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Posso, tudo posso naquele que me fortalece 

Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir 

Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos 

Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e ali estar 

 

Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim 

Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor 

Do que ficou, vou me lembrar 

E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou 

Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar 

Vou persistir, continuar a esperar e crer 

E mesmo quando a visão se turva e o coração só chora 

Mas na alma, há certeza da vitória 

 

Posso, tudo posso naquele que me fortalece 

Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir 
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Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor 
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E realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou 

Em meu lugar estar na espera de um novo que vai chegar 

Vou persistir, continuar a esperar e crer... 

Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem 

Vou cantando minha história, profetizando 

Que eu posso, tudo posso... em Jesus 
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RESUMO 

 

 

Estudo descritivo com abordagem qualitativa objetivou compreender a 

repercussão da articulação ensino/serviço entre a Faculdade de 

enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(FAEN/UERN) e os serviços de saúde da cidade de Mossoró/RN na 

aprendizagem dos discentes. Para tanto, buscou-se resgatar e reelaborar as 

trajetórias vivenciadas pelos discentes concluintes do ano de 2009 do curso 

de graduação em enfermagem. Foi utilizado como instrumento norteador 

questionário com perguntas abertas e fechadas para subsidiar a coleta. A 

análise dos dados foi realizada à luz dos preceitos propostos por Bardin. A 

pesquisa revelou uma visível necessidade da construção de vínculos com o 

envolvimento dos discentes nos serviços e dos profissionais inseridos na 

academia, de modo que o conhecimento possa ser construído coletivamente 

e as dificuldades serem amenizadas.  

 

 

Palavras chaves: Enfermagem; Articulação ensino/serviço; Discentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

It is a descriptive study with a qualitative approach aimed at understanding the 

impact of the teaching / service between the Nursing College of University of Rio 

Grande do Norte (FAEN / UERN) and health services in the city of Mossoró / RN on 

student’s learning process. Hence, it was inquired to rescue and over-

elaborate the trajectories experienced by students who were graduating in 

the year of 2009 the Nursing graduation course. It was used, as guidance 

tool a questionary with both open and objective questions to support the data 

collection. The data analysis was accomplished based on the precepts 

proposed by Bardin. The research revealed a clear need of bond 

establishments with the involvement of the students on services as well as 

professionals inserted on Academy, in a way that knowledge can be built 

collectively and the difficulties can be eased. 

  

 
Keywords: Nursing; Teaching/Service Articulation; Students 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O ensino de enfermagem sofreu profundas e sucessivas transformações 

no decorrer de sua história, passando do empirismo ao saber científico a partir 

do Século XIX quando Florence Nightingale institui uma prática voltada para o 

conhecimento científico. 

 No Brasil, o ensino de enfermagem foi oficialmente instituído no ano de 

1890, com a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, na 

cidade do Rio de janeiro, no Hospício Nacional de Alienados. A escola era 

dirigida por profissionais médicos com a finalidade de preparar pessoal para o 

trabalho com os doentes mentais (GERMANO 1985). 

 Posteriormente, esta instituição foi denominada de Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto e considerada a primeira escola de enfermagem do 

Brasil. Segundo Germano (1985, p.33) essa primeira escola “inspirou-se na 

Escola de Salpetière, na França, embora a direção por enfermeira somente 

tenha ocorrido com mais de 50 anos de sua existência, precisamente em 

1943”.  

Por volta de 1901 foi criado um curso de enfermagem em São Paulo, no 

Hospital Evangélico (hoje Hospital Samaritano), sob orientação de enfermeiras 

inglesas, com o objetivo precípuo de preparar pessoal dessa instituição para o 

atendimento de estrangeiros, residentes no Brasil (TEIXEIRA et al, 2006; 

GERMANO, 1985). 

Por volta de 1916, na cidade do Rio de Janeiro, outro curso foi criado na 

área de enfermagem na Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha com 

o propósito de preparar socorristas voluntárias para o atendimento em situação 

de emergência (Ibid., 1985). 

 

Esses cursos foram criados para atender as necessidades 
emergenciais de cada momento histórico, sem, contudo atender aos 
padrões da enfermagem moderna, semelhante aos que Florence 
Nightingale já havia estabelecido em Londres em 1860 (TEIXEIRA et 
al, 2006, p.10). 
 

 



16 

 

 Na década de 20 predominava o modelo econômico agrário-exportador 

cafeeiro, época em que o Estado enfrentava graves problemas na saúde 

pública com o avanço de epidemias que assolavam o país, que 

consequentemente interferiram na área econômica o que de certa forma 

“forçou” o Estado a dar respostas imediatas e assim foi criado o Departamento 

Nacional de Saúde Pública (DNSP) e posteriormente, em 1923, a Escola de 

Enfermeiras desse mesmo departamento com objetivo de preparar enfermeiras 

no teórico e prático de enfermagem (Ibid., 2006). 

 O ensino embasado na perspectiva do teórico/prático da enfermagem 

desde o início do século XX pode ser considerado como a primeira iniciativa 

para se atingir a qualidade da assistência tão discutida nos meios acadêmicos 

e profissionais dos serviços de saúde. 

 Posteriormente, a Escola de Enfermeiras deu origem à atual Escola de 

Enfermagem Ana Néri, na cidade do Rio de Janeiro, que seguiu o modelo 

nightingaliano e a caracterizou como a primeira escola de enfermagem 

moderna no país. 

Essa escola estava sob o comando de enfermeiras nas funções 

docentes e administrativas. Seu currículo destacava principalmente as 

disciplinas de cunho preventivo. 

No início do século XX começa a emergir o ensino sistematizado da 

enfermagem com o propósito de formar profissionais que contribuíssem para 

garantir o saneamento dos portos, em virtude do agravamento do quadro de 

saúde pública no Brasil que refletia nas relações comerciais. (ITO; 

TAKAHASHI, 2005). 

 

O currículo de enfermagem implantado em 1923 ficou inalterado até 
1949, ano em que sofreu a primeira reformulação e passou a ser 
regulado pela Lei n° 775/49 de 06 de agosto de 1949 do Governo 
Federal que dispões sobre o ensino de enfermagem no país, 
regulamentado pelo Decreto n° 27426/49 que contribui efetivamente 
para a evolução da enfermagem. (Ibid. apud OGUISSO, 2005, p. 
410) 

  

 

A década de 40 foi marcada pelo fortalecimento do processo de 

industrialização que necessitava de uma força de trabalho qualificada e em 
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plenas condições de saúde para atender as novas demandas impostas pela 

modernização. 

 Dessa forma, a Lei 775/49, regulamentado pelo Decreto nº 27426/49, 

propôs a existência do ensino de enfermagem em todo centro universitário e 

definiu um ensino voltado para a área hospitalar, centrado no modelo clínico, 

para atender ao mercado de trabalho em evolução (TEIXEIRA et al., 2006). 

 

Essa mesma Lei fixou requisitos mínimos equivalentes ao ensino de 
enfermagem, tais como: exigência do ensino médio completo dos 
candidatos, existência de um currículo uniforme, estipulando a 
duração do curso em quatro anos. Manteve os princípios de que o 
diretor da escola de enfermagem deveria ser enfermeiro e que as 
disciplinas específicas de enfermagem deveriam ser ministradas por 
enfermeiros (ITO; TAKAHASHI apud OGUISSO, 2005). 

  

  

Em 1962, o Conselho Federal de Educação (CFE) através do parecer 

n°271/62, fixou o currículo mínimo do curso de enfermagem em três anos, 

enfatizando o ensino das ciências físicas e biológicas, cristalizando visão do 

homem como ser biológico sem levar em consideração o aspecto social da 

saúde. Desta forma, o ensino centralizou-se no atendimento ao doente 

hospitalizado predominando o caráter curativo (TEIXEIRA et al., 2006). 

 Emerge no cenário nacional a Reforma Universitária por força da Lei 

5.540/68 que fixa as normas de organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com o ensino médio, num contexto de insatisfação 

gerado por profissionais com a implantação do novo currículo aliado a luta 

estudantil por maior oportunidade de acesso às Universidades, mais verbas 

para a educação e melhor qualidade do ensino (Ibid., 2006). 

 O ensino de enfermagem passou a seguir as determinações da Reforma 

Universitária que priorizava principalmente a reestruturação de um novo 

currículo mínimo. A reformulação proposta pelos profissionais de enfermagem 

foi enviada ao CFE através da Associação Brasileira de Enfermagem, a qual foi 

transformada no parecer nº 163/72, aprovada pela resolução nº 4 de 25 de 

fevereiro de 1972 pelo CFE (Ibid., 2006). 

 Na década de 60 ocorrem mudanças na área econômica com o 

chamado “milagre brasileiro”. Com o desenvolvimento industrial no país, 

emerge no seio da população insatisfações que geraram discussões nos 
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diversos espaços coletivos, inclusive no setor saúde, impulsionando 

movimentos de caráter político e social. 

Dentre eles destacamos a Conferência de Alma Ata em 1978 e 

posteriormente a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, a promulgação 

da Constituição Brasileira em 1988, a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080/90, legítima 

expressão de um processo de luta pelos direitos sociais por diversos 

segmentos da sociedade. 

 Nesse processo destaca-se a atuação da Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn) junto aos profissionais sejam docentes, dos serviços de 

saúde e estudantes, desencadeando debates em nível nacional e regional 

sobre o Perfil e Competências do Enfermeiro e a Proposta de Currículos 

Mínimos de Enfermagem que objetivava um projeto educacional para a 

enfermagem brasileira (Ibid., 2006).  

 O resultado dessa mobilização foi o surgimento de um novo currículo 

para os cursos de graduação em enfermagem conforme Parecer nº 314/94 do 

CFE, homologado pela Portaria nº 1.721 do Ministério da Educação em 

15/12/1994, com atuação nas áreas de assistência, gerência, ensino e 

pesquisa, tendo como pressuposto a educação como possibilidade de 

transformação, com formação de enfermeiro crítico e reflexivo sobre a sua 

prática profissional e o compromisso com a sociedade (ITO; TAKAHASHI, 

2005; TEIXEIRA et al., 2006). 

 Os profissionais de enfermagem ainda não se sentiram totalmente 

contemplados com a proposta do novo currículo devido às insatisfações 

geradas pela categoria, manifestadas nos diversos eventos científicos da área, 

com destaque para os Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem (SENADEns), a partir de 1994, ano de sua criação. 

 

Á ausência das disciplinas da área de educação desconsiderando a 
função educativa da enfermagem e a delimitação do percentual da 
carga horária dos eixos temáticos, o que configurava um controle 
sobre o processo de formação da (o) enfermeira (o), limitando o perfil 
do profissional generalista e desconsiderando as características 
institucionais e regionais onde os cursos se inseriam (TEIXEIRA et 
al., 2006, p. 17 e 18). 
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 A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 

9.394 de 20/12/1996 estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, 

proporcionando mudanças na formação profissional. (TEIXEIRA et al., 2006).  

Os movimentos anteriormente citados permitiram que essa lei assegurasse a 

flexibilização curricular dos cursos de graduação, expansão de cursos e vagas 

na educação superior e o direcionamento para a construção das Diretrizes 

Curriculares para o curso de Graduação. 

É importante ressaltar que a LDB impulsionou em 2001 o Parecer 

nº1133 do CNE/CES, “que veio reforçar a necessidade da articulação entre a 

Educação superior e Saúde, objetivando a formação geral e específica dos 

egresso-profissionais, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde” (Ibid., 2006, p.18). 

 Em 2001 a Resolução CNE/CES N° 3, de 7 de Novembro de 2001, 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCENF) que determinou em seu Artigo 3° “que o Curso de 

Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando egresso/profissional”: 

 

I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.   
Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no 
rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de 
conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença 
mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua 
região de atuação, identificando as dimensões bio-psico-sociais dos 
seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 
promotor da saúde integral do ser humano. (DCENF, 2001, p. 4) 

 

  

Os movimentos também possibilitaram a implantação das DCENF na 

perspectiva de mudança na formação de profissionais na área da saúde, em 

virtude de sua relação com os princípios da Reforma Sanitária e do SUS. 

 

 
Elas foram apreendidas, destarte, como produto de uma construção 
social e histórica, trazendo no seu conteúdo os posicionamentos da 
enfermagem brasileira como ponto de partida para as mudanças 
necessárias à formação da (o) e como referência para que as 
escolas/cursos, no uso de sua autonomia, construam coletivamente, 
seus projetos pedagógicos respeitando a especificidade regional, 
local e institucional (TEIXEIRA et al., 2006, p.19). 
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As DCENF foram fundamentais para o processo de formação do 

enfermeiro, abrangendo o nível de conhecimentos para além do saber 

específico como: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, administração e gerenciamento bem como a necessidade de 

educação permanente. 

Segundo Teixeira (2006) o desafio para as escolas encontra-se em 

adequar os seus Projetos Políticos Pedagógicos de forma que a formação da 

enfermeira (o) seja assim compreendida: 

 

Com competência técnica e política, como sujeitos sociais dotados 
de conhecimento, de raciocínio, de percepção e sensibilidade para 
as questões da vida e da sociedade, capacitando-as (os) para 
intervirem em contextos de incertezas e complexidades para 
fortalecer o Sistema único de Saúde (Ibid., 2006, p.19) 

 

  

 Enquanto isso, os profissionais dos serviços de saúde têm como desafio 

adequar às mudanças ocorridas na formação do enfermeiro decorrentes das 

novas diretrizes traçadas pelas DCENF no cotidiano de sua vida profissional, 

propiciando a academia e serviços de saúde à efetivação da articulação 

ensino/serviço na perspectiva do fortalecimento do SUS. 

 Esse estudo relaciona-se à nossa experiência como enfermeiro 

assistencial do Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTVM) e 

como docente da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) na perspectiva da articulação 

ensino/serviço. 

 Atuando na área da assistência, observamos a presença da FAEN 

utilizando a estrutura do HRTVM na realização de suas atividades de ensino e 

assistência durante o período de práticas e estágios supervisionados.  

Como docente da FAEN, inserido nas atividades de ensino, pesquisa e 

assistência e ainda na perspectiva de contribuir com o processo de trabalho do 

enfermeiro, me senti motivado a aprofundar estudos sobre a articulação 

ensino/serviço vivenciado por essas instituições caracterizando o objeto de 

estudo dessa pesquisa.  

 Buscando a compreensão de autores que discutem a articulação 

ensino/serviço nos seus espaços de atuação, percebemos que Santana e 
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Christófaro (2006, p. 01) concebem a temática como “a articulação dos 

processos educacional e de produção de serviços em saúde”, e acrescentam:   

  

Falar da relação ensino-serviço a princípio nos remete a um lugar 
cotidiano, familiar, comum, onde professores e estudantes 
desenvolvem suas atividades denominadas de “práticas”. No entanto 
quando se aprofunda o olhar, buscando-se uma reflexão crítica de 
como as “coisas” realmente acontecem, verifica-se que o “lugar 
comum” dá lugar a algo extremamente complexo (SANTANA; 
CHRISTÓFARO, 2005, p. 2).  

 

   

As iniciativas comprometidas com a relevância social da Universidade e 

dos processos de formação no campo da saúde tem historicamente procurado 

articular os dois contextos, aparentemente desconectados – Universidade e 

serviços - buscando ligar os espaços de formação aos diferentes cenários da 

vida real e de produção de cuidados à saúde (ALMEIDA; FEUERWERKER; 

LLANOS, 1999). 

 Na prática é observada, entretanto, a falta de um trabalho integral entre 

esses dois contextos proporcionando o surgimento de entraves que dificultam a 

integração ensino/serviço. 

Dentre eles a metodologia baseada na transmissão de conhecimentos, 

com maior ênfase no ensino do que na aprendizagem bem como políticas e 

estruturas dos serviços de saúde e de ensino que impossibilitam a participação 

mais efetiva tanto dos profissionais da assistência como dos docentes 

(ALBUQUERQUE et al., 2008). 

As dificuldades que ocorrem na intersecção desses dois mundos 

proporcionam discussões em torno do papel da Universidade, muitas vezes em 

decorrência da forma como ela se insere nos serviços sem levar em 

consideração os trabalhadores atuantes, com objetivos já estabelecidos e 

construídos sem a sua participação, além de colocar os enfermeiros como 

supervisores do aluno sem uma discussão prévia do seu papel nesse 

processo. 

 Pensar a articulação ensino/serviço nos espaços de ensino 

aprendizagem hoje tem sido um grande desafio para docentes e discentes da 

FAEN/UERN e enfermeiros envolvidos com a assistência, devido a não 

compreensão de como esta se processa no cotidiano dos serviços de saúde. 
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 A aproximação com tais discussões em torno da articulação 

ensino/serviço ocorreu durante a realização do Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS) realizado no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos 

Maia (HRTVM), onde estou inserido como enfermeiro assistencial. 

 A experiência da implantação do ECS nos serviços de saúde em função 

da mudança curricular ocorrida na Faculdade de Enfermagem (FAEN) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) vem proporcionando 

momentos de reflexão entre enfermeiros assistenciais, alunos e professores 

envolvidos tendo como foco a responsabilidade pelos discentes durante esta 

etapa de sua formação. 

 Os obstáculos foram se acentuando e a cada dia ficava mais difícil 

conduzir a aprendizagem dos discentes devido à recusa de alguns enfermeiros 

em conduzir o estágio visto não serem parte integrante do corpo funcional da 

Universidade e assim, transferem toda e qualquer responsabilidade ao corpo 

de docentes da FAEN. 

 Percebo, ainda, um isolamento por parte dos discentes realizando 

apenas atividades burocráticas ou atuando junto ao profissional técnico de 

enfermagem na apreensão do conhecimento necessário a sua formação, 

ficando impossibilitados de aplicar os processos de trabalho do enfermeiro. 

 Consequentemente, a resistência mostrada pelos profissionais 

envolvidos possibilita que as relações interinstitucionais se fragmentem,  os 

saberes construídos ao longo da formação dos alunos não sejam trabalhados 

coletivamente, o processo de formação dos discentes e a elaboração de novos 

conhecimentos se percam. 

 Na condição de enfermeiro do HRTVM, tive a oportunidade de 

acompanhar os esforços dos gestores e professores da FAEN na 

concretização do processo de articulação ensino/serviço, em momentos de 

capacitação, reuniões, apresentação e execução de projetos de intervenção, 

cursos de especialização e nos momentos de preceptoria durante o ECS. 

 Atualmente vivenciamos a problemática em estudo como docente da 

FAEN com a proposta de proporcionar aos enfermeiros momentos de reflexão 

sobre a nossa prática e o processo de formação, a partir de projetos 

construídos pelos próprios discentes com o intuito de integrarmos as nossas 

ações. 
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 Mesmo percebendo avanços nesta relação profissional/discente ainda 

percebemos um distanciamento no compartilhamento dos saberes 

principalmente na relação teoria/prática, como se esses dois componentes se 

dissociassem no dia a dia da nossa prática.  

 Ressaltamos que as dificuldades elencadas não são perceptíveis nas 

Unidade Básicas de Saúde (UBS). O envolvimento dos profissionais contribui 

com a formação dos alunos com trocas de experiências, possibilitando que os 

mesmos trabalhem o processo de trabalho do enfermeiro, buscando articular o 

conhecimento adquirido na Universidade com as experiências do cotidiano da 

instituição. 

 A partir de tal perspectiva questionamos: como é compreendida e 

vivenciada a articulação ensino/serviço pelos discentes do curso de graduação 

em enfermagem na prática hospitalar? Quais dificuldades são visualizadas 

pelos discentes na efetivação da articulação ensino/serviço na área hospitalar? 

A articulação ensino/serviço repercute na aprendizagem dos discentes durante 

a sua prática profissional? Qual a importância dessa articulação na 

aprendizagem dos discentes? Nas disciplinas elencadas na grade curricular do 

curso da FAEN se observam ou desenvolvem a articulação ensino/serviço? 

 Como pressuposto para subsidiar a pesquisa refiro que a Universidade 

se faz presente nos serviços de saúde apenas em momentos de práticas e 

estágios supervisionados; os profissionais não são preparados para a inserção 

dos alunos na instituição, principalmente durante o ECS quando necessitamos 

da colaboração do enfermeiro na supervisão dos mesmos. 

 Finalmente, a ausência de incentivos para que os profissionais 

participem de capacitações e de cursos de pós-graduações proporcionados 

pela Universidade na busca por uma educação permanente que irá refletir na 

qualidade da assistência prestada aos usuários. 

 A relevância desse estudo se justifica não só pela possibilidade de 

melhoria do ensino/aprendizagem como também a oportunidade de repensar o 

papel da unidade hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Este espaço de cuidado e práticas de ensino tem sido sistematicamente 

esquecido pelos órgãos de fomento de pesquisa e pelas políticas do Ministério 

da Saúde (MS) priorizando suas ações em nível de atenção básica. 
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A conseqüência deste “esquecimento” é vista também dentro das 

Universidades, onde o ensino voltado para a promoção e atenção à saúde só é 

compreendido em nível de Unidade Básica de Saúde (UBS), negligenciando a 

formação dos egressos na prestação da assistência de qualidade no âmbito 

hospitalar. 

 Urge o retorno ao ensino que tenha como norte a integralidade, princípio 

do SUS.  A integralidade aqui compreendida em seus diversos sentidos e mais, 

a integralidade da atenção à saúde, a integralidade do sistema de saúde e a 

integralidade dos próprios indivíduos, usuários do SUS que têm direito a uma 

assistência de qualidade em qualquer nível do sistema. 

 No contexto hospitalar, o princípio da integralidade torna-se um desafio a 

ser alcançado pelos profissionais atuantes e para os usuários que necessitam 

de uma assistência de qualidade, que atenda as necessidades não só nos 

aspectos biológicos, como também no âmbito social, psicológico e espiritual.  

 Cecílio e Merhy (2003) contribuem com esta discussão ao referir que: 

 
 
A atenção integral de um paciente no hospital seria o esforço de uma 
abordagem completa, holística, portanto integral, de cada pessoa 
portadora de necessidades de saúde que, por certo período de sua 
vida, precisasse de cuidados hospitalares (Ibid., 2003, p.1) 

  

  

 A integralidade das ações no SUS necessita de uma articulação entre a 

atenção básica e a média e alta complexidade. A construção de rede possibilita 

aos usuários serem atendidos nas UBS, considerada a porta de entrada no 

sistema de saúde, que dependendo da queixa/problema podem direcionar o 

atendimento nos outros níveis de atenção. 

 Neste sentido, o Ministério da Saúde decidiu priorizar o atendimento com 

qualidade e a participação integrada dos gestores, trabalhadores e usuários na 

consolidação do SUS.  Sendo assim, o atendimento na rede hospitalar, pode 

trabalhar na perspectiva de um atendimento mais qualificado e humanizado. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2004) “Humanizar é, então, ofertar 

atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com 

acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de 

trabalho dos profissionais” (BRASIL, 2004, p.6). 
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Portanto, para a construção de uma Política de Qualificação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a Humanização deve ser vista como 
uma das dimensões fundamentais, não podendo ser entendida como 
apenas um “programa” a mais a ser aplicado aos diversos serviços 
de saúde, mas como uma política que opere transversalmente em 
toda a rede SUS. (BRASIL, 2004, p.6) 

 

A qualidade na assistência concatena com a política de educação 

permanente implantada pelo MS cuja proposta torna a rede pública de saúde 

uma rede de ensino/aprendizagem no exercício do trabalho em saúde e a 

viabilidade da discussão de sua prática com a posterior transformação no 

cotidiano dos serviços em articulação com a academia. 

 

PRESSUPOSTOS 
 
 Os discentes visualizam a articulação ensino/serviço como frágil e, 

muitas vezes, superficial a ponto de comprometer o processo de 
ensino/aprendizagem 

 
 
 As ações da instituição formadora no âmbito hospitalar são pontuais 

fazendo com que as relações entre enfermeiros, professores e alunos 
não sejam estreitadas a fim de se traçarem objetivos comuns. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 O presente estudo tem como objetivos: 

 

 Descrever como é compreendida e vivenciada a articulação 

ensino/serviço pelos discentes do curso de graduação em 

enfermagem na prática hospitalar; 

 

 Identificar as repercussões da articulação ensino/serviço na 

aprendizagem dos discentes tanto nas aulas teóricas quanto nas 

práticas.   

 
 Identificar as dificuldades e as sugestões para melhoria da 

articulação ensino/serviço no âmbito da FAEN. 
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 Identificar qual a importância dessa articulação para os discentes. 

 
 Identificar se nas disciplinas ofertadas na grade curricular se observa 

ou desenvolve a articulação ensino/serviço 

 

 

 

2  MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 
 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO 

 

As dificuldades sentidas e vivenciadas, somadas às discussões 

transcorridas em diversos cenários de aprendizagem, foram o impulso na 

busca da compreensão sobre a articulação ensino/serviço na formação dos 

profissionais da área de enfermagem. 

Os cenários de aprendizagem não se restringem somente ao local onde 

se realizam as atividades práticas e estágios, envolve também os sujeitos, à 

natureza e conteúdos do que se faz. (FEUERWERKER; COSTA; RANGEL, 

2000).  

Neste sentido os mesmos autores definem como: 

 

À incorporação e à inter-relação entre métodos didáticos 
pedagógicos, áreas de práticas e vivências, utilização de tecnologias 
e habilidades cognitivas e psicomotoras. Inclui também, a 
valorização dos preceitos morais e éticos orientadores de condutas 
individuais e coletivas. Eles se relacionam também aos processos de 
trabalho, ao deslocamento do sujeito e do objeto do ensino e à 
revisão das interpretações das questões referentes à saúde e a 
doença, em que se considera sua dinâmica social (Ibid., 2000, p. 40). 

 

 
 A diversificação de cenários de ensino/aprendizagem propicia aos 

profissionais da área da saúde possibilidade de mudanças no processo de 

formação, com a abrangência de espaços para a realização das atividades de 

cunho teórico-prática. 

 Ressaltamos que não há como transformar o espaço dos serviços de 

saúde e da comunidade em prolongamento da assistência hospitalar e das 
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unidades de saúde. Contudo, é preciso não descartar os cenários reais como 

locais de produção de serviços, assim como não transformá-los em locais 

privilegiados de sua formação na área educacional (Ibid., 2000).  

  Nesses cenários onde se constroem a articulação ensino/serviço com a 

incorporação de docentes e alunos ao processo de produção de serviços de 

saúde, também é possível produzir alternativas pedagógicas capazes de 

favorecer a articulação entre teoria e prática (Ibid.). 

 Assim, a articulação ensino/serviço pode ser compreendida como a 

integração da área educacional com a área da saúde e contribuir com o 

processo de formação. O resultado é a melhoria da qualidade da assistência 

aos usuários que utilizam os serviços de saúde na satisfação de suas 

necessidades primordiais. 

Souza (1982) enfatiza que essa integração possibilita uma ação conjunta 

objetivando a melhoria do padrão assistencial aos usuários e comunidade na 

perspectiva da qualidade do ensino de enfermagem. 

Para Albuquerque et al (2007) a integração ensino/serviço é 

compreendida como: 

 

O trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes e 
professores dos cursos de formação na área da saúde com 
trabalhadores que compõem as equipes de saúde, incluindo-se os 
gestores visando à qualidade de atenção à saúde individual e 
coletiva, à qualidade da formação profissional e ao desenvolvimento 
dos trabalhadores dos serviços. (Ibid., 2007, p. 01) 

  

 

Segundo Santana e Chistófaro (2006) a relação ensino/serviço refere-se 

à articulação do processo educacional com a produção de serviços em saúde.  

E complementam: 

 

Essa não é uma articulação mecânica e simples, pelo contrário, ela 
enseja um grupo de questões com o qual se lida continuamente 
como problemática induzida, quase sempre, por concepções lineares 
e propostas prescritivas. Uma delas compreende o processo 
educacional como aquele que deve produzir o saber pronto e 
acabado e o de produção de serviços de saúde como o processo do 
fazer – que se instala automática e indefinidamente como 
conseqüência do saber. (Ibid., 2006, p. 01) 
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A construção de saberes sejam eles teóricos ou práticos e em quais 

circunstâncias são produzidos se tornará o desafio a ser enfrentado por 

docentes, discentes, profissionais da enfermagem e outros profissionais da 

área da saúde, devido à prevalência da concepção de que a teoria se encontra 

dissociada da prática (grifo nosso), gerando dificuldades durante o processo de 

formação de recursos humanos para atuar nos serviços de saúde. 

Tais dificuldades são mais perceptíveis no âmbito hospitalar devido ao 

processo de formação dos enfermeiros permanecer centrado no modelo 

biomédico/tecnicista. A formação esteve quase sempre ligada a atividades de 

natureza técnica (PINTO; PEPE, 2007). 

Nesse sentido Ojeda, Santos e Eidt (2004) contribuem com a temática 

enfatizando que: 

 

Embora a academia e os serviços de saúde tenham em seus 
discursos a preocupação de transformar a realidade, as iniciativas 
concretas ainda parecem tênues. Observa-se em práticas cotidianas 
que o saber e o fazer se distanciam. (Ibid., 2004, p. 433) 

 

 

Os discursos evidenciam que a Universidade enquanto produtora e 

detentora do saber têm como compromisso fortalecer o fazer com o seu saber 

através de projetos de pesquisas, procurando sempre um maior envolvimento 

dos discentes nos respectivos projetos sejam eles individuais ou institucionais 

ou através de professores e alunos em campos de práticas e estágios (Ibid.) 

No Brasil, evidencia-se a articulação entre a área do ensino e da 

assistência desde o surgimento das primeiras Universidades da área da saúde 

que utilizavam os serviços de saúde como locais de ensino e de práticas para a 

formação de futuros profissionais (MARSÍGLIA, 1995).  

É perceptível que o assunto ora abordado vem sendo dialogado há 

algum tempo e por este motivo não se caracteriza como algo inovador. 

Entretanto, é fundamental no atual momento em que a formação se 

encontra discutida nos serviços de saúde pelos profissionais que, ao 

desconhecerem ou perpetuarem paradigmas que embasaram sua formação, 

coloquem barreiras para a sua efetivação. 

Neste cenário, a enfermagem vem discutindo esse assunto desde o ano 

de 1922 onde já havia uma preocupação com a integração ensino e 



29 

 

assistência, e cujo objetivo era “promover uma maior abertura do campo de 

estágio para as alunas de Enfermagem e maior aproximação do serviço, 

resultando melhor qualificação da assistência e do ensino de enfermagem” 

(SOUSA, 1982, p.9). 

A importância dessa temática para a enfermagem propiciou discussões 

e debates em eventos e congressos, seminários e em outros grupos de estudo 

(Ibid., 1982), porém a integração ensino/serviço encontra-se presente 

principalmente nestas últimas décadas e que se encontram imbricados a 

processos políticos, sociais e econômicos (OJEDA, SANTOS e EIDT, 2004). 

Neste sentido Sousa (1982, p. 9-10) refere: 

 

É grande a repercussão que tem trazido o processo de Integração 
Ensino-Assistência em Enfermagem, tanto na área educacional, 
quanto na área assistencial. Muito embora tenha sido constante a 
luta que a Enfermagem vem enfrentando, a fim de conquistar o 
melhor padrão assistencial e qualificação profissional, é ainda muito 
difícil realizar qualquer tarefa sem que haja Integração dos diversos 
setores que compõem a estrutura do serviço e da escola. (Ibid., 
1982, p. 9-10) 

 

  

 Santana e Chistófaro (2006) referem que a relação ensino/serviço está 

relacionada à articulação do processo educacional a produção de serviços em 

saúde. E complementam: 

 

Essa não é uma articulação mecânica e simples, pelo contrário, ela 
enseja um grupo de questões com o qual se lida continuamente 
como problemática induzida, quase sempre, por concepções lineares 
e propostas prescritivas. Uma delas compreende o processo 
educacional como aquele que deve produzir o saber pronto e 
acabado e o de produção de serviços de saúde como o processo do 
fazer – que se instala automática e indefinidamente como 
conseqüência do saber. (Ibid., 2006, p. 01) 

  

 

 Para Ito e Takahashi (2005) as instituições de ensino e as instituições 

prestadoras de serviços de saúde que servem de campo de práticas e estágios 

para a formação dos profissionais de enfermagem devem estabelecer vínculos, 

proporcionando ao aluno o aprendizado de qualidade e a melhoria da 

qualidade da assistência aos usuários (grifo nosso). 

 Os vínculos enfatizados pelas autoras não se restringem apenas a 

normas ou convênios, mas sim a participação efetiva da academia e dos 
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serviços nas atividades durante os doze meses do ano contribuindo 

efetivamente para a construção e reconstrução dos saberes. 

A FAEN/UERN sempre procura envolver os profissionais dos serviços 

em atividades de capacitação como cursos, treinamentos, ofertas de vagas em 

cursos de especialização, procurando manter essa parceria ao longo dos anos 

e hoje mais especificamente no ECS, com a participação dos alunos na 

elaboração e execução de projetos de intervenção. 

Vale ressaltar que o convênio entre a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por 

meio da Secretaria da Saúde Pública (SESAP), possibilita aos alunos e 

docentes utilizarem as unidades na aplicação do processo de ensino e 

aprendizagem durante as práticas e estágios. 

Faculta ainda, através dos objetivos, a cooperação técnica, científica e 

educacional entre as instituições envolvidas visando à realização do ECS, junto 

aos estabelecimentos de saúde vinculados a SESAP e aos alunos dos cursos 

de Enfermagem, Medicina e Odontologia da UERN. (CONVÊNIO 

UERN/SESAP, 2006) 

Tal convênio entre a UERN e a SESAP (2006, p.01) tem por finalidade 

  

a) Possibilitar ao aluno, aplicação de conhecimentos e habilidades 
adquiridas ao longo do curso, nos processos de trabalho de medicina, 
enfermagem e odontologia, nos modelos epidemiológico e clínico de 
atenção à saúde; 
 
b) Possibilitar a produção de conhecimentos e tecnologias que 
contribuam para a transformação dos serviços de saúde e da 
sociedade em geral; 
 
c) Proporcionar experiências de integração ensino/trabalho, por meio 
da prestação de serviços aos CONCEDENTES. 

 

 
 O ECS representa um espaço para a consolidação da articulação 

ensino/serviço, aproximando a Universidade e os serviços de saúde, 

possibilitando o fortalecimento das relações interinstitucionais na formação dos 

profissionais de saúde. 

Desta forma a FAEN visualiza o ECS como um meio de viabilizar uma 

prática integralizada e articulada na produção dos serviços de saúde, tendo 

como perspectiva o fortalecimento da política de articulação ensino/serviço. 
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A visão de Estagio está assim implícita no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Curso de Graduação em Enfermagem como: 

 

 
O Estágio da FAEN, parte do projeto pedagógico, redefine as 
atividades de cada sujeito envolvido nesse processo dentro do projeto 
de articulação ensino-trabalho. Possibilita a qualificação dos atores, 
não como um fim, mas como um meio para a transformação da prática 
de enfermagem, adotando estratégias que possam superar as 
limitações dos tradicionais programas de qualificação profissional 
realizados no interior das instituições de ensino, em que se corre o 
risco de produzir “uma ação de reforço e de reprodução [da estrutura 
vigente] através da ideologia, do „habitus‟, da cultura e das práticas 
exercidas pelos seus docentes da FAEN”. (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO DA FAEN, 2006) 

 

  

 A regulamentação do estágio curricular supervisionado ocorreu por meio 

da Portaria nº. 009/GS, de 05 de janeiro de 2006, a qual foi elaborada pelo 

Governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estrado 

da Saúde Pública, instituindo a Norma Técnica nº. 02/2006, realizado nas 

unidades de saúde sob sua responsabilidade onde ocorre o processo de 

formação dos trabalhadores da área da saúde. 

 Neste contexto de formação profissional a FAEN enfatiza que:  

 

A Faculdade de Enfermagem vem se preocupando com a 
desarticulação do saber que é produzido nas instituições de saúde, 
nas quais se dá a inserção direta de seus egressos. Dentro dessa 
preocupação, o esforço de redefinição do projeto político pedagógico 
da FAEN é, por conseqüência, o esforço de construção do Projeto de 
Articulação Ensino/Trabalho. O momento atual configura-se como 
aprofundamento dessa concepção, considerando os estágios 
curriculares e o ensino teórico-prático (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO DA FAEN, 1997, p.57) 

  

 

Considerando o ensino teórico prático, o PPP tem como objetivo 

qualificar a força de trabalho que atenda às necessidades da população. “Tenta 

estabelecer a devida relação entre o existente e o possível, entre o 

conhecimento obtido e aquele a ser construído, entre a competência técnico-

científica e a política”. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA FAEN, 1997, 

p.57-58) 



32 

 

 O ECS representa um espaço de consolidação do processo de 

articulação ensino/serviço sendo que é nesta etapa da formação que os 

discentes têm a oportunidade de colocar em prática todo o seu conhecimento 

adquirido durante a formação e ainda construir novos conhecimentos em 

parceria com os atores que vivenciam a prática no cotidiano.  

Pensar a articulação ensino/serviço nos remete ao processo de 

ensino/aprendizagem que deve estar fundamentado na aprendizagem baseada 

na prática profissional. Objetivamos buscar, através das práticas, a aplicação 

de conhecimentos e a transformação da prática em saúde na contribuição da 

melhoria da qualidade de vida dos sujeitos envolvidos no processo. 

É preciso avançar no sentido de buscar alternativas para os chamados 

“nós críticos” que dificultam a efetivação da articulação ensino-serviço e assim, 

transpor as barreiras da dicotomia entre o saber e o fazer nos diversos espaços 

de ensino/aprendizagem. 

Segundo Oliveira (2003, p.37): 

 

O cenário atual do mundo do trabalho e da formação de profissionais 
de saúde aponta para mudanças em processo. [...] “há um nítido 
descompasso da velocidade dos processos de mudança no serviço e 
na academia para fazer frente a estas novas e velhas necessidades e 
demandas de saúde”.  

  

 

Portanto a articulação ensino/serviço deve proporcionar um equilíbrio 

entre a área do ensino e os serviços de saúde. Sousa (1982), embasado nos 

autores estudados, destaca alguns pontos em comuns assim especificados: 

 Melhora do padrão de assistência ao paciente e seus familiares; 

 Fortalecimento da aprendizagem dos alunos; 

 Relacionamento de interesse recíproco entre as unidades de ensino 

e os serviços assistenciais; 

 Contribuir para a melhoria das condições de vida da coletividade, 

mediante prestação de serviços adequados as necessidades da 

população; 

 A produção de conhecimentos; 

 Formação dos recursos humanos necessários, em determinado 

contexto da prática de serviços de saúde e de ensino; 
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 Aceitação de todas as instituições participantes dos princípios de 

regionalização em Integração Docente Assistencial; 

 Difusão no planejamento, administração, execução supervisão e 

avaliação dos serviços 

 

 Os resultados dessa articulação ensino/serviço devem proporcionar as 

instituições de ensino e produtoras de saúde elementos essenciais para a sua 

efetivação, assim elencados por Sousa (1982, p.22) 

 Melhorar o padrão de ensino: os serviços dispunham de pessoal em 

qualidade e quantidade suficiente 

 As escolas de enfermagem colaboram com as instituições de saúde 

para que as experiências práticas oferecidas aos estudantes sejam 

mais satisfatórias; 

 Definição formal da filosofia e da política do serviço, o que deverá 

ressaltar suas responsabilidades no ensino e pesquisa; 

 

 
2.2 INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL COMO ESTRATÉGIA DE 

ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO 
 

 

O Golpe militar de 1964 interrompeu um período de conquistas políticas 

e sociais no setor educacional. Professores e estudantes lutavam pela 

autonomia da Universidade, mais vagas para o ensino superior, verbas para 

pesquisas e ampliação da ação universitária (SAVIANI, 2000). 

Enquanto isso, os grupos ligados ao governo militar de 1964 

reivindicavam a vinculação do ensino superior ao mercado de trabalho e ao 

projeto político de modernização, influenciado pelo capitalismo internacional 

(Ibid., 2000). 

É nesse contexto que surge a Reforma Universitária, Lei 5.540 que 

propicia a separação entre o saber e o fazer, cabendo ao profissional docente o 

status de detentor do conhecimento científico e intelectual, enquanto o 

profissional assistencial tinha o domínio da prática dissociada do saber 

(MENESES; SILVA, 2002). 
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Na enfermagem, a Reforma Universitária classifica os profissionais em 

enfermeiros docentes com conhecimento teórico e científico e enfermeiros 

assistenciais com capacidade técnica na assistência ao usuário com funções 

bem específicas e distintas (CIETTO; PEREIRA, 1981). 

 Antes da reforma Universitária, o enfermeiro exercia atividades práticas 

e de ensino e após, a função do profissional da enfermagem foi dividida em 

ensino e assistencial. O professor e os alunos passam a freqüentar os serviços 

de saúde apenas em momentos de práticas e estágios, sem vínculo com a 

instituição. (Ibid.). 

 Tal conflito entre a teoria e a prática no ensino da enfermagem 

proporcionou a Universidade buscar alternativas na tentativa de minimizar ou 

eliminar esse conflito procurando integrar o ensino e a assistência. (MENESES; 

SILVA, 2002). 

A necessidade da implantação de programas que 

articulassem/integrassem o ensino e o serviço fez com que o Governo Federal 

introduzisse, por volta de 1973, quando o Ministério do Trabalho e o da 

Previdência recomendaram a articulação da coordenação de assistência 

médica do Instituto Nacional de Previdência Social com o sistema de formação 

de pessoal, com objetivos de atuar conjuntamente na atenção á saúde 

(OJEDA; SANTOS; EIDT, 2004). 

 Surge na década de 80 o Programa de Integração Docente Assistencial 

(IDA), apontado como uma alternativa para que a articulação ensino serviço 

possa contribuir na superação da dicotomia teoria/prática, 

Universidade/serviços de saúde. 

O Ministério da Saúde (MS) juntamente como o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), vem estimulando a parceria entre as instituições formadoras 

de profissionais de saúde e serviços de saúde no desenvolvimento de projetos 

de ensino nessa área. Buscando propiciar o desenvolvimento da formação de 

profissionais de saúde mais próximo dos princípios do Sistema único de Saúde 

(SUS) e mais envolvido com as necessidades de saúde da população brasileira 

(PEREIRA; FRACOLLI, 2009). 

Tal programa foi instituído em 1981 pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), tendo como propósito promover mudanças conceituais e 

estruturais no ensino e no serviço, além de estimular mudanças curriculares de 
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acordo com as necessidades criadas com a racionalização dos serviços de 

saúde e promover atividades de pesquisa voltadas para o interesse da 

comunidade. (Ibid., 2004 apud BRASIL, 1981) 

Mesmo só tendo sido implantado em 1981, Shimizu (1999) enfatiza que 

os estudos sobre IDA foram intensificados a partir da Reforma Universitária de 

1968, a qual foi considerada elemento importante para a qualificação do 

profissional a ser formado e também para a melhoria da qualidade de 

assistência prestada. (SHIMIZU1999).  

Para Dilly e Jesus (1995, p.157) na década de 50, no Brasil, “já se falava 

em IDA para definir utilização conjunta, pelos professores e estudantes, dos 

serviços assistenciais de saúde de uma Universidade”. 

Dessa forma o programa foi um dos recursos utilizados pelo Governo 

Federal para aproximar o ensino e os serviços de saúde, mediante o alcance 

do seguinte objetivo geral: “Estimular o desenvolvimento de projetos de 

Integração Docente Assistencial (IDA), visando situar a formação dos 

profissionais da área da saúde na realidade regional e nacional” (BRASIL, 

1981, p.15). 

 A IDA foi apresentada como uma proposta de planejamento de saúde e 

educação para ajustar necessidades sociais e tecnológicas (BRASIL, 1981). 

Tal proposta foi conceituada pelo MEC considerando a: 

 
 
União de esforços em um processo de crescente articulação entre 
instituição de Educação e de serviços de saúde adequados às 
necessidades reais da população, à produção de conhecimentos e a 
formação de recursos humanos necessários, em um determinado 
contexto de práticas de serviços de saúde e de ensino (BRASIL, 
1981, p.16) 

 

 
 O programa propunha igualdade no setor saúde para todos no ano 2000, 

Universidade e serviços de saúde integrados de forma que a Universidade não 

limitasse somente para a prática da docência e a integração do serviço 

educacional com o de prestação de serviços (BRASIL, 1981). 

 Dessa forma o Governo Federal, com o intuito de promover uma 

aproximação entre o ensino e o serviço, utilizou o programa para estimular o 

desenvolvimento de projetos e situar a formação dos profissionais da área da 

saúde focalizados na realidade regional e nacional (BRASIL, 1981). 
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A partir da sua institucionalização, várias Universidades do país 

tentaram operacionalizá-lo, fundamentando-se no programa de IDA, elaborado 

pelo MEC/SESU. Este oferecia abertura para implementação base em suas 

próprias normas regimentais, sem desconsiderar a realidade do centro 

formador e utilizador de recursos humanos (BRASIL, 1981).  

O Programa de IDA surgiu com o intuito de integrar a Universidade com 

o sistema de saúde local de modo permanente, não se limitando a simples 

utilização dos seus serviços para a prática da docência, mas com o intuito de 

interagir o serviço educacional com o de prestação de serviços (BRASIL, 

1981).  

O Governo Federal instituiu a IDA como uma estratégia que tem como 

finalidade: 

 

Aproximar as instituições formadoras e as instituições de saúde “O 
Ministério da Saúde (MS) assume o papel de gestor federal do SUS, 
na formulação das políticas orientadoras da formação, distribuição e 
gestão dos trabalhadores de saúde no Brasil” (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004, p.1). 

  

 

A IDA pode contribuir para que os docentes superem a dicotomia entre a 

teoria e a prática, devido a sua maior aproximação com o campo prático, como 

conseqüências, teremos um melhor preparo técnico e conhecimento da 

realidade.  

Além disso, percebe-se como um caminho que possibilita a articulação 

entre os enfermeiros assistenciais e os do ensino, oportunizando reflexões 

sobre a qualidade de assistência prestada aos usuários. 

Os resultados de sua aplicação poderão tornar os campos de estágio 

mais adequados para o desenvolvimento do ensino de enfermagem, onde os 

alunos terão maiores oportunidades para aplicar a teoria estudada no campo 

de prática (MENESES; SILVA, 2002). 

 Na concepção de Gerges (1995) apud Ojeda, Santos e Eidt, (2004, p. 

436), a proposta da IDA vem sendo estudada há mais de duas décadas, porém 

ainda não foi solucionada. Várias são as modalidades apontadas pelos autores 

supracitados: 
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A participação docente em cargos diretivos nos hospitais nos 
hospitais universitários;  
O estabelecimento de programas assistenciais elaborados por 
professores, estudantes e enfermeiros assistenciais;  
A indicação de professores para exercer suas atividades em tempo 
integral no hospital;  
A participação do enfermeiro assistencial em todo o processo de 
formação;  
A participação dos docentes nos campos onde se oferecem estágios 
para os alunos;  
Professores assumindo parte das responsabilidades dos serviços 
prestados onde estagiam com alunos; 
Professores participando de Comissões, Grupos de Estudos, 
Pesquisas, Planejamento e Organização nos Serviços, entre outros. 

  

 

Considere-se que o conflito existente entre o ensino e a prática da 

enfermagem traz prejuízo para a formação profissional e para o reflexo desse 

profissional na sociedade, levando o sistema formador e utilizador de recursos 

humanos a lançar mão de todos os esforços na tentativa de minimizar ou 

eliminar este crucial problema, procurando integrar efetivamente o ensino à 

assistência (MENESES; SILVA, 2002). 

 A IDA é uma estratégia de difícil concretização que visa incentivar e 

concretizar a pesquisa na melhoria da prática devido a sua origem encontra-se 

nos problemas vivenciados pelos docentes e enfermeiros assistenciais no dia a 

dia das instituições de saúde (OJEDA; SANTOS; EIDT, 2004). 

 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO NA FORMAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS 

 

No ano de 2003 a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGETES), por meio do Departamento de Gestão da Educação na 

Saúde (DGES) objetivando a formulação de políticas direcionadas à formação 

e à educação permanente dos trabalhadores da saúde em todos os níveis de 

escolaridade, além da capacitação de profissionais de outras áreas e da 

população para favorecer a articulação intersetorial e o controle social. 

Neste sentido ficaram assim estabelecidas as seguintes competências 

para a SGETES: 
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I - promover a ordenação da formação de recursos humanos na área 
da saúde; 

II - elaborar e propor políticas de formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde e acompanhar a sua execução, 
bem como promover o desenvolvimento da Rede de Observatórios 
de Recursos Humanos em saúde; 

III - planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao 
trabalho e à educação na área da saúde, bem como a organização 
da gestão da educação e do trabalho em saúde, a formulação de 
critérios para as negociações e o estabelecimento de parcerias entre 
os gestores do SUS e o ordenamento de responsabilidades entre as 
três esferas de governo; 

IV - promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades 
sindicais e de fiscalização do exercício profissional e os movimentos 
sociais, bem assim com entidades representativas da educação dos 
profissionais, tendo em vista a formação, o desenvolvimento 
profissional e o trabalho no setor da saúde; 

V - promover a integração dos setores da saúde e da educação no 
sentido de fortalecer as instituições formadoras de profissionais 
atuantes na área; 

VI - planejar e coordenar ações, visando à integração e ao 
aperfeiçoamento da relação entre as gestões federal, estaduais e 
municipais do SUS, no que se refere a planos de formação, 
qualificação e distribuição das ofertas de educação e trabalho na 
área da saúde; 

VII - planejar e coordenar ações destinadas a promover a 
participação dos trabalhadores de saúde do SUS na gestão dos 
serviços e a regulação das profissões de saúde; 

VIII - planejar e coordenar ações, visando à promoção da educação 
em saúde, ao fortalecimento das iniciativas próprias do movimento 
popular no campo da educação em saúde e da gestão das políticas 
públicas de saúde, bem como à promoção de informações e 
conhecimentos relativos ao direito à saúde e ao acesso às ações e 
aos serviços de saúde; e 

IX - fomentar a cooperação internacional, inclusive mediante a 
instituição e a coordenação de fóruns de discussão, visando à 
solução dos problemas relacionados à formação, ao 
desenvolvimento profissional, à gestão e à regulação do trabalho em 
saúde, especialmente as questões que envolvam os países vizinhos 
do continente americano, os países de língua portuguesa e os 
países do hemisfério sul (BRASIL, 2004, p.1), 

 

A preocupação com a elaboração de políticas educacionais direcionadas 

à formação dos profissionais de saúde é implantada nesse mesmo ano através 

do SGETES elencadas no decorrer desse estudo. 
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2.3.1 PROJETO LARGA ESCALA 

 

 O Projeto Larga Escala surgiu no ano de 1981 através de um acordo 

ministerial como estratégia para a qualificação de trabalhadores de nível médio 

atuantes nos serviços de saúde. 

Consistiu na formação de um grande número de trabalhadores no 

próprio local de trabalho, sendo que o corpo docente foram os próprios 

profissionais atuantes nos serviços, na qualidade de instrutores de aulas 

teóricas e supervisores de práticas (ALMEIDA 2000) 

Os princípios fundamentais que contribuíram para a definição do perfil 

desse programa foram assim constituídos: (BRASIL, 1983, p.4-5) 

 Integração ensino-trabalho através da formação dos serviços; 

 Sistematização de um currículo de ensino-aprendizagem que 

integraliza a formação profissional em vistas de alcançar um 

perfil de atribuições, com estruturação de conteúdos e 

planejamento do trabalho pedagógico e com avaliação 

sistemática no processo; 

 Legitimação do processo através de articulação com o sistema 

formal de ensino, por meio da veia supletiva Lei (5692/71 e 

Pareceres 853/71 e 540/77 do CFE), possibilitando a 

concessão de diplomas oficialmente reconhecidos para 

aqueles que alcancem um desempenho profissional adequado 

e complementando com os requisitos da educação básica; 

 Busca da capacitação técnica indissociavelmente unida ao 

processo de reflexão crítica, tanto dos fundamentos teóricos, 

como dos processos sociais envolvidos 

 

  De acordo com BRASIL (1983, p.7), os objetivos traçados para este 

programa foram: 

 Geral: Qualificar e habilitar por via supletiva, com avaliação no 

processo, pessoal de nível médio e elementar engajado na 

força de trabalho ou em processo de admissão. 
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 Específicos: - Validar as modalidades de ensino promovidas 

pelas instituições de saúde com vistas à valorização e 

ascensão dos profissionais, importando em melhorias e seus 

níveis de renda; - Implantar Centros Formadores, que sirvam 

de base administrativa e pedagógica para a dinamização do 

processo de formação de recursos humanos nas múltiplas 

áreas profissionais do setor saúde; - Testar novas 

metodologias de qualificação profissional, tendo como suporte 

o treinamento em serviço e a utilização, como docentes, do 

pessoal vinculado à prestação de serviços básicos de saúde; - 

Planejar, implantar e desenvolver um sistema de seleção, 

reprodução e distribuição de material didático que atenda às 

necessidades dos treinandos e às peculiaridades do processo 

ensino-aprendizagem com treinamento em serviço. (BRASIL, 

1983, P.7) 

 

Essa foi mais uma iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério 

da Saúde, através de suas Secretarias Estaduais, na perspectiva da efetivação 

da articulação ensino/serviço.  

 

 

2.3.2 PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA 

ÁREA DE ENFERMAGEM - PROFAE 

 
 A inserção dos trabalhadores da área de enfermagem no mercado de 

trabalho sem qualificação e sem habilitação técnica para exercer as ações 

próprias da enfermagem, além de um contingente expressivo de trabalhadores 

sem escolaridade básica e de baixa renda que dificultava o acesso aos outros 

cursos de formação profissional ofertado pelas escolas de formação, originou o 

Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 

(PROFAE). 

 O contexto implica na má qualidade da assistência prestada aos 

usuários nas unidades de saúde além da situação de irregularidade e 

ilegalidade com a inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho, já 
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que, ao ser publicada, a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, nº 

7.498/86 reconheceu a existência de trabalhadores de enfermagem sem 

qualificação exercendo a profissão. 

Esta Lei previa a profissionalização dos trabalhadores em Auxiliares de 

Enfermagem por um período de 10 anos 

 Diante desse contexto, em 1999 e 2000 (15 de outubro de 1999 foi 

publicada a portaria 1262/GM), o Ministério da Saúde (MS) formulou e 

implantou o PROFAE com objetivo de atender às lutas pelo direito à 

assistência de enfermagem e promover a melhoria da qualidade da atenção à 

saúde por meio da redução do déficit de pessoal auxiliar de enfermagem 

qualificado e do apoio e fortalecimento às instâncias de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores do SUS. 

O MS busca através do PROFAE ações que visam o fortalecimento das 

instituições que trabalham com Recursos Humanos da área de saúde objetivo 

é executar uma política pública de capacitação de recursos humanos, 

abrangente e duradoura, adequada às necessidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS), sintonizada com as inovações no campo da educação 

profissional e flexível, no que diz respeito às diversidades regionais. 

 

   

2.3.3 PÓLOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

Os Pólos de Educação Permanente em Saúde, criados através da 

Portaria Ministerial nº 196/04 do Ministério da Saúde, são instâncias os 

dispositivos criados para operacionalizar a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, como política do SUS (CECCIM, 2005). 

São considerados instâncias ou dispositivos do SUS que tem como 

finalidade as articulações interinstitucionais e locorregionais formadas a partir 

da Política de Educação Permanente (Ibid., 2005). 

Desta forma, os Pólos de Educação permanente em Saúde surgem 

como uma política de educação para o SUS dentro dessa perspectiva de se 

efetivação da articulação entre ensino e serviço.  
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2.3.4 PROJETO DE VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SUS – 

VER-SUS/BRASIL 

 

O projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-

SUS/BRASIL) surge em 2004 como uma estratégia integrante da Política de 

Educação para o SUS, a qual foi elaborada pelo Ministério da Saúde (MS) em 

parceria com o movimento estudantil da área da saúde, tendo como principal 

objetivo proporcionar aos estudantes a vivência e a experimentação da 

realidade do SUS (BRASIL, 2004). 

 
 
A meta é contribuir para a formação de profissionais críticos e 
sensíveis às necessidades da população brasileira e do 
fortalecimento do SUS. Com isto esperam-se a criação de novas 
relações de compromissos e de cooperação entre estudantes, 
gestores da saúde, instituições de saúde. Instituições de ensino 
superior e movimentos sociais, para efetivar a integralidade em 
saúde e a educação significativa de profissionais (BRASIL, 2004, 
p.7) 

 

 

Tal projeto procura contribuir para o processo de formação dos 

trabalhadores da saúde, considerado como um dos problemas na consolidação 

do SUS, tendo em vista que a formação em saúde está fortemente arraigada 

aos procedimentos técnicos em detrimento aos valores da saúde coletiva 

(BRASIL, 2004). 

Consequentemente, os profissionais recém formados nessa lógica 

biologicista, hospitalocêntrica, médico-centrada e procedimento-centrada se 

mostram despreparados para atuarem na complexidade inerente ao sistema de 

saúde pós Reforma Sanitária, ocupando um espaço hierarquicamente superior 

na cultura acadêmica ou na imagem do trabalho em saúde (BRASIL, 2004). 

O projeto VER-SUS/BRASIL proporciona aos profissionais e estudantes 

da área da saúde a oportunidade de vivenciar conquistas e desafios inerentes 

ao SUS, assim como aprofundar a discussão sobre o trabalho em equipe, a 

gestão, a atenção, a educação e o controle social dentro do atual sistema de 

saúde. (BRASIL, 2004) 
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2.3.5 APRENDER SUS 

 

Desde 2003, com a implantação da política de educação para o SUS, os 

sistemas de saúde e as instituições formadoras vêm aproximando com a 

implantação dos Pólos de Educação Permanentes em Saúde e do processo de 

certificação dos hospitais de ensino (BRASIL, 2004). 

O Aprender SUS foi mais uma iniciativa do Governo Federal através do 

DEGES/SGTES/MS na perspectiva da articulação ensino/serviço, tendo como 

eixo central a integralidade como eixo da mudança na formação de graduação 

e um trabalho articulado entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação e 

Cultura MS e MEC.  

Lançado em 2005 pelo Ministério da Saúde, o Aprender SUS lança-se 

como uma política de educação para o SUS, objetivando orientar os cursos de 

graduação em saúde para a integralidade como propósito de mudanças na 

formação dos profissionais de saúde no âmbito do ensino (BRASIL, 2004) 

Com relação às mudanças na graduação em saúde, o referido programa 

contempla ações com Curso de Educação à Distância para a formação de 

ativadores de processos de mudança na graduação visando problematizar os 

elementos críticos à ativação e condução de processos de mudanças na 

graduação das profissões da saúde (BRASIL, 2004). 

Outro aspecto diz respeito à implementação de oficinas regionais para a 

análise crítica das estratégias e processos de mudança “para a análise crítica e 

compartilhamento das experiências de mudança que estão em 

desenvolvimento no país, o papel docente e a relação com as entidades de 

trabalhadores das profissões da saúde e a articulação de docentes e 

estudantes no debate da formação profissional” (BRASIL, 2004, p.7) 

 

2.3.6 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVAÇÃO NOS PROCESSOS DE 

MUDANÇAS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

Em 2005, DES/SGETS, juntamente com a Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca – ENSP/FIOCRUS e a Rede Unida organizaram-se para 

possibilitar a sistematização das experiências de mudanças e, a partir desse 
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processo, oferecerem um curso de especialização em Ativação de Processos 

de Mudanças para docentes e profissionais de saúde vinculados à formação de 

graduação em saúde em nosso país (BRASIL, 2005). 

O objetivo desse curso é formar especialistas em ativação dos 

processos de mudanças na formação superior de profissionais da saúde, 

capazes de desencadear e ampliar o pensamento crítico e ação estratégica, 

difundir e dinamizar os processos de mudança na formação superior de 

profissionais da saúde no país (BRASIL2005). 

 

 

2.3.7 PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL EM SAÚDE- PRÓ-SAÚDE 

 

 O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) foi instituído pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.101 

de 3 de novembro de 2005, contemplando inicialmente os cursos de Medicina, 

Enfermagem e Odontologia, cujos profissionais estão inseridos na Estratégia 

de Saúde da Família no país (BRASIL, 2005). 

Elaborado pelo MS, através da SGTES, em conjunto com a Secretaria 

de Educação Superior (SESu) e com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação, 

inspirado no Promed, dirigidos as escolas médicas (BRASIL, 2005). 

 O programa propõe que os processos de reorientação da formação dos 

profissionais da saúde ocorram concomitantemente em diferentes eixos de 

acordo com as necessidades das Instituições de Ensino Superior (IES) 

integradas ao serviço público de saúde na perspectiva de atender as 

necessidades do povo brasileiro na formação de recursos humanos, na 

produção do conhecimento e na prestação de serviços direcionados a construir 

o fortalecimento do SUS (BRASIL, 2005) 

 Os objetivos do programa estão assim destacados (BRASIL, 2007, 

p.13): 

 
GERAL: é a integração ensino-serviço, visando à reorientação da 
formação profissional, assegurando uma abordagem integral do 
processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo 
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transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino 
e aprendizagem e de prestação de serviços à população. 
ESPECÍFICOS: 
• reorientar o processo de formação dos profissionais da saúde, de 
modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para 
responder às necessidades da população brasileira e à 
operacionalização do SUS; 
• estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS 
e as escolas, visando à melhoria da qualidade e à resolubilidade da 
atenção prestada ao cidadão, à integração da rede pública de 
serviços de saúde e à formação dos profissionais de saúde na 
graduação e na educação permanente; 
• incorporar, no processo de formação da área da Saúde, a 
abordagem integral do processo saúde-doença, da promoção da 
saúde e dos sistemas de referência e contra-referência; 
• ampliar a duração da prática educacional na rede pública de 
serviços básicos de saúde, inclusive com a integração de serviços 
clínicos da academia no contexto do SUS. (BRASIL, 2005; 2007, 
p.13) 

  

 

O Pró-Saúde tem como finalidade a aproximação da Universidade com 

os serviços públicos de saúde visando transformar o aprendizado dos 

estudantes e profissionais de acordo com a realidade sócio-econômica e 

sanitária da população brasileira (BRASIL, 2007). 

 

 

2.3.8 PET- SAÚDE 

  

 Através da Portaria Nº. 1 de 26 de agosto de 2008 foi instituído através 

do Ministério da Saúde e da Educação o Programa de Educação pelo Trabalho 

para a saúde (PET-Saúde) destinado a fomentar grupos de aprendizagem 

tutorial na Estratégia Saúde da Família, com os seguintes objetivos: (BRASIL, 

2008) 

 
I - possibilitar que o Ministério da Saúde cumpra seu papel 
constitucional de ordenador da formação de profissionais de saúde 
por meio da indução e do apoio ao desenvolvimento dos processos 
formativos necessários em todo o País, de acordo com 
características sociais e regionais; 
II - estimular a formação de profissionais e docentes de elevada 
qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, bem como 
a atuação profissional pautada pelo espírito crítico, pela cidadania e 
pela função social da educação superior, orientados pelo princípio da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, preconizado 
pelo Ministério da Educação; 
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III - desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de 
excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza 
coletiva e interdisciplinar; 
IV - contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de graduação da área da saúde; 
V - contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil 
adequado às necessidades e às políticas de saúde do País; 
VI - sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado 
enfrentamento das diferentes realidades de vida e de saúde da 
população brasileira; 
VII - induzir o provimento e favorecer a fixação de profissionais de 
saúde capazes de promover a qualificação da atenção à saúde em 
todo o território nacional; e 
VIII - fomentar a articulação entre ensino e serviço na área da saúde. 
(BRASIL, 2008) 

 

 
 

Pretende-se com essas iniciativas ministeriais favorecer a reorganização 

dos serviços de saúde, proporcionando qualidade na assistência e satisfação 

do usuário e contribuindo para o fortalecimento do processo de articulação 

ensino/serviço. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 
 

 
 

3.1  TIPO DE ESTUDO 
 

 

O nosso estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório com 

abordagem quantitativa. 

Segundo Gil (2002, p.42) o estudo descritivo refere que: 

 

Têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 
de relações entre variáveis. Uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta 
de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

  

O estudo exploratório, segundo Gil (2002, p.42) caracteriza-se devido o 

seu objetivo: 

 

proporcionar maior familiaridade como o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que 
estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 
idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 
bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 

Para Polit, Beck e Hungler (2004), os dados coletados na pesquisa não 

respondem, em si e por si, às indagações, sendo necessário que sejam 

processados e analisados de alguma forma estatística. 

Assim na pesquisa quantitativa, o pesquisador, parte de parâmetros 

(características mensuráveis) que traduzem em números as opiniões e 

informações para serem classificados e analisados, buscando estabelecer a 

relação entre causa e efeito entre as variáveis. (RODRIGUES, 2007) 

 Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento 

bibliográfico; entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas como o 

problema pesquisado; e análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. 

(SELLTIZ et al., 1967, p.63 apud GIL, 2002, p. 41)  
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3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Como cenário para a nossa pesquisa optamos pela Faculdade de 

Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) situada na cidade de Mossoró/RN. 

 A nossa opção por este cenário é decorrente de nossa atuação como 

docente há aproximadamente cinco anos, atuando diretamente com os 

discentes em campos de práticas e estágios na área hospitalar, o que nos 

possibilitou um conhecimento acerca do tema em estudo. 

 

3.3 POPULAÇÃO ALVO 

 

Os sujeitos pesquisados foram os discentes concluintes do Curso de 

Graduação em Enfermagem da FAEN no ano de 2009.  

Foram convidados trinta discentes e explicamos o objetivo do nosso 

estudo, mas somente vinte e sete responderam e entregaram o questionário 

devidamente preenchido no período pré-estabelecido. Apenas três não 

entregaram o instrumento. 

Mesmo assim ampliamos o prazo possibilitando a esses alunos 

participarem da pesquisa, infelizmente notamos a falta de interesse e por isso 

foram excluídos do nosso estudo. 

A escolha pelos alunos em fase de conclusão de curso se deu pelo fato 

deles vivenciarem a articulação ensino/serviço no percurso de toda sua 

formação nos diversos espaços de ensino aprendizagem, possibilitando uma 

melhor aproximação com o nosso objeto de estudo. 

 

 

3.4  ASPECTO ÉTICO DA PESQUISA 
 

 

Foi encaminhada a Carta de Anuência à diretora da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no município 

de Mossoró/RN (Apêndice A) com o objetivo de informar sobre a pesquisa e 
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solicitar a devida autorização para a realização do estudo e utilização do nome 

da Instituição. 

O projeto de pesquisa desse estudo foi apreciado pela comissão de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

respeitando a normatização da Resolução nº 196/96(BRASIL, 1997), referente 

aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, obtendo parecer 

favorável (Protocolo CEP/UFRN nº 142/09) (Anexo A). 

Após esclarecimentos dos objetivos, justificativa e importância da 

pesquisa, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) pelos discentes que concordaram em 

participar. 

 

 

3.5  INSTRUMENTO E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

 Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário 

estruturado (Apêndice C) com perguntas abertas e fechadas, a fim de obtermos 

os dados necessários para a nossa análise. 

 O questionário aborda inicialmente variáveis sócio-demográficas (sexo, 

idade, procedência, estado civil), com o intuito de traçarmos um perfil dos 

sujeitos envolvidos com a pesquisa. 

 Em seguida, procuramos abordar o entendimento do aluno a partir da 

sua compreensão sobre o tema proposto (percepção, cenários onde ocorre a 

articulação ensino/serviço, importância e as disciplinas, nas quais são 

visualizadas essa articulação). 

 Destacamos no questionário algumas variáveis que expressam: 

dificuldades, repercussões, mudanças, avaliação e sugestões que apontam 

para melhorias no âmbito da FAEN, no tocante a articulação ensino/serviço.  

 O procedimento de coleta de dados proposto no projeto de pesquisa, foi 

alterado, devido os alunos estarem em atividades curriculares fora dos espaços 

físicos da FAEN, sendo impossível reuni-los em um único dia e em horário pré-

estabelecido. 
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 Optamos por realizar a nossa coleta distribuindo os questionários 

durante o seminário de apresentação dos projetos de intervenção da disciplina 

ECS, realizado no auditório da Biblioteca Central da Cidade de Mossoró.  

 Neste momento, expusemos os objetivos da nossa pesquisa e a 

importância de sua participação nesse estudo. Logo após apresentamos ao 

aluno o questionário, assim como a necessidade de assinar o TCLE com a 

permissão de utilizarmos os dados como fonte de pesquisa. 

Solicitamos que a devolução dos questionários ocorresse num prazo 

máximo de oito dias, sendo entregue ao pesquisador durante o seminário de 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (Monografias), onde todos 

estariam presentes. 

 

3.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados organizamos os resultados em bancos de 

dados eletrônicos em planilhas do aplicativo Microsoft Excel, e expostos no 

Programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 Windows.  

Em seguida os dados foram codificados, tabulados e apresentados na 

forma de tabelas, quadros ou gráficos com suas respectivas distribuições 

percentuais, para que nos fosse possível iniciar a nossa análise. 

Trabalhamos com a análise focalizando a Técnica de Análise de 

Conteúdo de Bardin (2009), que utiliza as fases cronológicas assim 

especificadas: Pré- análise, exploração do material, tratamento dos resultados, 

a inferência e a interpretação. 

 Bardin (2009) refere que a pré-análise é a fase onde os dados são 

organizados.   

  

Corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar 
operacionais e sistematizar as idéias iniciais, de maneiras a conduzir 
a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 
sucessivas, num plano de análise. 

  

A mesma autora (p.127) enfatiza que a exploração do material é uma 

“fase longa e fastidiosa, consiste essencialmente em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas”. 
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 Com relação à fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

Bardin (2009, p.127) coloca que “os resultados em bruto são tratados de 

maneira a serem significativos (falantes) e válidos”. 

 Logo após utilizamos a Técnica de Análise de Conteúdo proposto por 

Bardin (2009) com a elaboração de categorias, que segundo o autor 

anteriormente citado, refere-se a uma técnica que cronologicamente é mais 

antiga, sendo na prática mais utilizada. 

 Essa técnica enfatizada por Bardin (2009, p.199), “funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamento analógico”. 

 Durante a análise codificamos os sujeitos como “Discentes” 

enumerando-os de 1 a 27, no sentido de mantermos o anonimato dos sujeitos 

e a confiabilidade da pesquisa. 
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4 RESULTADOS  

 

 

A análise do estudo foi realizada a partir da elaboração de categorias 

proposta por Bardin (2009, p.145) onde “a categorização não é uma etapa 

obrigatória de toda e qualquer análise de conteúdo”. 

 As categorias foram elencadas antevendo a compreensão da 

articulação ensino/serviço nos espaços da FAEN e serviços de saúde e assim, 

contribuir para o entendimento do tema proposto. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PESQUISADOS 

 

 Quanto à questão de gênero, o sexo feminino predominou entre 

os pesquisados com 74% (totalizando vinte alunas) e sete são do sexo 

masculino com 26% da amostra, conforme demonstrado no gráfico 01. 

 

 

 

 

Ao longo da história, a predominância do sexo feminino tem sido 

constatada e permanece até os dias de hoje, mesmo com um aumento 

significativo do sexo masculino nesse universo. 

Quanto à faixa etária dos discentes, percebemos que vinte e dois alunos 

estão entre 21 a 25 anos perfazendo 81% da amostra, quatro estão entre 26 a 

Gráfico 01: Distribuição dos discentes no tocante ao 

Sexo

7 (26%)

20 (74%)

Masculino

Feminino
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30 anos com 15% e apenas um com 4% entre 31 a 36 anos, evidenciando uma 

população jovem no futuro exercício da profissão. 

 

 

 

No gráfico 03 observamos, quanto ao estado civil, a predominância de 

alunos solteiros totalizando 26 alunos, correspondendo a 96%, e apenas um 

discente na condição de casado, totalizando apenas 4%.  

 

 

  

Quanto à procedência dos pesquisados, o gráfico 04 permite visualizar a 

predominância de vinte alunos, constituindo 74% da amostra, com residência 

no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Em seguida vem o estado do Ceará 

(CE) com quatro alunos, com 15% da amostra e o estado da Paraíba com um 

aluno com 4% da amostra. Apenas dois alunos (7% da amostra) não 

informaram o seu Estado de origem (7% da amostra). 

Gráfico 02: Distribuição dos discentes no tocante a Faixa Etária

22 (81%)

1 (4%)
4 (15%)

21 - 25 anos

26 - 30 anos

31- 35 anos

Gráfico 03: Distribuição dos discentes no tocante ao Estado 

Civil

26 (96%)

1 (4%)

Solteiros 

Casados
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4.2 ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO NA VISÃO DOS DISCENTES 

 

A partir dos relatos dos discentes, foi possível destacar algumas 

categorias que representam a compreensão dos discentes acerca da 

articulação ensino/serviço no âmbito da FAEN e serviços de saúde. 

No quadro 01, observamos a predominância de cinco categorias: 

Integração Institucional (II), troca de saberes e experiências (TSE), 

indissociabilidade teoria/prática (ITP), favorece a qualidade da formação (FQF) 

e reconstrução de saberes (RS). 

 

Quadro 01 – Percepção dos discentes quanto à articulação ensino/serviço. 

 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

Integrar 

instituições (12) 

 

Integração 

institucional 

Integração 

institucional 

II 

 

 

Troca de saberes e 

experiências (6)/ 

 

Troca de saberes e 

experiências 

 

Troca de saberes 

e experiências 

 

TSE 

Gráfico 04: Distribuição dos discentes no tocante a 

Procedência

4 (15%)

1 (4%) 2 (7%)

20 (74%)

RN

CE

PB

Não Informou
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Indissociabilidade 

Teoria/prática (5) 

 

Indissociabilidade 

teoria/prática 

 

Indissociabilidade 

teoria/prática 

 

ITP 

 

Favorece a 

qualidade da 

formação (3) 

 

Favorece 

qualidade da 

formação 

 

 

Favorece 

qualidade da 

formação 

 

 

 

FQF 

Mudança nas 

práticas/ 

reconstrução de 

saberes (2) 

Mudanças nas 

práticas 

Reconstrução de 

saberes 

 

Reconstrução de 

saberes 

 

RS 

 

Através dos resultados apresentados no quadro acima, há 

predominância da Integração Institucional como um meio para a efetivação da 

articulação ensino/serviço, seguida pela Troca de saberes e experiências e a 

Indissociabilidade teoria/prática.  

Favorecer a qualidade da formação e a reconstrução de saberes, apesar 

de serem citadas pela minoria dos discentes, observamos que são categorias 

essenciais para o estabelecimento da articulação ensino/serviço entre as 

instituições de ensino e os serviços de saúde. 

 Desta forma a articulação ensino/serviço não significa apenas um mero 

instrumento de união entre dois serviços, o educacional e o de produção de 

saúde, mas resulta em outros saberes que são essenciais a formação de 

profissionais de saúde. 

 Para o pesquisado abaixo, a compreensão tem o seguinte significado: 

 

Para haver articulação ensino/serviço, é necessário o 

estabelecimento de estratégias de ação que levem ao fortalecimento 

da articulação ensino-serviço-comunidade e promover a 

sensibilização dos profissionais dos serviços, no sentido de qualificar 

as estratégias sobre a importância desses atores na formação 

profissional e na reorganização dos serviços. (Discente 25) 
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Segundo Albuquerque et al (2008) “quando a integração ensino/serviço 

acontece de forma efetiva, unindo docentes, estudantes e profissionais de 

saúde com o foco central no usuário, esta dicotomia entre o ensino e a 

produção dos cuidados em saúde se ameniza”. 

Na concepção dos discentes, a integração Institucional representa 37% 

do total da amostra e foi enfatizada doze vezes, alegado o propósito de 

contribuir com o processo de ensino/aprendizagem e consequentemente a sua 

formação acadêmica e vida profissional futura.  

Essa compreensão está explicitada nas seguintes afirmações dos 

pesquisados: 

 

É a integração entre as instituições de ensino e os serviços com o 

objetivo de construir e reconstruir os conhecimentos dos alunos e 

também de contribuir para o desenvolvimento de ações que 

beneficiem o próprio trabalho nos ambientes dos serviços. (Discente 

16) 

É a articulação existente entre a academia e o serviço, fator este 

preponderante para uma boa aprendizagem, visto que para que o 

conhecimento seja adquirido é necessária uma boa relação teoria-

prática (Discente 22) 

 

Destarte, a Universidade deve procurar identificar as necessidades dos 

serviços de saúde, estabelecendo pactos de contribuição docente/discente 

para tais serviços e estimular a participação dos profissionais dos serviços nas 

discussões relacionadas à formação na área da saúde. (ALBUQUERQUE 

Op.cit)  

Com relação à troca de saberes e experiências, sete alunos (22% da 

amostra pesquisada) enfatizaram que o conhecimento perpassa entre os 

diversos profissionais para o bem comum dos discentes, profissionais e 

usuários. 

O pesquisado enfatiza da seguinte forma: 

 

Compreendo este momento como uma forma de troca de saberes, 

experiências, no qual enquanto discentes podemos por em prática o 

que vivenciamos nas aulas teóricas, bem como o momento em que 
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podemos contribuir por meio de intervenções que venham a 

melhorar o serviço. (Discente 1) 

  

Almeida reforça o pensamento dos discentes enfatizando que o 

conhecimento em saúde não é exclusividade de algumas categorias 

profissionais, mas que deve ser estendido também ao pessoal auxiliar e a 

comunidade (Ibid.). 

 A Indissociabilidade teoria/prática, citada seis vezes, é uma categoria 

relacionada ás citadas anteriormente e representa 19% do total da amostra 

pesquisada. 

O conhecimento teórico absorvido na academia necessita de uma 

aplicabilidade prática na construção da aprendizagem, a ausência dessa 

integração muitas vezes é proporcionada pelos próprios profissionais e 

discentes, quando referem que a teoria não condiz com a prática. 

A percepção do pesquisado confirma a assertiva anterior: 

  

Articulação ensino/serviço seria a realização da parte teórica e 

prática; a possibilidade do aluno estudar a teoria e conhecer a 

realidade, de maneira a desenvolver habilidades possíveis de se 

adequar a determinada realidade, o que não seria possível se o 

mesmo visualizasse apenas a teoria de forma "perfeita”. (Discente 4) 

  

A categoria Favorecer a qualidade da formação aparece em nosso 

estudo citada por quatro vezes, representando 13% do total da amostra. 

 Segundo Almeida, [...] a formação de recursos humanos deve estar 

pautada no atendimento integral com enfoque na promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com ênfase nos aspectos humanísticos com uma visão 

de homem global (Ibid.).  

 Contrapõe, ainda, o mesmo autor que a formação do enfermeiro ainda 

está voltada ao conhecimento técnico/científico, dificultando o 

acompanhamento desse desenvolvimento tecnológico pelo distanciamento 

evidenciado entre a teoria e a prática. 

 Na opinião de um participante da pesquisa, a formação surge como 

contribuição na articulação ensino/serviço:  
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Articulação ensino/serviço é uma estratégia que favorece a 

qualidade da formação do graduando, pois impossibilita que este 

ator social torne indissociável a teoria e a prática. (Discente 5) 

  

Finalmente, a compreensão também resvala pela reconstrução de 

saberes, categoria esta lembrada por 9% dos pesquisados que exprimiram: 

  

É a integração entre as instituições de ensino e os serviços com o 

objetivo de construir e reconstruir os conhecimentos dos alunos e 

também de contribuir para o desenvolvimento de ações que 

beneficiem o próprio trabalho nos ambientes de serviço (Discente 

16). 

Articulação ensino/serviço se dá quando existe um mútuo 

compromisso entre esses, na perspectiva de avançar na promoção e 

reconstrução de saberes visando as ações de promoção, proteção e 

recuperação. E ai posso afirmar articulação ensino/serviço não é só 

um campo para prática, mas também uma troca de saberes, com 

perspectiva para avançar tanto no ensino quanto no serviço 

(Discente 6). 

 

 

4.3 ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO ENTRE FAEN E OS SERVIÇOS DE 

SAÚDE. 

  

O gráfico 05 apresenta 18 discentes (67% da amostra) disseram que a 

articulação entre a FAEN e os serviços de saúde ocorre parcialmente e nove 

dentre eles (33% da amostra) afirmam acreditar nessa articulação.   

 

 

SIM
9 (33%)

EM PARTE:
18 (67%)

Gráfico 05:  Articulação ensino/serviço entre a FAEN e os 
Serviços de Saúde
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Embora a FAEN venha construindo a articulação ensino/serviço com os 

serviços de saúde ao longo dos anos, a existência de fatores que provocam 

desarticulação é ressaltada pelos pesquisados e interfere no processo de 

formação dos mesmos no curso de graduação. 

Tal desarticulação pode ser atribuída às dificuldades enfrentadas pelos 

discentes durante as aulas práticas e estágios supervisionados, principalmente 

nas relações com os profissionais dos serviços de saúde que dificultam a 

operacionalização, em função do desconhecimento dos processos dessa 

articulação. 

Ressaltamos que a aproximação das instituições de ensino com os 

serviços de saúde é fundamental para a construção da articulação 

ensino/serviço. 

No quadro 02 visualizamos a percepção dos discentes enfatizando a 

interação profissional com os acadêmicos, a parceria institucional, a troca de 

saberes e experiências e a resistência dos profissionais que dificultam a 

consolidação da articulação nos espaços de ensino aprendizagem, vivenciada 

pelos discentes ao longo do curso de graduação em enfermagem. 

 

 

Quadro 02 – Percepção da articulação ensino/serviço entre FAEN e serviços 

                     de saúde. 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

Interação entre 

profissionais e os 

acadêmicos (3) 

Interação entre 

profissionais e os 

acadêmicos 

 

Interação 

profissionais/ 

acadêmicos 

 

 

IPA 

 

 

Parceria  

institucional(3) 

Parceria 

 institucional 

Parceria 

 institucional 

 

PI 

Troca de saberes e 

experiências (3) 

Troca de saberes e 

experiências 

Troca de saberes e 

Experiências 

 

TSE 

Resistência dos 

profissionais de saúde 

(3) 

Resistência dos 

profissionais 

Resistência dos 

profissionais 

 

RP 
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Mais forte nas UBS 

 

Articulação mais forte 

nas UBS 

 

 

Mais presente na 

atenção primária 

 

MPAP 

 

Atenção secundária é 

mais evidente essa 

falta de articulação (2) 

 

Atenção secundária 

menos evidente 

 

 

Menos evidente 

Atenção secundária 

 

MPAS 

 

FAEN tem 

demonstrado uma 

articulação ensino-

serviço (3) 

 

 

FAEN tem 

demonstrado 

articulação 

 

FAEN tem 

demonstrado 

articulação 

 

 

FDA 

 

Evidenciado nas aulas 

práticas e estágios (2) 

 

Evidenciado nas aulas 

práticas e estágios 

 

Durante as práticas e 

estágios 

 

DPE 

 

 

Projetos de 

intervenção não têm 

continuidade pelo 

serviço (1) 

 

Projetos de 

intervenção sem 

continuidade 

 

Projetos de 

Intervenção sem 

continuidade 

 

PIC 

 

Atividades pontuais 

nos serviços (1) 

 

Atividades pontuais 

nos serviços 

 

Atividades pontuais 

nos serviços 

 

APS 

Nas disciplinas onde 

acontecia a articulação 

teoria/prática (2) 

 

Nas disciplinas onde 

acontecia a articulação 

teoria/prática 

Nas disciplinas onde 

acontecia a 

articulação 

teoria/prática  

 

DAA 

O serviço não contribui 

de forma satisfatória 

para a articulação (1) 

 

O serviço não contribui 

para articulação 

 

O serviço não 

contribui para 

articulação 

 

SCA 

Co-participação no 

ensino/serviço (1) 

Co-participação no 

ensino/serviço 

Co-participação no 

ensino/serviço 

 

CPES 

Caminhando de  

forma lenta 

Caminhando de 

 forma lenta 

Caminhando de 

forma lenta 

 

CFL 
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Vale salientar que, no âmbito das UBS, tal articulação se encontra mais 

consolidada em relação à área hospitalar quiçá o engajamento dos 

profissionais nas atividades propostas pela FAEN. 

Quando os discentes relataram que o serviço não tem contribuído 

satisfatoriamente para a articulação ensino/serviço, estão se referindo a área 

hospitalar e daí a afirmação que tem caminhado de forma lenta. 

Na FAEN, os pesquisados perceberam a articulação em execução 

durante as aulas práticas, estágios e em algumas disciplinas da grade 

curricular, que serão elencadas no decorrer desse estudo. 

 

 

4.4 CENÁRIOS ONDE FOI PERCEBIDA A ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO 

 

A articulação ensino/serviço desenvolvida nos serviços de saúde tem um 

alto grau de aceitação na atenção primária devido, principalmente, a relação 

dos profissionais com a presença da FAEN nesse cenário, possibilitando aos 

discentes a execução dos processos de trabalho inerentes à enfermagem. 

Na rede hospitalar, apesar de todas as dificuldades sentidas pelos 

alunos, encontramos um percentual de 33%, correspondendo a treze 

discentes, que vivenciaram a articulação ensino/serviço. 

É um dado muito significativo, estimulante e um claro incentivo para 

investimento nesse setor de suma importância para a formação dos 

profissionais de enfermagem. 

No gráfico 06, estão representados os dados relatados pelos discentes 

 

 

 

27 (67%)

13 (33%)

Gráfico 06 - Cenários onde foi percebida a articulação 
ensino/serviço

Atenção Primária

Hospital Geral / 
Especializado
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Segundo Feuerwerker; Costa; Rangel (2000, p. 40) “a construção dos 

espaços de aprendizagem se dá através da incorporação de estudantes e 

docentes ao processo de produção de serviços”.  

  

 

4.5 ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO PERCEPTÍVEL NA REDE 

HOSPITALAR 

 

Quando nos referimos aos cenários onde a articulação é perceptível, a 

rede hospitalar foi citada por treze alunos, correspondendo a 48% da amostra. 

Ao centralizamos a articulação ensino/serviço somente na rede 

hospitalar, percebemos que a maioria dos pesquisados (dezenove) respondeu 

que essa articulação acontecia “em parte”, perfazendo um total de 70 % da 

amostra. 

Apenas cinco (19%) afirmaram perceber a articulação enquanto apenas 

três (11%) afirmaram que não existe tal articulação na rede hospitalar. 

Observamos, no gráfico 7, a contradição nas falas dos pesquisados ao 

afirmarem que a rede hospitalar é um cenário possível para a efetivação da 

articulação ensino/serviço, pois na questão seguinte apenas cinco discentes 

afirmam perceber essa articulação. 

 

 

 

  

No quadro 03 observamos como os discentes visualizam a articulação 

ensino/serviço na área hospitalar. Enfatizam que é perceptível, porém vêem a 

5 (19%)
3 (11%)

19 (70%)

Gráfico 07: Articulação ensino/serviço perceptível na Rede 
Hospitalar

Sim

Não

Em Parte 
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necessidade da criação de vínculo interinstitucional com envolvimento dos 

profissionais e compreensão da importância de sua participação na formação 

do enfermeiro. 

 

Quadro 3 - Articulação perceptível na rede hospitalar 

 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

 

A necessidade de um 

vínculo mais 

consolidado (9) 

 

 

Necessidade de criar 

vínculo 

 

Necessidade de criar 

vínculo 

 

NCV 

 

É perceptível (5) 

 

 

Perceptível 

 

Perceptível 

 

P 

 

Pela diversidade e 

rotatividade dos 

profissionais (4) 

 

Diversidade e 

rotatividade dos 

profissionais 

 

 

Diversidade e 

rotatividade dos 

profissionais 

 

 

DRP 

 

 

Não dão continuidade 

aos projetos iniciados 

pela academia (3) 

 

Projetos sem 

continuidade 

 

Projetos sem 

continuidade 

 

PSC 

 

 

 

Extrema valia para a 

nossa formação (2) 

 

Essencial para 

formação 

 

Essencial para 

formação 

 

EPF 

 

 

Compreender o papel 

do estudante no serviço 

(1) 

 

 

Papel do estudante 

 no serviço 

 

Papel do estudante 

no serviço 

 

PES 

Resistência de alguns 

profissionais (1) 

 

Resistência de alguns 

profissionais 

Resistência dos 

profissionais 

 

RP 
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 Ainda que a área hospitalar seja considerada um cenário mais complexo 

em relação a outros serviços, se faz necessário que a academia esteja mais 

presente e atuante com o intuito de criar vínculos com gestores e profissionais 

na perspectiva de construir a articulação ensino/serviço de forma efetiva e 

permanente como os discentes enfatizaram nesse estudo. 

 

 

4.6 ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO COMO FATOR DE APRENDIZAGEM 

 

  Todos os discentes pesquisados (100%) afirmaram que a articulação 

ensino/serviço contribui satisfatoriamente para a aprendizagem durante o 

processo de formação. 

 Referem que os serviços de saúde são espaços essenciais onde 

igualmente se constrói a aprendizagem, consolidam saberes e proporcionam a 

autonomia profissional. 

 No quadro 04 relacionamos as principais categorias relatadas pelos 

discentes. 

 

Quadro 4 - Considera a articulação fator importante para a aprendizagem 

 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

 

Transformar teoria em 

prática (6) 

 

 

Transformar teoria em 

prática 

 

Transformar teoria 

em prática 

 

TTP 

 

 

Salutar para a nossa 

formação (5) 

 

Salutar para formação 

 

Salutar para 

formação 

 

SF 

 

Aprimorar os 

conhecimentos (3) 

 

 

Aprimorar 

conhecimento 

 

Aprimorar 

conhecimento 

 

 

AC 

 

 

 

Construção de relações 

profissionais (1) 

 

Construção de 

relações profissionais 

 

Construção de 

relações profissionais 

 

CRP 
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O serviço também é um 

espaço de 

aprendizagem (1), 

 

 

Serviço como espaço 

de aprendizagem 

 

 

Serviço como espaço 

de aprendizagem 

 

SEA 

 

Construir novos 

saberes (1) 

 

Construir novos 

saberes 

 

Construir novos 

saberes 

 

CNS 

 

 

Autonomia profissional 

 

 

Autonomia profissional 

 

Autonomia 

profissional 

 

AP 

 

Torna os estudos 

abordados ao longo da 

graduação, algo mais 

concreto, efetivo na 

promoção das ações 

 

Estudos mais 

concretos, efetivos 

 

Estudos mais 

concretos, efetivos 

 

ECE 

 

Facilita as relações 

entre a academia e o 

serviço 

 

Facilita as relações 

entre a academia e o 

serviço 

 

Facilita as relações 

entre a academia e o 

serviço 

 

FRAS 

 

A necessidade de associar o conhecimento teórico ao prático durante as 

atividades de práticas e estágios nos serviços de saúde é apresentada pelos 

discentes com o intuito de aprimorar os saberes adquiridos ao longo do curso 

de graduação. 

 

 

4.7  OBSERVOU/DESENVOLVEU A ARTICULAÇÃO NAS DISCIPLINAS DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

 As disciplinas que compõem a grade curricular do curso de enfermagem 

em sua maioria têm um caráter eminentemente teórico prático que devem 

propiciar aos discentes, docentes e profissionais dos serviços a oportunidade 

de vivenciarem a articulação ensino/serviço, na perspectiva de contribuir com a 

formação e com a transformação das práticas em saúde.  
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Nesse sentido observamos que todos os discentes (100%) observaram 

ou desenvolveram essa articulação nas disciplinas do curso de graduação em 

Enfermagem.  

Dentre as citadas estão: Estágio Supervisionado (18%), Saúde da 

Criança e do Adolescente (17%), Saúde do Adulto (13%), Saúde da mulher e 

Saúde Coletiva (12%), semiologia e semiotécnica (11%) e Epidemiologia (7%), 

ilustrados no gráfico 09. 

Outras disciplinas como: Exercício em Enfermagem (1%), Prática de 

Ensino I e II (4%), Educação Popular (1%), Processo Investigar (1%), foram 

citadas, porém não representaram uma amostra significativa dentro do universo 

pesquisado. 

Salientamos que apenas três discentes (4% da amostra) não informaram 

as disciplinas e não justificaram suas respostas. 

 Enfatizamos que a disciplina estágio supervisionado teve um maior 

número de indicação, devido ao seu caráter eminentemente prático realizado 

na rede hospitalar e UBS, os quais são considerados espaços de ensino 

aprendizado utilizado pela FAEN, na perspectiva de introduzir o discente no 

mundo do trabalho.  

 Os pesquisados consideram a articulação ensino/serviço na área 

hospitalar como “em parte”, entretanto relatam as disciplinas da área hospitalar 

como as que mais contribuem para efetivação dessa articulação seguidas 

pelas disciplinas onde o campo de atuação são as UBS como visto no gráfico 

8: 
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4.8  DIFICULDADES NO TRANSCORRER DO CURSO QUE 

IMPOSSIBILITASSEM A EFETIVAÇÃO DA ARTICULAÇÃO 

ENSINO/SERVIÇO 

 

As dificuldades relatadas foram sentidas por vinte e cinco pesquisados 

(93%) e apenas dois (7%) responderam não perceber dificuldades durante o 

curso que impossibilitassem a articulação ensino/serviço, conforme ilustrado no 

gráfico 09. 

 

 

 

21%

13%

18%15%

13%

12%
8%

Gráfico 08 - Disciplinas do Curso de Enfermagem que 
proporcionaram articulação ensino/serviço

Estágio 
Supervisionado
Saúde Coletiva

Saúde da Criança e 
do Adolescente
Saúde do Adulto

Saúde da Mulher

Semiologia e 
Semiotécnica
Epidemiologia

25 (93%)

2 (7%)

Gráfico 09: Dificuldades para efetivação da articulação 
ensino/serviço

Sim

Não
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Tais dificuldades visualizadas no quadro 05 foram vivenciadas pelos 

discentes durante o curso de graduação. Percebemos que a falta de interesse 

e adesão dos profissionais do serviço representa a principal categoria 

encontrada durante os momentos de práticas e estágios executados pela 

FAEN (grifo nosso). 

 Somado a esse desinteresse, os profissionais apresentam resistência à 

presença dos discentes no campo de práticas, dificultando a inserção da FAEN 

no serviço e, na rede hospitalar, as dificuldades ainda são mais expressivas, 

impossibilitando a construção no cotidiano da articulação ensino/serviço. 

 

 

Quadro 5 - Percebeu dificuldades durante o curso que impossibilitasse a                                      

efetivação da articulação 

 

 

SUBCATEGORIA

S INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

Falta de interesse e 

adesão dos 

profissionais do 

serviço (9) 

 

Falta de interesse e 

adesão dos 

profissionais 

Faltam interesse e 

adesão dos 

profissionais 

 

FIAP 

 

 

Resistência de alguns 

profissionais do 

serviço (5) 

Resistência alguns 

profissionais 

 

Resistência alguns 

profissionais 

 

RP 

 

Serviço hospitalar se 

mostra distante na 

formação (4) 

Serviço hospitalar 

distante da formação 

Serviço hospitalar 

distante da formação 

 

SHDF 

Articulação 

ensino/serviço deve 

ser construída no dia 

a dia (3) 

Articulação construída 

no dia a dia 

Articulação construída 

no dia a dia 

 

ACD 

 

Falta de tempo por 

parte dos profissionais 

 

Falta de tempo dos 

profissionais 

 

Falta de tempo dos 

profissionais 

 

FTP 

Alguns docentes 

sobrepõem à teoria 

Alguns docentes 

sobrepõem à teoria em 

Alguns docentes 

sobrepõem à teoria 
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em detrimento das 

dificuldades do serviço 

detrimento das 

dificuldades do serviço 

em detrimento das 

dificuldades do 

serviço 

DSTDS 

 

Carga horária 

 teórica excessiva 

 

Carga horária 

 teórica excessiva 

 

Carga horária  

teórica excessiva 

 

CHTE 

 

Burocratização  

dos serviços 

 

Burocratização  

dos serviços 

 

Burocratização  

dos serviços 

 

BS 

 

No transcorrer desse estudo observamos com frequencia que, as 

categorias relacionadas ao interesse, adesão e resistência dos profissionais 

dos serviços de saúde e a área hospitalar, serão relatadas em outros 

momentos como obstáculos para a efetivação da articulação ensino/serviço. 

 

 

4.9 ENFRENTOU DIFICULDADES NOS SERVIÇOS ONDE A 

ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO SE ENCONTRAVA PRESENTE 

 

 

 O gráfico 10 demonstra que a maioria dos discentes (63%) tem 

enfrentado dificuldades mesmo em locais onde a articulação ensino/serviço 

estava presente. 

 

 

 

Essas dificuldades foram categorizadas no quadro 06.  

17 ( 63%)

10 (37%)

Gráfico 10: Dificuldades enfrentadas nos Serviços onde a 
Articulaçãoensino/serviço estava Presente

Sim

Não
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Novamente observamos a falta de interesse e adesão dos profissionais 

como a mais citada pelos discentes. A seguir, a questão do estabelecimento do 

vínculo institucional como uma necessidade para a articulação ensino/serviço 

(grifo nosso). 

Ressaltamos que, na área hospitalar, as dificuldades são muito mais 

visíveis e se tornam uma constante nesse estudo particularmente na questão 

do envolvimento profissional nas atividades implantadas pela FAEN cuja 

expectativa é a contribuição na formação dos profissionais e na melhoria da 

assistência ao usuário. 

 

Quadro 06 - Dificuldades enfrentadas nos serviços onde a articulação 

ensino/serviço estava presente. 

 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

 

Falta de interesse e 

adesão dos 

profissionais do serviço 

(5) 

 

Falta Interesse/adesão 

dos profissionais 

Faltam interesse e 

adesão dos 

profissionais 

 

FIAP 

 

 

Estabelecer vínculo 

entre FAEN e serviços 

(4) 

 

 

 

Estabelecer vínculo 

 

 

Estabelecer vínculo 

 

 

EV 

 

Perpassa por além de 

questões humanísticas 

(2) as de cunho 

estrutural 

 

Questões humanísticas 

e estruturais 

 

Questões 

humanísticas e 

estruturais 

 

QHE 

Contínua adequação 

de teorias para dar 

assistência à 

população 

 

 

Adequação de teorias 

na assistência 

 

 

Adequação de teorias 

na assistência 

 

 

 

ATS 
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Alguns desvios entre 

teoria e realidade, 

Desvio entre teoria e 

prática 

Desvio entre teoria e 

prática 

DTP 

 

Maior dificuldade foi no 

serviço hospitalar 

 

No serviço hospitalar 

 

No serviço hospitalar 

 

SH 

 

Reconstruir saberes e 

propostas 

 

Reconstruir saberes e 

propostas 

 

Reconstruir saberes 

e propostas 

 

RSP 

 

 

 Cabe ainda ressaltar que a categoria relacionada a reconstruir saberes e 

propostas está colocada aqui como dificuldade devido a não adesão dos 

profissionais nas atividades propostas pela FAEN, como meio para o 

favorecimento do crescimento profissional (grifo nosso). 

 

 

4.10 REPERCUSSÕES DA ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO NA 

APRENDIZAGEM DURANTE AS PRÁTICAS E ESTÁGIOS 

 

  

Todos os pesquisados (100%) percebem as repercussões na própria 

aprendizagem durante as atividades práticas e de estágios supervisionados 

realizadas nas unidades de saúde tanto na rede básica ou hospitalar. 

Tais repercussões relatadas estão elencadas no quadro 07, enfatizando 

o desenvolvimento de atividades realizadas coletivamente como ocasião de 

experiência, crescimento profissional, capacidade de observar os problemas e 

consequentemente criando estratégias para solucioná-los assim como obter 

conhecimentos e relacionar o conteúdo teórico com a prática. 

  

Quadro 07 – Repercussões observadas durante as práticas e estágios na 

aprendizagem. 
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SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

 

Espaço para 

desenvolver atividades 

pactuadas de forma 

coletiva com os 

profissionais (4) 

 

Desenvolver  

atividades 

coletivamente 

 

 

Desenvolver 

atividades 

coletivamente 

 

 

DAC 

 

Melhor vivência, 

experiências, 

crescimento 

profissional (3) 

 

Experiência 

 

Crescimento 

profissional 

 

Experiência 

 

Crescimento 

profissional 

 

E 

 

CP 

 

 

Capacidade de 

perceber os problemas 

e criar estratégias para 

melhorar (3) 

 

Perceber os problemas 

 

 

Criar estratégias para 

melhorar 

 

Perceber os 

problemas 

 

Criar estratégias para 

melhorar 

 

PP 

 

 

CEM 

 

Conhecimentos novos 

(2) 

 

Conhecimentos novos 

 

 

 

Conhecimentos 

novos 

 

CN 

 

Autonomia para o aluno 

(1) 

 

 

Autonomia para o 

aluno 

 

 

 

Autonomia para o 

aluno 

 

AA 

Consolidar 

conhecimento (1) 

 

 

Consolidar 

conhecimentos 

 

Consolidar 

conhecimentos 

 

CC 

 

Melhor associação 

entre teoria e prática 

(1) 

 

Associação entre  

teoria e prática 

 

Associação entre 

teoria e prática 

 

ATP 

 

 

 

Em outros momentos 

foi entrave (1) 

 

Entrave 

 

Entrave 

 

E 
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Na rede básica há uma 

maior repercussão (1) 

 

Repercussão na rede 

básica 

 

Repercussão na rede 

básica 

 

RRB 

 

 

 

Em âmbito hospitalar, 

embora observe um 

pouco mais distante, 

acredito que pode ser 

feito (1) 

 

 

Distante no âmbito 

hospitalar 

 

 

 

Distante no âmbito 

hospitalar 

 

 

 

DAH 

 

Maior compreensão 

dos processos de 

trabalho do enfermeiro 

 

 

Compreensão dos 

processos de trabalho 

do enfermeiro 

 

 

Compreensão dos 

processos de 

trabalho do 

enfermeiro 

 

 

CPTE 

 

 

 

 

Habilidades em 

determinadas situações 

 

 

Habilidades 

 

Habilidades 

 

H 

 

Construir vínculo com 

os profissionais e 

pacientes. 

 

Construir vínculo 

 

Construir vínculo 

 

CV 

 

Implementação de 

projetos e intervenção. 

 

Implementação de 

projetos e intervenção. 

 

Implementação de 

projetos e 

intervenção. 

 

IPI 

 

Em alguns momentos a 

repercussão foi positiva 

a ponto de contribuir e 

melhorar a 

aprendizagem 

 

 

Contribuir e melhorar a 

aprendizagem 

 

 

 

Contribuir e melhorar 

a aprendizagem 

 

 

 

 

CMA 

 

 

 

 Dentre as categorias citadas, destacamos o desenvolvimento de 

atividades realizadas de forma coletiva, experiência essa que os discentes 

adquirem vislumbrando o futuro profissional e o seu crescimento pessoal, 
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proporcionado pela aproximação com os processos de trabalhos inerentes a 

enfermagem (grifo nosso). 

 A repercussão quanto à atenção básica (avaliada de forma extremante 

positiva) em detrimento da rede hospitalar apresenta-se nitidamente pelas 

dificuldades surgidas durante todo o seu processo de formação. 

 

 

4.11 ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO COMO FATOR IMPORTANTE PARA 

A  APRENDIZAGEM 

 

 Apesar das dificuldades relatadas ao longo desse estudo, todos os vinte 

e sete pesquisados (100% da amostra) concordaram que a articulação 

ensino/serviço é um fator importante para a aprendizagem. 

 Avaliamos a importância da aprendizagem de acordo com os critérios 

que foram definidos como ÓTIMO/RUIM/BOM e posteriormente demonstrados 

no gráfico 11. 

 Dos vinte e sete pesquisados, o percentual de 96% da amostra (vinte e 

seis) considerou como ÓTIMO a articulação ensino/serviço como fator de 

aprendizagem. 

Somente um discente, 4% da amostra consultada, considerou BOM e 

nenhum discente a considerou como RUIM. 

 

 

 

 

1 (4%)

26 (96%)

Gráfico 11: Grau de Importância para aprendizagem

Bom ( 5 - 6 pontos)

Ótimo ( 9- 10 pontos)
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4.12 MUDANÇAS NA FORMAÇÃO SE HOUVER ARTICULAÇÃO 

ENSINO/SERVIÇO 

 

 Evidenciamos que a articulação ensino/serviço propicia mudanças na 

formação conforme foi constatado pelos vinte e sete discentes pesquisados, 

correspondendo a 100% da amostra pesquisada. 

 Essas mudanças foram classificadas com base em três variáveis, 

especificadas como ÓTIMO/BOM/RUIM serviram de parâmetros na avaliação. 

Analisadas as variáveis, ÓTIMO obteve 81% (vinte e dois discentes), 

BOM obteve 15% (quatro discentes) e RUIM obteve 1% (um discente), 

conforme evidenciado no gráfico 12.  

  

 

 

O estudo revelou que, apesar das dificuldades, os pesquisados ainda 

acreditam em mudanças na formação na presença da articulação 

ensino/serviço. 

 

 

4.13 AVALIAÇÃO DA ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO NO ÂMBITO DA 

FAEN 

 

Os resultados reforçaram o empenho da FAEN em manter a articulação 

ensino/serviço como política favorável a formação dos pesquisados do curso 

de enfermagem. 

1 (4%)

4 (15%)

22 (81%)

Gráfico 12: Grau de Mudanças na formação

< 5 Pontos (Ruim)

7 - 8 Pontos (Bom)

9 - 10 (Ótimo)
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Destacamos que 63% dos discentes consideraram a articulação 

ensino/serviço na FAEN como boa, 30% regular e 7% como ótimo sendo que 

nenhum estudante classificou como ruim essa articulação como demonstrado 

no gráfico 13 (grifo nosso). 

 

 

 

 

Elucidaremos as respostas através do que foi relatado pelos discentes 

no quadro 08. 

 

Quadro 08 – Avaliação da articulação ensino/serviço na FAEN pelos discentes. 

 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

 

Maior entrave são os 

profissionais do serviço 

(5) 

 

Entrave são os 

profissionais do serviço 

 

Entrave são os 

profissionais do 

serviço 

 

EPS 

 

 

 

Interação recíproca 

entre ensino/serviço (4) 

 

Interação 

ensino/serviço 

 

 

 

Interação 

ensino/serviço 

 

IES 

 

Completa adesão dos 

profissionais dos 

serviços (3) 

 

Adesão profissional 

dos serviços 

 

Adesão profissional 

dos serviços 

 

APS 

30%

63%

7%

Gráfico 13 - Avaliação da Articulação no âmbito da 
FAEN

Otimo

Bom

Regular
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Organização da grade 

curricular (2) 

 

Organização da grade 

curricular 

 

Organização da 

grade curricular 

 

OGC 

 

Dar continuidade aos 

projetos implantados 

 

 

Continuidade aos 

projetos implantados 

 

Continuidade aos 

projetos implantados 

 

CPI 

 

Boa relação com os 

profissionais do serviço 

 

Interação  

profissionais/serviço 

 

Interação 

profissionais/serviço 

 

IPS 

 

 

 

Pró-Saúde que só vem 

reafirmar esta parceria 

 

Pró-Saúde vem 

reafirmar parceria 

 

Pró-Saúde vem 

reafirmar parceria 

 

PRP 

 

 

 

Aumentar os projetos 

de extensão 

 

 

Aumentar projetos de 

extensão 

 

Aumentar projetos de 

extensão 

 

APE 

 

A FAEN põe em prática 

durante as suas 

disciplinas 

 

FAEN põe em prática 

nas disciplinas 

 

FAEN põe em prática 

nas disciplinas 

 

FPD 

Projeto político 

pedagógico, 

possibilitando práticas 

e ações em saúde com 

vistas à educação 

permanente em saúde. 

 

 

Educação 

 permanente em  

saúde 

 

 

Educação 

permanente em 

saúde 

 

 

EPS 

 

 

Os participantes da pesquisa percebem que a FAEN tem procurado 

efetivar a articulação ensino/serviço através das disciplinas na realização de 

suas práticas e estágios e principalmente com a implantação do Pró-Saúde. 

 A organização da grade curricular, a continuidade dos projetos de 

intervenção implantados pelos discentes durante o ECS, aumentar os projetos 

de intervenção, além do projeto político pedagógico propicia que as práticas de 

educação em saúde e a educação permanente em saúde sejam prioridades 

nos serviços visando assegurar a articulação ensino/serviço. 
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 Tais ações poderão contribuir para que os profissionais se engajem nas 

atividades propostas pela FAEN, quebrando barreiras e se tornando antes 

parte do que entrave no processo da articulação ensino/serviço. 

 

4.14 COMO MELHORAR A ARTICULAÇÃO ENSINO/SERVIÇO ENTRE 

FAEN E SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

As categorias apresentadas no quadro 09 mostram a percepção dos 

discentes acerca das melhorias que a articulação ensino/serviço pode propiciar 

a FAEN e aos serviços de saúde. 

São os resultados de suas experiências acadêmicas vivenciadas ao 

longo do curso de graduação durante o processo e formação que os 

credenciam a realizarem esta análise. 

 

Quadro 09 - Sugestões para melhorar a articulação ensino/serviço entre FAEN 

e serviços de saúde. 

 

SUBCATEGORIAS 

INICIAIS 

SUBCATEGORIAS 

EMERGENTES 

CATEGORIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

CODIFICAÇÃO 

 

Melhorar as parcerias 

com os serviços (9) 

 

Parceria 

 

 

Parceria 

 

 

P 

 

 

Vínculo entre os 

sujeitos envolvidos (8) 

 

Vínculo 

 

Vínculo 

 

V 

 

 

Incentivar a pesquisa e 

extensão (5) 

 

Incentivar a pesquisa e 

extensão  

 

Incentivar a pesquisa 

e extensão  

 

 

IPE 

 

Educação Permanente 

dos trabalhadores (3) 

 

Educação Permanente 

 

Educação 

Permanente 

 

EP 

 

 

 

Organização da grade 

curricular (3) 

 

Organização da grade 

curricular 

 

Organização da 

grade curricular 

 

OGC 
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Envolver estas 

instituições em 

programas como o 

Pró-saúde, Pet-Saúde 

(2) 

 

Envolver Instituições 

em programas 

 

 

 

 

Envolver instituições 

programas 

 

 

 

 

EIP 

 

 

 

 

Hospital escola. 

 

 

Hospital escola 

 

Hospital escola 

 

HE 

 

 

 Dentre essas categorias elencadas, destacamos a formação de 

parcerias que a FAEN deve manter com os serviços de saúde propiciando o 

desenvolvimento de atividades dos discentes em conjunto com os profissionais 

de saúde. 

A formação de parcerias não deve ser enfatizada apenas com a 

construção de convênios ou elaboração de normas que venham a delegar 

atribuições, sem o devido conhecimento dos profissionais dos serviços e que 

poderá interferir na construção de vínculos entre professores, discentes e 

profissionais. 

Os vínculos serão formados a partir da construção de parcerias para que 

as relações pessoais e interinstitucionais possam ser mantidas e fortalecidas 

diariamente. 

A educação permanente em serviço é uma estratégia viável na 

construção da articulação ensino/serviço e é também um recurso que os 

profissionais da saúde podem e devem utilizar. 

 Nesse aspecto, o pesquisado abaixo afirma que há necessidade do 

envolvimento do profissional nas atividades propostas pela academia para 

promoção da participação ativa na construção e implantação das mesmas, 

durante a inserção do aluno nos serviços onde há produção de saúde. 

  

   

Acredito que a articulação deveria acontecer em espaços em que 

todos os profissionais e o próprio serviço estejam organizados de 

forma a dar conta da presença de acadêmicos, não adianta a 

Universidade chegar ao estágio e pronto, não ser percebida pelo 
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serviço. Não acredito em articulação ensino-serviço, onde os 

profissionais que recebem os alunos não se envolvem em seus 

projetos educacionais ou vice versa. Onde não há discussão sobre 

problemas vivenciados durante consultas e/ou procedimentos 

realizados. Dessa forma acredito em uma melhoria quando 

envolvemos esse profissional desde o programa da disciplina até a 

execução do mesmo. E assim, não poderia existir uma forma melhor 

para contribuir com isso, senão a de lançar a preceptoria para estes 

profissionais, assim como acontece no curso de medicina. Só assim, 

o profissional entenderia que a presença do aluno possibilitaria a 

melhora na qualidade e capacitação do profissional. (Discente 22) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos ao finalizarmos a análise desse estudo, 

ressaltamos algumas considerações e reflexões sobre aspectos fundamentais, 

focos de discussões nos diversos cenários de ensino-aprendizagem. 

 Os resultados aqui apresentados não nos surpreenderam, objetos que 

são de discussões rotineiramente realizadas na FAEN e nos serviços de saúde 

como um todo. 

 A perspectiva primordial é a formação dos discentes do curso de 

graduação em enfermagem. 

 Compreender a articulação ensino/serviço não tem sido uma tarefa fácil, 

principalmente porque herdamos a concepção de que a Universidade é 

produtora do saber e os serviços de saúde o reproduzem.  

 Assim, concluímos que esta dicotomia proporciona um distanciamento e 

concepções diferenciadas levando à reflexão do nosso papel como enfermeiro 

assistencial e educador nesse processo de produção de saúde 

As experiências dos discentes nas Unidades de Saúde proporcionaram 

aos mesmos a compreensão que a articulação ensino/serviço não se faz 

apenas com a assinatura de convênios entre as instituições envolvidas e 

elaborações de normas pouco abrangentes. 

 Esse aspecto ficou evidenciado quando os pesquisados retrataram que 

a articulação ensino/serviço perpassa pela troca de saberes e experiências, 

pela indissociabilidade teoria/prática interferindo diretamente na qualidade da 

formação, pela reconstrução de saberes e pela necessidade de haver uma 

integração entre as instituições envolvidas. 

 A integração institucional é o ponto chave para o alcance de todos os 

itens elencados nesse estudo e há de ensejar a finalidade de construírem 

juntos os processos de formação. 

 Em nossa realidade acadêmica, a integração é vista pelos profissionais 

de saúde como uma imposição contratual e é imprescindível que a FAEN se 

faça mais presente, principalmente na rede hospitalar, criando laços mais 

solidários e efetivos. 
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 Quando nos referimos à rede hospitalar, destacamos que nesse cenário 

encontramos as maiores dificuldades e as mais distantes soluções embasadas 

na forte rejeição dos enfermeiros em participar mais ativamente do processo de 

formação. Entretanto, ousamos afirmar que essa articulação é plausível e 

completamente possível nesse cenário. 

 Diante dos dados apresentados, enfatizamos que a aprendizagem é 

bastante significativa nos locais em que a articulação se faz presente e que 

deve reportar ao início das práticas previstas do curso. 

 Cabe ainda salientar que há uma visível urgência na construção de 

vínculos com o envolvimento dos discentes nos serviços e dos profissionais 

inseridos na academia, para que o conhecimento possa ser construído 

coletivamente e os obstáculos, minimizados. 

A falta de vínculo proporciona a ausência de engajamento e o interesse 

dos profissionais principalmente nas atividades desenvolvidas pela academia 

envolvendo-os nas atividades de pesquisa e extensão e pela educação 

permanente em saúde realizada nas próprias unidades onde a FAEN se faz 

presente. 

A partir dessa premissa, esperamos ter contribuído não apenas 

coletando e registrando os fatos, porém favorecendo a compreensão dos 

processos de construção/reconstrução da articulação ensino/serviço, pilares 

indiscutíveis na profissionalização da Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 
 
6  REFERÊNCIAS 
 
 
ALBUQUERQUE, V.S. et al. A integração ensino-serviço no contexto dos 
processos de mudança na formação superior dos profissionais da saúde. 
Revista Brasileira de Educação Médica. v. 32, n. 3, p.356-362, 2008. 
 
ALMEIDA, A.H. A INCORPORAÇÃO DOS PRINCIPIOS E DAS DIRETRIZES 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: O Projeto Larga Escala no período de 1989 
a 1992 (Dissertação de Mestrado). São Paulo 2000 
 
ALMEIDA, M., FEUERWERKER, L., LLANOS, M. (Orgs.). A educação dos 
profissionais de saúde na América Latina: teoria e prática de um 
movimento de mudança. São Paulo: Hucitec; Buenos Aires: Lugar Editorial; 
Londrina: Ed. UEL, 1999. 2v. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES n. 3, de 7 de 
novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação 
em enfermagem. Brasília, 2001. 
 
______. Senado Federal Lei nº 8.080. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
19 de setembro de 1990. 
 
______. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Ensino Superior. 
Programa de Integração Docente – Assistencial – IDA. Brasília-DF, 1981. 32p. 
 
______. Ministério da Educação. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: MEC, 1996. 
 
______. Ministério da Saúde. Pró-saúde: programa nacional de reorientação da 
formação profissional em saúde /Ministério da Saúde, Ministério da Educação. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 77 p. – (Série C. Projetos, Programas e 
Relatórios). 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Ver – SUS Brasil: cadernos de textos / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação 

na Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004, 299p. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. AprenderSUS: O 
SUS e os cursos de graduação da área da saúde. Brasília (DF): Ministério da 
saúde, 2004. 
 



84 

 

_______.Ministério da Saúde. Responsabilidades institucionais no 
desenvolvimento do Projeto “Larga Escala”. Brasília: (DF) Grupo Assessor 
Principal; 1983. 
 
______. Fundação Oswaldo Cruz. Caderno do especializando. Curso de 
especialização em ativação de processos de mudanças na formação superior 
de profissionais de saúde. Brasília/Rio de Janeiro: Ministério da 
Saúde/FIOCRUZ, 2005, 114p.  
 
______. Ministério da Saúde. Portaria interministerial n 1.802, de 26 de agosto 
de 2008. Institui o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET - 
Saúde. Diário Oficial da União. 27 de agosto de 2008. 
 
CECCIM, R. B; FEUERWERKWER, L.C.M. Mudança na graduação das 
profissões de saúde sob o eixo da integralidade. Cadernos de Saúde Pública, 
v. 20, n. 5, p.1400-1410, set./out. 2004. 
 
CECCIM, R.B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e 
disseminação da capacidade pedagógica na Saúde. Ciências &Saúde 
Coletiva, v.10, n.4, p.975-986, 2005. 
 
CECÍLIO, L. C. O; MERHY, E.E. Integralidade do cuidado como eixo da 
gestão hospitalar. Campinas, março de 2003 EDITORA 
Construindo o Projeto de Integração Serviço-Ensino na FMTM. Anais do 2º 
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Belo Horizonte -12 a 15 de 
Setembro de 2004. 
 
FEUERWERKER, L.C .M; SENA, R.R. Contribuição ao movimento de mudança 
na formação profissional em saúde:uma avaliação das experiências UNI. 
Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v.6, n.10, p.37-50, fev. 2002. 
 
FEUERWERKER, L.C.M; COSTA, H; RANGEL, M. L. Diversificação de 
cenários de ensino e trabalho sobre necessidade/problemas da comunidade. 
Saúde para Debate, n. 22, p.36-48, dez, 2000. 
 
GERMANO, R.M. Educação e ideologia da enfermagem no Brasil. 2 ed. São 
Paulo: Cortez, 1985 
 
GIL, a.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 Ed. São Paulo: Atlas S.A, 
2002. 
 
ITO, E.E; TAKAHASHI, R. T. Publicações sobre Ensino em Enfermagem na 
Revista da Escola de Enfermagem da USP. V. 39, n.4, p. 409-416, 2005 
MENESES, L. B. A.; SILVA, M. I. T. Contribuição ao Ensino de Enfermagem no 
Brasil e o Programa de Integração Docente Assistencial. Conc. João Pessoa, 
v.5, n.7, p.1-188, Jan-Jun. 2002. 
 
MATTOS, R.A. A integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n.5, p. 1411-1416, set-out, 
2004. 



85 

 

 
OJEDA, B. S.; SANTOS, B. R. L.; EIDT, O. R. A integração ensino e 
assistência na enfermagem: delineando possibilidades para uma prática 
contextualizada. Acta Paulista. Enf. São Paulo. v. 17, n. 4. p. 432-B, 2004. 
 
POLIT, D.F; BECK, C.T; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em 
enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5 edição. Porto Alegre: 
Artmed. 2004.  
 
PINTO, J.B.T; PEPE, A.M. A Formação do enfermeiro: contradições e desafios 
à prática pedagógica. Revista Latino Americana em Enfermagem. v. 15, n. 1, 
jan-fev, 2007 
 
RODRIGUES, W.C. Metodologia científica. 2007. Disponível em: 
<HTTP://www.ebras.bio.br/autor/aulas/metodologia_científica.pdf>.Acesso em 
04.08.2009. 
 
Relação ensino-serviço: algumas reflexões sobre o espaço de interseção. 
Texto elaborado pela Escola de Enfermagem da UFMG. Abril/2005 
 
SILVA, E.V.M. et al. A formação de profissionais de saúde em sintonia com O 
SUS: currículo integrado e interdisciplinar. Revista do Núcleo de Gestão do 
Trabalho e Educação do CONASEMS. 1988 
 
SANTANA, J.P.; CHISTÓFARO M.A.C. Articulação Ensino-serviço na Área 
de Saúde Núcleo de estudos de Saúde Pública. NESP/CEAM/UNB. 
Programa de Políticas de Recursos Humanos de Saúde. 2006 
http://www.unb.br/ceam/nesp/polrhs/Temas/artc_ens_area_saude2.htm acesso 
em 02/08/2008 
 
SHIMIZU, H.E. A percepção de docentes do curso de graduação em 
enfermagem e obstetrícia de uma Universidade pública federal sobre a 
integração docente assistencial. Revista latino americana em enfermagem, 
Ribeirão Preto, v. 7, n. 5, p. 51-57, dez, 1999. 
 
SOUSA, M.E.S. Análise situacional do processo integração ensino-
assistência em enfermagem em um hospital universitário. 1982. 
Dissertação de Mestrado Natal, PRAEU Coleção Textos acadêmicos. Ano 2, n. 
28 
 
TEIXEIRA, E; VALE, E.G; FERNANDES, J.D; SORDI, M.R.L. (Orgs). O ensino 
de graduação em enfermagem no Brasil: o ontem, o hoje e o amanhã. 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, 2006. 132 p. 
 
                                       

 

 

 

http://www.unb.br/ceam/nesp/polrhs/Temas/artc_ens_area_saude2.htm%20acesso%20em%2002/08/2008
http://www.unb.br/ceam/nesp/polrhs/Temas/artc_ens_area_saude2.htm%20acesso%20em%2002/08/2008


86 

 

Apêndice A:  
 

 

 

 

 

 



87 

 

Apêndice B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Natal/RN, _____ de ____________________de 2009 
 
Prezado (a) Discente, 
 
 Venho por meio esclarecer que, fazendo parte do programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
essa pesquisa está sendo desenvolvida para posterior dissertação de mestrado 
sob o tema: ARTICULAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA VISÃO DOS DISCENTES 
DE ENFERMAGEM. 
 Esse estudo tem como objetivos: Descrever como é compreendida e 
vivenciada a articulação ensino-serviço pelos discentes do curso de graduação 
em enfermagem na prática hospitalar; identificar as dificuldades visualizadas 
pelos discentes na efetivação da articulação ensino-serviço na área hospitalar; 
identificar as repercussões da articulação ensino-serviço na aprendizagem 
durante a prática profissional desses discentes; Identificar a importância da 
articulação ensino-serviço na aprendizagem dos discentes; identificar as 
sugestões para melhoria da articulação ensino-serviço no âmbito da FAEN; 
identificar em quais disciplinas se observa/desenvolve a articulação 
ensino/serviço. 

Esclarecemos ainda que: 

 O pesquisador se chama Johny Carlos de Queiroz, COREN/RN: 47.107, 
discente do curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, sob a coordenação da Profª Dra 
Rejane Millions Viana Meneses 

 Sua participação será voluntária e caso não queira responder a todos os 
questionamentos terá liberdade em participar até o momento que lhe 
convier; 

 As informações obtidas serão confidenciais e utilizadas apenas como 
propósito científico, sem divulgar o nome do participante; 

 Não há previsão de gasto financeiro, mas se houver seu ressarcimento 
ficará sob a responsabilidade da pesquisadora, caso solicite; 

 Terão acesso aos arquivos para constatação dos dados, o pesquisador 
e os discentes envolvidos neste estudo, sem, contudo, violar a 
confidencialidade necessária; 

 O pesquisador arquivará este termo de consentimento e que nenhuma 
conjuntura dele será apreciada por outra pessoa; 

 Não há previsão de qualquer dano em decorrência da pesquisa, mas 
caso ocorra, o participante terá direito à indenização; 

 A autorização para o desenvolvimento de todos os passos anteriormente 
apresentados será considerada a partir da assinatura deste termo de 
consentimento. 
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 Você ficará com uma cópia deste termo e qualquer dúvida a respeito 
desta pesquisa você poderá contatar o pesquisador Johny Carlos de 
Queiroz pelo telefone: (84) 9972-4523.  

 Dúvidas a respeito da ética da pesquisa poderão ser questionadas 
diretamente com o Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte no telefone: (84) 3215-3196.  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
      Eu, ___________________________________________________, li o 
esclarecimento e compreendi a finalidade do estudo e qual procedimento a que 
serei submetido.  Entendi que sou livre para interromper minha participação a 
qualquer momento, sem justificar minha decisão.  Sei que meu nome não será 
divulgado, que não terei despesas e que não receberei qualquer remuneração 
por participar do estudo. 
      Autorizo o uso de dados obtidos através da entrevista com o objetivo de 
desenvolver a pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho 
escrito, podendo utilizar inclusive meus depoimentos.  Concedo também o 
direito de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou 
revistas científicas, desde que mantenha o sigilo sobre a minha identidade, 
podendo usar pseudônimos. 
      Eu concordo em participar do estudo. 
       
       
Natal / RN, ____de _____________de 2009  
 
 
___________________________________________ 
Assinatura do informante 
 
Endereço Profissional: 
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, S/N 
Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 
Fone: (84) 3215-3837 
 
Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 
Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 
Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 
Fone: (84) 3215-3196 
e-mail:  www.etica.ufrn.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etica.ufrn.br/
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Apêndice C 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
MESTRADO EM ENFERMAGEM 

TÍTULO DA PESQUISA: ARTICULAÇÃO ENSINO SERVIÇO NA VISÃO DOS 
DISCENTES DE ENFERMAGEM 

 
 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: _________________________________________________________ 

SEXO: _____________________ IDADE  _____________________________ 

ESTADO CIVIL: __________________________________________________ 

PROCEDÊNCIA: _________________________________________________ 

 

II - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

1) O que você compreende por articulação ensino serviço? 

 
2) Durante a realização do curso você percebeu a articulação 

ensino/serviço entre a FAEN e os serviços de saúde?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte 
 
Justifique sua resposta: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
3) Em que cenários foi percebida essa articulação? 

(   ) Atenção primária (UBS, ESF) 
(   ) Hospitais gerais/especializados 
(   ) Atenção terciária 
 

4) Na rede hospitalar é perceptível essa articulação?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte 
 
Justifique sua resposta 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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5) Você considera que a articulação ensino/serviço enfatizada durante a 
sua formação é um fator importante para a sua aprendizagem?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte 
 
Justifique sua resposta: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
6) Você observou/desenvolveu a articulação ensino/serviço nas disciplinas 

ministradas durante o curso de graduação? 
(   ) Sim, Quais? 
 

           __________________________________________________________ 
 

(   ) Não  
                                      
 

7) Você percebeu dificuldades no transcorrer do curso que impossibilitasse 
a efetivação da articulação ensino/serviço?  
(   ) Sim, Quais?  
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
(   ) Não  

 
8) Você enfrentou dificuldades nos serviços de saúde onde a articulação 

ensino serviço se encontrava presente? 
(   ) Sim, Quais? 
_________________________________________________________ 
                           
_________________________________________________________ 
                           
_________________________________________________________ 
(   ) Não 

 
9) Você percebeu as repercussões da articulação ensino/serviço na sua 

aprendizagem durante as práticas e estágios?  
(   ) Sim, Quais? 
________________________________________________________ 
                           
________________________________________________________ 
                           
________________________________________________________ 
(   ) Não 

 
10) Você considera a articulação ensino/serviço um fator importante para a 

sua aprendizagem? 
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(   ) Sim, Qual seu grau de importância (de 0 a 10) 
___________________ 
(   ) Não, Justifique? 
________________________________________________________ 
                                 
________________________________________________________ 
                                 
________________________________________________________ 
 

 
11) Você acredita em mudanças na formação se houver articulação 

ensino/serviço?  
(   ) Sim, Qual seu grau de mudanças (de 0 a 10) 
____________________ 
(   ) Não, Justifique? 
_______________________________________________________ 
                                 
_______________________________________________________ 
                                

12)  Como você avalia a articulação no âmbito da FAEN?  
(   ) Ótima  
(   ) Boa 
(   ) Regular 
(   ) Ruim 
 
Justifique sua resposta: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
13)   Que sugestões você apontaria para melhorar a articulação no âmbito 

da FAEN?  
 

 

__________________________________________________________ 
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