo tem importante relevância no sentido de permitir a 

discussão e a análise da educação no processo de trabalho de enfermagem, mais precisamente 

em um hospital de ensino. Desta forma, poderemos relacionar o investimento na educação do 

profissional com a valorização que é dada ao mesmo, e a repercussão deste tipo de 

investimento no seu processo de trabalho. Espera-se, ainda, para demonstrar que o hospital de 

ensino não só deve formar os futuros profissionais, mas proporcionar aos seus trabalhadores 

uma formação para o trabalho desenvolvido no dia-a-dia. 

Sabe-se que grande é a preocupação do Sistema Único de Saúde (SUS) no quesito 

recursos humanos e formação dos que estão prestando assistência à população. Assim, esta 

pesquisa percorrerá também as diretrizes deste sistema, e reconhecerá em um hospital de 

ensino como tem sido o investimento educacional para os profissionais de enfermagem; se 

estes desejam estudar e trabalhar; e se este investimento tem repercussão no processo de 

trabalho destes profissionais. 

A função da educação do trabalhador em saúde deve manifestar uma preocupação em 

atender às necessidades dos indivíduos e não somente em atender às exigências de mercado, 

dando oportunidade para um espaço de desenvolvimento intelectual e de construção de 

técnicas normatizadas, mas, acima de tudo, o desenvolvimento de um processo educativo. 

Este processo deve permitir a reflexão do porquê fazer, para que fazer e para quem fazer, 

possibilitando que os trabalhadores construam coletivamente alternativas para mudanças 

significativas, tanto na prática profissional cotidiana, como nas políticas públicas de saúde, a 

fim de atender às necessidades da população (SUDAN, 2005). 

Enguita (1993, p. 294) enfatiza que “o trabalho apresenta-se como parte indispensável 

do processo de formação do homem individualmente considerado; não é pensável uma 

formação humana da qual não seja parte integrante o trabalho [...]”. 

Desta forma, considera-se que a educação traz a qualificação do profissional de 

enfermagem, e que o próprio trabalho desenvolvido no cotidiano destes profissionais já lhes 

permite o alcance de uma qualificação, esta entendida como o saber desenvolver uma prática, 

uma ação delegada. 
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Sabe-se que o processo de trabalho em enfermagem muitas vezes é denominado uma 

atividade simplificada, em que basta um profissional dizer para outro o que deve ser feito, e a 

atividade desenvolvida acaba nisto. Muitas vezes não se sabe o porquê de está fazendo aquilo, 

sabe-se apenas que é o que tem que ser feito. 

Portanto, acredita-se que, educando os profissionais para uma assistência 

fundamentada, é possível contribuir para a valorização do ser profissional e para a prestação 

de uma assistência com eficácia e resolutividade, que é um dos objetivos do SUS. Assim, o 

primeiro passo seria conhecer como está acontecendo a educação no processo de trabalho de 

enfermagem nos serviços de saúde e o que pensa o profissional sobre esta educação. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as possibilidades e desafios de a educação constituir-se parte integrante do 

processo de trabalho da enfermagem, em um hospital de ensino.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, no ambiente de trabalho, as concepções e as práticas educativas dos 

profissionais de enfermagem e da instituição hospitalar; 

Investigar o que pensam os profissionais sobre a educação no trabalho; 

Relacionar a presença da educação no processo de trabalho de enfermagem com a 

melhoria da assistência prestada à população e a valorização do trabalho dos profissionais de 

enfermagem. 
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“Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há 
sempre o que aprender”. 

Paulo Freire 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO NO CONTEXTO DO PROCESSO DE TRABALHO EM 

SAÚDE 

 

O ato de agir sobre a natureza, adaptando-a às necessidades humanas, é o que se 

conhece pelo nome de trabalho. Desta forma, podemos dizer que o trabalho define a essência 

humana. Portanto, o homem, para permanecer existindo, precisa estar continuamente 

produzindo sua própria existência através do trabalho. Isto faz com que a vida do homem seja 

determinada pelo modo como ele produz sua existência (SAVIANI, 1999). 

Estudando as origens do trabalho e da escola, local este onde se buscava a educação, 

encontra-se nas palavras de Saviani (1999) que, com a origem das sociedades de classes, a 

escola era o lugar a que tinham acesso as classes ociosas. A classe dominante – a dos 

proprietários – tinha uma educação diferenciada. Por contraposição, a educação geral – a da 

maioria – onde estavam inseridos os trabalhadores, era o próprio trabalho: o povo se educava 

no próprio processo de trabalho. Era o aprender fazendo. Aprendia lidando com a realidade, 

aprendia agindo sobre a matéria, transformando-a. 

Este contexto inicial do processo de apropriação do conhecimento revela que a 

educação sempre foi algo almejado pelo ser humano, mas que alguns menos favorecidos não 

alcançavam um nível mais elevado desta apropriação, devido à falta de oportunidades.  

De acordo com Delors (2004, p.51), “a educação tem como objetivo essencial o 

desenvolvimento do ser humano na sua dimensão social”. 

Ele ainda ressalta que a educação não serve, apenas, para fornecer pessoas qualificadas 

ao mundo da economia, ou seja, não se destina ao ser humano enquanto agente econômico, 

mas enquanto fim último do desenvolvimento. Fazer vir à tona os talentos e as aptidões de 

cada indivíduo corresponde, ao mesmo tempo, à missão fundamentalmente humanista da 

educação. Dentro deste contexto, se é verdade que a formação permanente é algo essencial 

aos nossos dias, é preciso inscrevê-la para além de uma simples adaptação ao emprego, na 

concepção mais ampla de uma educação ao longo de toda a vida, concebida como condição 

de desenvolvimento harmonioso e contínuo da pessoa humana. 

Segundo o pensamento de Delors (2004, p. 89), para poder dar resposta ao conjunto 

das suas incumbências, 
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a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, 
ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 
a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. 

 
 

Ainda se encontra em suas colocações que a educação deve colaborar para o 

desenvolvimento total do ser humano – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido 

estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Todo indivíduo deve ser preparado para 

elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, 

de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida, e 

conseqüentemente do seu trabalho. 

Desta forma, a educação, em toda a vida, torna-se o caminho para alcançar um 

equilíbrio harmonioso entre trabalho e aprendizagem, o que tende a levar ao exercício de uma 

cidadania ativa. 

Delors (2004) afirma ainda que a atividade educativa e formativa, em todos os seus 

componentes, tornou-se um dos motores principais do desenvolvimento. Da mesma forma, ela 

contribui para o progresso científico e tecnológico, e também para o avanço universal dos 

conhecimentos, que constituem o fator decisivo do crescimento econômico. 

Cruz, Uzcategui e Valera (1999) dizem que a civilização nunca havia incorporado, 

como agora, o pedal do acelerador do processo de desenvolvimento como um todo. De outro 

lado, a conquista permanente do conhecimento e a transformação constante da tecnologia e 

dos sistemas de trabalho indicam, em todos os setores e níveis da sociedade, a necessidade de 

adaptação a este processo, que sofre mudanças contínuas. Uma sociedade cada vez mais 

exigente e uma economia dinâmica, cada vez mais globalizada, completam o panorama atual.  

Dentro da necessidade de formação permanente, pode-se afirmar que a educação é 

uma entidade que acompanha o desenvolvimento e capacitação do profissional, e que a busca 

pelo conhecimento e aperfeiçoamento é uma dinamicidade. Em relação ao saber, Freire (2003, 

p. 29) diz que 

 
 

o saber se faz através de uma superação constante. O saber superado já é uma 
ignorância. Todo saber humano tem em si o testemunho do novo saber que já 
anuncia. Todo saber traz consigo sua própria superação. Portanto, não há saber nem 
ignorância absoluta: há somente uma relativização do saber ou da ignorância. 
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  A educação gera o saber e este gera o desenvolvimento humano. Assim, Delors (2004) 

revela que o desenvolvimento humano é um processo que visa ampliar as possibilidades 

oferecidas às pessoas. Em princípio, estas possibilidades podem ser infinitas e evoluir com o 

tempo. Entretanto, em qualquer nível de desenvolvimento, as três principais possibilidades, do 

ponto de vista das pessoas, são ter uma vida longa e com saúde, adquirir conhecimentos e ter 

acesso aos recursos necessários a um nível de vida decente. Na falta destas possibilidades 

fundamentais, muitas outras oportunidades permanecerão inacessíveis. 

Pode-se, através do mesmo autor, afirmar que, nos últimos anos, a formação 

permanente concebida, antes de mais nada, agiu como um acelerador do crescimento 

econômico. A agilidade das alterações tecnológicas fez, de fato, nascer em nível das empresas 

e dos países a necessidade de flexibilidade qualitativa da mão-de-obra. Acompanhar e, até, 

antecipar-se às transformações tecnológicas que afetam permanentemente a natureza e a 

organização do trabalho. 

De acordo com Saviani (1999, p.151), “na atualidade a educação tende a coincidir com 

a escola, desta forma a intenção dominante é a de situar a educação no âmbito do não-

trabalho”. 

Por conseguinte, cada vez mais se sente, de um lado, a necessidade de uma educação 

que não descuide da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, e, por outro, de não 

descuidar das condições peculiares de nossa sociedade em transição, intensamente mutável e 

contraditória (FREIRE, 2003). 

De uma maneira geral, pode-se afirmar, corroborando as palavras de Silva (2004), que, 

ao se apropriar do conhecimento produzido historicamente, o homem torna-se capaz de criar, 

inventar e desenvolver mecanismos superiores do pensamento. Isto possibilita ao mesmo ver 

o aumento da sua força física, e sua capacidade de avaliar o fruto de seu trabalho, e, assim, 

constatar que os saberes produzidos anteriormente – a teoria – são necessários para iluminar a 

sua ação presente – a prática.  

Neste estudo, a educação desenvolvida nos espaços de trabalho é considerada como 

uma ferramenta do processo de trabalho em saúde. Dentro deste contexto, necessário se faz 

uma breve abordagem sobre as concepções da categoria processo de trabalho em saúde.  

O trabalho em saúde é essencial para a vida humana, e faz parte do setor de prestação 

de serviços. É um trabalho de domínio de produção não material, que se completa no ato da 

sua realização. Dele não se tem como resultado um produto material, independente do 

processo de produção, e comercializável no mercado. O produto é indissociável do processo 

que o produz, posto que é a própria realização da atividade (PIRES, 1998).  
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Desta forma, nas palavras de Pires (1998), o trabalho em saúde, no tocante aos 

trabalhos humanos, tem características especiais. Localiza-se no campo do trabalho em 

serviços, e diferencia-se da produção material industrial e do trabalho no setor primário da 

economia, desde a emergência do modo de produção capitalista até os dias atuais. Assim, 

como os demais trabalhos humanos, o trabalho em saúde tem sofrido influências das 

mudanças tecnológicas e dos modos de organização do trabalho vigentes nos setores mais 

dinâmicos da economia. 

No trabalho em saúde, o processo de trabalho ocorre de forma bastante peculiar, 

quando comparado a outros ramos de atividade econômica. Esta peculiaridade se dá devido às 

relações que ocorrem durante o ato de produção do serviço, relações estas ocorridas entre os 

trabalhadores da área e aqueles que são assistidos por eles. 

 Segundo Almeida e Rocha, (1997), o processo de trabalho é o modo como o homem 

produz e reproduz sua existência. Ao fazê-lo, estabelece relações sociais e objetiva a sua 

subjetividade. 

O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como finalidade a ação 

terapêutica de saúde; como objeto, o indivíduo ou grupo de doentes, sadios ou expostos a 

risco, necessitando de medidas curativas, de preservação da saúde ou de prevenção de 

doenças; e como ferramenta de trabalho, os instrumentos e as condutas que representam o 

nível técnico do conhecimento que é o saber de saúde. Dentro desta temática, o produto final 

almejado é a própria prestação da assistência à saúde, que é produzida no mesmo momento 

em que é consumida (PIRES, 1998). 

Conforme essa autora, o trabalho assistencial em saúde, como tipo especial de serviço, 

é consumido no momento de sua produção por diversas maneiras: na forma de serviços 

oferecidos pelo mercado, diretamente pelo produtor ao consumidor; na forma de trabalho 

coletivo prestado em instituições públicas ou privadas, envolvendo trabalho assalariado e 

trabalho autônomo; ou como trabalho coletivo desenvolvido por uma rede de empresas as 

quais realizam parte do processo de trabalho em saúde, cooperando para a produção do 

serviço em si.  

Para Merhy (1998), o processo de trabalho representa o lugar da produção dos atos de 

saúde na sua cotidianidade. Desta forma, ele constitui-se, essencialmente, em um espaço 

privilegiado de percepção e identificação dos campos organizacional, político, administrativo 

e técnico, assimilando seus modos de gestão, de agir e de análises das ações protagonistas dos 

trabalhadores na construção de modelos.  

  



 25

Contextualizando o processo de trabalho, observa-se a existência da sua divisão 

técnica, a qual, segundo Kuenzer (1988, p. 108), “possibilitou uma fragmentação das ações e 

um esvaziamento de conteúdo aliado à desqualificação”. A afirmação desta autora pode ser 

observada nas práticas de enfermagem nos serviços de saúde. 

Inserido no processo de trabalho, no contexto das situações que se coloca, o 

trabalhador constrói estratégias que revelam a inteligência que é inata a todo trabalho 

humano. Desta forma, o trabalhador também tem o papel de gestor e produtor de saberes no 

ambiente de trabalho. (BRASIL, 2006). 

 

4.2 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

 
O homem, como um ser inacabado, inserido num contexto de evolução permanente do 

conhecimento, implica na necessidade de estar constantemente se criando e recriando, com 

vistas ao almejado desenvolvimento coletivo profissional. Tal necessidade leva ao benefício 

da qualidade do cuidado de enfermagem prestado às reais necessidades da população 

(BACKES, 2003). 

De acordo com Tronchin, Melleiro e Takahashi (2005), 

 
 

as transformações ocorridas no cenário político mundial, a globalização da 
economia, a crescente difusão de novas tecnologias e a socialização dos meios de 
comunicação são alguns dos eventos que contribuíram para a mudança do 
comportamento dos usuários dos serviços, bem como para o aumento da 
competitividade na maioria das organizações. 
 
 

Neste contexto, as instituições prestadoras de serviços de saúde, incluídas na categoria 

empresas complexas, necessitam adaptar-se a esse novo cenário e tornar-se flexíveis para 

incorporarem estratégias capazes de assistir o usuário, seja interno ou externo, razão ser da 

instituição (TRONCHIN; MELLEIRO; TAKAHASHI, 2005). 

Dentro desta realidade, os investimentos em matéria de educação e de pesquisa 

constituem uma necessidade, e uma das preocupações prioritárias da comunidade 

internacional deve ser o risco de marginalização total dos excluídos do processo de 

acompanhamento do conhecimento gerado, numa economia mundial em rápida transformação 

(DELORS, 2004). Todo este contexto mundial atinge o setor de trabalho em saúde. 
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 Desta forma, as reformas setoriais na área da saúde têm-se encontrado regularmente 

com a necessidade de organizar ofertas políticas específicas voltadas para os trabalhadores 

nela inseridos, a tal ponto que o setor de recursos humanos chegou a configurar uma área 

específica de estudos nas políticas públicas de saúde (CECCIM, 2005). 

Em todas as áreas do conhecimento, a busca por um processo educativo contínuo tem 

sido uma constante. Na área das ciências da saúde também há essa preocupação, a fim de  

garantir uma assistência de qualidade à população, que pode ser por meio de uma educação 

continuada (BACKES, 2003). 

A educação continuada na enfermagem nasceu para solucionar problemas, com o 

intuito de aperfeiçoamento e melhoria da prática assistencial. Em 1980, a Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn) realizou o 1o Seminário de Educação Continuada, e 

considerou-a como a aquisição progressiva de competências, e que seria reconhecida na 

medida em que a qualidade do cuidado se revelasse na prática cotidiana, no trabalho exercido 

pelos profissionais (BACKES, 2003). 

A educação continuada, segundo Backes (2003, p.83), pode ser definida como 

 
 

um processo educativo, formal ou informal, dinâmico, dialógico e contínuo, de 
revitalização e superação pessoal e profissional, de modo individual e coletivo, 
buscando qualificação, postura ética, exercício de cidadania, conscientização, 
reafirmação ou reformulação de valores, construindo relações integradoras entre os 
sujeitos envolvidos para uma práxis crítica e criadora. 
 
 

Nas instituições, a educação continuada se dá por meio das ações de treinamento e 

desenvolvimento, apontadas como ferramentas essenciais de transformação e modernização 

do processo de trabalho. No entanto, muitas instituições de saúde ainda não possuem uma 

política de investimentos formalizada, nem uma política de educação estabelecida e 

executada, com previsão orçamentária voltada para a manutenção de um programa de 

educação continuada (JERICÓ; CASTILHO, 2001).  

Nas palavras de Souza e Ceribelli (2004), a educação continuada constitui-se um das 

formas de se alcançar uma assistência de qualidade, respeitando-se e, desta forma, 

valorizando o paciente e o profissional. Contempla programas de ensino que proporcionam 

aos trabalhadores oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades em suas 

atividades profissionais. Assim, incorporar o processo produtivo ao educativo e considerar as 

reais necessidades da instituição garantem o sucesso de uma assistência com eficácia e 

eficiência.  
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Estes autores afirmam: 

 
 
na área de saúde observa-se a necessidade de educar os profissionais de enfermagem 
para que se ofereça melhor assistência ao paciente que depende dos serviços da 
organização hospitalar. A enfermagem é uma profissão que requer constante 
atualização, devido à evolução tecnológica e científica. Nesse sentido, a enfermagem 
utiliza, muitas vezes, o serviço de Educação Continuada para oferecer aos seus 
funcionários conhecimentos para uma atuação eficaz (SOUZA, CERIBELLI, 2004, 
p.768). 
 
 

Diferentes atividades de educação continuada são implementadas numa concepção 

mais reduzida, com a preocupação de atender principalmente à atualização dos procedimentos 

técnicos para dar conta da utilização dos equipamentos de alta tecnologia (BACKES, 2003). 

Esta forma de abordagem não traz repercussões positivas nem para o profissional, nem para a 

assistência que ele presta. Por isto, a necessidade de uma educação que leve o profissional de 

enfermagem a uma transformação político-social, que o torne um ser de decisão, de ruptura, 

de opção e de ética. 

As práticas educativas devem ter caráter crítico e ser incisivamente revistas, para que 

tenham a possibilidade de pertencer aos serviços/profissionais/estudantes a que se dirigem, de 

forma que os conhecimentos veiculados alcancem significativo cruzamento entre os saberes 

formais – presumidos pelos estudiosos ou especialistas – e os saberes operadores das 

realidades – detidos pelos profissionais em atuação –, para que viabilizem auto-análise e 

principalmente autogestão (CECCIM, 2005). O mesmo autor ainda informa que os saberes 

formais devem estar relacionados com os movimentos de auto-análise e autogestão dos 

coletivos da realidade, pois são os autores do cotidiano que devem ser autores principais da 

mudança de realidade desejada pelas práticas educativas.  

Contudo, as ações usuais de educação continuada, promovidas pelos órgãos de 

recursos humanos, pretendem contribuir para a reorganização dos serviços de saúde por meio 

da atualização do conhecimento dos profissionais, sem criar condições para que esse 

conhecimento seja reelaborado, frente às condições reais dos próprios serviços (RIBEIRO; 

MOTTA, 1996). Isto acaba provocando uma frustração por parte dos profissionais, que 

podem se sentir desmotivados em ações de educação posteriores. 

Dentro de todo um contexto que se insere a educação no ambiente de trabalho, cada 

vez mais se sente, de um lado, a necessidade de uma educação que não descuide da propensão 

ontológica do homem, a de ser sujeito, e, por outro, de não descuidar das condições peculiares 

da sociedade em transição, intensamente mutável e contraditória (FREIRE, 2003). 
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Muitos profissionais, presentes hoje no mercado de trabalho, estão enfrentando 

dificuldades para desenvolver as práticas necessárias para a resolução dos problemas de 

saúde. Isto se deve à inadequação de formação, resultante, em parte, da dificuldade em 

construir competências, restringindo-se às práticas hospitalocêntricas, desenvolvidas com 

pouca ou nenhuma reflexão sobre sua prática, estando voltado apenas às resoluções 

imediatistas dos problemas (SUDAN, 2005). 

Torna-se impostergável assegurar à área da formação não mais um lugar secundário ou 

de retaguarda, como se tem colocado, mas um lugar principal, finalístico, para as políticas de 

saúde. O ingresso desta abordagem retiraria os trabalhadores da condição de recursos para o 

estatuto de atores sociais das reformas, do trabalho, das lutas pelo direito à saúde e do 

ordenamento de práticas acolhedoras e resolutivas de gestão e de atenção à saúde (CECCIM, 

2005). 

Para Kuenzer (1988), a qualificação não se acaba na obtenção de conhecimentos nos 

cursos específicos de formação profissional, mas ocorre no conjunto das relações sociais, por 

meio da prática política e produtiva, desempenhada em todas as instâncias que compõem a 

vida social. 

Segundo Kuenzer (1988), as relações sociais oriundas do processo produtivo rompem 

a unidade entre reflexão e ação, entre trabalho teórico e trabalho prático, dando origem à 

distribuição desigual do saber socialmente produzido, particularmente no tocante ao saber 

sobre o trabalho. 

Dentro desta perspectiva, a formação permanente de mão-de-obra adquire, então, a 

dimensão de um investimento estratégico que implica a mobilização de vários tipos de atores, 

entre eles, os sistemas educativos, formadores privados, e os empregadores representantes dos 

trabalhadores, convocados de modo especial. Observa-se, assim, em muitos países 

industrializados um aumento sensível dos meios financeiros dedicados à formação 

permanente (DELORS, 2004). 

Nas palavras do mesmo autor, tudo leva a pensar que esta tendência aumentará devido 

à evolução do trabalho nas sociedades modernas. Trata-se, antes, de formar, para a inovação, 

pessoas capazes de evoluir, de se ajustar a um mundo em rápida mudança, com capacidade de 

dominar essas transformações. 

 Motta e Nunes (2005) dizem que, embora a concepção de que a vida humana seja um 

permanente caminho de aprendizagem, foi só a partir dos anos 1950 que o Brasil passou a ter 

a necessidade de estabelecer programas de educação para adultos, principalmente no que diz 

respeito aos processos de requalificação para o trabalho. 
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 Nos anos 1990, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) sistematizou o 

conhecimento de Educação Permanente, onde apontou para uma perspectiva teórica e 

metodológica, almejando à constituição de programas de educação permanente em saúde 

(MOTTA; NUNES, 2005). 

 Em 2003, de acordo com Motta e Nunes (2005), o Ministério da Saúde tomou a 

educação permanente como idéia central da política de gestão da educação no trabalho em 

saúde, e passou a desenvolver ações indutoras significativas no interior do SUS. 

Desta forma, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria 198, de 13 de fevereiro de 

2004, instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como estratégia do 

SUS, para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 

 Portanto, é evidente a preocupação do governo federal com a qualidade da 

assistência que é prestada à população. Além disso, a consolidação do SUS requer uma 

participação árdua de todos os profissionais de saúde, e, para isto, faz-se necessário um 

investimento no ensino/aprendizagem destes profissionais, para que, no processo assistencial, 

a promoção à saúde seja o objetivo de todos os envolvidos. 

De acordo com esta política, a Educação Permanente é o conceito pedagógico, no setor 

da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre docência e 

atenção à saúde, sendo ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre 

formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde; a 

Educação Permanente em Saúde realiza a agregação entre aprendizado, reflexão crítica sobre 

o trabalho, e resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva (BRASIL, 2004b). 

 Segundo Motta e Nunes (2005), a proposta de educação permanente, que vem sendo 

inserida no Brasil, assinala a importância do potencial educativo do processo de trabalho para 

a sua transformação. Tem como objetivo a melhoria da qualidade do cuidado, a capacidade de 

comunicação e o compromisso social entre as equipes de saúde, os gestores do sistema de 

saúde, instituições formadoras e o controle social. Procura instigar a produção de saberes, a 

partir da valorização da experiência e da cultura do sujeito, e das práticas de trabalho em 

saúde. 

Assim, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, assumiu, como desafio, a 

Educação Permanente em Saúde, articulando necessidades e possibilidades de desenvolver a 

educação dos profissionais e a capacidade resolutiva dos serviços de saúde, assim como o 

desenvolvimento da educação popular com a ampliação da gestão social sobre as políticas 

públicas. Para tanto, foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

tendo o Ministério da Saúde o papel, definido na legislação, de gestor federal do SUS, no que 
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diz respeito à formulação de políticas orientadoras da formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores de saúde. 

A Educação Permanente é um modelo de aprendizagem no trabalho, no qual o 

aprender e o ensinar incorporam-se ao cotidiano das organizações e ao trabalho.  

No contexto em que se insere este modelo, faz-se necessário definir melhor os 

conceitos de educação permanente e continuada, não como antagônicos no sistema, mas como 

processos que afiram especificidades pela relação ensino/aprendizagem (MOTTA; NUNES, 

2005). 

Ribeiro e Motta (1996, p.5) afirmam que 

 
 

a educação permanente em saúde tem como objeto de transformação o processo de 
trabalho, orientado para a melhoria da qualidade dos serviços e para a eqüidade no 
cuidado e no acesso aos serviços de saúde. Parte, portanto, da reflexão sobre o que 
está acontecendo no serviço e sobre o que precisa ser transformado. 

 
 

Para o Ministério da Saúde, a educação continuada é desenvolvida através de 

atividades educativas construídas de maneira desarticulada em relação à gestão, à organização 

do sistema e ao controle social. Tais atividades são pontuais, fragmentadas, e se esgotam em 

si.  Ao contrário da educação continuada, a educação permanente se dá por meio de atividades 

educativas construídas de maneira articulada com as medidas para reorganização do sistema 

de saúde como um todo, que implicam acompanhamento e apoio técnico. 

Sendo assim, percebe-se que, embora a forma como as duas metodologias são 

implementadas no cotidiano de trabalho seja bem diferente, tanto a educação continuada 

como a educação permanente são modalidades educacionais que almejam o mesmo fim, ou 

seja, a melhoria da assistência prestada, a valorização do trabalhador como um sujeito social e  

a preservação da saúde da população. 

Discutindo sobre o investimento financeiro em treinamentos, Jerico e Castilho (2004), 

afirmam que apenas este, disponibilizado para treinamento e desenvolvimento de pessoal, não 

garante a excelência de desempenho dos recursos humanos. Ele é um fator importante, na 

medida em que revela uma política organizacional favorável, ou não, ao desenvolvimento das 

atividades de capacitação, treinamento e desenvolvimento. Não se pode negar que o 

investimento financeiro da instituição constitui um meio para a obtenção de recursos 

necessários ao treinamento e promoção dos momentos de ensino/aprendizagem. 

Os autores afirmam ainda que o retorno desse investimento fica explícito na melhora 

do rendimento dos profissionais, uma vez que só o profissional bem preparado tem condições 
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de enfrentar os rápidos avanços da tecnologia, com a alta complexidade dos diagnósticos e, 

assim sendo, garantir uma assistência de enfermagem de qualidade, atendendo às 

necessidades do paciente nas organizações de saúde. 

 

4.3 O HOSPITAL DE ENSINO 

 

Hospital de Ensino é a denominação aplicável ao conjunto dos hospitais universitários, 

hospitais escola e hospitais auxiliares de ensino. 

Os hospitais universitários são necessariamente hospitais de ensino, constituindo-se 

em importantes centros de formação de recursos e de desenvolvimento de tecnologia para a 

área de saúde.  

De acordo com a Portaria Interministerial nº 1.006, de 27 de maio de 2004, o hospital 

de ensino é um local de atenção à saúde, de referência para a alta complexidade, formação de 

profissionais de saúde e desenvolvimento tecnológico, numa perspectiva de inserção e 

integração em rede aos serviços de saúde, obedecendo a critérios de necessidade da 

população, fortalecendo assim as diretrizes do SUS. E ainda em seu Parágrafo único 

denomina que são hospitais de ensino aqueles certificados de acordo com a Portaria 

Interministerial MEC/MS nº 1.000, de 15 de abril de 2004. 

Os hospitais de ensino possuem responsabilidades no que tange ao SUS. É de 

competência destes hospitais promover a educação e formação dos profissionais de saúde. 

As propostas de formação e educação permanente nos hospitais de ensino devem ser 

coerentes com as orientações expressas nas diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação para as profissões da saúde, e na política de educação 

permanente em saúde aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Assim, dentre as propostas, 

destaca-se a de desenvolver ações de Educação Permanente para os trabalhadores do hospital 

de ensino, visando ao trabalho multiprofissional, à diminuição da segmentação do trabalho e à 

implantação do cuidado integral (BRASIL, 2004b).  

Dentro da formação dos profissionais de saúde, o hospital universitário é por 

excelência um dos cenários de prática onde ocorre a relação ensino/serviço. Por se tratar de 

instituição pertencente à própria universidade, é este cenário que mais disponibiliza 

oportunidades e experiências de aprendizagem para com os alunos. Estas oportunidades 

ocorrem por meio do trabalho de docentes e de profissionais que trabalham na instituição. 

Assim, o trabalho desenvolvido por estes profissionais permite aos alunos uma aproximação 

ao processo de trabalho em saúde, constituindo um dos alicerces na formação dos mesmos. 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que possui quatro hospitais 

universitários e de ensino, elaborou o Plano de Desenvolvimento para os Integrantes da 

Carreira dos Servidores Técnicos/Administrativos em Educação (PCCTAE), atendendo às 

diretrizes definidas pelo Ministério da Educação, respondendo às políticas de pessoal 

estabelecidas por sua Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH). Desta forma, a PRH assumiu 

a função quanto ao gerenciamento e implementação deste plano, no âmbito das unidades da 

UFRN, oferecendo as condições necessárias à sua institucionalização e à execução dos 

Programas nele propostos (UFRN, 2006a). 

A elaboração deste Plano envolveu servidores técnicos da área de gestão de 

pessoas de diferentes unidades da UFRN, notadamente das unidades hospitalares e do 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e membros da Comissão Interna 

de Supervisão (UFRN, 2006a). 

A implantação do PCCTAE, formalizado pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 

2005, aumentou as possibilidades de desenvolvimento profissional dos servidores integrantes 

do plano, e, por conseguinte, a sua inclusão no desenvolvimento organizacional (UFRN, 

2006a). 

Neste contexto, a UFRN entende e conceitua o desenvolvimento como “o 

crescimento do servidor enquanto sujeito no processo de trabalho e na carreira, através da 

participação no planejamento, avaliação institucional e de desempenho e da capacitação 

necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais” (UFRN, 2006a). 

  Esse novo cenário de investimento nos trabalhadores fornece o suporte 

institucional para a melhoria da qualidade do trabalho produzido no interior de cada 

organização, principalmente no segmento técnico/administrativo, que é o caso dos servidores 

dos hospitais universitários. 

 Diante do que se propõe no contexto de investimento nos trabalhadores, e 

almejando gerir sua força de trabalho de acordo com a legislação pertinente, a UFRN incluiu 

no seu Plano de Desenvolvimento Institucional a seguinte proposição: 

 Proporcionar o desenvolvimento dos servidores técnico-administrativos, 

observando os seguintes princípios: 

a) a natureza do processo educativo, sua função social e objetivos institucionais; 

b) a dinâmica dos processos de ensino, pesquisa e extensão e administração e nas 

competências específicas decorrentes; 

c) a qualidade do processo de trabalho; 

d) o reconhecimento do saber instituído resultante da atuação profissional; 
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e) a vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional; 

f) o desenvolvimento dos servidores vinculado aos objetivos  institucionais.” 
 

 A elaboração e execução dos programas que compõem o PCCTAE estarão 

respaldadas por algumas diretrizes consideradas prioritárias, como a apropriação e 

aprimoramento do processo de trabalho pelos ocupantes da carreira; a melhoria da qualidade 

na prestação de serviços; a integração entre os ambientes organizacionais e as diferentes áreas 

do conhecimento, dentre outras. 

 O Programa de Capacitação proposto pela UFRN caracteriza-se por ser um 

somatório de ações voltadas para o desenvolvimento institucional, por meio do investimento 

educacional nos servidores da UFRN, obedecendo às diretrizes da Lei nº 11.091/2005. 
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“O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria; Sim, com tudo o que possuis, adquire o 
conhecimento”.                         
          (Provérbios 4:7) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 
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5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Trata-se de um estudo analítico, de abordagem qualitativa, que seguiu os pressupostos 

metodológicos da história oral temática, e teve como objetivo geral analisar as possibilidades 

e desafios de a educação constituir-se parte integrante do processo de trabalho da 

enfermagem, em um hospital de ensino.  

Optou-se pelo método qualitativo devido ao mesmo propiciar a compreensão do 

problema no meio em que ocorre, ou seja, possibilitar um aprofundamento do objeto de 

estudo na realidade em que o mesmo acontece. 

 Segundo Minayo (2000), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, assim 

ela trabalha com o universo dos significados, motivos, crenças, valores e atitudes. 

Já a opção por seguir os pressupostos da história oral temática pode ser justificada nas 

palavras de Meihy (2002), onde o mesmo ressalta que a partir de um estudo determinado e 

preestabelecido, a história oral temática compromete-se com o esclarecimento do pesquisador 

sobre algum evento definido, podendo este ser uma questão do cotidiano dos colaboradores 

envolvidos na pesquisa. A história oral procura promover o entendimento ou esclarecimento 

de determinadas situações, captando experiências de pessoas dispostas a falar sobre aspectos 

de sua vida mantendo um compromisso com o contexto social. 

A história oral temática busca a verdade de quem vivenciou um acontecimento ou que, 

pelo menos, tenha alguma versão discutível sobre a temática central do que está sendo 

pesquisado (MEIHY, 2002). 

Assim, a história oral temática possibilita, através da realização de entrevistas, estudar 

a trajetória do indivíduo, suas experiências e vivência em relação ao objeto estudado. Alberti 

(2004) afirma que uma pesquisa de história oral pressupõe sempre a pertinência das 

indagações sobre como os entrevistados viam e vêem o tema em questão.  

 

5.2 CAMPO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa teve como campo de estudo a Maternidade Escola Januário Cicco 

(MEJC), que é especializada na assistência materno/infantil. A MEJC é hospital universitário 
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e de ensino, e integra o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, sendo também hospital de referência terciária na qualidade de parceiro do SUS. 

 

5.3 COLABORADORES DA PESQUISA 

 

De acordo com Alberti (2004), como primeiro passo, convém selecionar os 

entrevistados entre aqueles que participaram, presenciaram ou se inteiraram de ocorrências ou 

situações ligadas ao tema e que possam fornecer depoimentos significativos. Desta forma, 

selecionou-se, entre os profissionais de enfermagem, aqueles que podiam fornecer 

informações sobre a presença da educação no processo de trabalho no hospital de ensino em 

questão, e que o tempo de trabalho na instituição tinha promovido esta vivência.  

 Seguindo, então, a estruturação de uma pesquisa de história oral, a colônia foi formada 

pelos profissionais de enfermagem lotados no hospital em estudo, compreendendo os de nível 

médio e superior; e para a formação da rede, os profissionais que desenvolvem atividades 

assistenciais e gerenciais, de ambos os sexos, independente do tempo que estejam na 

instituição, mas que desejem participar da pesquisa. 

 A quantidade de entrevistados foi definida na medida em que a pesquisa foi sendo 

realizada, considerando o valor dos resultados das pesquisas, pois, segundo Alberti (2004, 

p.36), 

 
 

é somente durante o trabalho de produção das entrevistas que o número de 
entrevistados necessários começa a se descortinar com maior clareza, pois é 
conhecendo e produzindo as fontes de sua investigação que os pesquisadores 
adquirem experiência e capacidade para avaliar o grau de adequação do material já 
obtido aos objetivos do estudo.  

 
 
Portanto, a decisão sobre quando encerrar a realização das entrevistas só se configura à 

medida que a investigação avança. No entanto, este estudo tentou abranger o número mínimo 

de 15 colaboradores. Recorreu-se, no desenvolver do processo de coleta de informações, ao 

processo de saturação das informações colhidas, momento em que as entrevistas começaram a 

se repetir, tanto no conteúdo como na forma de desencadeamento da narrativa.  
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5.4 FONTE PRIMÁRIA 

 

Kuenzer (1995), estudando a educação voltada para os trabalhadores fabris, assegura 

que é necessário ouvir o profissional acerca de suas percepções, necessidades e aspirações, 

assim, será possível prosseguir nas questões relativas à educação para o trabalho. 

Desta forma, neste estudo, a fonte primária das informações originou-se dos depoimentos 

dos colaboradores da pesquisa, os quais foram possibilitados por meio da realização da 

entrevista guiada ou focalizada no objeto de estudo. 

 

5.5 FONTE SECUNDÁRIA 

 

Na história oral, a pesquisa e a documentação estão integradas de maneira especial, 

uma vez que é realizando uma pesquisa, em arquivos, bibliotecas etc., e com base em projeto, 

que se produzem entrevistas, que se transformarão em documentos, os quais, por sua vez, 

serão incorporados ao conjunto de fontes para novas pesquisas (ALBERTI, 2004). 

Ainda segundo o mesmo autor, a investigação aprofundada precisa passar por fontes 

secundárias, obras de análise e documentos públicos e privados, com o objetivo de 

compreender o período e inteirar-se dos acontecimentos e das situações políticas, econômicas 

e sociais, inseridas no contexto do objeto em estudo. 

 Desta forma, para a realização deste estudo, buscou-se a revisão literária sobre o 

assunto em questão, ou seja, a educação no processo de trabalho da enfermagem. 

 

5.6 COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

5.6.1 Período de coleta 

 

As entrevistas foram realizadas durante o mês de Março de 2007. 

 

5.6.2 Instrumento de coleta de informações 

 

O instrumento de coleta de informações foi constituído por um roteiro de entrevista 

temática focalizado no objeto de estudo, o qual foi desenvolvido em um único encontro. O 

roteiro de entrevista foi construído com perguntas semi-estruturadas que deixam margens para 

fluir a oralidade. 
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Antes da realização das entrevistas, o instrumento de coleta de informações foi 

previamente testado em outro hospital de ensino federal, na cidade de Natal/RN. Foram 

detectados alguns entraves, e os mesmos foram corrigidos. 

 Na entrevista, foram deixados pontos que orientavam o entrevistador para retomar 

algumas perguntas, caso o colaborador não atingisse os objetivos. 

Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados dois roteiros de entrevista: um 

roteiro destinado a todos os profissionais assistenciais colaboradores da pesquisa; e um outro 

direcionado aos profissionais de enfermagem gerenciais ou que exerciam alguma função de 

coordenação. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, acompanhada de uma bolsista de 

iniciação à docência, monitora Michele Albano Ferreira, e duas alunas voluntárias da 

graduação de enfermagem, Liliane Linhares Pinto e Macília Gabriela Medeiros de Pinheiro. 

 

5.6.3 Procedimento 

 

Esta pesquisa seguiu as diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos, do 

Conselho Nacional de Saúde, regulamentadas pela Resolução 196, de 10 de novembro de 

1996. 

Desta forma, após a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética, as etapas seguidas, 

mediante realização de um pré-teste, foram: pré-entrevista, entrevista, transcrição e 

transcriação. 

1º - Pré entrevista: etapa de preparação do encontro em que se deu a entrevista por meio de 

gravação. Neste momento, houve um entendimento preparatório para que o colaborador 

entrevistado tivesse conhecimento do projeto e do âmbito de sua participação, além de deixá-

lo ciente da gravação da entrevista. Neste momento, foram marcados horário e data da 

entrevista, segundo a conveniência do entrevistado. 

2º - Entrevista: foi a etapa de realização da coleta de informações, mediante depoimento oral 

gravado em equipamento próprio em fita K7, seguindo roteiro pré-estabelecido, também 

foram feitas anotações, pertinentes ao objeto de estudo, não expressas verbalmente. 

3º - Transcrição: foi o estágio de mudança da gravação oral para a escrita. Neste momento, o 

que surgiu de interesse foi o que as palavras continham e não apenas o significado semântico. 

4º Transcriação: nesta etapa, a transcrição foi trabalhada de modo a transformá-la em texto 

sem vícios de palavras e sem entraves na língua portuguesa. 
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5.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Após a coleta das informações, estas foram processadas através da transcrição, que é a 

tradução para a linguagem escrita, na íntegra, e feita a conferência da sua fidelidade, ou seja, 

o confronto se o que está no papel é o que foi gravado, de acordo com Alberti (2004). Foram 

retirados os vícios de linguagem e realizada a correção ortográfica, com cuidado para não 

distorcer a fala dos colaboradores. 

Para a análise das falas, as mesmas foram segregadas conforme a afirmação a respeito 

de um determinado assunto. Esta abordagem segue a análise temática, que, segundo Minayo 

(2004), permite comportar um feixe de relações e pode ser graficamente apresentada através 

de uma palavra, uma fala ou um resumo. Assim, de acordo com esta autora, fazer uma análise 

temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja 

presença ou freqüência signifique algo para o objetivo analítico visado. 

Foi então realizada leitura exaustiva das falas, destacando as semelhanças e 

diversidades entre os conteúdos das mesmas, para articulá-las em pontos convergentes e 

divergentes. 

Em seguida, as informações foram agregadas e categorizadas de acordo com suas 

especificidades de conteúdo. Definiram-se, então, as seguintes categorias: trabalho e estudo; 

enfermagem e estudo; busca do conhecimento; satisfação e trabalho realizado; aquisição e 

consolidação de conhecimentos para prática; oportunidades de capacitação; troca de 

informações e transmissão de conhecimentos; qualificação, assistência prestada e valorização 

profissional. Estas categorias constituíram as questões e preocupação de investigação desta 

pesquisa. 

 Realizou-se a análise a partir das categorias empíricas, por meio de um diálogo com os 

autores estudados no referencial literário, que foram: Saviani (1999), Delors (2004), Cruz, 

Uzcategui e Valera (1999), Freire (2003), Silva (2004) sobre trabalho e estudo; Backes 

(2003), Silva (2004), Tronchin, Melleiro e Takahashi (2005), Ceccim (2005), Jericó e 

Castilho (2001) sobre enfermagem e educação no trabalho, dentre outros autores. 

  Para manter o sigilo das colaboradoras, as mesmas foram identificadas com nomes das 

estrelas mais brilhantes do firmamento.  
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5.8 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O projeto desta pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN. 

Logo após a qualificação, a pesquisa foi iniciada, sendo marcados os contatos com os 

colaboradores, que foram informados sobre os objetivos da pesquisa e como ocorreria sua 

participação na mesma. 
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"As capacidades dos trabalhadores de ampliar seus saberes [...] tornam-se uma característica 
decisiva da capacidade de trabalho em geral. E não é exagero dizer que a força de trabalho 
apresenta-se cada vez mais como força inteligente de reação às situações de produção em 
mutação e ao equacionamento de problemas inesperados". 

         Marie Vincent 
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6 FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO E TRABALHO: O QUE PENSAM OS 

TRABALHADORES DA ENFERMAGEM 
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6 FALANDO SOBRE EDUCAÇÃO E TRABALHO: O QUE PENSAM OS 

TRABALHADORES DA ENFERMAGEM 

 

Os resultados desta pesquisa encontram-se a seguir. De acordo com as categorias 

empíricas construídas, as falas das colaboradoras foram classificadas e analisadas, 

construindo-se a discussão em torno do objeto de pesquisa: educação no ambiente de trabalho. 

 

6.1 O CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa foi realizada na MEJC, que é especializada na assistência 

materno/infantil; é Hospital Universitário e de Ensino, integrante do Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazendo parte, também, na qualidade de 

parceiro do SUS, como hospital de referência terciária. Esta referência abrange uma grande 

área, correspondendo a quase metade da população do Estado do Rio Grande do Norte, pois 

se estende dos municípios de Touros e São Miguel do Gostoso ao norte, até Nova Cruz, Passa 

e Fica ao sul, tendo os municípios de Tangará e Santa Cruz ao oeste. 

De toda essa longa região, são referenciados os casos de complicações da gravidez, do 

parto e do puerpério para a Maternidade Escola. 

Segundo documentos oficiais da MEJC, a mesma tem como missão o 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, prestando uma assistência 

humanizada e de qualidade. 

Para que seu modelo assistencial seja enquadrado no modelo de ensino, a Maternidade 

Escola desenvolve ações nos níveis primários e secundários da assistência materna, incluindo-

se consultas de pré-natal, assistência à mulher em trabalho de parto e abortamento, consultas 

ginecológicas em planejamento familiar, patologia cervical, prevenção do câncer 

ginecológico, atendimento à adolescência, pré-natal de alto risco, mastologia, endocrinologia 

feminina, urologia ginecológica, esterilidade, infertilidade e climatério, obedecendo a rígidos 

protocolos de atendimento que contemplam a mulher em todas as fases da sua vida e em todas 

as etapas do diagnóstico e tratamento, inclusive cirúrgico (UFRN, 2005). 

A Maternidade Escola também é referência para assistência às mulheres com HIV, no 

período gravídico/puerperal, no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Dentro do seu objetivo primordial, que é o ensino, a Maternidade Escola é campo de 

aplicação prática para cursos de graduação e pós-graduação, especialmente na área das 

ciências da saúde (UFRN, 2005). 

A Maternidade Escola integra os estágios do currículo da maioria dos cursos da área 

da saúde da UFRN, dentre os quais os de graduação em Enfermagem e Obstetrícia. 

Proporciona estágio para enfermerandos no Banco de Leite, na UTI-Neonatal e na assistência 

ao parto humanizado e ao pré-parto, parto e puerpério, contribuindo assim para a formação 

técnica e científica dos graduandos em enfermagem. Nesse contexto, também recebe os 

alunos de estágio dos cursos de nível técnico e de auxiliar de enfermagem. 

No quadro de profissionais da área de enfermagem, a Maternidade Escola conta com 

38 enfermeiros, 35 técnicos de enfermagem, 89 auxiliares de enfermagem, 02 atendentes de 

enfermagem e 74 bolsistas. 

Vale ressaltar que este quadro apresenta uma diferença qualitativa na distribuição dos 

auxiliares e técnicos de enfermagem, posto que a grande maioria dos auxiliares cursou a 

complementação necessária para a conclusão do nível de técnico de enfermagem, em 

conformidade com a Portaria nº1262/GM, de 15 de outubro de 1999, que institui o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE). 

Todavia, por cumprimento legal, estes profissionais só podem ser promovidos com 

mudança de nível no trabalho, ou seja, com ascensão funcional, por meio de concurso 

público. Como trata a  Lei Nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, em seu capítulo II, da 

organização do quadro de pessoal, inciso VI: investidura em cada cargo condicionada à 

aprovação em concurso público. 

Considera-se que essa característica possibilita um diferencial na qualidade, uma vez 

que os profissionais, embora contratados com um nível de menor qualificação, na verdade 

detêm um melhor nível de qualificação e disponibilizam esse arsenal técnico/científico na sua 

prática cotidiana da assistência. 

A instituição recebe uma média anual de 370 alunos do curso de técnico de 

enfermagem, 120 alunos do curso de auxiliar de enfermagem, sendo estes de escolas públicas 

e particulares, além de ser campo de estágio para a graduação de enfermagem, onde se tem, 

em média, 40 alunos em estágio por semestre. 

A MEJC disponibiliza vagas para outros cursos da área da saúde, como Medicina, 

Farmácia e Bioquímica, Nutrição, Serviço Social, Odontologia, Psicologia e Fisioterapia, 

possibilitando aos alunos de graduação e pós-graduação o desenvolvimento de atividades 

práticas, pesquisas e projetos de extensão, assim como a integração dos diversos setores.  

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.091-2005?OpenDocument
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Na Pós-Graduação em Enfermagem, a Maternidade Escola possibilita os estágios no 

curso de especialização em Maternidade Segura e Midwife. 

O Ambulatório da MEJC presta assistência médica nas diversas áreas da saúde da 

mulher, sendo campo de aulas práticas para alunos de graduação, internato e residência 

médica. Entre as diversas áreas, tem-se: pré-natal de baixo, médio e alto risco; saúde 

reprodutiva do adolescente; planejamento familiar; promoção e incentivo ao aleitamento 

materno; esterilidade e infertilidade; ginecologia geral e infanto-juvenil; climatério; 

cardiologia; endocrinologia ginecológica; urologia ginecológica; mastologia; patologia 

cervical; urgências em ginecologia; cirurgia ambulatorial; revisão de cirurgia; psicologia; 

assistência social; e nutrição. 

Para esses atendimentos, a MEJC dispõe de 18 salas para as consultas e 4 salas para as 

cirurgias ambulatoriais (1 localizada no ambulatório e 3 localizadas no edifício principal).  

O atendimento emergencial é realizado por 24 horas para assistência às emergências 

ginecológicas e obstétricas. Para o atendimento de emergência, a MEJC dispõe de 3 salas. 

Na MEJC são desenvolvidas atividades de assistência ao parto normal, tratamento do 

abortamento e de complicações e enfermidades ginecológicas, UTI Neonatal, Unidade de 

Cuidados Intensivos em obstetrícia para tratamento de pacientes com complicações da 

gravidez, parto e puerpério, particularmente assistência à gravidez de alto risco. 

A instituição conta com equipe multidisciplinar de profissionais especializados na área 

de saúde da mulher para prestar essa assistência, dentre os quais médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e farmacêuticos. 

A MEJC dispõe atualmente de 102 leitos para internações, distribuídos da seguinte 

maneira: 51 leitos destinados à obstetrícia; 14 leitos, à ginecologia; 13 leitos, à unidade de 

tratamento clínico; 02 leitos, à unidade de alto risco; e 22 leitos, à neonatologia. 

Vale ressaltar que a MEJC desenvolve ainda programas de qualidade no serviço 

público, como o programa de melhoria da assistência, no contexto de atendimento 

humanizado; o programa de melhoria no atendimento com qualidade e satisfação do cliente; e 

o programa de melhoria de recursos e incentivos à premiação. 

Essa Maternidade Escola atua com várias comissões objetivando regular diversas 

atividades específicas e obter informações essenciais, por meio de Indicadores de Gestão, para 

serem utilizadas nos processos de planejamento, tomada de decisão, acompanhamento, 

controle e avaliação por parte das unidades de serviços e, em especial, em nível de direção. 

Entre tais comissões, tem-se: a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Morbidade/mortalidade Materna, o Sistema de 
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Avaliação de Satisfação do Usuário, e a Comissão de Informações Gerenciais e Custos 

Hospitalares (UFRN, 2005). 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

A caracterização das trabalhadoras de enfermagem, que se propuseram a participar 

desta pesquisa, foi analisada através da idade, nível de escolaridade, profissão, cargo e tempo 

de trabalho na instituição. 

O quadro abaixo mostra, de forma esquematizada, a caracterização das trabalhadoras 

que colaboraram com a pesquisa. 

Para resguardar a identidade das referidas colaboradoras, foi estabelecida uma forma 

de atribuição de identificação por codinome, cuja escolha recaiu nos nomes das estrelas mais 

brilhantes do firmamento. 
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Quadro 1 – Caracterização das colaboradoras 

 

Estrela Anos 

de 

idade 

Escolaridade Profissão Cargo na 

instituição 

Tempo de 

trabalho 

na 

instituição 

Sirius 33 Ensino médio Técnica de 

enfermagem

Técnica de 

enfermagem 

3 anos 

Canopus 53 Ensino médio Técnica de 

enfermagem

Técnica de 

enfermagem 

31 anos 

Mirzan 52 Ensino médio Técnica de 

enfermagem

Técnica de 

enfermagem 

16 anos 

Atria 36 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 02 anos e 7 

meses 

Avior 47 Ensino 

superior 

completo 

Técnica de 

enfermagem

Auxiliar de 

enfermagem 

22 anos e 3 

meses 

Castor 36 Ensino 

superior 

imcompleto 

Técnica de 

enfermagem

Técnica de 

enfermagem 

3 anos 

Polaris 49 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 29anos 

Sargas 39 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 12 anos 

Capella 33 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 12 anos 

Altair 48 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 22anos 

Antares 39 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 4 anos 

Mimosa 45 Ensino médio Técnica de 

enfermagem

Auxiliar de 

enfermagem 

25 anos 

Regulus 47 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 30 anos 

Adhara 47 Pós-graduação Enfermeira Enfermeira 22 anos 

Alkaid 46 Ensino médio Auxiliar de 

enfermagem

Auxiliar de 

enfermagem 

22 anos 

          Fonte: Própria autora 
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Participaram da pesquisa quinze profissionais de enfermagem, todas do sexo feminino, 

sendo sete de nível médio e oito de nível superior. Entre as de nível superior, duas 

participaram da pesquisa como coordenadoras do serviço de enfermagem, e responderam 

questionário específico para o serviço que elas desempenham na instituição. Vale ressaltar 

que todas as colaboradoras enfermeiras cursaram uma pós-graduação no nível de lato sensu, e 

uma destas encontra-se cursando o mestrado em enfermagem da UFRN. Das sete 

profissionais que atuam no nível médio de enfermagem, uma não realizou o curso de técnico, 

uma tem nível superior incompleto, e uma tem curso superior completo em serviço social. 

Seis destas trabalhadoras encontram-se no intervalo de faixa etária entre 33 e 39 anos, sete 

com idade entre 45 e 49 anos, e duas com idade entre 52 e 53 anos.  

Das quinze trabalhadoras, cinco possuem dois empregos. Quanto ao tempo de trabalho 

na instituição, quatro estão há menos de cinco anos na instituição; e onze, há mais de dez 

anos. Todas foram contratadas através de concurso público, já que a instituição faz parte de 

um complexo de ensino superior federal. As colaboradoras trabalham em setores variados da 

maternidade. 

A caracterização das colaboradoras mostra que estas, na maioria, já são mulheres de 

média idade e com bastante experiência na área de enfermagem, e que procuraram ir além da 

formação mínima para exercer a profissão. As enfermeiras cursaram especialização em sua 

área de atuação com o intuito de melhorar e direcionar a assistência.  

No mercado de trabalho atual, estas trabalhadoras têm a vantagem de contar com 

emprego formal estável, uma vez que entraram no serviço público através de concurso. O 

trabalho estável denota certo tipo de tranqüilidade para as trabalhadoras, pois não têm a 

insegurança que permeia o mundo do trabalho atual, no que diz respeito à vulnerabilidade do 

desemprego. Há que se considerar, no entanto, que, segundo o Regime Jurídico Único (RJU), 

embora estas trabalhadoras tenham segurança e estabilidade no trabalho, há situações em que 

o servidor será afastado do trabalho por motivos de penalidades disciplinares por infração 

cometida. Este afastamento pode culminar em demissão, dependendo da natureza e gravidade 

da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais do servidor (BRASIL, 1990). 
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 6.3 TRABALHO E ESTUDO 

 

Quando indagadas sobre o que significa para elas estudar, as colaboradoras 

responderam que estudar é fundamental para o crescimento profissional e para a promoção de 

uma assistência com resolutividade. Mesmo admitindo que estudar é importante, algumas 

colaboradoras relataram que não estudam por diversos motivos, tais como: falta de interesse e 

motivação, acúmulo de tarefas profissionais e domésticas, e pelo fato de ter mais de um 

emprego. 

 
 
Estudar é adquirir mais conhecimento, para mim, só que infelizmente faz tempo que 
eu não estudo, tem mais de 10 anos que fiz um curso. Algumas vezes por falta de 
tempo, e outras vezes por falta de interesse mesmo [...]. (Mimosa) 
 
 
Eu acho que estudar é crescer, é aprender, porque quando você acha que sabe de 
tudo está bom de morrer. Então a gente tem sempre que pensar que não sabe de 
nada [...].(Regulus) 
 
 
Estudar é adquirir conhecimento... É avançar no processo de aprendizado [...]. 
Quando você estuda, você transpõe limites, porque a ignorância, vamos falar assim, 
a falta de conhecimento, ela é um entrave muito grande para a cultura. Para que 
você cometa menos erros, para que você faça um trabalho melhor e realmente 
esteja mais apto, acima de qualquer tarefa, de qualquer área, hoje se faz necessário 
que você realmente estude. (Mirzan) 
 
 
Bom, estudar é você ter vontade de adquirir mais conhecimentos e de atualizar os 
conhecimentos. Porque assim, a gente está numa área que muita coisa muda, muda 
sempre, constantemente, então  a gente tem que está sempre se atualizando e sempre 
com essa vontade de estar buscando coisas novas. Para mim, estudar é isso. 
(Capella) 
 

 
A educação parece possibilitar a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, 

discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos 

e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio destino; este seria seu papel 

essencial (DELORS, 2004).  

Nas palavras deste autor, um dos principais papéis reservados à educação consiste, 

acima de tudo, em dotar a humanidade da capacidade de dominar o seu próprio 

desenvolvimento. Assim, a educação deve fazer com que cada um tome seu destino nas mãos 

e contribua para o progresso da sociedade em que vive. 

Sobre trabalho e estudo, as colaboradoras também foram indagadas quanto à visão que 

elas têm da relação estudar e trabalhar. Elas afirmaram que é possível trabalhar e estudar 
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concomitantemente, mas que, para isto, o profissional deve possuir força de vontade e 

persistência na busca pelo conhecimento. Algumas colaboradoras afirmaram que é muito 

difícil estudar, no sentido didático do ato, particularmente, em algumas fases da vida, nas 

quais têm que compatibilizar atividades e responsabilidades nas dimensões do público e do 

privado, tais como ser mãe, dona de casa, trabalhar em dois empregos, entre outras. 

 
 
É fundamental, e está um pouco difícil, como no meu caso, que sou dona de casa, 
mãe, mais tem que dar um jeito, porque é necessário. E o mercado de trabalho exige 
cada vez mais do profissional e para isso é necessário estudar. (Sirius) 
 
 
Para mim assim, eu chegar a estudar e trabalhar não dá, porque assim... Eu sou só, 
tenho dois filhos e eu que cuido, levo para o colégio, vou pegar, cuido de casa, tem 
meu trabalho aqui... Então minha vida é essa e não dá para estudar e trabalhar. 
(Alkaid) 
 
 
É difícil estudar e trabalhar. Às vezes a gente tem uma carga horária grande no 
trabalho e às vezes o trabalho não ajuda nessa parte de liberar para fazer um 
mestrado, não liberar para fazer uma especialização [...]. Para você que tem toda 
outra trajetória, tem filho, tem marido, tem casa e às vezes tem até outro emprego, é 
complicado você ter que dividir para os dois, agora assim, quando você consegue 
realmente um tempo que você possa se dedicar, é excelente para você trazer até 
seus conhecimentos de estudo, de aperfeiçoamento para dentro do seu trabalho. 
(Capella) 
 
 
Eu acho que é uma coisa necessária, mas eu acho que com um tempo a gente se 
acomoda; eu acho que o ideal era você sempre estudar, você sempre estar 
atualizada, mas nesse corre, corre, nesse dia-a-dia que você sai de um emprego e 
vai para outro, você tem que tomar conta de casa, tem que tomar conta da família, e 
eu acho que isso está ficando para trás, e à medida que você está ficando mais 
velha, que você vai ficando mais... Eu não sei se o emprego lhe desestimula, eu não 
sei se é esse país que não estimula você a estudar, até porque você não tem retorno 
de nada aquilo que você faz; se você for a um especialista não tem retorno nenhum, 
você não é reconhecido em canto nenhum. Mesmo você trabalhando em um hospital 
universitário. Eu acho que hoje em dia as pessoas trabalham mais para ganhar 
dinheiro mesmo, não que não goste do que faz, mas faz para ganhar dinheiro, eu 
acho que o estudo está ficando em segundo plano. (Antares) 
 
 

Nesta última fala, pode-se ressaltar a posição que um hospital universitário assume 

perante a sociedade, na qual encontra-se inserido. De um modo geral, entende-se que o 

Hospital Universitário é um local onde se concentra a prática das teorias e conhecimentos 

acadêmicos, uma vez que o mesmo é um hospital de ensino e faz parte de um complexo de 

instituições vinculadas a uma universidade federal, no caso a UFRN, de renome em nível 

nacional. Deste modo, a colaboradora coloca sua indignação diante da situação de procurar 
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cada vez mais adquirir conhecimentos por meio de curso e especializações e não ser 

reconhecida profissionalmente. 

É importante destacar o papel de uma instituição de ensino universitário, no tocante 

aos profissionais que aí laboram, pois muitas vezes esses profissionais são reflexos para os 

futuros profissionais formados para a sociedade. Nesta perspectiva, Cunha (2004) afirma que 

os futuros profissionais enfermeiros passarão a ter compromisso com a sociedade em que 

estarão atuando a partir de conhecimentos específicos adquiridos na instituição de ensino. 

Neste contexto, a MEJC contribui para a formação dos futuros trabalhadores da enfermagem, 

pois é campo de estágio e aulas práticas dos cursos da UFRN. 

No sentido de aprofundar a discussão sobre a relação trabalho e estudo, faz-se 

necessário trazer outras perguntas, respondidas pelas colaboradoras, particularmente quando 

questionadas se seria possível estudar e trabalhar. Das colaboradoras, doze responderam que 

sim, que é possível estudar e trabalhar, mas que o profissional que decidir trabalhar e estudar 

deverá se dedicar bastante à sua profissão, e muitas não têm isto como objetivo. Uma 

colaboradora afirmou não ser possível trabalhar e estudar, devido ao momento de vida em que 

se encontra não possibilitar a realização destas duas atividades. De um modo geral, nota-se 

nas falas que elas vêem o trabalho e o estudo somente como duas atividades separadas e que 

têm que ser realizadas em horários diferentes, e não como uma atividade única e 

indissociável, realizadas no próprio momento do trabalho, ou seja, em seu ambiente laboral.  

Desta forma, neste momento da entrevista, e com a abordagem de estudar e trabalhar, 

elas vêem somente a aprendizagem formal, como meio de adquirir conhecimentos, e não 

vêem que há uma forma de aprendizado cotidiano no próprio ambiente de trabalho, através da 

socialização de técnicas, procedimentos e experiências. Nesta perspectiva de trabalhar e 

estudar, elas poderiam estudar de várias maneiras, através de buscas individuais e/ou coletivas 

de sites e de revistas no acervo da instituição, com a estruturação e realização de cursos de 

curto prazo para atualizações, dentre outras formas. Mais adiante, elas irão comentar que a 

consolidação de seus conhecimentos veio com o exercício do trabalho. 

 
 
Sim... Mas você tem que ter muita determinação, e querer fazer porque quando você 
gosta de estudar, então você começa a se empolgar, mas eu fiz minha faculdade 
trabalhando e estudando, claro que tem uma certa dificuldade [...]Então se você só 
trabalhar e não estudar você vai parar no tempo e no espaço, porque tudo muda, 
tudo evolui e você tem que acompanhar a evolução. (Regulus) 
 
 
Com certeza. Uma coisa que me chama muita atenção é em relação ao contexto 
hospitalar, realmente há pouco incentivo tanto pessoal, como da empresa, no caso a 
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UFRN, mas eu acho que já abriu bastante com vários cursos, o departamento 
pessoal está investindo muito nisso. Agora eu acho que os profissionais, no caso os 
técnicos de enfermagem, são muito desmotivados [...](Mirzan) 
 
 
É, com certeza, só é querer, tudo na vida é possível, só é você querer. Tem muita 
gente que estuda e trabalha; é possível sim, mas é isso que eu estou dizendo, o 
estudo está ficando em segunda mão pelo corre-corre, pelas outras prioridades que 
a vida leva. Mas é possível. (Antares) 
 
 
 Assim... Para mim eu acho que não, agora no momento não, daqui há um ano dois 
talvez, eu posso tentar, mas agora não porque eu não vou dar conta, nem vou fazer 
uma coisa bem, trabalhar, nem estudar e nem cuidar da minha casa [....]eu vou 
deixar marido e filho, então para mim não é possível ...eu quero sossego um 
pouquinho. (Alkaid) 
 

 
6.4 EXERCÍCIO DE ENFERMAGEM: DESIGNO DE ESTUDANTE PERMANENTE? 

 

Medeiros e Rocha (2004) afirmam que há uma necessidade de enfrentamento das 

inovações e diversificações tecnológicas adotadas pelo mundo do trabalho globalizado, que, 

por sua vez, determinam um novo modelo de produtividade de bens e serviços, gerando 

mudanças nas relações de trabalho e na organização produtiva. Desta forma, a morbidade da 

população sofre o impacto dessas mudanças e estas, conseqüentemente, determinam 

demandas profissionais, bem como a elaboração de novas propostas assistenciais e 

paradigmáticas técnicas/científicas. 

Assim, na perspectiva de acompanhar as mudanças nos modelos assistenciais como 

um todo, as colaboradoras foram indagadas se elas, como profissionais de enfermagem, 

consideram necessário continuar estudando, ou o que aprenderam na formação profissional 

era suficiente para o desenvolvimento da assistência. Das treze colaboradoras, que 

responderam a esta pergunta, doze afirmaram ser necessário continuar estudando para poder 

desenvolver as atividades de enfermagem, e que apenas os conhecimentos adquiridos na 

formação acadêmica não eram suficientes para toda uma vida profissional. Apenas uma 

colaboradora relatou que, por enquanto, os conhecimentos que ela tem são suficientes para o 

desenvolvimento da assistência que a mesma presta no seu cotidiano de trabalho, e afirmou 

ainda que não considera necessário continuar estudando. 
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Não. Eu acho que se deve continuar estudando, como eu falei, para que esteja 
atualizado. Principalmente na nossa profissão porque cada ano, cada dia vai 
mudando, vai chegando coisas novas e você que não estuda fica para trás, é o que 
tem acontecido muito; quem vai participar de cursos está se atualizando e quem não 
participa fica só do passado, que muitas técnicas nem se usa mais, já mudou muitas 
coisas . (Mimosa) 
 
 
Não. Acho que até você completar a jornada, como no caso se aposentar, você 
precisa, não tem como você estar hoje num mundo globalizado, você ficar parado, 
como eu fiz meu curso em 1978, e eu ficar sem uma reciclagem, sem avançar no 
aprendizado, novas técnicas, porque o mundo está mudando todo dia,, técnicas 
novas estão aparecendo todo dia e precisamos avançar, só é evolução se a gente 
acompanhar essa evolução [...]. Mirzan 
 
 
Não. Todo profissional deve continuar estudando. Não deve parar não. Porque é um 
processo continuado de aprendizado, você está sempre aprendendo, sempre tem 
algo novo, e isso vai reverter na própria qualidade do serviço prestado à 
população, aos pacientes. (Avior) 
 
 
É uma responsabilidade muito grande do profissional, está se atualizando, está 
sabendo o que está acontecendo, para dar assistência melhor ao paciente. É um 
dever nosso como profissional, está sempre se atualizando. Não pode é parar. 
(Sargas) 
 
 
Para mim está bom, para mim é o suficiente, assim se eu fizer mais alguma coisa 
claro que vai somar, mas meu trabalho por enquanto está bem. (Alkaid) 
 
 

Segundo Delors (2004), o desejo de aprender corresponde à garantia de maior 

realização pessoal. Desta forma, a educação, ao longo de toda a vida, é uma construção 

contínua do ser humano, do seu saber e das suas aptidões, satisfazendo a sua capacidade de 

discernir e agir. Ela deve levá-lo a tomar consciência de si próprio e do meio que o envolve e 

a desempenhar o papel social que lhe cabe no mundo do trabalho e na comunidade. 

Pode-se constatar na fala das doze colaboradoras que as mesmas demonstram esse 

desejo de aprender, como realização pessoal de que fala Delors (2004). Porém, a fala da 

colaboradora Alkaid emerge como um discurso divergente, uma nota dissonante, que, embora 

única em sua expressão, provavelmente não está sozinha em sua atitude cotidiana. Há que se 

considerar que muitas vezes, em entrevistas, os colaboradores expressam sentimentos que eles 

consideram como os mais corretos, desejando realizá-los. No entanto, algumas vezes não se 

constituem uma realidade concreta na sua vivência cotidiana, por falta de oportunidades ou 

por escolherem outras prioridades imediatas, deixando que os projetos e sonhos sejam 

relegados a um plano secundário, o que os torna cada vez mais distantes da realidade 

desejada. 
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De qualquer forma, a fala dissonante merece reflexão, não se esgotando neste item, e 

que de uma forma mais ou menos sutil vai se delineando ao longo de todo este estudo. Mas 

aqui é importante ressaltar que isto se constitui um desafio para os processos educativos 

dentro e fora dos espaços de trabalho; como o enigma da esfinge na porta da cidade: “decifra-

me ou te devoro”. 

 

6.5 BUSCA DO CONHECIMENTO 

 

Dentro da necessidade de formação permanente e busca do conhecimento, pode-se 

citar Freire (2003, p.28), quando este autor afirma que “o homem, por ser inacabado, 

incompleto, não sabe de maneira absoluta”. Desta forma, a procura por novas informações, 

geradas a cada dia, deve ser algo presente na vida profissional de qualquer trabalhador, já que 

seus conhecimentos numa determinada área são inesgotáveis, principalmente hoje com a 

transdisciplinaridade. 

Wetzel Junior (2001), falando sobre educação permanente no ambiente de trabalho, 

afirma que o primeiro imperativo que deve preencher a educação permanente é a necessidade 

que se tem de sempre aperfeiçoar a formação profissional, formação esta que leva a 

compreender claramente o que vem a ser uma educação permanente. O homem é um ser em 

constante mudança e mesmo depois de tornar-se adulto deve continuar transformado-se. 

Sendo assim, a educação deve ser permanentemente transferida para acompanhar e propiciar 

essas mudanças; além disso, deve ter como referência básica o nível de desenvolvimento 

técnico e as necessidades correspondentes. 

Resumindo, a educação deve ser permanente porque o homem nunca está 

completamente formado, pois ele é um ser aperfeiçoável e flexível. Desta forma, a educação 

prepara o indivíduo para a vida, deixando-o perfeitamente entrosado no ritmo de mudanças 

(WETZEL JUNIOR, 2001). 

Contemplando a perspectiva da busca do conhecimento como uma necessidade 

humana de realização pessoal e profissional, as colaboradoras foram questionadas sobre algo 

que gostariam de aprender para desenvolver suas atividades. Doze colaboradoras não 

relataram algo específico na área de enfermagem que gostariam ainda de aprender para 

desenvolver suas funções, mas expressaram que gostariam de aprender, de uma maneira geral, 

assuntos não direcionados ao cuidado em si, e que até o presente momento não tiveram a 

oportunidade para realizar, como fazer uma especialização ou um curso sobre algo, até 
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mesmo aprender outras línguas. Uma colaboradora relatou que tudo ela gostaria de aprender, 

dada a dinamicidade em que se encontram os conhecimentos na atualidade. 

Considerando a totalidade das falas, constata-se que as respostas foram convergentes 

em alguns aspectos, de certa forma coerente com o tipo de trabalho, e em outros aspectos com 

algumas divergências significativas, como notas dissonantes emblemáticas da realidade do 

trabalho na área de enfermagem particularmente, e do mundo do trabalho em geral. 

 
 
Não. Porque eu não tenho vontade de ser enfermeira. (Sirius) 
 
 
Eu gostaria de fazer mais um curso de especialização, acho que daria mais 
conhecimento. (Avior) 
 
 
Não. Aqui dentro da maternidade, não, assim no meu setor eu dou conta. (Alkaid) 
 
 
Eu gostaria de aprender mais línguas. Línguas, porque os artigos têm muita coisa 
em inglês, francês, meu inglês ainda é pouco. Eu gostaria de saber mais, 
aprofundar o conhecimento em inglês para poder está lendo os artigos que estão 
aqui [...] internet, base de dados. (Sargas) 
 
 
Tudo. Eu acho que a gente nunca sabe tudo, entendeu? Eu acho que essa besteira 
de dizer; ah! Porque eu tenho 20 anos de profissão!... Eu acho que todo dia as 
coisas mudam, acho que a gente não sabe de nada, o dia-a-dia é quem vai 
ensinando a você, eu acho que não existe ninguém que saiba tudo. Isso não existe, 
acho que você tem que aprender tudo de novo, porque a tecnologia estar aí; as 
coisas estão crescendo, existem mil e uma coisas. Acho que você tem que aprender 
tudo de novo, todos os dias, todo dia é um ensinamento, não existe isso de você 
saber tudo. (Antares) 
 
 

Nas palavras de Delors (2004), o avanço científico e tecnológico e a transformação 

dos processos de produção resultante da busca de uma maior competitividade fazem com que 

os saberes e as competências adquiridos, na formação inicial, tornem-se, rapidamente, 

obsoletos e exijam o desenvolvimento da formação profissional permanente. 

Remetendo-se à realidade das colaboradoras do estudo, há que se considerar que a 

busca constante pelo conhecimento deve tornar-se uma atividade diária e inserida no processo 

de trabalho do profissional da enfermagem. O próprio desenvolvimento do trabalho com 

outros trabalhadores gera oportunidades de troca de conhecimentos no cotidiano de trabalho e 

com isso redimensiona e recria o saber/fazer do trabalhador, com repercussão na melhoria da 

assistência prestada à população. 
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Porém, algumas vezes, as colaboradoras, ao relatarem suas oportunidades ou não de 

aproximações com novos saberes, assinalam algumas experiências de aprendizagem como 

importantes, outros que foram oferecidas mas que não foram possíveis de participação, por 

falta de  prioridade das mesmas, entre outros argumentos possíveis de interpretação, à luz do 

referencial literário e da reflexão deste estudo. 

Estas questões ficam claras quando as colaboradoras foram interrogadas sobre o que 

teriam feito nos últimos 12 meses para melhorar os seus conhecimentos e as suas atividades 

profissionais. A grande maioria referiu realizar atividades, como: leituras, participação em 

cursos e discussão com profissionais de nível superior para adquirir mais conhecimentos. 

Dentre as colaboradoras, uma afirmou que na instituição em estudo ela não participou de 

nenhuma atividade para melhorar seus conhecimentos, mas na outra instituição em que 

trabalha participou de dois cursos de aperfeiçoamento. 

 
 
Nada. Não sei se teve algum treinamento, não posso dizer que foi culpa da 
instituição. Eu é que não tenho tempo, o pouco tempo... Não, mentira minha, estou 
mentindo, teve um curso de capacitação hematológica que o Hospital Walfredo 
Gurgel promoveu e eu fui, e tive um de curativo que eu fui pelo Walfredo. (Antares) 
 
 
Eu fiz treinamento com a enfermeira no banco de leite, eu fiz processo de adaptação 
e com o conhecimento que você tem que ter, que o técnico tem que ter, de pegar 
tudo um pouco, não foi difícil, e eu quis, então as dúvidas que eu vou levantando, 
estou sempre levantando dúvidas, e levando para a gestora, no caso com a 
enfermeira do banco de leite. Todo processo é aprendizado. (Mirzan) 
 
 
Nos últimos 12 meses eu participei de quatro seminários sobre acolhimento, 
humanização do parto, implantação do teste HIV em gestantes e como fazer a 
abordagem antes e depois da realização desse teste e uma capacitação de violência. 
(Adhara) 
 
 
Eu tenho lido. Eu gosto muito de ler. Gosto de ler o código de ética, gosto de tudo 
que passa em minha frente, eu gosto de ler, de estudar, de um modo geral. (Avior) 
 
 
Eu estou fazendo um curso de capacitação em política de humanização, política 
nacional de humanização, estou fazendo um curso de pós-graduação. Basicamente 
isso. (Sargas) 
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Eu fiz curso de atualização no mês de julho, passei uma semana representando o 
RN na FIOCRUZ, porque a rede promove muito isso, tem a preocupação de 
atualizar o profissional, então o último curso que eu fiz, foi em julho, além do curso 
em novembro eu participei de dois eventos, um em Guarulhos e outro em Fortaleza, 
pelo Ministério da Saúde. Em Guarulhos, foi o Congresso Paulista de Banco de 
Leite e em Fortaleza foi a primeira amostra nacional em saúde da criança, em todos 
os dois eu fui por minha conta, porque eu quero mesmo participar, trouxe 
novidades, e ninguém nem sabia, eu fui porque eu liguei para o Ministério . 
(Regulus) 
 
 

Notadamente, as pessoas que exercem um cargo de uma atividade de referência e em 

destaque diante do Ministério da Saúde têm mais oportunidades de investimento cognitivo e 

profissional. Nesta última fala, pode-se ver que a colaboradora tem mais oportunidades de 

qualificação por ocupar um cargo de interrese junto ao Ministério da Saúde, uma vez que ela é 

responsável pelo banco de leite do hospital. Aqui vale destacar alguns aspectos para reflexão, 

importantes do ponto de vista da socialização e democratização do conhecimento, como 

acesso e como direito de cidadania, e do ponto de vista da gestão do trabalho em saúde. Em 

primeiro lugar, há que se considerar que o investimento em formação e desenvolvimento de 

recursos humanos, em qualquer nível da gestão pública, em geral, e no caso em estudo, na 

saúde, deveria haver mecanismos de controle desse investimento, de forma que esse gasto 

pudesse ser utilizado da melhor maneira possível para atingir o maior número de 

profissionais. 

Desta forma, cada profissional que se submetesse a um treinamento ou a cursos de 

qualificação, atualização, entre outros, pudesse repassar as informações para sua equipe de 

origem, funcionando assim como agente multiplicador. Essa estratégia poderia ser viabilizada 

diretamente pelo Ministério da Saúde ou pela gerência local da instituição do profissional 

treinado, com organização de tempo para a realização do treinamento e a respectiva emissão 

de certificado para os participantes. 

A utilização dessas estratégias iria garantir: otimização dos recursos empregados em 

treinamentos e capacitações juntos aos trabalhadores; uma maior valorização de todos os 

profissionais, sem prediletismos, homogeneizando e socializando o conhecimento e as 

práticas, na perspectiva de melhoria da assistência prestada; evitar a centralização de poderes 

e saberes com alguns profissionais, o que também iria contribuir para obstar a quebra de 

continuidade de ações e serviços com a saída de algum profissional. 

A questão do acesso e atualizações dos conhecimentos é uma estratégia importante no 

processo de socialização dos saberes e das práticas para facilitar o aprendizado coletivo. No 

processo de trabalho, porém, nem todos os profissionais, mesmo havendo oportunidades de 
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acesso, participaram como no caso da colaboradora Alkaid. Diferente das demais 

colaboradoras, ela respondeu não ter realizado nenhuma atividade nos últimos 12 meses para 

melhorar seus conhecimentos.  

 
 

Nada, só trabalho no meu setor. Se bem que tem cursos de vez enquanto aqui; minhas 
colegas fazem, mas eu não participei não, porque eu não quis e não porque a 
maternidade não ofereça, é porque é difícil. (Alkaid) 

 
 
Em outro momento, a mesma colaboradora afirma que realmente ela não tem vontade 

de estudar. 

 
Estudar é bom demais, só que eu não estudo. Eu fiz o curso de auxiliar e parei. É 
uma pena que eu não quis estudar e não tenho vontade. (Alkaid) 
 

 
Esta situação, não generalizando, pode ser a de outros profissionais da enfermagem, o 

que deixa preocupações, no que diz respeito à evolução dos conhecimentos em enfermagem e 

seu acompanhamento por parte dos profissionais que estão diariamente ao lado da população 

assistida nos serviços de saúde. Agravando mais ainda este quadro, estão as condições 

oferecidas a estes trabalhadores para que os mesmos desenvolvam a assistência, onde se 

almeja resolutividade, eficácia e eficiência junto à população. Portanto, além da falta de 

interesse de alguns profissionais em adquirir novos conhecimentos, tem-se a precarização das 

condições de trabalho que dificulta ainda mais a qualidade do cuidado de enfermagem 

prestado à população. Esta problemática será mais adiante discutida nas falas das próprias 

colaboradoras. 

 

6.6 SATISFAÇÃO E TRABALHO REALIZADO 

 

A satisfação no trabalho é um tema de notável importância na enfermagem. Sabe-se 

que quando satisfeito e motivado, o profissional tem uma sensação de bem-estar e 

conseqüentemente uma melhor qualidade de vida, produzindo também melhor na sua área de 

atuação. Nesta perspectiva, compreende-se que os fatores negativos e positivos, que 

interferem na motivação e satisfação no trabalho, terão uma grande influência na qualidade da 

assistência de enfermagem (CAMPOS, 2005). 

Em virtude das exigências próprias do tipo de trabalho realizado pela enfermagem, 

Cura (1999) afirma que não é difícil compreender que os profissionais, atuando na função de 
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assistir o paciente, possivelmente terão mais condições técnicas para melhorar a qualidade 

dessa assistência, se estiverem satisfeitos com seu trabalho. 

Segundo Cura (1999), o homem avalia suas experiências no trabalho utilizando a 

bagagem de atitudes, crenças e valores que traz consigo, o que resulta em um estado 

emocional que, se agradável, produz satisfação; se desagradável, leva à insatisfação. 

Ao serem interrogadas sobre a satisfação com a assistência que prestam, oito 

colaboradoras referenciaram as condições de trabalho como empecilho para a promoção de 

uma assistência satisfatória. Assim, o que ficou constatado foi que estas oito colaboradoras 

atribuíram a sua insatisfação ao fato de se sentirem um pouco incômodas com a precarização 

do trabalho: falta de material, número reduzido de profissionais, entre outros. Quatro 

colaboradoras fizeram alusões à qualificação como um investimento educacional, e 

comentaram que o aumento de conhecimentos proporcionaria uma assistência mais efetiva.  

Estas colaboradoras referiram uma autocrítica quanto aos seus conhecimentos e apontaram a 

necessidade de estudar mais para melhorar sua prática, sentindo-se assim mais seguras. 

Porém, o número foi consideravelmente menor em relação às demais colaboradoras que 

referenciaram ser as condições de trabalho o maior empecilho. 

Portanto, a ênfase maior foi na precarização do trabalho, mas que na relação entre suas 

possibilidades/limites de ampliação de conhecimento e a conseqüente melhoria no cuidado 

prestado, revertendo-se em um maior sentimento de autonomia e reconhecimento profissional. 

Essa ênfase na precarização está em consonância com o mundo do trabalho atual e 

particularmente com os estudos realizados por Veras (2003); Fernandes (2005); Macedo 

(2006) e Medeiros et al. (2007), todos sob a orientação da pesquisadora Dra. Soraya Maria de 

Medeiros. Esses estudos mostram a precarização das condições de trabalho nos hospitais 

públicos em Natal/RN, agravada pela instabilidade do vínculo empregatício dos trabalhadores 

em suas várias formas de contrato, as perdas dos direitos trabalhistas, a terceirização, e as 

repercussões dessas condições para a vida e a saúde dos trabalhadores dessas instituições, 

refletindo ainda sobre o impacto na assistência prestada à população. 

 
 
Estou, estou satisfeita. Só não mais devido às condições de trabalho. A empresa 
precisa melhorar muito. Falta muita coisa; medicamentos, material, poucos 
funcionários; e tem horas que fica muito tumultuado, muito sufocante no setor. 
Então quando melhorar isso ficará bem melhor, com certeza. (Sirius) 
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Eu acho que deveria ter, primeiro, mais interesse em estudar, que realmente eu me 
acomodei nessa parte de estudo, e outro, a instituição dar mais condições de 
trabalho. Eu acho que está precisando, que a gente está numa fase muito preta, mas 
diante do que tem... (Antares) 
 
 
Eu acho que... Eu estou. Eu procuro fazer sempre o meu melhor possível na minha 
profissão. Mas para que eu faça sempre o melhor, é preciso que eu me atualize. 
Estou precisando mesmo. E também o setor ele está um pouco a desejar, porque 
está com problemas. (Mimosa) 
 
 
Estou...  Poderia ser melhor, não por mim, mas pelo material que falta, pelas 
pessoas da minha equipe que às vezes faltam, assim faltam em número. (Atria) 
 
 
Eu estou sempre achando que a gente precisa melhorar sempre, sempre tem 
condições de a gente melhorar. Acho que se a gente procurar capacitação, procurar 
conversar com pessoas mais experientes, fazendo leituras mesmo, se atualizando, 
trabalhando a  própria cabeça. (Castor) 
 

 
O aspecto investigado junto às colaboradoras sobre satisfação no trabalho tinha como 

enfoque, no instrumento de pesquisa, a relação entre a vontade de estudar, de ampliar seus 

conhecimentos para melhorar a prática, e o contentamento que as mesmas sentiriam no 

tocante a realização pessoal no trabalho, nesse contexto. 

O reconhecimento profissional e sua autonomia também estão relacionados, fazendo 

interfaces com o sentimento expressado direta ou indiretamente da satisfação ou não no 

trabalho das colaboradoras. 

 

6.7 AQUISIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONHECIMENTOS PARA PRÁTICA 

 

Nas palavras de Collares, Moysés e Geraldi (1999), entre o exercício profissional e a 

formação prévia, constrói-se uma ruptura exatamente porque um é continuidade da outra. Esta 

ruptura não se dá nos saberes e conhecimentos, mas no estatuto do sujeito, que de estudante 

torna-se profissional, carregando para o novo tempo o tempo que passou. Exatamente porque 

a ruptura não é relativa aos saberes e conhecimentos, mas relativa ao estatuto do sujeito, 

perdendo sentido a dicotomia posta pelas expressões "formação inicial" e "educação 

continuada". Em geral se crê que a formação inicial opera com conhecimentos (teoria) e a 

educação continuada retira da experiência profissional saberes (prática), quando efetivamente 

conhecimentos e saberes são concomitantes a ambos os momentos da vida dos sujeitos. 

Assim, não se pode afirmar que teoria e prática andam em sentidos diferentes. 
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Nesse contexto, as colaboradoras foram questionadas sobre como adquiriram os 

conhecimentos para desenvolver a prática da assistência, se no ambiente de trabalho ou na 

formação profissional. A maioria respondeu ter adquirido os conhecimentos que usa para 

desenvolver a prática no próprio ambiente de trabalho, realizando o trabalho em si e trocando 

experiências e conhecimentos com outros colegas de profissão. Por outro lado, quatro 

colaboradoras afirmaram que tanto o ambiente de trabalho como a formação profissional 

propiciaram conhecimentos para o desenvolvimento da prática da assistência.   

Apreende-se das falas destas últimas colaboradoras que a prática não pode vir antes da 

teoria, pois o trabalho de enfermagem deve ser embasado em conhecimentos 

teóricos/científicos. O que acontece, e pode-se ver na reflexão das falas, é que a prática 

propicia a consolidação dos conhecimentos teóricos, levando a uma aprendizagem 

significativa, e, com isso, o desenvolvimento de um trabalho com mais segurança por parte do 

profissional. Desta forma, os trabalhadores com algum tempo de exercício de profissão 

podem dizer que têm experiência no trabalho e segurança no que realizam, e isso quer dizer 

que eles já tiveram a oportunidade de ver na prática o que a teoria afirmava. O que pode 

ocorrer é que os momentos vividos pelo trabalhador na prática da assistência tenham sido 

mais concretos e intensos para gerar a aprendizagem, por se tratar de momentos reais com 

pessoas doentes sendo assistidas por ele. 

 
 
Eu acho que a gente sai da faculdade sem saber absolutamente nada, a gente sai 
com um diploma, dizendo que tem um diploma, mas tudo que eu sei hoje eu devo ao 
ambiente de trabalho. No ensino você tem o conhecimento, mas não sabe; você sai 
zero, sem saber de nada. (Antares) 
 
 
O que eu sei foi o que eu aprendi com os meus colegas,[...] você vai aprendendo à 
medida que você vai chegando no setor e os colegas vão  lhe orientando a forma de 
trabalho, que não é o correto, porque algumas vezes  já tem os vícios. (Mimosa) 
 
 
Eu acho que foi adquirido muito mais no ambiente de trabalho, quando eu estava 
fazendo residência, do que na minha formação profissional. Eu saí da minha 
formação profissional ‘’verde’’, eu não sabia nada, [...] hoje eu também posso dizer 
que eu não sei de nada, mas eu sei fazer alguma coisa. Na época que eu saí da 
faculdade se você colocasse um paciente para eu cuidar, qualquer um que fosse, eu 
não sabia nem por onde começar. (Atria) 
 
 
Eu acho que foi aqui no ambiente de trabalho. Foi no dia-a-dia, mais com as 
enfermeiras aqui. Com as enfermeiras do lado, me ajudando, mostrando as coisas 
que eu não estava fazendo certo. (Alkaid) 
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Toda minha experiência profissional foi aqui dentro da maternidade, toda, inclusive 
assim, a parte também de cursos, de especialização, foi tudo com a maternidade, 
tudo aqui. (Capella) 
 
 

Falando sobre a aquisição de conhecimentos, Wetzel Junior (2001) diz que, 

conhecendo a história da enfermagem, sabe-se que antes de Florence, a mesma existia 

somente através de conhecimentos repassados de forma empírica, o que atendia precariamente 

às necessidades da época. Com o passar dos tempos, a enfermagem foi aperfeiçoando-se e 

buscando novos rumos, os quais necessitam de um conhecimento científico para seu exercício 

atualizado. Desta forma, a necessidade social de qualificar a prática de enfermagem através do 

conhecimento científico requer a construção de um processo educativo formal, configurando a 

profissão e estruturando as necessidades de cuidar, acompanhando a evolução dos tempos.  

Nesta perspectiva, vale a pena ressaltar as falas das colaboradoras que afirmaram ter 

adquirido os conhecimentos, hoje utilizados na prática, no ambiente de trabalho e na formação 

profissional.  

 
 
Em ambos os casos, porque a teoria não pode prescindir da prática. Nem a prática 
pode prescindir da teoria. As duas caminham de mãos dadas. (Avior) 
 
 
Nos dois. Porque no curso, quando a gente está estudando, a gente vê mais a parte 
teórica; quando a gente vai trabalhar, a gente consegue aplicar aquilo que a gente 
já sabe, e de aprender aquilo que a gente não foi capaz, vai entrar em contato com 
outros profissionais. (Castor) 
 
 

Desta forma, estas colaboradoras admitem que teoria e prática se completam e são 

indissociáveis, não existindo uma sem a outra no processo de trabalho de enfermagem.  

 

6.8 OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÃO 

 

 No processo de trabalho em saúde tem-se enfatizado que as instituições devem 

constituir-se em espaços de produção de bens e serviços para os nela envolvidos, e ao mesmo 

tempo configurar espaços de valorização do potencial inventivo dos sujeitos que trabalham 

nestes serviços, englobando gestores, trabalhadores e usuários (BRASIL, 2006). 

No contexto da história da organização dos trabalhadores no movimento por mudanças 

nos ambientes de trabalho, tem-se confirmado que a prática acima comentada é possível e 

obtém sucesso. É uma estratégia que se materializa no esforço coletivo, a partir da 
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compreensão do mundo do trabalho, e como o mesmo pode tornar-se tanto um espaço de 

criação e de promoção de saúde para todos os envolvidos, quanto um espaço de esgotamento, 

riscos e sofrimento (BRASIL, 2006). 

De acordo com Silva (2004), o trabalho, enquanto ato consciente e indispensável de 

ações refletidas, demanda do homem elaborações mentais, planejamento, previsões, revisão 

de metas e modificação de percursos, exercícios intelectuais que obrigatoriamente carecem de 

todo conhecimento já produzido pela humanidade e este de novas sistematizações, outras 

análises, outras ações. Desta forma, dialeticamente o conhecimento vai sendo tecido e a 

história dos homens reconstruída. 

Neste momento, é importante caracterizar o que vem a ser capacitação, 

aperfeiçoamento, desenvolvimento e qualificação para a UFRN. 

O termo capacitação é compreendido como sendo o “processo permanente e 

deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais”. Esse 

processo inclui ações de Aperfeiçoamento, Desenvolvimento e de Qualificação (UFRN, 

2006a). 

Dessa maneira, define-se como Aperfeiçoamento o processo baseado em experiência 

ou em ações de ensino/aprendizagem não-formal, através do qual o ocupante da carreira 

aprofunda, completa ou conduz sua formação profissional inicial, atualiza seus conhecimentos 

e se torna apto a lidar com as inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas 

relacionadas diretamente às atividades que exerce(UFRN, 2006a). 

O conceito de Desenvolvimento refere-se ao crescimento do servidor enquanto sujeito 

no processo de trabalho e na carreira, através da participação no planejamento, avaliação 

institucional e de desempenho e da capacitação necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais (UFRN, 2006a). 

Já a Qualificação é o processo baseado na experiência ou em ações de 

ensino/aprendizagem, por meio da educação formal, através do qual o ocupante da carreira 

adquire conhecimentos e habilidades que excedem às requeridas para as atividades em que 

está em exercício, tendo em vista o planejamento institucional e o seu desenvolvimento na 

carreira (UFRN, 2006a). 

Sobre as oportunidades de capacitação e qualificação oferecidas pela instituição em 

estudo, seis colaboradoras relataram que não estão satisfeitas com as oportunidades de 

capacitação e treinamento que a instituição oferece. Todavia, elas afirmam que estes 

momentos de oportunidade de aprendizado, mesmo que não freqüentemente, ocorrem. Sete 
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colaboradoras afirmam isto, porém duas delas admitem que não podem participar.  Elas ainda 

colocam que, algumas vezes, ficam sabendo das oportunidades de capacitação e qualificação, 

mas outras não conseguem tais informações, por não terem acesso ou até mesmo por não 

lerem editais e convocações ou conversarem com alguém sobre isto. 

 
 
Nas quintas-feiras tem uma aula que é para os residentes, mas para enfermagem, 
que eu seja informada não. Em relação à UFRN, fora do âmbito da MEJC, se tem, 
eu estou desatualizada. Eu não sei. (Antares) 
 
 
 Nesses três anos eu não tive nenhum curso, nem treinamento não. Pode ser que 
ainda venha a ter, mas até agora não. (Sirius) 
 
 
Tem os cursos, tem os memorandos mostrando a matéria, para você participar 
desses cursos. Mas não tenho tempo, casei, tenho marido, filhos. (Canopus) 
 
 
Oferece. Tem cursos de capacitação periódicos, como está tendo um agora um de 
atenção a pacientes de UTI, Unidade Intensiva, na área de pediatria também. 
Sempre freqüento esses cursos. (Castor) 
 
 
Aqui é muito difícil. Eu pelo menos eu nunca vi, se os outros enfermeiros disseram 
que viram, que bom, mas eu nunca vi, faz três anos que eu estou aqui e nunca tive, 
por exemplo, qualificação para enfermeiros em cuidados na UTI Neo, não tem. Tive 
um curso de cuidados com prematuros e reanimação neonatal, mais foi pago, então 
assim é muito restrito. Inclusive foram as médicas de lá que ofereceram este curso, 
mais foi pago. (Atria) 
 
 
Oferece, de vez enquanto tem, só que eu não me interesso, eu que não vou buscar, 
mais sempre tem. (Alkaid) 
 
 

Uma colaborada relatou que o departamento de recursos humanos oferece outros 

cursos e treinamentos para crescimento profissional que não são da área de enfermagem, mas 

que ajudam ao aperfeiçoamento do trabalhador como um todo. É o caso de cursos de idiomas, 

informática, de relacionamento pessoal, dentre outros. 

 
 

Sim. O “recursos humanos” semestralmente ele nos manda um encarte com cursos 
que são oferecidos pelo RH, cursos desde cursos de informática, na área técnica, 
gerenciamento, inglês, fiz curso de inglês instrumental pelo DDRH. [...] a 
instituição lhe libera, lhe dar oportunidade, isso já é grande coisa, aqui a 
instituição, a chefia imediata, a chefia geral a direção lhe libera. (Sargas) 
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O investimento nos profissionais é uma forma apropriada de garantir uma assistência 

com resolutividade e eficácia. Este investimento pode ocorrer de diversas formas, uma delas é 

através da promoção de uma educação voltada para o cotidiano de trabalho, na qual 

possibilitaria resgatar o potencial do trabalhador da saúde.  

De acordo com Tronchin, Melleiro e Takahashi (2005), a implementação de ações e 

programas visando garantir a qualidade é uma necessidade na busca pela eficiência, e uma 

obrigação do ponto de vista ético e moral para com os usuários e trabalhadores. Todo serviço 

de saúde, que assuma a missão essencial de assistir o ser humano, deve preocupar-se com a 

melhoria constante do atendimento, almejando atingir uma relação harmônica entre as áreas 

administrativa, tecnológica, econômica, assistencial, de ensino e de pesquisa. 

No estudo de Medeiros et al. (2007), a partir de seu referencial, tem-se que a 

informação e o treinamento dos trabalhadores são componentes importantes das medidas 

preventivas relativas ao ambiente de trabalho. Assim, educação e informação presentes nos 

processos e ambientes de trabalho irão implicar em mudanças de comportamento dos 

trabalhadores, posto que, às vezes, as concepções e as práticas desses atores sociais são 

culturalmente arraigadas com valores de senso comum e/ou concepções equivocadas. 

 

6.9 TROCA DE INFORMAÇÕES E TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS 

 

No que diz respeito à existência no cotidiano de trabalho, de alguma forma, de troca de 

informações, transmissão de conhecimentos e qualificações envolvendo os trabalhadores das 

diversas formas de vínculo empregatício, as colaboradoras descreveram que, de modo 

informal, ocorre a discussão sobre algo que gera dúvidas para promover a assistência. Os 

estagiários são orientados no próprio ambiente de trabalho por qualquer profissional da 

enfermagem, que esteja disposto a ensiná-lo, a desenvolver as atividades prescritas. 

 
 

A problematização e intercâmbio de saberes e experiências a partir do próprio 
trabalho emergem como fontes de percepção e interpretação da vida no trabalho, 
vislumbrando os momentos de criação, construção e aprendizagem no coletivo, e 
também analisando os aspectos geradores de sofrimento, desgaste e adoecimento. 
(BRASIL, 2006, p. 12). 

 
 
Dentro da abordagem da transmissão de conhecimentos no local de trabalho, observa-

se que este se constitui em espaço de socialização de conhecimentos e de garantia de 
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oportunidades de crescimento profissional, principalmente para aqueles trabalhadores que 

estão abertos e sensíveis às mudanças e à aquisição de novos saberes. 

Na situação de hoje, pode-se entender que o profissional de Enfermagem precisa estar 

permanentemente em processo de crescimento pessoal e profissional, a fim de assegurar a 

valorização almejada e a assistência preconizada (BACKES, 2003). 

Assim sendo, pode-se aprofundar melhor esta discussão a partir das falas das 

colaboradoras, quando abordadas sobre a transmissão de conhecimentos entre os profissionais 

de diferentes vínculos. Elas expressaram uma realidade característica dos hospitais públicos 

de Natal/RN. 

 
 
A gente sempre troca as novidades. No ambiente de trabalho sim. (Antares) 
 
 
Geralmente quando um participa de um curso. O que tem de novidade ele vai 
passar para outra pessoa do setor, porque se empolga, gosta de mostrar as 
novidades, as coisas melhores que estão acontecendo, então elas passam as 
informações. (Mimosa) 
 
 
No meu setor existe porque as meninas têm duvidas, e eu tiro quando eu posso, 
quando eu não posso pesquiso, e trago a resposta no outro dia. Agora realmente 
não estar tendo aquilo que era para ter, que a gente sonha em ter todo mês uma 
reunião que se discuta um assunto, [..]E em relação a essa troca de informação às 
vezes acontece, mas eu não vejo muito não, eu vejo mais elas irem à enfermeira 
para perguntar. (Atria) 
 
 
Existe sim. Sempre têm dúvidas [...] dúvidas que eu tenho, eu faço perguntas às 
enfermeiras, eu gosto sempre de está aprendendo, quando elas perguntam para 
mim, o que eu não sei eu pergunto para enfermeira, a gente sempre faz essa troca 
de informação. (Avior) 
 
 
Isso, a gente precisa melhorar muito, porque acontece que o profissional, vai fazer 
o curso, e quando chega, ele não repassa, isso é uma realidade. É tanto que no ano 
passado, tivemos o propósito, em cada reunião, quem tinha feito um curso nos 
últimos meses repassava nessa reunião, nós até mantivemos, mas ultimamente, a 
gente tinha dado uma relaxada nisso, a grande maioria das vezes, o profissional sai 
e não repõe, não repassa o curso para outros colegas. (Sargas) 
 
 
Esse aprendizado do cotidiano, trocar informações, é muito pouco, eu não sei se 
essa experiência que eu  observo  também ocorre  com o nível superior, com as 
enfermeiras, mas em relação aos técnicos realmente é muito pouco. (Mirzan) 
 
 

É importante ressaltar a fala da colaboradora Sirius, a seguir. A mesma afirma que a 

troca de conhecimentos existe e que por isso a MEJC é uma instituição de ensino. Nota-se que 
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o ensino/aprendizagem está presente no cotidiano dos processos de trabalho da enfermagem 

desta instituição, uma vez que os acadêmicos e estagiários fazem parte do contexto de atuação 

da enfermagem neste serviço. 

Os hospitais de ensino, pela sua natureza e atuação, assumem um papel estratégico e 

relevante para o desenvolvimento das pesquisas necessárias para o aprimoramento do SUS e a 

melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004b). 

 
 
Existe. Para isso é que aqui é uma escola. Quando está bastante sufocado como 
ontem, não tem condições; mas quando está um dia calmo entram os alunos, 
estagiários, vêm com a professora, ela fica fora e a gente vai mostrando, ensinando. 
(Sirius) 
 
 

Vale destacar que, no momento atual, o Brasil vem implementando uma política 

nacional de educação permanente em saúde. Esta política é resultado de anos de análise e 

propostas de aproximação entre o órgão formador e os serviços. 

Nota-se que cresce a importância de as práticas educativas configurarem dispositivos 

para a análise da experiência local; da organização de ações em rede e em cadeia; das 

possibilidades de integração entre formação, desenvolvimento docente, modificações na 

gestão e nas práticas de atenção à saúde, fortalecimento da participação popular e valorização 

dos saberes locais (CECCIM, 2005). Tudo isto leva ao crescimento institucional como um 

todo, pois se valoriza a imagem dos serviços de saúde e dos profissionais que dele fazem 

parte, e preserva-se o grande objetivo de manter, recuperar e promover a saúde dos indivíduos 

aos quais se direciona a assistência. 

Neste contexto, é grande a missão do hospital de ensino, no que diz respeito aos seus 

trabalhadores, uma vez que estes são modelo para os futuros profissionais que ingressarão no 

mercado de trabalho para cuidar da saúde da população. Dentro da política de educação 

permanente do Ministério da Saúde, os hospitais de ensino têm relevante papel e constituem-

se em instituições de referência para as ações de promoção da educação e capacitação dos 

trabalhadores.  

 

6.10 QUALIFICAÇÃO, ASSISTÊNCIA PRESTADA E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O processo de trabalho da enfermagem está voltado para as ações do cuidar, no que se 

refere ao atendimento das necessidades de saúde dos cidadãos, nas diferentes fases do ciclo 

vital e comprometido com a proteção e a promoção da vida (MARTINI, 2004). 
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Os novos modos de produzir o cuidado humano procuram responder às necessidades 

da sociedade, construindo um humanismo que não dissocie o sentido e o saber do cuidado, 

que compartilhe saberes, entendendo que, em uma realidade complexa, só a diversidade pode 

fornecer respostas capazes de dar conta dos problemas enfrentados na área da saúde 

(MARTINI, 2004). 

Assim, o que se almeja são profissionais comprometidos com os princípios do SUS, 

que reconheçam e respeitem a integralidade na assistência à saúde. 

Dentro da perspectiva de resolutividade da assistência e de sua melhoria, pode-se 

definir que o trabalho é aquele prescrito para ser executado pelos diferentes profissionais, mas 

também e, principalmente, o que efetivamente se realiza nas situações concretas de trabalho. 

Inclui, desta forma, o esforço que se despende no cotidiano profissional, para o trabalhador 

dar conta dos acordos e pactos realizados com o gestor e com os companheiros de trabalho, 

em função das necessidades da população (BRASIL, 2006). 

Neste contexto, as colaboradoras foram questionadas se após as qualificações 

oferecidas nota-se mudança na assistência prestada; as mesmas informaram que as 

oportunidades de qualificação sem dúvida ajudam na prestação de uma assistência melhor, 

porém, muito do que se aprende não é colocado em prática, devido às dificuldades, 

principalmente no âmbito das condições materiais e físicas. 

 
 
Com certeza. A assistência tende a melhorar até porque você tem mais segurança 
naquilo que você faz, mas você tem muitas mudanças que a parte médica não aceita 
e a instituição não tem o produto. (Antares) 
 
 
Nota-se porque a partir do momento que você começa a ter informações novas, você 
tem prazer em trabalhar com elas, melhorando o máximo possível o seu trabalho. 
Às vezes fica um pouco a desejar, pelas condições físicas do setor, mas no possível a 
gente procura sempre o melhor. (Mimosa) 
 
 
Melhora. Assim, mas cai no esquecimento muito rápido, e você tem que está sempre 
lá, incentivando as  pessoas. (Regulus) 
 

 
O meu depoimento não é muito bom nessa área não. Eu observo que não melhora 
muito o aspecto, pelo menos no universo que eu tive oportunidade de observar no 
meu setor de trabalho. Claro que a resistência à mudança é muito grande, um fato 
crucial é o tempo de serviço que esse profissional está, tipo assim, 16 anos, 20 anos, 
30 anos, para gerar uma mudança, para ele fazer um curso e passar a praticar o 
que aprendeu pedagógica e teoricamente, é difícil e eu vejo pouca mudança nesse 
aspecto. (Mirzan) 
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Tenta-se, mas é isso que eu disse, a falta do entusiasmo atrapalha muito... A gente 
quer realizar, mas muitas vezes as condições que a instituição oferece não deixam 
que a gente caminhe de acordo que a gente quer. (Adhara) 
 
 

Pelas falas das colaboradoras, nota-se que a informação e o conhecimento oferecidos 

aos trabalhadores são capazes de gerar mudanças benéficas no local de trabalho, e, desta 

forma, alcançar objetivos propostos na realização do trabalho. A aquisição de saberes, por 

meio do trabalho, transforma-o e pode levar a mudanças de uma dada situação de saúde. 

 
 

Enfatizamos que o saber não é neutro. O conhecimento não é mediação e, sim, 
produtor de realidade. O conhecimento não está entre um sujeito que aprende e um 
mundo a ser descoberto. Não. O conhecimento produz sujeitos e mundos. 
Potencializados, os trabalhadores, na sua interlocução com gestores/gerentes e 
usuários, desmancham as categorias “apto” ou “inapto”, “competente” ou 
“incompetente”, e a divisão técnica e social do trabalho em suas especialidades. Esse 
movimento aponta para afirmação de saúde e potencialização da vida. (BRASIL, 
2006, p. 13). 
 
 

A prática de ações intencionais é capaz de modificar a teoria, que, modificada, altera a 

prática de forma consciente sucessivamente. Pode-se constatar que este processo de 

apropriação do conhecimento é responsável pela revelação da essência do trabalho (SILVA, 

2004). 

Indagadas se a qualificação trazia alguma forma de valorização profissional, as 

colaboradoras relataram que a valorização que ocorre é mais pessoal, pois não existe 

incentivo profissional e financeiro. Existe o reconhecimento dos colegas de profissão e da 

própria população, quando assistida com resolutividade. 

 
 
Traz, cada vez que a gente aprende, valoriza nossa vida profissional, com certeza. 
Não só como profissional, mas em ajudar ao outro, ao paciente, ao ser humano em 
si. (Sirius) 
 

 
Não, eu acho que eu sou a mesma. É isso que eu acho, a instituição não tem nem 
conhecimento que eu fiz algum curso, eles não dão valor. Não tem a valorização 
profissional. Tem a valorização pessoal. Eu digo que esse país não estimula 
ninguém a fazer nada, financeiramente falando, porque você abandona a família, 
você abandona filho, você abandona pai, você passa horas estudando, tem que 
trabalhar porque a instituição não lhe libera para isso, e financeiramente não 
compensa, porque você não tem retorno financeiro algum, se aumentar, aumenta 
2% , 5% do seu salário. Eu acho que esse é o problema, faltam estímulos.     
(Antares) 
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Com certeza, esse estímulo da qualificação é primordial, agora uma coisa que me 
chama atenção é que nem sempre você observa que quando ele faz esse curso, ou se 
qualifica, ele traz isso para prática, e é esse o objetivo, você qualificar para fazer 
uma assistência melhor, com qualidade, tirar os entraves, e avançar no 
conhecimento, para atingir o nosso instrumento de trabalho, no caso o ser humano, 
então eu observo que isto não ocorre muito.  (Mirzan) 
 
 

As colaboradoras Sargas e Minosa trazem à tona a obrigação que o plano de carreira, 

cargos e salários tem em dar incentivo ao aperfeiçoamento profissional do trabalhador. Já a 

colaboradora Capella diz que se a instituição promove o crescimento profissional dos 

trabalhadores é porque ela está preocupada em valorizar sua força de trabalho em todos os 

níveis. 

 
 
Sim, sim. Tanto que existem alguns cursos que são realizados, dependendo da carga 
horária, ela conta até para promoção, para aumento de salário principalmente para 
os funcionários da UFRN, para os bolsistas não porque eles não têm vínculo com a 
instituição. Mas para os funcionários sim. (Sargas) 
 
 
Quanto mais você estuda , mais você conhece e melhor trabalha. Valoriza-se, se 
sente até mais importante, porque você está com novos conhecimentos, e o prazer 
que você sente de passar aqueles conhecimentos para aquelas pessoas que não 
tiveram oportunidade de fazer aquele curso. E a parte econômica é assim, 
dependendo da quantidade de horas que o curso seja para que ela tenha a 
promoção, aumente um pouco o seu salário.   (Mimosa) 
 
 
Se você está tendo uma oportunidade de adquirir mais um conhecimento, é com 
certeza porque a instituição está lhe valorizando, agora assim, a maternidade, em 
si, ela não faz tantas capacitações, assim não tem uma coisa direcionada para 
enfermagem. (Capella) 
 

 
Com certeza. Hoje com uma implantação de cargos e salários da universidade 
quem não quer de jeito nenhum, que a gente fala que alguns profissionais não 
querem ser capacitados, a gente hoje tem quase que uma obrigação de buscar, 
mesmo aquelas pessoas que não tenham essa necessidade ou acham que não têm, de 
buscar essa capacitação. Por que hoje a gente só eleva o nível através da 
universidade, se você tiver a capacitação, especialização, mestrado etc. Porque tem 
que buscar de alguma forma. (Adhara) 
 
 
 

È importante, ainda, ressaltar a fala de Atria, pois ela traz uma discussão sobre o que 

seria investir no trabalhador, levando em consideração o crescimento pessoal que a educação 

pode trazer. Nesta fala, a colaboradora alerta para o compromisso do ser trabalhador com seu 

trabalho em si, principalmente por este trabalho envolver a dimensão do cuidar de outras 

vidas. A realização, desta forma, pode ser alcançada no trabalho, desde que o trabalhador 
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consiga realizar aquilo a que se propõe, satisfazendo-se com o que faz no seu dia-a-dia, ou 

seja, o trabalho. 
Eu acho que não existe o ser humano separado do profissional. Eu acho que é tudo 
junto, quando um cresce o outro cresce junto, e na minha profissão não existiria se 
não houvesse doentes, então eu existo por causa deles, então se eu não consigo 
ajudá–los não vai ter missão para mim, minha missão acaba. Então se a 
qualificação melhorar você como profissional, melhora como ser humano e melhora 
a vida do paciente com certeza, não tenho nem dúvida. (Atria) 
 
 

O processo de trabalho na enfermagem tem como função peculiar prestar assistência 

ao indivíduo sadio ou doente, família ou comunidade, no desempenho de atividades para 

promover, manter ou recuperar a saúde (ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

De um modo geral, é pertinente ressaltar o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, em seu capítulo I, art. 2º, que diz ser direito dos profissionais de enfermagem 

“aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua 

prática profissional”. E ainda seu art. 14, neste mesmo capítulo, diz ser de responsabilidade 

destes profissionais este aprimoramento, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão.  

 

6.11 A PALAVRA DAS COORDENADORAS DO SERVIÇO 

 

As coordenadoras de setor, formadoras de opinião e exercício de poder dentro da 

instituição, foram entrevistadas no que diz respeito à política de treinamentos e qualificações 

para os colaboradores. Os portadores de cargos de chefia de uma instituição são responsáveis 

por articular diferentes processos de trabalho e promover condições de realização de uma 

assistência dentro dos objetivos do serviço. Os ocupantes destes cargos possuem 

conhecimentos sobre todo o funcionamento do serviço assim como todas as dificuldades 

existentes para a realização do mesmo. Desta forma, eles sabem o que deve ser realizado para 

a melhoria do serviço como um todo, principalmente no que diz respeito aos seus 

subordinados e às condições de trabalho a que os mesmos estão sujeitos. 

A melhoria da qualidade da assistência requer um investimento nos profissionais, que 

na área da saúde são insubstituíveis, e uma das formas de cuidar desses profissionais é 

oferecendo-lhes uma educação voltada para a reflexão sobre o que está acontecendo no 

serviço, o que precisa ser transformado, e seu papel neste contexto. 
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Considerando toda a discussão que permeia o processo de trabalho em saúde, pode-se 

rematar que a educação presente no ambiente de trabalho leva à qualificação dos 

trabalhadores que fazem este processo acontecer. 

A UFRN possui um programa de aperfeiçoamento e desenvolvimento voltado para os 

servidores. Este programa é constituído por um elenco de cursos de curta duração, 

treinamentos, oficinas, seminários e outros tipos de eventos, destinados à capacitação e 

desenvolvimento profissional ou pessoal dos servidores, através de uma ação conjunta do 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos com as demais unidades e órgãos 

da Instituição.  

A programação anual apóia-se em indicadores fornecidos através das técnicas de 

Diagnóstico de Necessidades de Treinamento, intervenções emergentes, além de outras 

informações oriundas do processo de avaliação da instituição e seus indicadores. Desta forma, 

como a instituição em estudo é alcançada por esta política, já que faz parte do complexo 

hospitalar universitário da UFRN, pode-se deduzir, pelas falas estudadas, que esta política 

ainda não conseguiu abranger um número significativo de servidores administrativos da 

MEJC. 

Assim, questionadas sobre a existência de alguma política de qualificação para o 

profissional da enfermagem, e como era desenvolvida tal política, as coordenadoras relataram 

que não existe de forma sistematizada um programa de capacitação e treinamentos na 

instituição em estudo, no caso a MEJC, mas que a PRH/UFRN oferece algumas capacitações, 

porém não atingem todos os trabalhadores do serviço. 

 
 

Uma política de qualificação existe talvez não tão sistematizada, mas existe. Essa 
qualificação depende muito do profissional que queria se qualificar. Então quando 
vem oferecendo vaga para especialização, tem um percentual liberado para fazer. O 
enfermeiro, ele está aberto para fazer especialização ou mesmo mestrado, depende 
da oferta e da procura. O RH da maternidade dá o treinamento. O pessoal que 
entra para o estágio voluntário também passa por um treinamento, uma espécie de 
seleção, depois vem a parte prática no setor, depende de cada funcionário querer e 
se interessar. É até um pré-requisito para plano de cargo e salário, e é mais um 
motivo para o funcionário se interessar e se valorizar. Sobre os treinamentos, existe 
a parte da maternidade, mas a maioria vem do recursos humanos do campus da 
UFRN. [...] o próprio RH do campus, ele já oferece, é feito um levantamento antes 
em todos os hospitais da universidade e normalmente eles pedem em que área vocês 
estão pretendendo ter treinamento, então a gente faz essa programação e 
encaminha para lá, eles juntam para fazer pelo complexo. Agora mesmo estava 
havendo inscrição para UTI, só que não completou o número de vagas, então teve 
que ser adiado. O RH daqui o responsável, o psicólogo [...], ele já convocou alguns, 
só que não saiu ainda não. Ele (o psicólogo) colocou, e ele mesmo faz na área da 
psicologia. Um dos maiores entraves é em relação ao numero de pessoal a ser 
liberado naquele horário. (Polaris)  
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Nota-se, nesta fala, que existem realmente profissionais que não se interessam em 

participar de oportunidades de qualificação, como foi encontrado nas falas de algumas 

colaboradoras. Esta situação não está condizente com o mercado de trabalho atual, pois a 

exigência contemporânea é que cada vez mais o profissional se capacite, e passe a atender 

cada vez melhor seus clientes através da eficácia de um serviço oferecido. 

 Nesta perspectiva, pode-se relacionar o fato de o trabalhador não querer seu 

aperfeiçoamento diante de sua situação no mercado de trabalho. Os trabalhadores 

entrevistados, neste estudo, possuem, como já falado, um vínculo estável de emprego, e isso o 

afasta da competição do mercado de trabalho atual, onde vence quem estiver melhor 

capacitado. Desta forma, ele garante seu emprego desenvolvendo seu trabalho sem se 

preocupar com sua ascensão no trabalho e seu currículo.  

Neste contexto, cabe ressaltar a preocupação da UFRN com a qualidade de seus 

servidores, quando elaborou o PCCTAE, atendendo às diretrizes definidas pelo Ministério da 

Educação, respondendo às políticas de pessoal estabelecidas por sua PRH. Desta forma, a 

PRH assumiu a função quanto ao gerenciamento e implementação deste plano, no âmbito das 

unidades da UFRN, oferecendo as condições necessárias à sua institucionalização e à 

execução dos Programas nele propostos. Este plano aumentou as possibilidades de 

desenvolvimento profissional dos servidores integrantes do plano, e, por conseguinte, a sua 

inclusão no desenvolvimento organizacional (UFRN, 2006a). 

Ainda falando sobre a política de qualificação para as enfermeiras, a colaboradora 

Altair diz: 

 
 
A qualificação que todo mundo tem que ter é a graduação, que é incentivado a 
gente fazer a pós-graduação, que a gente tem a qualificação de banco de leite, de 
parto humanizado, controle de infecção, então a política que existe é de incentivar o 
profissional de nível superior a fazer as suas qualificações, e a gente sempre é 
liberado para participar de treinamentos, cursos básicos, especializações; em cada 
especialidade o profissional vai fazer o seu treinamento, nunca a gente foi proibido 
de participar de qualificação.(Altair) 
 
 

Sobre a liberação para participação em treinamentos e capacitação, o RJU, que 

disciplina os servidores da UFRN, em seu capítulo IV, seção I, parágrafo 81, inciso V, institui 

“a licença para capacitação, conforme dispuser o regulamento; participação em programa de 

treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento”. Assim, é direito do 
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servidor ter essa liberação, necessária ao seu desenvolvimento, conforme regulamento 

instituído para o treinamento ou capacitação. 

Questionada sobre quem na MEJC era responsável pela capacitação dos trabalhadores 

de enfermagem, a colaboradora Altair respondeu o seguinte: 

 
 
Quem é responsável pela política de capacitar o pessoal da enfermagem é a 
enfermeira do setor. Existe o gerenciamento do banco de leite, então o 
gerenciamento do banco de leite vai capacitar o pessoal em aleitamento materno, 
aí, eu sou a enfermeira do controle de infecção hospitalar, então eu vou capacitar 
em relação ao controle de infecção hospitalar. O setor de recursos humanos do 
hospital faz assim um treinamento, mas não um treinamento específico de 
enfermagem, mas um negócio assim mais abrangente. É a nível de relação humana. 
É, fez um curso só, mas é um negócio assim que, esse ano ainda não houve. Tem o 
psicólogo do recursos humanos que já faz dois anos já que fez um treinamento com 
todo o pessoal de nível superior, mas não foi assim uma qualificação com a gente, 
não foi não. Acho que foi uma chance assim, a parte organizacional, as metas de 
cada profissional, apresentando para todos os profissionais, entendeu? As metas 
que o meu setor tinha, eu apresentei. (Altair) 
 
 

Indagadas sobre a existência de uma avaliação da política, ou do que é desenvolvido 

na instituição para qualificar seus profissionais, as colaboradoras relataram que não existe 

uma forma sistematizada de avaliar os conhecimentos adquiridos e sua consolidação na 

prática; na realidade, existe a preocupação com a repercussão da qualificação na assistência 

prestada, mas isto não está bem implementado na instituição. 

 
 
Não. Bem burocraticamente não. (Polaris) 
 
 

A UFRN considera em seu PCCTAE que o estabelecimento de uma política de 

recursos humanos sistêmica e dinâmica, que oriente o desenvolvimento dos servidores, 

baseia-se também em uma política de investimento e na permanente análise do trabalho e de 

suas formas de organização no interior da instituição. Avaliação e acompanhamento são, 

então, elementos integrantes primordiais da política de recursos humanos, e devem ser 

desenvolvidos de forma integrada por toda a instituição. É por meio da avaliação de 

desempenho, articulada à análise das tarefas e à revisão das rotinas, que as necessidades de 

educação e atualização dos conhecimentos, em todas as modalidades, serão identificadas, 

permitindo a realização dos objetivos institucionais. Deste modo, a política de avaliação é 

fator de transformação das práticas cotidianas, com base nas formas de organização do 

trabalho (UFRN, 2006a). Este objetivo, como se pode remeter da fala da colaboradora, ainda 

não foi alcançado na instituição em estudo. 

  



 74

Então foi questionado se existia alguma preocupação desta qualificação na assistência, 

mesmo não tendo formalmente a avaliação do que foi aprendido nos treinamentos, como 

também se existia avaliação da melhoria da assistência ou não depois das qualificações. 

 
 

Existe. A preocupação existe, até porque quando ela não existe, como é que eu digo 
a você, quando não existe porque é cobrada, até pelo que vem acontecendo, é feita 
uma avaliação com o todo, então vou dar um exemplo: está sempre acontecendo um 
problema, hoje aconteceu de esquecer os sinais vitais, amanhã esqueceu de olhar se 
a medicação não foi dada. Então é checado isso, de o certo acontecer, e verificado 
isso. A gente tem um grande problema aqui; O setor de recursos humanos é 
deficiente. E nós temos um bom número de profissionais que cobre como bolsista, o 
máximo de tempo que ele passa conosco são dois anos. Então o que se sente que a 
gente não sai do canto, é isso, então a gente tem um grande número de técnico de 
enfermagem, de auxiliar que são bolsistas, aqueles que estão melhores, são os que 
estão saindo, então a gente está sempre começando, a gente nunca sai desse ponto, 
pensa que vai avançar, a gente não avança. (Polaris) 
 

 
Estudando as mudanças organizacionais em um hospital, Medeiros et al. (2007) 

afirmam que a falta de material e a questão quantitativa da força de trabalho são antigas como 

reinvidicações e objetos de tentativa de implementação de propostas de mudanças. 

A colaboradora afirma que o quantitativo de força de trabalho não é suficiente para se 

tentar investir em qualidade da assistência a partir do trabalhador. 

Com relação à avaliação do plano de capacitação, instituído pela PRH, a mesma se 

propõe a avaliá-lo anualmente e a adotar, dentre outros parâmetros, o plano como elemento 

obrigatório de avaliação anual da gestão. A partir dos relatórios anuais das unidades, no caso a 

MEJC é uma delas, identificará os resultados obtidos em relação às diretrizes, ações e metas 

previstas neste plano, com vistas à adoção de medidas corretivas para o Planejamento 

Institucional (UFRN, 2006a). 

Desta forma, nota-se que há por parte de uma instância maior, como é a PRH, a 

preocupação em avaliar as instituições. Como este plano é relativamente novo, espera-se que 

na instituição em estudo a avaliação, aqui discutida, venha ocorrer de forma sistematizada 

futuramente. 

A colaboradora Polaris foi indagada se em relação às pessoas que participam de 

capacitação, existe alguma diferenciação delas no plano de cargos vigente. 

 
 
 

Não, vai passar a ter agora. Com esse plano de cargo que vai começar a funcionar 
[...] se os cursos de qualificação atenderem à carga horária exigida no plano, e 
tiver tudo dentro dos critérios, a gente vai passar a dar entrada nesses títulos e 
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então a gente recebe um salário diferenciado, e, a partir daí, agora, é que a gente 
vai receber. (Polaris)  

 
 
Na Lei Nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, capítulo III, Art. 5, que dispõe dos 

conceitos usados nos planos de carreira, cargos e salários, considera-se para todos os efeitos 

os seguintes conceitos: 

        I - Plano de carreira: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o 

desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada 

carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade;  

        II – Nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados 

a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades 

específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de 

suas atribuições; 

        III - Padrão de vencimento: posição do servidor na escala de vencimento da 

carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação; 

        IV - Cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que são cometidas a um servidor; 

        V - Nível de capacitação: posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões 

de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do 

cargo ocupado, realizada após o ingresso; 

        VI - Ambiente organizacional: área específica de atuação do servidor, integrada 

por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e 

que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. 

Neste contexto, a colaboradora Polaris apresenta uma vantagem, em nível financeiro, 

que a capacitação pode trazer aos profissionais que assim procurem realizar especializações, 

cursos e capacitações para melhoria da qualidade de seu trabalho. É uma forma de incentivar 

o trabalhador a permanecer estudando e crescendo no âmbito pessoal e profissional. 

Questionada se a MEJC possui formas de investimento no profissional de 

enfermagem, Polaris respondeu: 

 
 
 
 
Não, da parte da maternidade não. O que se facilita é se teve algum que ele queira 
fazer, a gente libera para ele ir. Assim, se tiver condições a gente libera  para ele ir. 
Aqui não é só uma maternidade, faz parte da universidade como um todo, então não 
há investimento direto, mas se a pessoa chegar aqui e disser que está precisando ser 
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liberada para participar de alguma coisa, a gente vê se tem condições e a gente 
libera . (Polaris) 
 
 

Percebe-se nesta fala que o investimento no profissional lotado na MEJC ocorre por 

parte da PRH da UFRN, e não pela própria instituição de saúde. Apreende-se ainda da fala 

que isto pode não atingir muitos profissionais, pois o sistema espera que os mesmos procurem 

por tal serviço de capacitação e busquem ser liberados para participar. 

Neste contexto, a colaboradora foi questionada se, caso o profissional deseje ir a um 

congresso, existiria algum incentivo financeiro por parte da universidade para apoiá-lo em 

suas despesas. 

 
 

Tem uns que conseguem, porque existe uma cota de diárias para os profissionais, 
então quando vão três pessoas, ele não pode dar para as três, ele dá para duas 
pessoas, e essas duas dividem para as três esse valor e complementam o restante.  
(Polaris) 
 
 

Sobre a mudança de comportamento alcançada com o acesso às informações, a 

colaboradora Altair remete que o investimento educacional junto ao trabalhador deve ser 

diário, pois o que se adquire hoje como conhecimento pode não gerar uma mudança de 

comportamento, mas quem sabe se em outro momento aquele conhecimento pode realmente 

ser transformado em aprendizado. 

 
 
A CCIH ensina aos auxiliares de enfermagem os cuidados que tem que ter com os 
perfurocortantes, mas sempre encontramos erros, um exemplo, quando a gente vai 
ver encontra uma seringa lá no canto errado. A gente sabe que a educação é uma 
educação continuada, e se a educação não for aquela educação no dia-a-dia, toda 
hora, toda hora, repetitiva, a gente quando vai ver alguém está fazendo alguma 
coisa errada. Então o nosso trabalho é educação em serviço, por isso que a gente 
fica toda hora vigilante, para corrigir alguém que está querendo persistir no erro. A 
pessoa sabe que está errada, mas às vezes faz, e a gente sempre está educando as 
pessoas de um modo geral para fazer o correto. (Altair) 
 
 

Considerando, dentre outros fatores, a qualificação profissional dos servidores 

técnicos/administrativos, como elemento de promoção da qualidade acadêmica, a UFRN criou 

o Programa de Qualificação e Educação Profissional (PQEP) para esses servidores. Este 

programa é de caráter permanente e indutor de desenvolvimento institucional da UFRN, 

através da qualificação profissional dos seus servidores técnicos/administrativos nas 

modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional (UFRN, 

2006b). 
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Desta forma, o objetivo geral do programa é promover sistematicamente a qualificação 

dos servidores técnicos/administrativos da UFRN, considerando-a como elemento 

motivacional para a progressão na carreira, aperfeiçoamento pessoal e como fator de 

desenvolvimento institucional (UFRN, 2006b). 

 Percebe-se, então, que a UFRN já tem planejado e visto a necessidade de 

investimento educacional nos seus trabalhadores. Todavia, remete-se das falas de algumas 

colaboradoras que esta realidade ainda não é vivida por elas. Esta situação pode ser devido ao 

curto período de tempo entre a formulação desta política e a realização desta pesquisa. 

Vale destacar, neste contexto, as palavras da UFRN em seu PCCTAE: 

 
 
Para que uma instituição se aperfeiçoe é necessário investir no contingente humano 
através de uma política de gestão que privilegie o encontro dos interesses 
institucionais com os anseios pessoais dos seus servidores. O programa surge então 
para atender a necessidade de profissionalização da gestão e dos processos de 
trabalho na UFRN e também como forma de permitir aos servidores o crescimento 
na carreira e o desenvolvimento pessoal. Espera-se, com isso, uma instituição mais 
ágil, dinâmica, com profissionais envolvidos e atuantes, cientes que seus esforços 
trazem frutos pessoais e, sobretudo, promovem o cumprimento da missão da UFRN 
perante o estado do Rio Grande do Norte (UFRN, 2006). 
 
 

Discutindo sobre o contingente de trabalhadores na instituição, em estudo, e sua 

repercussão na qualidade da assistência de enfermagem, a colaboradora Altair diz: 

 
 
A quantidade de funcionários da universidade não é a quantidade exata que a gente 
precisa para ter um bom funcionamento do serviço com qualidade. A gente fica 
cobrindo essas vagas com o pessoal que é bolsista, que é o pessoal que passa com 
contrato temporário, fica no máximo até 2 anos. Eu tenho certeza de que o 
funcionário que é permanente da instituição, que não é temporário, com certeza ele 
tem a qualidade totalmente diferente de um que só passa 2 anos. O que acontece 
com um profissional que só passa 2 anos, a gente ensinou, preparou, ele cai fora, já 
vai beneficiar outra instituição que ele vai trabalhar, numa instituição talvez até 
privativa. A gente está sempre trabalhando com pessoas temporárias, e com certeza 
se todos fossem funcionários da universidade, permanente, o serviço seria bem 
melhor. Em termos de qualidade. (Altair) 
 
 

Nesta fala, Altair coloca uma situação problemática do serviço público. Trata-se da 

precarização do vínculo de trabalho de uma parcela significativa dos trabalhadores da saúde, 

as quais prestam serviço por um tempo determinado. Este tema e suas implicações estão 

sendo bastante discutidos no cenário atual do mundo do trabalho. 
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Assim, questionada se a qualificação oferecida aos seus profissionais trazia alguma 

forma de valorização profissional, a colaboradora Altair afirmou que toda qualificação traz 

valorização. 

 
 
Todo mundo eu acho que tem interesse em aprender, se sente valorizado sim, mas 
nós sabemos que tem pessoas que são acomodadas. De um modo geral, quem tem 
interesse de aprender se sente valorizado. (Altair) 
 
 

Desta forma, apreende-se da fala de Altair – o que também foi observado na fala das 

demais colaboradoras – que a educação é uma das formas de investimento na força de 

trabalho e que gera a valorização da pessoa que exerce este trabalho, dentro de um conjunto 

de benefícios que podem ser oferecidos no mundo do trabalho ao trabalhador. 
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“Não há evidência de insanidade maior do que fazer a mesma coisa, todos os dias, do mesmo 
jeito, e esperar resultados diferentes”.   

        Albert Einstein 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir educação inserida no ambiente de trabalho foi a proposta deste estudo. Esta 

temática é bastante complexa, pois envolve muitos interesses, desde a melhoria da assistência 

à população, até o retorno financeiro ao trabalhador que alcançou certo nível de capacitação, 

ainda abrangendo uma infinidade de áreas de conhecimentos que estudam e pesquisam esta 

relação. 

 Esta pesquisa procurou analisar as possibilidades e desafios da educação constituir-se 

parte integrante do processo de trabalho da enfermagem, em um hospital de ensino.  

Viver trabalhando e estudando é o grande desafio enfrentado hoje pela maioria dos 

trabalhadores no mundo do trabalho. A exigência de bons profissionais, aliada a concorrência 

no mercado, tem levado a muitas discussões sobre qual o perfil do profissional que se precisa. 

 Os serviços de saúde não estão fora da realidade de mercado nem tão pouco alheios à 

exigência de seus clientes, que se mostram verdadeiros cidadãos ao exigir um serviço de 

saúde que possibilite resolutividade, eficiência e eficácia, e que os atenda integralmente. 

Desta forma, neste estudo, as possibilidades de a educação fazer parte do processo de 

trabalho de enfermagem são muitas e os desafios encontrados também. Dentre as 

possibilidades, observou-se: 

• a consciência que os trabalhadores têm de que devem estudar para melhorar seu 

trabalho e promover crescimento pessoal e profissional; 

• a sensibilidade que foi notada junto aos gestores, coordenadores e programas do 

Departamento de recursos humanos, no tocante a estarem dispostos a promover o 

aperfeiçoamento do trabalhador e a ver nisso uma possibilidade de melhoria do serviço 

prestado à população; 

• a necessidade que existe em estar permanentemente melhorando os serviços de saúde 

e a preocupação com o investimento no trabalhador. 

 

Dentre os desafios pode-se citar: 

• as adversidades que as condições materiais, físicas e de dimensionamento de 

trabalhadores trazem ao processo de trabalho de enfermagem; 

• a noção que alguns trabalhadores podem ter, não querendo adquirir mais nenhum 

conhecimento, pensando que diante da maneira em que se encontra o serviço eles não têm o 

potencial para tentar melhorar aquela realidade; 
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• o desejo de guardar para si conhecimentos, para que outros colegas de profissão não 

tenham aquela dada aprendizagem e assim mantenha o status diante de situações em que só 

um profissional tem o conhecimento. 

Neste contexto, é importante ressaltar a fala de Adhara, no tocante às possibilidades e 

aos desafios de a educação fazer parte do processo de trabalho de enfermagem: 

 
 
Se você trabalhar num canto, você tem que estar sempre atualizada para que seu 
conhecimento seja incluso no seu dia-a-dia. Tanto você como sua equipe, você tem 
que fazer uma abordagem de alguma forma para que a sua equipe, juntamente com 
seus colegas do setor, a gente tem que estar sempre encaminhando trabalho, ensino 
e pesquisa, pois funciona a nível educacional a maternidade. Isso que eu falo é o 
que seria ideal, mas aqui a gente tem uma grande deficiência relacionada a isso, 
por falta de cooperação de todo mundo, então isto dificulta um pouco. (Adhara) 

 
 

Esta pesquisa proporcionou um momento para que os profissionais colaboradores do 

estudo repensassem a necessidade de estudar e vissem que com isto eles poderiam melhorar a 

assistência oferecida à população. Por outro lado, junto aos coordenadores, pôde-se também 

proporcionar este momento de reflexão, que os poderia ajudar a ver que a promoção da 

educação no ambiente de trabalho deve ocorrer permanentemente. 

Desta forma, as duas grandes afirmativas que esta pesquisa pode ressaltar é que a 

educação no ambiente de trabalho constitui uma das formas de valorização do trabalhador e 

que ela tem um grande potencial para promover a melhoria da assistência de enfermagem. 

A aprendizagem no trabalho sugere que os processos de educação dos trabalhadores da 

saúde tenham como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 

gestão setorial e do controle social em saúde. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a 

aprendizagem no ambiente de trabalho gera resolutividade na assistência, pois, durante os 

momentos de apropriação de conhecimentos, os mesmos são relacionados com o que ocorre 

no dia-a-dia de trabalho, ou seja, no próprio processo de trabalho cotidiano.  Com isto, busca-

se a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, sendo 

estruturada através da problematização do processo de trabalho. 

Assim, corroboramos Delors (2004) quando afirma que “o mundo do trabalho 

constitui, igualmente, um espaço privilegiado de educação”. 

Contextualizando o cenário em que foi desenvolvida esta pesquisa, ou seja, um 

hospital universitário e de ensino, pode-se dizer que uma instituição de ensino de grande 

porte, direcionada à assistência de alta complexidade, teoricamente, deve ter uma política de 

recursos humanos condizente com suas características.  
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Portanto, os resultados desta pesquisa mostram a necessidade de mudanças no cenário 

atual em que se encontram os trabalhadores de enfermagem da instituição em estudo. Estas 

mudanças podem ser alcançadas através de uma política de investimento no trabalhador, que 

permita também o alcance de novos conhecimentos e os levem a uma aprendizagem 

significativa para eles e para a população assistida, refletindo na qualidade da assistência 

prestada. 

Assim, após este estudo, pode-se levantar algumas necessidades, tais como: 

• Melhoria das condições de trabalho, físicas e materiais da instituição estudada, na 

perspectiva de garantir uma assistência de qualidade e maior satisfação dos trabalhadores; 

• Ampliação e garantia, de forma programada, de acesso aos cursos e treinamentos 

oferecidos pela UFRN a todos os trabalhadores da instituição em estudo; 

•  Investimento financeiro para custear pesquisas e participação em eventos dos 

trabalhadores interessados; 

• Reformulação do dimensionamento do número de profissionais de enfermagem com 

vínculo efetivo, diminuindo o uso da mão-de-obra de bolsistas e possibilitando o emprego 

efetivo de muitos profissionais por meio de concurso público. 

• Incentivo à instituição a construir formas de promover a educação voltada à 

assistência no próprio ambiente de trabalho, pois ela conhece a fundo todos os problemas 

existentes e saberia direcionar o que realmente deve ser mudado através da educação no 

processo de trabalho. 

A partir das idéias e dos fatos discutidos, ao longo desta pesquisa, por meio de todo o 

referencial literário, pode-se dizer que o homem se constrói através do trabalho e que este é 

uma ação disciplinada e exigente da educabilidade do conhecimento, e que a educação é a 

base fundamental para a construção da cultura, da cidadania e da história humana. Neste 

sentido, o que torna estes fatos e idéias preponderantes neste momento de reflexão é a 

necessidade de retomá-los como objeto de análise e de esperança na superação das crises 

produzidas pelo acúmulo do conhecimento e das riquezas dele advindas. 

É pertinente ainda citar afirmação do relatório mundial da saúde/2006, onde diz que os 

serviços de atenção à saúde são baseados fundamentalmente no capital humano. Estes 

profissionais personificam os valores essenciais do sistema: curam e atendem às pessoas, 

aliviam a dor e o sofrimento, contribuem para a prevenção de doenças e diminuem os riscos. 

Eles são o elo humano entre o conhecimento e a ação sanitária (OPAS, 2006). 
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As colaboradoras desta pesquisa foram identificadas por nomes de estrelas, pois assim 

entendemos que, num mundo dos serviços de saúde, elas são o principal instrumento de 

trabalho que levam à modificação do estado de saúde de uma pessoa, e que elas dificilmente 

poderão ser substituídas por máquinas ou equipamentos neste tipo de serviço que prestam. 

Assim, igualmente às estrelas, elas iluminam a vida de muitas pessoas, que do trabalho 

profissional delas necessitam. 
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“Eu fui sempre uma pessoa muito curiosa. Tinha vontade de entender os fenômenos que me 
cercavam, de saber o porquê. Achava bonitas as pessoas que sabiam dar respostas”. 
          

Izabel dos Santos 
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“A mente que se abre a uma nova idéia; jamais retorna ao seu tamanho original”.  
 

Albert Einstein 
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Instrumento orientador da pesquisa 

 
Entrevista nº _____     Data ____/____/_____ 

Horário de Início: ___: ____  Término: ____ : ____ 

Local da entrevista: ______________ 

Identificação do entrevistado: 

Nome (fantasia): __________________________  

Idade 

Escolaridade 

Profissão 

Tempo de trabalho na instituição. 

Tipo de vínculo empregatício na instituição. 

Escala de trabalho na instituição. 

Número de empregos. 

Questões 

Categoria I -Apropriação de conhecimentos 

1) Fale um pouco sobre seu cotidiano de trabalho. 

2)Para você o que significa estudar?  

3) Como você vê a relação entre estudar e trabalhar? Fale um pouco sobre isto. 

4)Você acha que é possível trabalhar e estudar? Fale um pouco sobre isto. (Necessidade de 

continuar estudando ou não, leitura e informações). 

5) Como profissional de enfermagem, você considera necessário continuar estudando, ou o 

que você aprendeu na sua formação profissional é suficiente? Por quê? 

6) Existe algo que gostaria de aprender para desenvolver suas atividades? Por que ainda não 

aprendeu? 
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7) O que você fez nos últimos 12 meses para melhorar seus conhecimentos e suas atividades 

profissionais? (cursos, leituras, pesquisas, participação ou não nas atividades educacionais da 

instituição que trabalha). 

8) Como é desenvolvido o trabalho e a transmissão de conhecimentos entre os trabalhadores 

com as diversas formas de vínculos com a instituição? 

Categoria II- Satisfação no trabalho: investigação sobre as alusões à qualificação como  

investimento educacional. 

1) Você está satisfeito com a assistência que presta? Se não, como acha que poderia 

melhorar?  

2) Os conhecimentos que você tem para desenvolver sua prática foram adquiridos no 

ambiente de trabalho ou na sua formação profissional? Fale um pouco sobre isto. (formas de 

aquisição de conhecimentos, leituras, informações, convívio com trabalhadores com outras 

formas de vínculo e conhecimentos, entre outras). 

Caso as respostas anteriores não tenham contemplado as especificidades da instituição, 

fazer a seguinte pergunta: 

1) A instituição que você trabalha oferece alguma oportunidade de qualificação? Fale um 

pouco sobre isto? (qualificação, valorização, incentivos, ressonância da qualificação na 

assistência prestada). 

Categoria III- Sobre a instituição (perguntas destinadas aos coordenadores dos 

serviços): 

1) Existe alguma política de qualificação do profissional da enfermagem? Como ela é 

desenvolvida? Quem é responsável por esta política? (papel do setor de recursos humanos; 

quem planeja, decide? Quem executa é quem avalia? Esta avaliação contempla a contribuição 

da qualificação para a assistência prestada? Se a instituição dispõe de outros setores que 

atuam junto ao trabalhador, qual é este setor e quais suas atividades). 
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2)Como é desenvolvido o trabalho e a transmissão de conhecimentos entre os trabalhadores 

com as diversas formas de vínculos com a instituição? 
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“Conhecimento não se transfere, se constrói”.   
          

Paulo Freire 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 1 - Termo de consentimento Livre e esclarecido 
 

Anexo 2 – Termo de autorização da Instituição 
 

Anexo 3 – Termo de consentimento da Instituição 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
      PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

          
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Caro (a) profissional da Enfermagem, 

Com o intuito de realizar a pesquisa intitulada “A educação no processo de trabalho da 
Enfermagem: o caso do hospital de ensino”, solicitamos o seu consentimento para participar 
voluntariamente do projeto desta pesquisa, que tem como objetivo geral analisar as possibilidades 
e desafios de a educação constituir-se parte integrante do processo de trabalho da enfermagem, 
em um hospital de ensino. 

Esse projeto justifica-se pela necessidade de conhecer como a educação pode se tornar parte 
integrante do processo de trabalho da Enfermagem. 
 A coleta das informações será por meio de uma entrevista, o que será necessário, com 
prévia autorização, o uso de um gravador, sendo importante para captar todas as informações de 
forma precisa, que serão transcritas e se necessário mostradas ao profissional de Enfermagem, 
para conferência. 

Todos os procedimentos de coleta de dados durante a sua participação no projeto 
oferecerá pequenos desconfortos, riscos ou danos à sua saúde, e caso possa ocorrer, será de 
inteira responsabilidade da pesquisadora. 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos, havendo o 
compromisso por parte da pesquisadora em manter sigilo e anonimato de sua participação.  

Ressaltamos ainda que poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem que lhe 
seja imputada penalidades ou prejuízos e mesmo não havendo necessidade de ressarcimento, a 
pesquisadora se responsabiliza por possíveis custos solicitados por você, desde que fique 
comprovada legalmente sua necessidade.  

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Soraya Maria de Medeiros, professora titular do 
Departamento de Enfermagem. Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que envolvam a 
pesquisa, procurar o CEP-UFRN. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e caso 
aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  
 Atenciosamente, 

Natal RN,____/____ de 2007. 
 
 

Eu, ___________________________________________, aceito participar da 
pesquisa “A educação no processo de trabalho da Enfermagem: o caso do hospital de ensino”. 

 
  Assinatura do informante   Assinatura do pesquisador 

 
 

Natal RN,____/____ de 2007. 
 

 
Soraya Maria de Medeiros (Coordenadora da Pesquisa)     Comitê de ética em pesquisa - UFRN  

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, 
Natal/RN BR 101 
Cep. 59.072-970. Fone: 32153135 
e-mail: www.etica.ufrn.br 
 

Rua: Prof. Emídio Cardoso, Bloco E, Apto 104    
Capim Macio - Natal-RN   
CEP: 59078-420 
Fone: (84)32071625 
e-mail: sorayamaria@digi.com.br 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
 

Ao Sr. Dr. Kleber de Melo Morais  
Diretor da Maternidade Januário Cicco 
 
Prezado Diretor, 
 
Venho solicitar a Vossa Senhoria permissão para coletar informações com o objetivo 

de realizar um Trabalho de Pesquisa intitulado: “A educação no processo de trabalho da 
Enfermagem: o caso do hospital de ensino”. O estudo tem como objetivo geral analisar as 
possibilidades e desafios de a educação constituir-se parte integrante do processo de 
trabalho da enfermagem, em um hospital de ensino. 

A coleta de dados será realizada mediante entrevista com os profissionais de 
enfermagem lotados no Hospital Universitário Onofre Lopes, que desejem participar da 
pesquisa, e que tenham mais de cinco anos de trabalho na instituição. 

Para o registro das informações fornecidas pelos colaboradores da pesquisa, pedirei a 
permissão para gravar em fitas magnéticas, das quais resguardarei o sigilo e anonimato e 
uso de um caderno de notas para anotações pessoais do pesquisador. 

Concluída a pesquisa, proponho-me a disponibilizar uma cópia desta com a finalidade 
de contribuir para o estudo da educação no processo de trabalho da enfermagem. 

 
 
 

                                               Natal, 20 de junho de 2006. 
 

 

                            
______________________________ 
Prof. Dra. Soraya Maria de Medeiros 

            Orientadora da pesquisa 
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