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RESUMO 

 

O paradigma de saúde, consolidado no século passado, direcionou a formação dos 

profissionais de saúde, educados sob a égide do modelo de formação flexneriano, 

fragmentário e hospitalocêntrico. Contudo, provou ser insuficiente para atender às demandas 

do Sistema Único de Saúde e da população. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Saúde despontam como marco normativo na 

proposição de um novo perfil profissional, como também na recomendação de estratégias para 

a reestruturação dos currículos e das práticas pedagógicas. Uma delas é a integração ensino-

serviço. Portanto, o objetivo do presente estudo foi de investigar o processo de formação dos 

acadêmicos do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba, tendo como eixo 

orientador a integração ensino-serviço, considerando as DCN. Para tanto, o método escolhido 

foi o estudo de caso, com abordagem qualitativa. A amostra foi do tipo intencional e incluiu 

todos os docentes do quadro permanente do Departamento de Fisioterapia da UFPB, 

vinculados a componentes curriculares cujos cenários de prática ocorrem na rede de serviços 

do SUS e com tempo de atividade superior a um ano naquele componente. A técnica de coleta 

de dados foi a entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada por meio da 

técnica de análise de conteúdo. Foram consideradas as seguintes categorias: formação 

profissional para o SUS, a integração dos estudantes aos serviços da Rede SUS, a relação 

teoria e prática na formação do fisioterapeuta, a parceria docente-profissional de saúde no 

processo de ensino-aprendizagem e os Programas de reorientação da formação e sua 

integração com o curso. Os resultados mostraram as seguintes potencialidades no processo de 

integração ensino-serviço: o reconhecimento da importância das atividades de integração 

entre a universidade e os serviços de saúde com a valorização da inserção do estudante na 

rede, a atuação conjunta com os profissionais de saúde do serviço e a oportunidade de 

trabalhar em equipe interprofissional; a existência da Rede Escola estruturada e organizada e a 

participação de estudantes e docentes em programas governamentais que oferecem a 

experiência de inserção no universo do trabalho. Como fragilidades da integração, 

sobressaíram-se: as dificuldades nos processos de pactuação, planejamento e avaliação das 

atividades do serviço; o descompasso entre as atividades teóricas e as práticas; a indefinição 

dos papéis do docente e do profissional de saúde do serviço no processo de formação e a 

frágil relação dos programas de reorientação da formação profissional com as atividades 

curriculares do Curso. A integração ensino-serviço, como eixo orientador da análise da 

formação do profissional fisioterapeuta, revela limites e possibilidades para uma formação 



 
 

que atenda às necessidades de saúde da população. Assim, o posicionamento e as escolhas das 

instituições de ensino em relação ao modelo assistencial exercem influência nas práticas de 

saúde, bem como o compromisso firmado pela gestão e pelos serviços e a permeabilidade às 

instâncias de controle social contribuem decisivamente para a orientação da formação dos 

futuros profissionais de saúde. Logo, é indispensável o comprometimento de todos os atores 

envolvidos para a efetiva mudança do processo de formação e do paradigma de saúde. 

 

Palavras-chave: Serviços de Integração Docente Assistencial. Educação Superior. Serviços 

de Saúde. Fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

  The health paradigm, consolidated in the last century, directed the training of health 

professionals, educated under the aegis of the Flexnerian training, fragmentary and hospital-

centered model. However, it proved to be insufficient to meet the demands of the Unified 

Health System and the population. In this sense, the National Curriculum Guidelines for 

Undergraduate health courses emerge as a normative framework in proposing a new 

professional profile, as well as the recommendation of strategies for the restructuring of 

curricula and teaching practices, and one of them is the teaching-service integration. 

Therefore, the aim of this study was to investigate the process of training of Physiotherapy 

course students of the Federal University of Paraíba with the guiding principle of teaching-

service integration, considering DCN. In this sense, the chosen method was a case study with 

qualitative approach. The sample was intentional, including all faculty members of the 

permanent staff of the Department of Physiotherapy at UFPB, linked to curriculum 

components whose practice scenarios occur in the SUS network and time longer than one year 

in that component. The data collection technique was the semi-structured interview. Data 

analysis was performed using the content analysis technique. The following categories were 

considered: professional training for SUS, integration of students to the SUS network 

services, the relationship between theory and practice in the training of physiotherapists, 

teaching and health professional partnership in the teaching-learning process and programs of 

training reorientation and their integration with the course. The results allowed identifying 

positive points in the teaching-service integration: recognition of the importance of integration 

activities between university and health services based on the insertion of students in the 

network, the combined actuation with health service professionals and the opportunity to 

work in a multidisciplinary team; the existence of structured and organized School Network; 

participation of students and teachers in government programs that offer the experience of 

insertion in the labor market. The following weaknesses stood out: difficulties in agreement, 

planning and evaluation of activities by the service; gap between theoretical and practical 

activities; lack of definition of roles of teacher and health service professionals in the training 

process and the fragile relationship of reorientation of vocational training programs with the 

curricular activities of the course. The teaching-service integration as a guiding principle in 

the analysis of the formation of physiotherapists reveals limits and possibilities for training 

that meets the health needs of the population. Thus, the choices of educational institutions 

regarding the care model have an influence on health practices, as well as the commitment by 



 
 

management and services and the permeability to social control instances decisively 

contribute to the improvement in the training of future professionals. Thus, the commitment 

of all involved for the effective change in the training process of health paradigm is 

indispensable. 

 

Keywords: Integration Services Teaching-Care. Education, Higher. Health Services. Physical 

Therapists. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Nas últimas décadas do Século XX, o modelo de saúde hegemônico, o biomédico, 

mostrou-se insuficiente para atender às necessidades de saúde da população. Esse modelo 

privilegiou as ações curativas, em detrimento das preventivas, fragmentou o conhecimento e 

reduziu o indivíduo em partes. Esse paradigma, consolidado no século passado, direcionou a 

formação dos profissionais de saúde, educados sob a égide do modelo de formação 

flexneriano, hospitalocêntrico e médico-centrado (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). 

 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado na década de 1990 pela Lei 8.080/1990, com princípios e diretrizes 

operacionais bem definidos, a saber: acesso universal e igualitário; atenção integral; equidade; 

descentralização; hierarquização e participação popular (BRASIL, 1990; BRASIL, 1988), o 

que impulsionou a reorientação das práticas profissionais e da formação dos recursos 

humanos para a saúde. 

 Assim, estratégias que visam reduzir o descompasso entre o ensino superior, o SUS e 

as necessidades da população foram implementadas (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). 

Dentre elas, destacaram-se, no âmbito normativo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 e, posteriormente, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

graduação em saúde, lançadas entre os anos de 2001 e 2004 (BRASIL, 2006). Na prática, 

iniciativas como o Programa Integração Docente Assistencial (IDA) e o Projeto Uma Nova 

Iniciativa (UNI) - nas décadas de 1980 e 90 - o Programa de Incentivo às Mudanças nos 

Cursos de Medicina (PROMED), o Programa de Reorientação da Formação Profissional (Pró-

Saúde), o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) - criados nos anos 

2000 – demonstram o esforço e o reconhecimento de que é preciso reorientar a formação dos 

novos profissionais de saúde para o SUS. Nesse contexto, a integração ensino-serviço tomou 

um papel de destaque no processo de mudança (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013; 

GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010).  

As atividades de formação em serviço têm grande relevância para a construção de um 

perfil profissional adequado às necessidades do SUS. Assim, entende-se por integração 

ensino-serviço o trabalho coletivo, pactuado e integrado de estudantes e docentes dos cursos 

de formação na área da saúde, juntamente com os profissionais e as equipes dos serviços de 

saúde, inclusive os gestores, tendo em vista o aperfeiçoamento da atenção à saúde individual e 

coletiva, da formação profissional e do desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos 

serviços (ALBUQUERQUE et al., 2008).  
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No Brasil, uma das profissões mais recentes das ciências da saúde é a Fisioterapia, 

criada em 1969, com a aprovação do Decreto-lei nº 938, ocasião em que foram estabelecidas 

as principais prerrogativas para a atuação profissional, e regulamentada em 1975 pela Lei nº 

6.316, que instituiu o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os conselhos 

regionais. Assim como os demais cursos da área da saúde, a Fisioterapia fundamentou-se no 

modelo biomédico, fragmentador, alicerçado em uma concepção de educação que concebe o 

estudante como simples receptor e reprodutor de conhecimentos (TEIXEIRA, 2010; BRASIL, 

1975; BRASIL, 1969). 

Em 2002, as DCN para o Curso de Fisioterapia propuseram um novo perfil 

profissional, voltado para a produção do cuidado integral e apto a trabalhar no SUS, haja vista 

que o formando/egresso deve ter formação generalista, humanista, crítica e reflexiva e ser 

capaz de atuar em todos os níveis de atenção, afinado com a realidade social, com o processo 

de saúde-doença e comprometido com o ser humano (TEIXEIRA, 2004; BRASIL, 2002). 

Além disso, os profissionais devem desenvolver habilidades e competências gerais que 

ultrapassem os limites do conhecimento técnico, a saber: atenção à saúde, tomada de decisão, 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente (BRASIL, 

2002). 

Quanto às DCN e ao sistema de saúde vigente, é necessário adotar metodologias de 

ensino-aprendizagem problematizadoras e inovadoras (TEIXEIRA, 2010). Assim, o estudante 

deve, desde cedo, iniciar o contato com a realidade sociossanitária da população para 

compreender os determinantes do processo de saúde/doença das coletividades e do indivíduo, 

porquanto o atendimento fisioterapêutico não pode se restringir ao ato técnico, e estar 

capacitado para atuar de forma integral e generalista. Isso requer uma formação equacionada 

em relação aos três níveis de atenção à saúde (TEIXEIRA, 2010). Nesse contexto, o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Fisioterapia da UFPB aborda a necessidade de prática em 

todos os níveis de atenção (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2005). 

Os PPC contêm os parâmetros basilares para a formação/educação de sujeitos e 

fundamentam a gestão acadêmica, pedagógica e administrativa de cada curso. Eles devem 

estar em conformidade com a compreensão de mundo da sociedade contemporânea e com a 

realidade regional (BRASIL, 2006). Para Frischknecht et al. (apud TEIXEIRA, 2010), o PPC 

deve assegurar uma formação ampla e crítica, no sentido de preparar os futuros profissionais 

para o exercício da cidadania e de capacitá-los para transformar a realidade. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais constituem o alicerce para a elaboração do PPC e devem ser o norte 

para todas as instituições de nível superior na construção e na implementação de práticas 
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pedagógicas. Em relação aos cursos da área da saúde, o PPC também deve estar afinado com 

as Políticas Nacionais de Saúde (BRASIL, 2006). 

 Durante a graduação, participei, desde o terceiro semestre do curso, de ações de 

extensão, pesquisa e de iniciação à docência que possibilitaram minha inserção precoce nos 

serviços de saúde, vivências interprofissionais e uma articulação entre teoria e prática mais 

intensa. Participar dessas atividades extracurriculares me permitiu experimentar momentos 

pedagógicos fundamentais para meu processo de formação com docentes, estudantes de 

outros cursos, profissionais de saúde e gestores e me integrar a serviços de saúde no 

município de João Pessoa, especialmente no nível da Atenção Primária.  

Em 2009, ingressei no Projeto de Pesquisa em Extensão na Saúde Coletiva e fui 

monitora da disciplina História e Fundamentos da Fisioterapia, que levava os estudantes a 

vários serviços de saúde municipais, estaduais e federais, nos três níveis de atenção, para fazer 

visitas técnicas.  

Na vigência de 2011-2012, participei do PET - Saúde da Família, e no ano de 2012, 

inseri-me em um projeto de extensão – o PalhaSUS, que atua em vários serviços de saúde de 

João Pessoa e em todos os níveis de atenção.  

Minhas experiências em serviço foram grandemente influenciadas por minhas 

participações em atividades extracurriculares ofertadas pelo ambiente acadêmico, contudo 

elas não são oferecidas para todos os estudantes uniformemente. Nesse contexto, as vivências 

supracitadas motivaram a escolha do objeto de pesquisa desta dissertação, no sentido de 

investigar o processo de formação do Curso de Fisioterapia da UFPB, enfatizando os aspectos 

relacionados à integração ensino-serviço.    

Projetos pedagógicos baseados nas DCN não garantem a construção de matrizes 

curriculares adequadas aos novos parâmetros estabelecidos por elas (BRASIL, 2006). Nesse 

cenário, é relevante avaliar a formação dos futuros profissionais da área de saúde. Portanto, a 

questão norteadora do estudo foi esta: como a UFPB está se organizando na perspectiva da 

integração ensino-serviço para reorientar a formação profissional do fisioterapeuta? 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL E A 

FORMAÇÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE 

 

O ensino superior, no Brasil, tem uma história recente, quando comparado com os 

demais países da América espanhola, onde as primeiras universidades foram fundadas por 

volta de 1530 (PRATA, 2010). Quando consideramos a formação para a área de saúde, 

especificamente, podemos afirmar que suas primeiras iniciativas foram no ano de 1808, 

quando foram organizadas as Academias Médico-cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia. 

Além do Curso de Medicina, o único considerado como de formação superior na época, 

incluem-se nas Academias os cursos anexos de “Pharmacêutico” e o de “Parteira”. Assim, 

iniciou-se o processo de formação de trabalhadores para a saúde em nível local, impulsionado 

pela transferência da família real portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro e por uma 

evidente carência no número desses profissionais no Brasil (PRATA, 2010). 

Durante o período compreendido entre 1500 e 1930, pode-se considerar que o sistema 

educacional brasileiro era orientado pela concepção humanista tradicional, fortemente 

influenciada pela igreja e, no Brasil, em especial, pelos Jesuítas e pela dominação portuguesa. 

Assim, o ensino favorecia a plena adesão dos brasileiros à cultura portuguesa. Era pautado em 

princípios sem relação com a realidade local do país, caracterizando-se pela adoção do caráter 

formal da educação aristotélico-tomista (MIGUEL, 2007). No Brasil, as universidades só 

foram criadas no início do Século XX, e a normatização do ensino superior foi implantada 

também no mesmo século, com a aprovação do Estatuto das Universidades Brasileiras em 

1931 (TEXEIRA, 2010).   

De acordo com Miguel (2007), entre 1930 e 1950, a educação passou a ocupar um 

importante espaço no projeto de sociedade brasileira, como uma instância política. Nesse 

contexto, a concepção humanista moderna, delineada na década anterior, tomou impulso e 

sustentou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. As origens desse movimento são 

diretamente associadas às transformações sociais, econômicas, culturais e demográficas, 

ocasionadas pela maciça industrialização. 

A adoção do modelo humanista moderno de educação alterou a percepção do papel do 

professor, do aluno, do trabalho pedagógico, os conteúdos, a avaliação e, até mesmo, a 

relação entre o docente e o discente durante o processo ensino-aprendizagem. O docente era 

visto como o detentor das experiências no campo pedagógico e as levava para a sala de aula 
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utilizando o método científico. A aprendizagem é entendida, aqui, como um ato interior do 

aluno, que dependendo, necessariamente, de crescimento e maturação. Logo, o aluno deveria 

“aprender a aprender”, baseado no “ensino com pesquisa” e no conceito do professor como 

um “facilitador” da aprendizagem (TEIXEIRA, 2003). Esse entendimento é retomado nos 

dias atuais nas discussões sobre as mudanças no processo de formação na área da saúde. 

Nos anos de 1960, a tendência humanista moderna adotada pelo sistema educacional 

entrou em crise, e isso favoreceu o fortalecimento de uma concepção tecnicista da educação, 

que foi considerada mais adequada para o projeto de desenvolvimento econômico e social – o 

da internacionalização do mercado interno - pretendido pelo Brasil no período da ditadura 

militar. Com a instituição de um “Estado de força”, a organização, a estruturação e o 

funcionamento do sistema educacional se tornaram elementos a serem reordenados e 

fortemente fiscalizados (CHRISTOFARO, 1999). 

 Em 1961, a Lei 4024 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) foi 

promulgada e alicerçou a Reforma Universitária e o Ensino de 1º e 2º graus. Nesse contexto, o 

processo ensino-aprendizagem passa a ser caracterizado pela organização de currículos 

definidos nacionalmente; minuciosas instruções e formulários preenchidos como forma de 

controlar, fiscalizar e reconhecer a escola e o ensino ministrado e por professores, alunos e 

múltiplos técnicos de educação moldados conforme as diretrizes técnico-operacionais 

(CHRISTOFARO, 1999). 

Santana, Campos e Sena (1999) destacaram que a organização dos cursos superiores 

com a Lei 5540/68, que complementou a LDBEN, em vigor na época, lançando a „Reforma 

Universitária', na verdade, promoveu uma reprodução atrasada das universidades norte-

americanas. Os parâmetros adotados nessa época ainda orientam o funcionamento do ensino 

superior no Brasil, com a departamentalização, a criação dos ciclos básicos por área de 

conhecimento (ciências humanas, exatas e biológicas); sistema de créditos e extinção dos 

cursos seriados; vestibular unificado e classificatório e o estabelecimento de dois níveis de 

pós-graduação (Mestrado e Doutorado), entre outras (SANTANA; CAMPOS; SENA, 1999). 

O período de recessão política do Brasil, que iniciou com o golpe militar de 1964 e 

perdurou até 1985, assim como em outros países, induziu, entre outras deficiências, a crise 

institucional das universidades, que se desenvolveu a partir da redução da autonomia 

universitária, com vistas a conter a produção e a divulgação do conhecimento crítico. Além 

disso, iniciou-se o processo de privatização da educação superior e, consequentemente, a 

“concorrência desleal” com o setor privado (SANTOS, 2011). 
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 Para a formação na área de saúde, esse momento significa, no Brasil, a consolidação 

do paradigma da medicina científica, que orientou a formação durante todo o Século XX, 

embasado no relatório elaborado por Abraham Flexner nos Estados Unidos em 1910. A 

influência desse modelo de formação para a área de saúde tem características que, ainda hoje, 

são extremamente marcantes na educação superior nessa área, como a segmentação em ciclos 

básico e profissional, o ensino baseado em disciplinas ou especialidades e ambientado 

predominantemente no hospital (SANTANA; CAMPOS; SENA, 1999).
 

 As características desse modelo são: o mecanicismo, o biologicismo, o individualismo, 

a especialização e a ênfase na medicina curativa. O biologicismo aproximava o corpo 

humano de uma máquina, localizado em um sistema em equilíbrio com fragilidades que 

levam ao adoecimento, o qual é vulnerável a intervenções por meio de métodos químicos, 

físicos e elétricos. Esse complexo, segundo a visão científica corrente, pode ser fragmentado 

em partes menores para otimizar a compreensão dos problemas e facilitar o processo de 

treinamento dos profissionais; o biologicismo tenta explicar as causas e as consequências das 

doenças, através de alterações biológicas diversas, reduzindo o processo saúde-doença a essa 

dimensão; o individualismo está presente na medicina científica, devido à eleição do indivíduo 

como seu objeto, em detrimento das coletividades humanas; a especialização resultou da troca 

entre a globalidade do objeto da prática médica e a profundidade do conhecimento de suas 

dimensões específicas; e a ênfase na medicina curativa interpreta a fisiopatologia como o 

próprio agravo, e não, como sua expressão (AGUIAR, 2003). 

A formação tecnicista alterou o sujeito da educação. Se considerarmos que, na 

tendência humanista tradicional, o professor era o centro do processo ensino-aprendizagem e 

que esse lugar passou a ser ocupado pelo estudante, durante o humanismo moderno, no 

tecnicismo, ele foi ocupado pela técnica. Como consequência dessa inversão, foi assumido um 

novo tipo de homem, cujo valor seria reconhecido a partir de seu fator de produção, na 

concepção de sujeito como recurso humano (MIGUEL, 2007). 

Na década de 1970, alguns movimentos contra-hegemônicos ganharam espaço na 

conjuntura nacional e na internacional, como a Medicina Comunitária e a Integração Docente 

Assistencial (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). Em 1978, ocorreu a Conferência Internacional 

de Alma-Ata, que teve influência decisiva nos movimentos reformistas, reforçou a 

necessidade de mudar o paradigma de saúde e realçou a Atenção Primária como estratégia 

base para impulsionar tais transformações. No Brasil, a Reforma Sanitária e, por conseguinte, 

a criação do SUS foram desdobramentos dessas mobilizações pró-mudança (GONZÁLEZ; 

ALMEIDA, 2010; SANTANA; CAMPOS; SENA, 1999). 
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Depois da redemocratização, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, nos artigos 

205 a 214, a estrutura e as prerrogativas do Sistema Educacional Brasileiro, em que declara a 

educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, concede às universidades 

à autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e reafirma 

a obediência das universidades ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Além disso, a Constituição sinaliza para uma organização colaborativa entre a 

União, os estados, o distrito federal e os municípios. A primeira é responsável por organizar o 

sistema federal de ensino; os estados e o distrito federal, prioritariamente, o ensino 

fundamental e o médio, e os municípios atuam, prioritariamente, no ensino fundamental e na 

educação básica. Instituiu ainda, em seu inciso terceiro do artigo 200, o SUS como ordenador 

da formação dos recursos humanos na área da saúde (BRASIL, 1988). 

Oito anos depois de intenso debate, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que torna claro 

que a educação abrange a formação que acontece na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações 

da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ela vincula a educação escolar ao mundo do 

trabalho e à prática social (BRASIL, 1996). 

A LDBEN instituiu os níveis escolares e as modalidades de educação e ensino assim 

como suas finalidades. O Capítulo IV, nos artigos 43 a 57, versa sobre a Educação Superior, 

cujas atribuições são, entre outras: estimular a criação cultural, científica e o pensamento 

reflexivo, envolver diferentes áreas do conhecimento, estimular o conhecimento dos 

problemas do mundo, em particular, os nacionais e os regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com ela uma relação de reciprocidade (BRASIL, 

1996). 

As profissões da área da saúde tiveram suas diretrizes curriculares publicadas 

separadamente e foram aprovadas para os catorze cursos da área da saúde, entre os anos de 

2001 e 2004 (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). Assim, o Conselho Nacional de Educação 

procurou garantir a flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade das Instituições de 

Ensino Superior (IES) na elaboração de suas propostas curriculares, conforme a Lei nº 

10.172/2001 - Plano Nacional de Educação em vigor na época - (TEIXEIRA, 2010). 

A Resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. No artigo segundo, estão claros os 

objetivos das DCN do Curso de Graduação em Fisioterapia, ao definir os princípios, os 

fundamentos, as condições e os procedimentos da formação de fisioterapeutas, estabelecidas 
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pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em 

âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos 

Cursos de Graduação em Fisioterapia das Instituições do Sistema de Ensino Superior 

(BRASIL, 2002). De outro lado, o artigo terceiro versa sobre o perfil do formando 

egresso/profissional Fisioterapeuta que, 

 

 conforme Brasil (2002), deve ter [uma] formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Detém visão 

ampla e global, respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais 

do indivíduo e da coletividade [...] 
 

Outra norma que alicerça o sistema de ensino brasileiro é o Plano Nacional de Educação 

(PNE), previsto pela Constituição Federal, que tem duração decenal e visa articular o sistema 

nacional de educação em saúde de maneira colaborativa e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implantação para garantir a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das 

diferentes esferas federativas (BRASIL, 2014). 

 Em 2014, foi promulgada a Lei 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação 

vigente até 2024 (BRASIL, 2014). Dentre as diretrizes do PNE em vigor, destacam-se a 

erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; a superação das 

desigualdades educacionais; a melhoria da qualidade da educação e a formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 

sociedade (BRASIL, 2014).  

Uma das metas estabelecidas pela Lei 13.005/2014 é de melhorar a qualidade da 

educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercício, no conjunto do sistema de educação superior, para 75% (setenta e cinco por cento), 

do quais, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) de doutores (BRASIL, 2014). 

A criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), no 

âmbito do Ministério da Saúde (MS), em 2003, marcou a valorização da gestão competente de 

recursos humanos na área da saúde, em suas variadas dimensões. Nesse prisma, a SGTES 

assumiu o papel de formular políticas públicas orientadoras da gestão, da formação e da 

qualificação dos trabalhadores e da regulação profissional na área da saúde no Brasil. Assim, 

para atender à atribuição que foi conferida ao SUS, quando foi promulgada a Constituição 

Federal, o MS vem desenvolvendo e apoiando diversas ações no campo da formação e do 
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desenvolvimento dos profissionais da área de saúde (HADDAD et al., 2010; PORTAL DA 

SAÚDE, 2015). 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi criada em 13 de 

fevereiro de 2004 pela Portaria 198 e substituída pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de 

agosto de 2007, que dispõe sobre novas diretrizes e estratégias para a implementação da 

PNEPS e altera a anterior, que considera que a Educação Permanente é o conceito 

pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações orgânicas entre ensino, ações e serviços e 

entre a docência e a atenção à saúde. Posteriormente, foi ampliada para as relações entre a 

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

(BRASIL, 2007). Recoloca a prioridade nas necessidades regionais e coletivas, conforme a 

organização do trabalho, em detrimento da capacidade de oferta e de expertise de instituições 

de ensino. Além disso, os gestores passam a contar com o financiamento federal regular e 

automático para a Educação na Saúde, por meio do Bloco de Financiamento da Gestão com 

repasse fundo a fundo (BRASIL, 2007). 

A política de Educação Permanente suscita, ainda, a necessidade de articulação intra e 

interinstitucional comprometida com as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e 

educação e do controle social, o que possibilita mais efetividade das ações de saúde e 

educação. Com sua reformulação, passou-se a utilizar o nome Comissão de Integração 

Ensino-Serviço (CIES) para as instâncias de articulação regional da Educação Permanente em 

Saúde, conforme disposto na Lei 8.080/90, avançando na implementação das instâncias do 

SUS previstas em lei e em sua consolidação (BRASIL, 2007). 

Com objetivos em comum, os Mistérios da Saúde e da Educação vêm implantando 

estratégias articuladas, a fim de transformar os processos formativos e, por conseguinte, 

desencadear mudanças nas práticas profissionais e na saúde dos brasileiros. Nesse sentido, a 

articulação entre as demandas da formação e a capacitação dos trabalhadores da saúde, no 

cenário das políticas prioritárias do MS, integra uma política através da ação intersetorial com 

o Ministério da Educação (MEC) e com o Sistema Federal de Ensino Superior, formalizada 

pela Portaria Interministerial nº 2.118 de 2005, que constituiu, no âmbito dos Ministérios da 

Educação e da Saúde, a Comissão Técnica Interministerial (BRASIL, 2005). 

Hodiernamente, a universidade pública sofre constantes ameaças em seu status de bem 

público, em razão da crescente intervenção do capital e da expansão do neoliberalismo, com a 

descapitalização das instituições públicas e dos projetos de transnacionalização do mercado 

universitário decorrente dos avanços tecnológicos, notadamente as tecnologias da informação 

e comunicação. Tais fenômenos foram reforçados pela influência, no campo da educação, que 
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o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC) emplacaram globalmente 

nos últimos anos (SANTOS, 2011).  

Os quatro modos de transnacionalizar os serviços universitários são a educação 

transfronteiriça, como a educação a distância, o consumo de serviços no exterior, a presença 

de sucursais no estrangeiro e a mobilidade entre países de profissionais da educação 

(SANTOS, 2011). 

Atualmente, a formação na área de saúde, baseada no modelo flexneriano/tecnicista, 

tem sido alvo de diversas reflexões, uma vez que se mostra incapaz de interpretar e/ou 

modificar o processo saúde/doença nos diversos espaços produtores de cuidado e de 

conhecimento. Outro importante aspecto a ser considerado é o fato de que esse modelo 

formativo não tem se mostrado resolutivo para atender às demandas impostas pelos princípios 

do Sistema Único de Saúde, como por exemplo, a integralidade, a equidade, a universalidade 

e a participação comunitária, e às reais necessidades de saúde da população brasileira 

(SILVA, 2011; MORAIS et al., 2010). Haddad et al. (2010) asseveram que essas questões, 

que envolvem a formação e a qualificação profissional para o SUS, são reflexos de uma 

histórica desarticulação entre a implementação de políticas sociais que envolvem os setores 

educacional e de prestação de serviços na área da saúde. 

Portanto, o desafio atual é o de criar métodos inovadores, que admitam uma prática 

pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora e ultrapasse os limites do treinamento 

puramente técnico, a fim de alcançar a dialética da ação-reflexão-ação. Alguns autores 

apontam para a aprendizagem significativa, a problematização, a transdisciplinaridade e 

interdependência e a integração ensino-serviço como importantes estratégias metodológicas 

que se contrapõem à pedagogia tradicional. São metodologias progressivas, que promovem a 

autonomia do estudante e o torna sujeito ativo do próprio processo de ensino-aprendizagem, 

partindo da premissa de uma educação libertadora, em que o estudante deve aprender a 

aprender, e o docente é um facilitador do processo (BATISTA; GONÇALVES, 2011; MITRE 

et al., 2008; CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

 

2.1.1 A formação do fisioterapeuta no Brasil 

 

No Brasil, a Fisioterapia tem um diferencial em seu desenvolvimento, visto que se 

estabeleceu no início do Século XX, como uma profissão atrelada a uma especialidade médica 

– auxiliar na reabilitação. Assim, foram criados cursos técnicos, na década de 1950, para 

suprir a necessidade de transmitir a execução de técnicas aos novos profissionais, em 
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detrimento da globalidade do ser humano e do cuidado integral com a saúde (TEIXEIRA, 

2010). 

Em 1969, a profissão foi instituída pelo Decreto-lei 938 e passou a ser considerada de 

nível superior. Em 1975, foram constituídos os Conselhos Regionais e o Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Em que pese a regulamentação da profissão, ainda 

apresentava as características de uma formação tecnicista, baseada no “saber/fazer acrítico”, 

orientada por um currículo inflexível, conteudista e que pouco relacionava a teoria com a 

prática. Ao longo da história, o perfil do fisioterapeuta sofreu reformulações, mas com 

objetivos restritos e competências e habilidades mal definidas, resultado de um sistema 

educacional fragmentador (TEIXEIRA, 2004).  

Segundo Teixeira (2010), historicamente, a formação do fisioterapeuta passou por 

quatro fases: Formação de Técnicos em Fisioterapia (1950-1964), Técnicos de Ensino 

Superior (1964-1983), Fisioterapeutas (1983-2002) e Novos Fisioterapeutas (2002 até os dias 

atuais). Similar ao que ocorreu com os cursos superiores, o Curso de Graduação em 

Fisioterapia também seguiu a lógica do currículo mínimo, criticado por seu sistema 

disciplinar inflexível e extinto, apenas, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 (TEIXEIRA, 2004). 

 

2.2 INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

 

A integração ensino-serviço pode ser definida como um trabalho coletivo, pactuado e 

integrado entre estudantes e docentes dos cursos de formação da área da saúde, com 

trabalhadores que compõem as equipes dos serviços de saúde, bem como com a gestão, a fim 

de se melhorar a qualidade da assistência e da formação profissional e o aperfeiçoamento dos 

trabalhadores dos serviços (ALBUQUERQUE et al., 2008). 

 Consoante Finkler, Caetano e Ramos (2011), não se trata de construir extensões de 

hospitais ou clínicas nos serviços e na comunidade, mas de edificar espaços de aprendizagem 

que incluam docentes e estudantes no âmbito do cuidado em um contexto real.   

A Política de Educação na Saúde, implementada com a criação da SGTES, tem como 

norte a integração entre as IES e os serviços de saúde, em que a diversidade de cenários e de 

espaços de aprendizagem está centrada na prática e na inserção do estudante no sistema 

público de saúde, vigente desde o início da formação (BRASIL, 2006). Contudo, construir 

uma interface entre as instituições formadoras e o SUS tem representado um desafio 

permanente para ambas as partes (BRASIL, 2006). Schmidt et al. (2011) vão mais além, ao 
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afirmar que o distanciamento entre o mundo do trabalho e a formação tem sido um dos 

problemas responsáveis pela crise do setor de saúde. 

A formação de profissionais com perfil adequado exige o compartilhamento do 

conceito de saúde ampliado e a utilização de metodologias ativas de aprendizagem que 

considerem o trabalho como um eixo estruturante das atividades. Também proporciona a 

capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de se comunicar, de refletir 

criticamente e de aprimorar qualidades humanistas (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011; 

SCHMIDT et al., 2011; BRASIL, 2006). A interseção entre o mundo acadêmico e os serviços 

de saúde se configura como um lócus privilegiado para transformar e consolidar os modelos 

de atenção à saúde, alicerçados nos valores e nos princípios do SUS (ALBUQUERQUE et al., 

2008). 

 O artigo sétimo das DCN para o Curso de Graduação em Fisioterapia estabelece a 

carga horária mínima dos estágios curriculares sob a supervisão docente, a qual deve atingir 

20% da carga horária total do curso. Ele deve ser assegurar a prática de intervenções 

preventivas e curativas nos diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2002). 

Nessa perspectiva, o artigo treze das DCN garante a realização de atividades práticas 

específicas da Fisioterapia de maneira gradual, no início do curso, com complexidade 

crescente - desde a observação até a prática assistida (atividades clínico-terapêuticas). Esse 

dispositivo propõe, ainda, que essas atividades sejam desenvolvidas nas IES ou nas 

instituições conveniadas sob a supervisão do docente fisioterapeuta (BRASIL, 2002). 

Em relação à regulamentação das atividades práticas na educação superior e nas 

demais, existem dispositivos que normatizam o estágio, como a Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que traz, em seu artigo 1º, o conceito de estágio como um ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente do trabalho, que visa preparar para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam no ensino regular da educação superior até os 

anos finais do ensino fundamental (BRASIL, 2008a). 

A Resolução 431/2013, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO), que dispõe sobre o exercício acadêmico de estágio obrigatório em Fisioterapia, 

acrescenta alguns elementos a esse conceito, considerando ser o estágio um ato educativo 

supervisionado, desenvolvido nos diversos cenários de práticas, no contexto de articulação 

ensino-serviço, no ambiente de trabalho e que visa à formação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em IES (CONSELHO FEDERAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 2013). 
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O estágio visa ao aprendizado, à construção de competências e habilidades próprias da 

especificidade da atividade profissional, bem como da vivência da prática multi e 

interdisciplinar à contextualização curricular, com vistas ao desenvolvimento „acadêmico para 

a vida cidadã e para o trabalho. Consoante as normas supracitadas, o estágio integra o projeto 

pedagógico do curso e compõe o percurso formativo do educando. Nesse sentido, o estágio 

curricular obrigatório é parte integrante do projeto pedagógico do curso, e o cumprimento da 

carga horária representa um requisito obrigatório para a formação do estudante do Curso de 

Graduação em Fisioterapia e obtenção do diploma (CONSELHO FEDERAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 2013; BRASIL, 2008a). 

O artigo oitavo da Lei 11.788/2008 estabelece as obrigações das IES em relação aos 

estágios, entre elas, destacam-se: celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 

representante ou assistente legal e com a parte concedente, apontando as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e à modalidade da formação 

escolar do estudante e ao horário e ao calendário escolar; avaliar as instalações da parte 

concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 

educando; indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário; exigir do 

educando que apresente, periodicamente, um relatório das atividades; zelar pelo cumprimento 

do termo de compromisso; comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 

letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas (BRASIL, 2008a). 

Compreendem a parte concedente do estágio as pessoas jurídicas de direito privado e os 

órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de 

nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 

profissional. Ao conceder o estágio, eles devem celebrar termo de compromisso com a 

instituição de ensino e o educando e zelar por seu cumprimento; oferecer instalações que 

tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural; indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; enviar à instituição de ensino, 

periodicamente, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário (BRASIL, 2008a). 

O estágio curricular obrigatório dos cursos da área de Fisioterapia deve ser 

supervisionado por um docente fisioterapeuta do curso, devidamente contratado pela IES, 

com carga horária específica para essa atividade e registro adequado no Sistema 
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COFFITO/CREFITOS. De outro lado, as IES e os serviços de Fisioterapia que desenvolverem 

estágios curriculares obrigatórios deverão apresentar previamente ao Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) sua circunscrição e a devida documentação 

acerca dos serviços de Fisioterapia (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL, 2013). 

Para executar essas atividades, deverá respeitar a relação de um docente supervisor 

fisioterapeuta para até seis estagiários, para orientar e supervisionar simultaneamente em 

todos os cenários de atuação e, de, no máximo, três estagiários para cada  docente supervisor 

fisioterapeuta em comunidade (domicílio), Unidades de Terapia Intensiva, Semintensiva e 

Centro de Tratamento de Queimados (CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL, 2013). 

No município de João Pessoa - Paraíba, desde 2006, foi firmado um compromisso 

entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/João Pessoa 

(SMS/JP), e as instituições de ensino públicas e privadas, através da formalização do 

Convênio 001/2006, que criou a Rede Escola Municipal. O objetivo desse acordo foi de 

regulamentar a integração entre as instituições formadoras e os serviços municipais de saúde, 

estabelecendo relações de cooperação pedagógica através de atividades de parceria na área de 

ensino, atenção e pesquisa em saúde (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 

2015). 

 Como ação política estratégica e como uma maneira de o SUS municipal colaborar 

com a premissa constitucional, que institui o sistema de saúde como ordenador da formação 

dos profissionais de saúde, a parceria com as instituições de ensino faz parte da agenda de 

trabalho da SMS/JP.  A Rede Escola é um elemento importante, no contexto municipal, para 

construir e efetivar a aprendizagem por meio do trabalho na rede de serviços, que promove a 

melhoria da qualidade e a humanização da atenção prestada, bem como a formação dos 

futuros profissionais com perfil voltado para as necessidades reais da população 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2015). 

Existe, também, a Rede Escola SUS-PB, que representa a articulação da gestão 

estadual nas IES. Foi criada pelo Centro Formador de Recursos Humanos (CEFOR-RH/PB) 

do Governo do estado da Paraíba, com a finalidade de firmar parcerias como estratégia de 

educação permanente e de contribuir com a ordenação da formação de profissionais para a 

área da saúde, a partir das atividades de ensino, pesquisa e extensão das universidades nos 

serviços da rede estadual de saúde (CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS 

DA PARAÍBA, 2015). 
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Atualmente, o município de João Pessoa é dividido em cinco Distritos Sanitários (DS) 

e conta com 180 Equipes de Saúde da Família (ESF), distribuídas em 125 unidades de saúde, 

o que resulta em uma cobertura de 88,3% da população residente. São treze as equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que dispões de 79 profissionais dos núcleos de 

Psicologia (12), Nutrição (9), Farmácia (10), Fisioterapia (26), Serviço Social (8), Educação 

Física (9) e Medicina (5) (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2010). 

Além disso, dispõe da oferta de consultas e procedimentos nas clínicas básicas de três 

Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS). O Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) também atua em sete bairros da capital paraibana, a fim de atender à população das 

áreas descobertas da ESF (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2010).  

Segundo o Plano Municipal de Saúde (do período de 2010 a 2013), a rede de atenção 

especializada de João Pessoa é formada pelos seguintes serviços: o CAIS de Jaguaribe, 

Mangabeira e Cristo; as Unidades Básicas de Saúde das praias e do Bairro de Mandacaru; e os 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), nos Bairros do Centro, de Mangabeira e do 

Cristo (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2010). 

Integram, ainda, a rede especializada: o Centro de Atenção Integral à Saúde da Pessoa 

Idosa (CAISI), o Laboratório Central Municipal (LACEN) e o Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) em DST-AIDS. A rede de saúde mental é composta pelos Centros de 

Apoio Psicossocial (CAPS), a saber: o CAPS III Gutemberg Botelho, o CAPS II Caminhar, o 

CAPS I Cirandar, o CAPS AD Davi Capistrano, bem como o Pronto Atendimento em Saúde 

Mental (PAISM). Compõe também a rede especializada o Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador- CEREST Regional, dirigido para as ações referentes à saúde do trabalhador 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2010). 

É importante destacar que os ambulatórios da rede hospitalar do município também 

fazem parte da atenção especializada. Os hospitais municipais que oferecem o serviço 

ambulatorial são: Complexo Hospitalar Mangabeira Tarcísio Burity; Instituto Cândida 

Vargas; Hospital Municipal Santa Isabel e Hospital Municipal Valentina, além dos hospitais 

estaduais e filantrópicos de João Pessoa, que oferecem serviços de atenção especializada, 

complementada pela rede contratada (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 

2010). 

Em João Pessoa, a rede hospitalar do SUS é própria, conveniada, contratada e 

composta de 26 hospitais - quatro públicos municipais, sete públicos estaduais, um público 

federal, quatro filantrópicos e onze hospitais privados, com uma capacidade instalada de 

2.185 leitos (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2010). 
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2.3 INICIATIVAS DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A 

ÁREA DA SAÚDE 

 

Apesar dos processos de mudança na produção do cuidado da saúde individual e 

coletiva, estabelecidos a partir da instituição do SUS, a formação dos profissionais de saúde 

não acompanhou o ritmo dessa transformação (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).  

Ceccim e Feuerwerker (2004) exemplificam algumas iniciativas que foram lançadas 

no sentido de aproximar a formação dos serviços do SUS, como por exemplo, o Programa de 

Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS), o PROMED, o Programa de Profissionalização 

dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), os Programas de Capacitação e 

Formação em Saúde da Família, de Aperfeiçoamento ou Especialização de Equipes Gestoras 

e de Formação de Conselheiros de Saúde. Entretanto, os autores consideram que essas 

iniciativas ainda foram limitadas, quando foram apresentadas como ações desarticuladas e 

fragmentadas, com pouco impacto nas instituições formadoras e nenhuma repercussão na 

formação como política do SUS.  

De outra parte, estudando os movimentos de mudança na formação em saúde, com 

enfoque na educação médica, González e Almeida (2010) revelaram que programas e 

iniciativas como o Projeto de Integração Docente Assistencial (IDA), o Programa Uma Nova 

Iniciativa (UNI), o movimento da Rede UNIDA, o PROMED e o Pró-Saúde tiveram ou têm 

seu papel nas políticas pró-mudança do Ensino Superior no Brasil, tendo em vista que as 

experiências anteriores alicerçam a construção e o aperfeiçoamento das ações do presente e 

das do futuro.  

Dias, Lima e Teixeira (2013) traçaram a trajetória da política de reorientação da 

formação profissional em saúde, com base no referencial de análise de políticas públicas, em 

particular, utilizando a abordagem do institucionalismo histórico. Desse modo, dividiram os 

acontecimentos em dois períodos: o período de 1980 a 2002 e o período depois da criação da 

SGTES, em 2003, considerado por eles como o momento histórico de implantação da política 

de reorientação da formação profissional em saúde. A figura esquemática abaixo apresenta a 

trajetória elaborada pelos autores: 
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Figura 1 - Linha do tempo das iniciativas da reorientação da formação em saúde no Brasil. Natal, RN. 2016.  

 

 

 

No período que antecede a implantação da política de reorientação da formação, foram 

criados dois programas importantes: o Programa de Integração Docente Assistencial e o 

Projeto UNI. O primeiro, criado no âmbito do MEC, visava à integração acadêmica com os 

serviços, em especial, os de atenção primária à saúde. Entretanto, o programa ficou limitado, 

ao se voltar para as ações assistenciais com baixa participação dos docentes e segmentação 

das atuações. O Projeto UNI teve a finalidade de redimensionar o Programa IDA, e suas ações 

apostavam na perspectiva da multiprofissionalidade, no fortalecimento dos componentes 

curriculares e nos serviços locais de saúde (comunidade). Mesmo com a preocupação de 

reorientar os recursos humanos para a área da saúde, nesse período, não se percebeu uma 

articulação substancial entre o Ministério da Saúde e o da Educação (DIAS; LIMA; 

TEIXEIRA, 2013). 

Em 2002, foi criado o PROMED, pensado pelo MS, pelo MEC e pela Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), além da parceria com a Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM) e a Rede Unida. O programa propôs ações no sentido de adequar a formação 

médica aos preceitos do SUS, de promover a cooperação técnica nas reformas curriculares e 

de incentivar a integração ensino-serviço, com a oferta de estágios nos hospitais universitários 

e nos serviços de atenção básica à saúde. O programa se limitou ao Curso de Graduação em 

Medicina. Foram selecionadas 19 escolas-projetos, que pouco se articulavam entre si, mas 

representaram o prenúncio de iniciativas bem sucedidas (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013; 

GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). 

No período de 2003 e 2004, o MS e o MEC lançaram o Projeto Vivências e Estágios 

na Realidade do Sistema Único de Saúde – o VER-SUS/Brasil, cujo objetivo foi de 

Fonte: Adaptado de Dias; Lima e Teixeira, 2013. 
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oportunizar aos estudantes experiências de integralidade na formação em saúde e de 

reconhecer o sistema de saúde como um espaço de ensino e aprendizagem. Também em 2004, 

foi lançado o AprenderSUS, com a finalidade de apoiar a gestão do ensino em consonância 

com as diretrizes e os princípios constitucionais do SUS e a implementação das diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação na área da saúde. Seus desdobramentos 

foram o Curso de Formação de Ativadores de Mudança, na perspectiva de sistematizar as 

experiências, e o EnsinarSUS, um projeto voltado para a produção científica a partir das 

vivências acumuladas (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010). 

Também em 2004, foi lançada a PNEPS, que desempenhou um papel importante na 

articulação de estratégias de mudança na educação em saúde (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 

2013), a Portaria do Ministério da Saúde nº 1996, de 20 agosto de 2007, em cujo texto trouxe 

novas diretrizes e estratégias para a implementação da PNEPS, com o fim de adequá-la às 

diretrizes operacionais e ao regulamento do Pacto pela Saúde (BRASIL, 2007). Um 

diferencial dessa norma foi a regionalização das ações de educação permanente, por meio dos 

Colegiados de Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de 

Integração Ensino-Serviço. As CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais 

permanentes que participam da formulação, da condução e do desenvolvimento da PNEPS, 

apoiando as ações do Colegiado de Gestão Regional no planejamento, no acompanhamento, 

no monitoramento e na avaliação das ações, e articula com as instituições estratégias que são 

coordenadas no âmbito da formação e do desenvolvimento dos trabalhadores (BRASIL, 

2007). 

Em 2005, surgiu o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde), como uma ação articulada entre o MS e o MEC, muito inspirado no 

PROMED, porém ampliado para os Cursos de Odontologia, de Enfermagem e de Medicina. O 

Pró-Saúde visa aproximar o perfil do egresso das necessidades de atenção básica, com o foco 

na integração do ensino aos serviços de saúde do SUS, buscando reorientar a formação 

profissional (GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2010) Ampliado em 2007, o Pró-Saúde II incluiu os 

outros cursos da área da saúde, em parceria com as secretarias municipal e estadual de saúde, 

que estruturariam um projeto institucional para aderir ao programa (DIAS; LIMA; 

TEIXEIRA, 2013). 

Lançado em 2008, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 

veio para reforçar a parceria interministerial e para fortalecer as conquistas do Pró-Saúde, ao 

integrar os estudantes nos serviços e na comunidade, inicialmente nas Estratégias de Saúde da 

Família – PET-Saúde da Família, ressaltando a importância não só do docente, mas também 
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do profissional do serviço no processo de ensino-aprendizagem, além do foco na formação de 

grupos tutoriais de trabalho, na interprofissionalidade e na indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Em 2011, a SGTES lançou um edital conjunto – PET e Pró-Saúde - 

incentivando a apresentação de propostas de acordo com as políticas e as prioridades do MS, 

quais sejam: a Rede Cegonha, a Rede de Urgência e Emergência, a Rede de Atenção 

Psicossocial, as Ações de Prevenção e Qualificação do Diagnóstico e Tratamento do Câncer 

de Colo de Útero e Mama e o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2010).    

 Mais recentemente, foram instituídos programas para aprimorar a formação e 

aperfeiçoar as práticas de saúde, com ênfase na atenção básica. São eles: o Programa de 

Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e o Programa Mais Médicos (BRASIL, 2013; 

BRASIL, 2011b). Assim como outras iniciativas de âmbito nacional e internacional, essas 

estratégias visam ampliar o acesso a serviços de saúde em áreas vulneráveis e reestruturar os 

sistemas de saúde por meio do fortalecimento da Atenção Básica (OLIVEIRA et al., 2015). 

O PROVAB, criado em dezembro de 2011, prevê a provisão de médicos, cirurgiões- 

dentistas e enfermeiros em áreas remotas e de populações vulneráveis, sob a supervisão de 

tutorias presenciais ou a distância. O programa conta com incentivos para os participantes, 

como o Curso de Especialização em Saúde da Família, por meio de estratégias de educação a 

distância e telessaúde, bolsa e bônus de 10% em processos seletivos de residência médica em 

todo o Brasil (CARVALHO; SOUSA, 2013). 

O Programa Mais Médicos foi introduzido no Brasil em julho de 2013, com medidas 

para combater as desigualdades de acesso à atenção básica resolutiva e enfrentar as 

desigualdades na distribuição de médicos (OLIVEIRA et al., 2015). Esse programa foi 

dividido em três eixos: o primeiro se refere ao investimento na melhoria da infraestrutura da 

rede de saúde, em especial, nas unidades básicas de saúde; o segundo, à ampliação e às 

reformas educacionais dos Cursos de Graduação em Medicina e residência médica no país; o 

terceiro, denominado de Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), diz respeito à 

guarnição emergencial de médicos, inclusive estrangeiros, em áreas vulneráveis (OLIVEIRA 

et al., 2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar o processo de formação dos acadêmicos do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tendo como eixo orientador a integração 

ensino-serviço, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, sob a ótica dos 

docentes. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar como se dá o processo de integração dos estudantes do Curso de Fisioterapia 

da UFPB aos serviços da rede SUS, na perspectiva dos docentes; 

 

 Identificar potencialidades e fragilidades nas parcerias estabelecidas entre o Curso de 

Fisioterapia da UFPB e os serviços de saúde da rede SUS. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O trabalho foi realizado com base em uma abordagem qualitativa, de cunho 

exploratório, em que se utilizou o método de estudo de caso. A pesquisa qualitativa se 

relaciona com os significados que as pessoas atribuem às suas experiências, quando 

interagem com o mundo social e com as pessoas que o integram. Ela não deve ser vista 

como a antítese da pesquisa quantitativa, mas como um método que se complementa 

(POPE; MAYS, 2005). 

A proposta metodológica correspondente ao estudo de caso é definida como a 

investigação empírica de um fenômeno que, dificilmente, pode ser isolado ou dissociado do 

seu contexto (YIN, 2001; DENZIN, 1973). Esse método é indicado nas situações em que o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e/ou trabalha com uma 

problemática contemporânea. Trata-se de uma abordagem de pesquisa abrangente, por meio 

da qual o pesquisador pode lidar com muitas variáveis de interesse e adotar o princípio da 

triangulação de métodos (DENZIN, 2006; DENZIN, 1973). 

  

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida no Campus I da UFPB, especificamente no Centro de 

Ciências da Saúde, que é vinculado ao Departamento de Fisioterapia. 

O Curso de Fisioterapia da UFPB foi criado por meio da Resolução nº 09 do Conselho 

Universitário (CONSUNI), publicada em quatro de janeiro de 1980, com funcionamento no 

período diurno, através do sistema de créditos seriado semestral, totalizando 4.500h em um 

mínimo de dez semestres letivos (UFPB, 2005). 

De acordo com o PPC de Fisioterapia da UFPB, aprovado em 2005, o Curso é 

dividido em quatro eixos de formação (biológica, social e humana; instrumental; pré-

profissional e profissional) dos quais são destinados 70% da carga horária do eixo de 

formação profissional para atividades práticas, a partir do terceiro ano de graduação. Vinte 

por cento do total da carga horária do são direcionados aos estágios supervisionados, como 

estabelecem as DCN (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2005). 
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

Participaram do estudo dezenove docentes do Curso de Fisioterapia da UFPB, que 

desenvolvem atividades de ensino na rede de serviços do SUS, em todos os níveis de atenção 

à saúde (atenção primária, atenção especializada e atenção hospitalar). Desses, três estão 

atrelados a dois componentes curriculares concomitantemente em níveis de atenção 

diferentes. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

  

Foram incluídos no estudo os docentes responsáveis por componentes curriculares 

(disciplinas aplicadas e estágios supervisionados), cujos cenários de prática ocorrem na rede 

de serviços do SUS, do quadro permanente da instituição e cujo tempo de atividade é superior 

a um ano naquele componente. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os professores substitutos, de contrato temporário, por não 

terem participado da elaboração do PPC e do currículo do curso.  

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

4.4.1 Procedimentos para a coleta 

 

O contato inicial com os docentes foi feito por correio eletrônico. Nessa ocasião, foi 

enviada uma carta-convite para marcar as entrevistas (Vide Apêndice A). O contato por e-mail 

foi realizado em três tentativas. Em seguida, foram feitos contatos por telefone. A coleta foi 

realizada no período de janeiro a março de 2015. 

Para participar da pesquisa, os docentes precisaram ler leitura e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido TCLE – (Apêndice B), em que foram informados sobre o 

objetivo da pesquisa, seus procedimentos, os riscos, os desconfortos, os benefícios, a garantia 

do anonimato e o direito de desistir, a qualquer momento, de participar da pesquisa, o sigilo 
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dos dados e guarda do material coletado sob a responsabilidade do coordenador da pesquisa 

por um período de cinco anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

As entrevistas, que duraram, aproximadamente, uma hora, foram realizadas na UFPB, 

em sala individual e confortável, para resguardar a individualidade do participante, ou em 

outro local em que o pesquisado considerasse melhor. Nessa ocasião, foi solicitada também a 

permissão para que a entrevista fosse gravada, após a leitura e a assinatura do termo de 

concordância com a gravação (Apêndice C). 

 

4.4.2 Instrumento 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada. As entrevistas 

semiestruturadas consistem de questões abertas, que subsidiam o diálogo entre o entrevistado 

e o entrevistador, a fim de obter uma resposta mais detalhada e informações sobre 

determinado assunto ou problema (POPE; MAYS, 2005). 

A entrevista foi composta de nove questões, que foram elaboradas com base nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Fisioterapia, e direcionadas pelo eixo da 

integração entre o ensino e o serviço. Precedeu a aplicação do instrumento de pesquisa um 

questionário para caracterizar a amostra, com questões sobre idade, sexo, titulação, área da 

titulação, componente curricular a que está vinculado, nível de atenção e o semestre do curso 

em que se desenvolve o componente curricular e o tempo de docência, identificados apenas 

por números - de um a dezenove (Apêndice D). As entrevistas foram gravadas por meio de um 

gravador digital e, posteriormente, transcritas para análise. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin, a 

qual se propõe a estudar o significado/significante imputado à comunicação escrita e falada, 

permitindo a inferência de conhecimentos, a partir do que está explícito ou não na mensagem 

(BARDIN, 2011; OLIVEIRA, 2008). 

Definido como um conjunto de técnicas de análise de comunicação, o método em tela 

visa obter, com procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) por meio dos quais seja possível inferir 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 



36 
 

O processo de análise se inicia com base no conteúdo das mensagens, porém não 

impede que o conteúdo latente seja analisado. Atentamos para o fato de que as mensagens são 

imbuídas de contextos sociais e históricos. Portanto, a contextualização é um requisito básico 

para a execução desse procedimento (FRANCO, 2008). Segundo Franco (2008), a produção 

de inferências é o “pano de fundo” da análise de conteúdo, uma vez que requer, pelo menos, 

uma comparação vinculada a alguma forma de teoria.  

 Inicialmente, fizemos uma leitura flutuante das respostas dos participantes; em 

seguida, determinamos as unidades de registro e de contexto, que foram agrupadas em 

categorias temáticas pré-definidas. A análise dos temas envolveu o ensino e o serviço como 

um eixo norteador, considerando que é uma das diretrizes para reorientar a formação 

profissional em saúde. Para tanto, foram utilizadas categorias definidas a priori - antes do 

desenvolvimento do trabalho de campo, a saber: formação profissional para o SUS, a 

integração dos estudantes nos serviços da Rede SUS, parceria entre o docente e o profissional 

de saúde, no processo de ensino-aprendizagem, e os programas de reorientação da formação e 

sua integração com o curso. Além disso, foram consideradas as categorias que emergiram a 

partir da análise do corpus coletado, ou seja, categorias a posteriori. Assim, uma categoria 

temática surgiu posteriormente: a relação entre a teoria e a prática na formação do 

fisioterapeuta. 

Durante toda a pesquisa, foram garantidos o sigilo e o anonimato dos participantes, 

portanto, as falas são representadas somente pela letra D, com a devida sequência numérica 

presente nos questionários de caracterização da amostra por ordem cronológica de realização 

das entrevistas. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Ciente das questões éticas inerentes à pesquisa com seres humanos, o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

da UFRN, seguindo todas as orientações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde/MS, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 

38580114.5.0000.5292 e parecer favorável de número 900.545 (Anexo A). 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o Termo de Autorização para Gravação de Voz da entrevista. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 Do total de 42 professores que integram o Departamento de Fisioterapia da UFPB, 

dezenove atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa e participaram do estudo.  

A maioria dos entrevistados é do sexo feminino (57,9%), com, em média, 50 (6,3) 

anos de idade e 22,6 (7,0) anos de exercício da docência. Cerca de 63% deles são doutores ou 

pós-doutores. Em relação à área de concentração do Programa de Pós-graduação cursado, 

cinco (26,4%) fizeram pós-graduação stricto sensu em Saúde Pública ou áreas afins, três 

(15,8%), na área de Atividade Física e Movimento Humano, e os demais se distribuíram por 

áreas distintas. 

Os componentes curriculares que têm atividade prática na Rede SUS se integram aos 

três níveis de atenção à saúde. Porém 31,6% dos docentes acompanham atividades práticas na 

Atenção Especializada e a mesma proporção na Atenção Hospitalar, enquanto 21,1% 

acompanham as atividades na Atenção Primária, e os demais se dividem entre os três níveis 

de atenção à saúde.    

 

Tabela 1 - Caracterização dos participantes segundo as variáveis sociodemográficas e acadêmico-profissionais 

Natal, RN (2016) 

 

           MÉDIA (DP) MEDIANA Q25- Q75 

Idade (anos)                                                      50 (6,3) 

  

Tempo de docência (anos)                              22,6 (7,0)                                  

          51 (44-55) 

 

          26 (15-28) 

 N (%) 

Sexo  

Feminino              11 (57,9) 

Masculino              8 (42,1) 

Total 

 

             19 (100) 

 

Titulação 

 

Mestre              7 (36,8) 

Doutor e Pós-doutor              12 (63,2) 

Total 

 

Área de concentração da Pós-graduação  

Saúde Pública 

Atividade Física e Movimento Humano 

Gestão em Saúde 

Educação 

             19 (100) 

 

 

             5 (26,4) 

             3 (15,8) 

      2 (10,5) 

      2 (10,5) 
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Fisiologia 

Outras áreas 

Total 

 

Atuação por nível de atenção à saúde 

Atenção Primária 

Atenção Especializada 

Atenção Hospitalar 

Mais de um nível de atenção 

Total 

      2 (10,5) 

      5 (26,4) 

      19 (100) 

 

 

      4 (21,1) 

      6 (31,6) 

      6 (31,6) 

      3 (15,8) 

      19 (100) 

Fonte: Elaboração própria  

  

 Apresentamos os resultados do estudo, agrupados nas seguintes categorias temáticas: 

formação profissional para o SUS, integração dos estudantes nos serviços Rede SUS, relação 

entre teoria e prática na formação do fisioterapeuta, parceria docente - profissional de saúde 

no processo de ensino-aprendizagem e programas de reorientação da formação e sua 

integração com o curso. 

  

5.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SUS 

 

A educação é imprescindível para corrigir os desacertos entre as práticas de saúde e os 

princípios, as diretrizes e as necessidades do SUS e fortalecer as conquistas da Reforma 

Sanitária, que trouxe em sua bagagem a discussão sobre a integralidade da atenção e sobre o 

conceito ampliado de saúde. A defesa da integralidade obriga a superação de dicotomias 

consolidadas, como a atenção básica e a atenção especializada; ações preventivas e ações 

curativas; cuidados individuais e cuidados coletivos e unidades básicas de saúde e hospitais 

(BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, são indispensáveis iniciativas que visem transformar o perfil dos 

futuros trabalhadores da saúde, com estratégias e políticas no campo da formação e do 

desenvolvimento dos profissionais que tenham como pano de fundo os princípios e as 

diretrizes do sistema público de saúde (BRASIL, 2006). 

A formação não pode se moldar apenas em parâmetros técnico-assistenciais, deve, 

igualmente, desenvolver condições de atendimento às necessidades de saúde das pessoas e das 

populações, da gestão setorial e do controle social em saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004).
 
A atualização técnico-científica é somente um dos aspectos no desenvolvimento de 

competências e habilidades. Assim, o processo formativo exige elementos de produção de 
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subjetividade, de habilidades técnicas e de pensamento, bem como o adequado conhecimento 

do SUS (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

As DCN lançadas em 2002 indicam que o egresso/profissional fisioterapeuta deve ter 

uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva e capacidade de atuar no processo de 

saúde-doença em todos os níveis de atenção à saúde, nos planos preventivo e curativo, 

respeitando os princípios éticos/bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade. 

Ressaltam, ainda, a perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania (BRASIL, 2002). 

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Educação em Saúde, com base nas DCN, 

traça como estratégias para a reorientação profissional e consequente mudança nas práticas 

em saúde o conceito ampliado de saúde; a utilização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem que considerem o trabalho como eixo estruturante das atividades; o trabalho em 

equipe interprofissional e transdisciplinar; a integração entre o ensino e os serviços de saúde; 

o aperfeiçoamento da atenção integral à saúde e a qualificação da gestão (BRASIL, 2006). 

Ceccim e Feuerwerker (2004) apostam na articulação de quatro potências influentes 

no processo de formação: o ensino, a gestão, a atenção e o controle social, intitulado de 

quadrilátero da formação, que são vetores importantes para promover a integração entre a 

gestão da educação e o sistema de saúde, no sentido de formar profissionais não para a área da 

saúde, mas para o SUS. Assim, a articulação entre o ensino superior e o sistema de saúde deve 

se submeter ao conceito, às diretrizes e aos objetivos do SUS, consubstanciados pela 

Constituição Federal, pela Lei Orgânica da Saúde e pelas DCN (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004). 

 Considerando a realidade do Curso de Fisioterapia da UFPB, a maioria dos 

entrevistados que atuam na Atenção Especializada e na Atenção Hospitalar assinalou que o 

curso se aproxima das DCN, especialmente no que diz respeito ao perfil do egresso. Foram 

evidenciados atributos importantes para a construção de um novo perfil, por causa das 

oportunidades que o curso oferece, como o contato com várias áreas de conhecimento da 

fisioterapia, a inserção em serviços com interação com outros profissionais, as experiências 

nos três níveis de atenção e o estímulo à reflexão sobre a prática. Os relatos a seguir 

confirmam essa assertiva:  

 
Acredito que o egresso do curso de fisioterapia ele se aproxime das diretrizes 

curriculares, haja vista que ele tem uma formação generalista, então sai daqui apto 

para atuar nas diversas áreas de inserção da fisioterapia, incluindo até na parte 

administrativa. Então acredito que o curso tem comtemplado esse item das 

diretrizes curriculares, no sentido dessa formação ampla do profissional, não 



40 
 

privilegiando nenhuma área, porque a intenção não é que ele saia como um 

especialista, mas como prevê a norma, como um generalista. (D13) 

 
[...] em que esses alunos eles vão estar inseridos com outros profissionais. Então a 

ideia é de se ter aquela visão do aluno generalista, então assim, ele passar por 

todas essas experiências que o próprio curso oferece, que seria a experiência na 
atenção básica, na média e alta complexidade [...] Então, essa proposta que leva a 

gente a trazer o aluno, o acadêmico para essa reflexão dentro de uma atuação dele, 

não só da assistência. É justamente o que a gente quer que esse egresso tenha. (D5) 

 

Ressalte-se, contudo, que o último discurso não deixa claro se as estratégias 

pedagógicas adotadas pelo Curso, levando em consideração as DCN, estão, efetivamente, 

promovendo mudanças no perfil do egresso. Isso provoca uma reflexão sobre a tangibilidade 

das ações realizadas pela universidade, porquanto a reconfiguração de conteúdos curriculares 

ou estratégias pontuais de exposição à aprendizagem não garante transformações nas práticas 

em direção a um perfil SUS-implicado. Portanto, é necessário instituir políticas claras, 

potencialmente capazes de interferir no processo de formação e indicar ações orientadas para 

a mudança, bem como um número maior de práticas interdisciplinares e pactuações 

interinstitucionais, diversidade dos cenários de prática, entre outros elementos que contribuem 

para integralizar as ações (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). 

Por outro lado, os docentes vinculados a componentes curriculares que se 

desenvolvem na APS, majoritariamente, concordaram que há um descompasso entre a 

proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais e o perfil profissional do Curso de Fisioterapia 

na UFPB, em razão das características do curso em tela, como, por exemplo, a fragmentação 

do conhecimento, o foco nas especialidades e na reabilitação e o tímido avanço no âmbito da 

APS. É o que se verifica nestas falas: 

 

[...] o nosso estudante ele sai como um produto direto da nossa estruturação 

curricular, ainda, apesar das diretrizes, marcadamente focada na especialidade [...] 

(D7) 

 

[...] eu diria que o nosso egresso, o nosso currículo ele atende parcialmente o perfil 

previsto nas diretrizes porque ele possibilita ao estudante essas vivências, mas não 

é proporcional às vivências na atenção secundária e terciária, ou seja, é bem mais 

tímida a vivência na atenção primária do que nos outros níveis de atenção [...] Ao 

longo do curso o estudante vai vendo sempre as disciplinas de determinada área 
como: “ortotraumarremato”, “neuro”, “cardiorrespiratória”, enfim e a atuação da 

fisioterapia nessas disciplinas com o olhar para a doença, para a sequela [...] (D2) 

 

Mesmo com avanços na formação, as instituições formadoras ainda estão permeadas 

de modelos conservadores, biologicistas e reducionistas, centrados em conteúdos organizados 

de maneira compartimentada e isolada, apoiados em tecnologias altamente especializadas, 

dependentes de procedimentos e equipamentos de apoio diagnóstico e terapêutico. Somadas a 
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isso, predominam práticas pedagógicas descontextualizadas, que limitam a compreensão da 

complexidade da realidade, da capacidade inventiva e criativa do estudante, perpetuando 

modelos tradicionais de prática em saúde (MORIN, 2005; CECCIM, FEUERWERKER, 

2004). 

Batista e Gonçalves (2011) referem que os profissionais da área de saúde apresentam 

qualificação incipiente para mudar as práticas. Logo, há uma necessidade pujante de educação 

permanente para esses profissionais, a fim de (re)significar sua atuação, para implantar e 

fortalecer a atenção à saúde no SUS (BATISTA; GONÇALVES, 2011). Por isso, o desafio 

atual é irromper com as teorias biologicistas da educação na saúde para o modelo 

fundamentado na integralidade dos futuros profissionais (CECCIM; FEUERWERKER, 

2004). Além disso, no bojo das discussões sobre a mudança do modelo de atenção à saúde 

baseado na integralidade, está a APS na coordenação das ações. No entanto, os discursos 

indicam que as práticas do curso ainda se concentram em outros níveis de atenção.    

Apesar de o currículo do curso se adequar às DCN e à oferta de experiências SUS-

implicadas, um dos docentes vinculados à APS destacou a influência de características da 

profissão que dificultam a construção do perfil profissional proposto pelas diretrizes 

curriculares: 

 
[...] Porém, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande em alcançar, na 

verdade a gente oferece a experiência, mas a consolidação dessas características 

ela ainda é um pouco comprometida por conta das características da profissão 

fisioterapia e a sua inserção dentro do sistema de saúde. (D1) 

 

Esse discurso nos remete ao modo como a profissão foi instituída no Brasil e seu 

reflexo nas práticas atuais (TEIXEIRA, 2004). Criada a partir de uma especialidade médica, 

na década de 1960, a Fisioterapia tomou para si os preceitos da medicina científica, 

fundamentada em um projeto de assistência baseado na reabilitação, com condutas voltadas 

especificamente para pessoas doentes ou inválidas (TEIXEIRA, 2010). 

Segundo Teixeira (2010), de 1969 até 2002, a formação do fisioterapeuta esteve 

vinculada a currículos que buscavam executores de técnicas, a fim de reabilitar pessoas com 

deficiências de origens diversas. Em 2002, com a aprovação das DCN, passou-se a buscar a 

formação de um profissional generalista, capaz de atuar nos três níveis de atenção, e não, 

somente, na chamada fase terciária ou de reabilitação. Entretanto, o que se observa ainda é a 

execução de práticas predominantemente curativas e uma formação comprometida por 

reflexos dessa prática.  
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 Para corroborar essa discussão, alguns docentes mencionaram como fator limitante 

para uma visão ampliada do SUS a resistência do próprio estudante em relação à compreensão 

do papel do fisioterapeuta para além das técnicas específicas da fisioterapia, como se percebe 

nos seguintes relatos: 

 

No meu entender, em geral os alunos que vem para a área de saúde, com raras 

exceções, o aluno vem com aquela visão ainda bem fortalecida de uma atenção 
curativa, de atuar basicamente numa clínica, num hospital [...] Essa concepção está 

sendo mudada, agora eu confesso a você que muitos alunos, pelo o que eu ouço, 

pelo depoimento, têm resistência, não entende por que está passando por esses 

locais, que acha que isso não é papel dele, infelizmente a gente ainda percebe que 

tem muito disso ai [...] (D3) 

   

 Isso demonstra que os significados imputados pela própria sociedade à profissão de 

fisioterapia são imbuídos de um caráter ainda assistencial, focado na reabilitação, em 

detrimento do cuidado integral com a saúde (TEIXEIRA, 2004).  

 De outra parte, docentes ligados à Atenção Hospitalar destacaram a ênfase que o curso 

dá ao SUS e à Atenção Primária, inclusive pelo predomínio do corpo docente nesse campo, 

em contraposição às outras áreas. Segundo declararam, o fisioterapeuta não compõe a equipe 

mínima da Estratégia de Saúde da Família, o que leva o aprendizado para uma dimensão 

teórica. De acordo com alguns docentes, o enfoque voltado para o trabalho no SUS parece 

limitar o desenvolvimento de habilidades e competências específicas da Fisioterapia no 

âmbito da assistência à saúde: 

 
[...] Eu acho que sim, até porque o curso tem muito professor nessa área, eu acho 

que falta na área na da gente ou que deixa de fazer uma coisa específica [...] 

Embora, eu acho que a coisa seja mais teórica do que prática. A gente não tem o 

que a enfermagem e outras profissões por ai, a gente não tem o fisioterapeuta 

instituído nos PSF. Tem enfermeiro, odontólogo, mas você não tem fisioterapeuta, 

então falta esse reconhecimento nesse sentido [...] (D19) 

 
[...] Eu acho que ele se aproxima sim, por que o nosso profissional até comparado 

com o sul, que eu venho de lá, eu vejo que ele é mais voltado para o SUS, ele é mais 
integrado assim com o que acontece no SUS e ele é voltado, ele sai da universidade 

quase que exclusivamente com vontade de trabalhar no SUS. E acho que isso até 

algumas vezes isso é problema, porque o nosso acadêmico ele não vê muito a 

possibilidade de abrir sua própria clínica, de se diferenciar no serviço e tudo mais 

[...] (D15) 

 

 Os depoimentos mencionados não concordam com os dados coletados no questionário 

de caracterização deste estudo, segundo o qual somente cinco dos dezenove docentes atuam 

na APS - quatro deles exclusivos dessa área de atuação. Além disso, divergem do que é 

especificado no PPC sobre a carga horária destinada às atividades realizadas na APS, pois, 
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das 1740 horas reservadas para os componentes curriculares do eixo profissional de cunho 

teórico-prático ou exclusivamente prático, apenas 135 horas são destinadas unicamente para 

as atividades práticas na APS. A carga horária restante é reservada, prioritariamente, para as 

atividades realizadas na atenção especializada e hospitalar (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA, 2005). 

 Há, aqui, um sentido curativo da profissão também enraizado nos discursos de 

docentes do curso, associado à não valorização da inserção do fisioterapeuta na APS, apesar 

de, atualmente, esse profissional estar inserido na atenção primária, por meio da portaria 

nº154, de 24 de janeiro de 2008, lançada pelo MS, que instituiu o NASF, composta por uma 

equipe multiprofissional que fornece suporte à equipe mínima da ESF, com o intuito de 

ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica e sua resolubilidade (BRASIL, 

2008b). 

 No que se refere à compreensão dos estudantes sobre a amplitude e a complexidade do 

SUS, dos seus princípios e diretrizes, as opiniões dos docentes divergiram. Alguns 

consideram que o curso dá condições para que o estudante desenvolva tal compreensão, a 

partir da inserção na Rede SUS nos três níveis de atenção à saúde, do contato com o mundo 

do trabalho e com trabalhadores de saúde, como se verifica no seguinte depoimento: 

 
Eu acho que o fato de ele passar por todos os níveis de atenção e dos estágios, na 

sua grande maioria, estarem articulados à rede SUS, isso favorece uma reflexão 

crítica. O contato com os trabalhadores, o contato com esse mundo real do trabalho 

favorece algumas reflexões que permitem entender a complexidade da rede SUS [...] 

(D1) 

 

 Garcia (2001) entende que a inserção dos profissionais em formação na rede pública 

de serviços tem o potencial de minimizar a distância entre o ensino e a realidade social, com a 

finalidade de despertar uma visão crítica do mercado de trabalho e das necessidades do 

indivíduo e do coletivo. Os espaços de interseção entre educação e trabalho podem ser 

considerados privilegiados para consolidar os modelos de atenção à saúde, pautados nos 

valores do SUS (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

 Outros docentes confirmaram que o curso pode oferecer tal entendimento, contudo os 

discursos de alguns entrevistados, especialmente dos vinculados à Atenção Especializada e 

Hospitalar, responsabilizaram as disciplinas específicas, em geral, voltadas para a Atenção 

Primária à Saúde, como imprescindíveis na construção da compreensão do que é o SUS, em 

contraposição à visão de corresponsabilização e da função compartilhada de cada componente 

curricular. Tal posicionamento é expresso no seguinte depoimento: 
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[...] E fora essa participação ativa nos serviços, muitos dos conteúdos 

programáticos em diversas disciplinas, notadamente aquelas voltadas para a 

atenção básica, elas discutem os aspectos relativos ao Sistema Único de Saúde, ou 

seja, a sua organização, o seu funcionamento, as leis, normas que, por assim dizer, 

dirigem o próprio Sistema Único de Saúde, então eu acredito que o estudante ele 
tenha essa possibilidade [...] (D13) 

 

 Por outro lado, um dos entrevistados reconheceu que, no SUS, os profissionais ainda 

não compreendem o contexto da Atenção Hospitalar, como se observa neste trecho:  

 
[...] Estou no hospital, como eu digo a você, é preconizado o SUS aqui? Sim. É um 
hospital em atendimento pelo SUS, mas a gente não tem aquela vivência em termos 

realmente do que as diretrizes preconizam para esse tipo de atividade, então 

também pela minha experiência nesse nível de alta complexidade acho que fica um 

pouco defasado [...] (D9) 

 

 Embora o hospital ocupe um lugar essencial no processo formativo, ele oferece 

restritas oportunidades de aprendizagem para a formação geral, em virtude de, nas últimas 

décadas, o hospital de ensino ter sido cenário de experiências de aprendizagem 

predominantemente relacionadas à atenção terciária e à quaternária (FEUERWERKER; 

CECÍLIO, 2007). O conceito ampliado de saúde, a responsabilização, a continuidade da 

atenção, a construção em equipe colaborativa de projetos terapêuticos, a busca pela autonomia 

dos usuários e de suas famílias na produção da saúde não devem se limitar à APS, mas ser 

prerrogativas também do trabalho em saúde nos hospitais (FEUERWERKER; CECÍLIO, 

2007).   

 A integralidade é um eixo articulador das práticas de saúde em todos os níveis de 

atenção. No entanto, essa visão provoca mudanças na forma de ensinar e aprender no 

ambiente hospitalar, por conseguinte, incita resistência e disputa, tendo em vista as relações 

de poder estabelecidas nesse espaço. O hospital tem sido um sítio de resistência e reprodução 

do modelo hegemônico pela valorização das especialidades, incorporação maciça de 

tecnologias e reprodução dos poderes de corporações (FEUERWERKER; CECÍLIO, 2007).   

 Parte dos entrevistados acredita que, no curso, ainda predomina uma formação voltada 

para a especialidade, composta de disciplinas fragmentadas, em cujas experiências práticas 

prevalece o sentido curativo e reabilitador, em oposição à compreensão ampliada da saúde e 

do sistema de saúde vigente: 

 [...] já que a gente atua diretamente na atenção básica de saúde e ele é como se 

tivesse vestindo uma roupa incômoda quando chega lá. Então esse processo todo de 

formação aonde cada disciplina de forma fragmentada enfatiza os seus 

conhecimentos técnicos específicos [...] então são estudantes muito bons na questão 

da especialidade, mas não compreende essa... Não articulam isso com a ação 

dentro das necessidades do nosso Sistema Único de Saúde. (D7) 
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[...] Eu acho que a gente tem pelo menos duas questões que a gente precisa analisar 

com atenção maior. A primeira é que tem uma formação teórica [...]onde o aluno 

ele entra em contato com princípios e diretrizes do SUS, mais do ponto de vista 

teórico tentando entender essa matriz teórica que orienta essa formação para o SUS 

e  em uma outra mão a gente tem a questão da experiência prática do aluno que vai 
para os estágios, para as vivências nas disciplinas e que nem sempre essas 

vivências e essa experiência prática ela reflete os princípios que regem a formação, 

porque muitas vezes o aluno vai para os espaços e o que ele de fato pratica, o que 

de fato ele executa são ações que dizem respeito a uma formação que ainda está 

muito carregada por um sentido curativo e reabilitador [...] (D16) 

 

O primeiro discurso se distancia do que foi proposto pelas diretrizes curriculares, 

porquanto o curso deveria garantir o conhecimento equilibrado das diferentes áreas, níveis de 

atuação e recursos terapêuticos para assegurar a formação generalista. Além disso, deveria 

assegurar o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à capacidade de 

atuar de acordo com o princípio da integralidade da assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo de ações e de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (BRASIL, 2002). 

O segundo relato reforça o sentido curativo e reabilitador da prática profissional que 

os estudantes vivenciam nas atividades práticas em serviços da rede. Essa realidade é referida 

como um entrave para se compreender a amplitude e a complexidade do SUS. No entanto, é 

preciso formar profissionais críticos, reflexivos e com visão ampla e global (BRASIL, 2002). 

Na dialética da experiência prática intramuros e extramuros, Werneck et al. (2010) nos 

mostram que o estágio é aquele que ocorre fora do ambiente controlado das universidades, 

lugar onde o papel social do estudante é transformado por causa dos problemas da população 

a que atende e à limitação de recursos. Desse paradoxo, possivelmente surgem a crítica e a 

análise dos modelos de atenção, das posturas profissionais e das políticas implementadas 

(WERNECK et al., 2010). Portanto, as IES têm a missão de, dentro dos espaços de atuação 

profissional, preparar os estudantes para atuarem em uma atenção integral, de maneira 

humanista, generalista, capaz de analisar criticamente o contexto real e refletir sobre a prática. 

Assim, muitas vezes, a falta de habilitação dos docentes para o fazer pedagógico em 

serviço obstaculiza o entendimento do SUS em todas as suas dimensões. Essas características 

apontam para uma formação ainda imbuída do modo de fazer do mercado: estratificado, 

hierarquizado, fragmentado, que não responde às necessidades de saúde da população, de uma 

atenção integral e resolutiva, ante o ideal da Reforma Sanitária brasileira e a regulamentação 

do SUS (GARCIA, 2001).  



46 
 

Nesse contexto, alguns entrevistados das áreas de Atenção Especializada e Hospitalar 

frisaram o domínio incipiente do corpo docente acerca dos conteúdos referentes a políticas 

públicas ou ao sistema de saúde vigente:   

 
Não, não proporciona, porque inclusive nem todos os profissionais, nem todos os 

docentes tem essa visão, porque não existe uma reciclagem, quando aparece é o 
pessoal que trabalha com Saúde Pública, em nível de preventiva, nível de social, 

então eles têm esses conteúdos de diretrizes, de leis. Mas de uma forma geral, não, 

tem a carência inclusive dos próprios professores. (D14)  

 

Tal depoimento reflete a necessidade de inserir a qualificação docente no curso para 

atender às novas exigências do perfil do egresso, inclusive no que diz respeito às 

abordagens pedagógicas. Assim, mudanças substantivas nas atitudes, no comportamento e 

na concepção dos docentes são essenciais, tendo em vista as demandas do atual sistema de 

saúde (BRASIL, 2006). Portanto, há que se investir na capacitação da docência frente às 

DCN e aos princípios e às diretrizes do SUS. 

  

5.3 A INTEGRAÇÃO DOS ESTUDANTES NOS SERVIÇOS DA REDE SUS 

 

 A integração entre o ensino e o mundo do trabalho representa uma estratégia relevante 

para consolidar o SUS e para reorientar a formação, considerando que os espaços onde ocorre 

o diálogo entre a educação e o trabalho são fortemente indicados para se refletir sobre a 

realidade da produção do cuidado e sobre as necessidades de transformar o modelo 

assistencial. Também são espaços de cidadania, onde profissionais do serviço, docentes, 

usuários e estudantes podem estabelecer seus papéis sociais por meio da troca de saberes e da 

confluência das visões de mundo (FINKLER; CAETANO; RAMOS, 2011; 

ALBUQUERQUE et al., 2008).  

Portanto, a integração ensino-serviço compreende o trabalho coletivo, pactuado e 

integrado, de estudantes e professores dos cursos de formação na área da saúde com 

trabalhadores que compõem as equipes dos serviços de saúde, inclusive os gestores, com 

vistas a melhorar a qualidade do serviço de atenção à saúde individual e coletiva, da formação 

profissional e aperfeiçoar os processos de educação permanente em saúde (ALBUQUERQUE 

et al., 2008).  

Quando há uma interlocução efetiva entre ensino e o serviço, unindo docentes, 

estudantes e profissionais da área de saúde, com objetivos comuns centrados no usuário, a 

dualidade entre a formação e a assistência em saúde ameniza (ALBUQUERQUE et al., 2008). 
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Por conseguinte, os docentes desta pesquisa concordaram, ao descreverem as atividades que 

expressam a integração ensino-serviço como as que ocorrem a partir de componentes 

curriculares inseridos em serviços da Rede SUS. Essas atividades podem ajudar o estudante a 

entender as demandas e o funcionamento do SUS, a valorizar o sistema de saúde, a conhecer 

o processo de trabalho e a interagir com os profissionais da rede. Some-se a isso o fato de 

propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais, como a tomada de 

decisão, como preveem as DCN: 

 

[...] E uma coisa boa que eu acho que isso é importante, é essa integração com o 

pessoal da rede, isso sim acrescenta muito para o alunado e eles participam junto 

com os demais, então não fica só limitado ao muro da universidade, ao que a 

universidade propõe – ele vai a campo e faz essa integração com a rede de 

atendimento SUS [...] (D9) 

  
[...] Então ali a gente começa a ver como é o atendimento no SUS, quais as 

demandas que a gente tem, o como trabalha e até a valorizar [...] E eles começam a 

interagir com os outros profissionais da equipe, que eu acho que ai a gente começa 

a vivenciar também, que é ver qual o papel do enfermeiro, qual o papel do médico, 

da assistente social, do faxineiro até dentro do hospital e sentir como parte da 

equipe - sabendo que a avaliação, a parte de tomada de decisão do fisioterapeuta 
ela é importante também para o prognóstico desse paciente, então ele tem que 

tomar decisões, o que ele pode fazer, o que ele não pode com aquele paciente. Então 

ele começa a ter a responsabilidade, eu acho que ai é um grande início por que é na 

prática. (D15) 

 

 O treinamento em serviço proporciona ao estudante um aprendizado contextualizado, 

vinculando à teoria com as circunstâncias do cotidiano do trabalho (SOUZA; CARCERERI, 

2011). Cabe destacar aqui a importância dada pelos docentes ao trabalho interprofissional 

proporcionado pelo diálogo com o serviço, que é considerado uma estratégia legítima nas 

proposições para qualificar a educação (ALBUQUERQUE et al., 2008). Barr (1998) mostra 

que o trabalho em equipe interprofissional inverte a lógica da educação tradicional, na medida 

em que oportuniza o aprendizado em grupo sobre o trabalho conjunto e o específico de cada 

profissão, o que resulta no aperfeiçoamento do cuidado em saúde. Desse modo, está contida 

no PPC, como competências, atitudes e habilidades do formando, a atuação interprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar, como dispõem as DCN do curso (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA, 2005; BRASIL, 2002). 

 Além das atividades curriculares obrigatórias, os estudantes podem ter experiências 

em serviço desenvolvendo projetos de extensão, de pesquisa e de programas governamentais, 

como se percebe nos depoimentos apontados a seguir: 

 

[...] afora projetos de pesquisa que não são dentro da grade curricular, mas que 

tem uma interface grande e projetos de extensão. (D3) 
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[...] quinto período, sexto período, sétimo período, oitavo, até o décimo período 

onde estão inseridos os estágios, o PET-Saúde, Pró-Saúde. Então sim, é uma gama 

de inserção do aluno que faz com que ele acabe carregando essa formação [...] 

(D10) 

  

 Nos dois relatos, a integração ensino-serviço adquire uma dimensão mais ampla do 

que apenas atividades práticas de componentes curriculares e se estende também a atividades 

extracurriculares.  Em relação aos programas governamentais - PET e Pró-Saúde - vários 

autores verificaram suas potencialidades para promover a integração ensino-serviço em 

direção à reorientação da formação e da prática profissional em saúde (MADRUGA et al., 

2015; FERREIRA et al., 2012; SOUZA, CARCERERI, 2011).  

De outra parte, alguns entrevistados, em especial docentes vinculados à Atenção 

Hospitalar, atribuíram às atividades desenvolvidas na APS e na Atenção 

ambulatorial/especializada como responsáveis pela interação entre a universidade e os 

serviços da Rede SUS, excluindo os serviços do nível de Atenção Hospitalar da rede. O 

depoimento a seguir demonstra o desconhecimento de docentes em relação à estrutura e à 

composição da rede de serviços do SUS:  

 

Eu acho que o que expressa mais é a fisioterapia na comunidade, que tem essa 

relação maior... Na disciplina da gente tem essa parte de ambulatório de SUS, não 

é? Que é atividade de SUS, essa parte de ambulatório. (D10) 

 

Durante muito tempo, o ambiente hospitalar foi considerado como única fonte de 

aprendizado para os graduandos da área da saúde – por meio do hospital escola - 

transformado em local de atenção terciária e quaternária, com alta carga de especialização. 

Atualmente, com a necessidade premente de modificar o sistema de atenção à saúde e de 

reorientar as práticas, a diversificação de cenários de aprendizagem e a educação pelo 

trabalho se fizeram imprescindíveis. Assim, a expectativa dos formadores em relação às 

experiências de aprendizagem no ambiente hospitalar deve mudar (FEUERWERKER; 

CECÍLIO, 2007). Então, pressupondo um modelo de saúde baseado na integralidade, o 

hospital deve estar contextualizado como parte da Rede de Atenção à Saúde. 

Também foi realçada a importância da contrapartida da universidade para o serviço, no 

sentido de qualificar os profissionais, fortalecer permanentemente a educação na rede e 

estabelecer uma relação de colaboração bidirecional na interface entre a instituição formadora 

e os serviços de saúde da rede: 
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[...] a universidade pode dar contrapartidas nesse processo e acho que tem até dado 

contrapartidas importantes, posso falar pelo curso de fisioterapia, por exemplo, a 

gente promoveu alguns seminários, uma espécie de minicongresso, oficinas. 

Oficinas de Saúde Coletiva, onde a gente trazia essas experiências, mas trazia junto 

também as pessoas que participavam desse processo, então assim trazia o ACS, 

trazia o gerente - o gestor da área, trazia outros profissionais que estavam juntos 

com a gente, então essa foi uma coisa importante. E também destaco que nessa 

integração ensino-serviço, no momento da atuação prática, por exemplo, eu posso 

falar do Estágio em Saúde Coletiva, a gente também fazia processos formativos com 

os profissionais que estavam na Atenção Básica [...] (D16) 

 
[...] a gente sinaliza para o serviço, caso a universidade ofereça algum curso em 

contrapartida para eles de capacitação que automaticamente eles viriam [...] (D3) 

 

Segundo Ceccim (2005), no Brasil, um dos objetivos da saúde coletiva é de 

transformar a rede de saúde pública em rede de ensino-aprendizagem no exercício do 

trabalho. O autor fala, ainda, da necessidade de descentralizar e disseminar a capacidade 

pedagógica que o mundo do trabalho carrega, fundamental para uma atuação crítica reflexiva, 

propositiva, compromissada e com competência técnica. Desse modo, o SUS poderia se 

constituir como uma verdadeira rede-escola. 

Nesse contexto, o processo de ensino-aprendizagem deve ser compartilhado entre 

todos os atores implicados na produção de educação na área de saúde. Na lei orgânica do 

SUS, já estava prevista a cooperação institucional entre os serviços de saúde e as instituições 

de ensino. Assim, em 2004, com a instituição da Política de Educação Permanente em Saúde 

e a consequente criação das Comissões de Integração Ensino-Serviço, essa cooperação foi 

evidenciada. 

A Educação Permanente é o conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar 

relações orgânicas entre ensino, ações e serviços e entre docência e atenção à saúde, como 

também é responsável pelas relações entre formação e gestão setorial, desenvolvimento 

institucional e controle social em saúde. Com efeito, essa integração oficialmente instituída 

requer a corresponsabilização da Academia e dos serviços ante a necessidade de reorientar a 

formação e o desenvolvimento dos profissionais da saúde (MADRUGA et al., 2015). 

Como contraponto à visão exposta pelo segundo relato, a educação permanente deve 

acontecer no cotidiano do mundo do trabalho e consubstanciada de acordo com a realidade e 

os problemas enfrentados, levando em consideração o conhecimento e as experiências dos 

sujeitos. O uso de treinamentos pontuais e fragmentários deve ser desestimulado (SIQUEIRA-

BATISTA et al., 2013; CECCIM, 2005). 

No Curso de Fisioterapia da UFPB, as atividades práticas em serviço com vivências 

contínuas iniciam no quinto semestre do curso e percorrem os serviços municipais, os 
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estaduais e o federal de saúde nos três níveis de atenção: primária, especializada e hospitalar. 

Nos ambientes da universidade, são feitas atividades práticas na Clínica Escola de Fisioterapia 

e no Hospital Universitário, este último integrante da Rede SUS, como o relato a seguir 

descreve: 

 

[...] no quinto período ele vai para o Hospital de Trauma e dependendo da 

quantidade de estudantes, tem semestre ele vai para o “Trauminha”, que é o 
Hospital de Mangabeira. Então são serviços da rede que não pertencem a 

universidade, então ai a gente já tem nesse momento um primeiro contato, uma 

primeira integração ensino-serviço, porque nos quatro primeiros períodos do curso 

eles não têm. Toda a vivência do estudante da UFPB em fisioterapia é na 

universidade, eles fazem visitas para conhecer o serviço, mas de vivência mesmo 

contínua na modalidade de estágio de observação, alguma coisa assim eles não têm. 

E aí no sexto período ele tem estágio novamente no HU e na Clínica Escola, então 

continua essa integração por meio do HU. A mesma coisa no sétimo, no sétimo 

período eles têm Clínica Escola e HU e oitavo então é que eles vão para atenção 

primária, nono e décimo é atenção secundária e terciária [...] (D2) 

 

 Não obstante as recomendações das DCN sejam para a realização de atividades 

práticas específicas da Fisioterapia gradualmente, desde o início do curso, desenvolvidas com 

complexidade crescente, desde a observação até a prática assistida (atividades 

clínico/terapêuticas) (BRASIL, 2002), podemos observar que as vivências em serviço de 

maneira contínua só ocorrem a partir do terceiro ano do curso. Em relação a isso, Morais et al. 

(2010) afirmam que oferecer a inserção precoce do estudante no mundo do trabalho é dever 

da universidade e fundamental para uma formação generalista.     

 É possível destacar, ainda, nos discursos dos entrevistados, que os estudantes do Curso 

de Graduação em Fisioterapia da UFPB iniciam as atividades em serviço na rede no nível de 

Atenção Hospitalar, continuam a atuar na Atenção Especializada e Hospitalar e, no quarto ano 

do curso, têm contato contínuo com a Atenção Primária. Percebemos, também, que a 

disposição crescente em relação ao nível de complexidade só ocorre a partir dos componentes 

de estágio curricular supervisionado, que se iniciam no oitavo semestre. 

 Em que pesem as orientações normativas, verificamos que o contato inicial o mais 

cedo possível não acontece no Curso de Fisioterapia da UFPB. Sobre esse aspecto, um dos 

docentes ressalta que há algumas experiências de inserção precoce em outros cursos da 

instituição de maneira transversalizada. No entanto, no Curso de Fisioterapia, a integração 

ensino-serviço se dá por meio de vivências disciplinares focais ou de projetos específicos, 

como podemos identificar no seguinte discurso:      

 

Então veja, de direito, normativamente falando, o estudante deveria ser inserido 

desde o seu princípio, alguns curso aqui da área da saúde levaram isso em 
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consideração, constituíram módulos horizontais que transversalizam as ações com o 

foco nos diversos níveis de atenção desde o início - não é o caso da fisioterapia, nós 

não temos módulos transversais. A inserção desse estudante e a experiência dele de 

fato no curso de fisioterapia ela é pontual, focal em algumas disciplinas e em 

algumas experiências de extensão e de pesquisa [...] (D7) 

 

 Gil et al. (2008) relataram, em seu trabalho, uma experiência bem sucedida de 

módulos curriculares, denominados de Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade 

(PIN), que inserem estudantes do Curso de Medicina, desde o início do curso, em serviços de 

saúde, com foco na Atenção Primária e durante os quatro primeiros anos do curso. Os autores 

avaliam que apesar das dificuldades, houve muitos avanços, como: a diversificação dos 

cenários de aprendizagem, a inserção precoce do estudante na rede pública de serviços e o 

desenvolvimento de habilidades voltadas para a humanização e para o cuidado usuário-

centrado. 

 Outra realidade muito próxima ocorre na UFPB com o Curso de Odontologia que, 

depois da reformulação dos PPC em 2002, instituiu os Estágios Supervisionados I, II, III e IV 

e a Odontologia em Saúde Coletiva nos dois primeiros anos. Esses estágios visam inserir o 

estudante, gradativamente, no sistema de saúde, a fim de alcançar uma formação de 

profissionais mais reflexivos e críticos da própria realidade, por meio da metodologia 

pedagógica problematizadora, que fundamenta a construção do conhecimento (FORTE et al. 

2015). 

 Nesse contexto de mudanças no setor de saúde e de exigências no cenário educacional, 

é evidente a necessidade de reformular o PPC do Curso de Fisioterapia da UFPB, a fim de 

aglutinar iniciativas pedagógicas em componentes curriculares que contemplem o 

reconhecimento do valor pedagógico do universo do trabalho, a diversificação dos cenários de 

aprendizagem, a interdisciplinaridade, as metodologias ativas e a visão ampliada e integral do 

processo de saúde-doença.  

 Os docentes, notadamente aqueles vinculados à Atenção Primária à Saúde, ressaltaram 

a importância da Rede Escola no município de João Pessoa para as atividades de integração 

ensino-serviço nos serviços municipais de saúde, tendo em vista a atuação decisiva da Rede 

Escola nas discussões, visando aperfeiçoar as atividades de formação desenvolvidas na rede, e 

não, somente, ocupar um papel formal nessa relação: 

 

Eu acho que o primeiro ponto a ser destacado que aqui no município de João 

Pessoa a gente tem uma Rede-Escola muito bem organizada, então essa Rede 

Escola ela faz diversos momentos de discussão para que a gente tenha objetivos em 
comum, que a gente consiga alinhar as expectativas da rede com as expectativas da 

formação para as atividades desenvolvidas na rede. Então eu acho que a Rede 
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Escola, e a atuação por meio de seminários, por meio do Congresso da Rede 

Escola, por meio das atividades que ela propõe, ela expressa com muita 
importância essa questão da integração ensino-serviço [...] (D1) 

  

 A formalização de um convênio em 2006, que instituiu a Política da Rede Escola, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Gerência de Educação na 

Saúde (GES), órgão vinculado à SMS/JP, e as instituições de Ensino públicas e privadas, teve 

a finalidade de incentivar, ordenar e contribuir para o aprendizado nos serviços de saúde do 

município (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2015).  Outro objetivo da 

Rede-Escola foi o de organizar melhor os fluxos de estudantes e de docentes na rede, para 

evitar a sobrecarga em cenários comuns dos diversos cursos da saúde, e de pactuar e articular 

a execução de projetos de pesquisa e extensão (FORTE et al., 2015). 

 É possível perceber o reconhecimento da SMS/JP à rede de serviços como um lugar de 

aprendizado coletivo, assim como sua responsabilização nas instituições de ensino para a 

formação de sujeitos e a (re)significação das práticas. Verifica-se, portanto, a contribuição por 

parte da gestão no processo formativo dos profissionais de saúde, um dos elementos 

fundamentais para reorientar a formação.  

 Outro personagem essencial para a formação dos profissionais da saúde, segundo 

Ceccim e Feuerwerker (2004), é o serviço. Sobre a contribuição dos profissionais do serviço 

no processo formativo dos fisioterapeutas, um dos docentes da APS revelou haver um 

envolvimento maior do nível gerencial com os processos de formação em detrimento dos 

trabalhadores das Equipes de Saúde da Família. Logo, é necessário mais articulação com as 

ESF para promover a inserção dos estudantes, numa relação de parceria entre os profissionais 

de saúde, os docentes e os estudantes, como demonstra este relato: 

 

[...] muitas vezes os acertos eles são feitos muito em medidas mais gerenciais, mas o 

envolvimento da ponta ainda é pequeno, eu acho que ainda precisa de um 

envolvimento maior da ponta, mas não como se fosse um processo de coação: ah, 

chega o gestor lá e diz – Olha, vocês vão receber x estudantes para realizar estágio. 

Não, eu acho que o envolvimento teria que ser um envolvimento que eu diria, entre 

aspas, mais prazeroso, o profissional que está na ponta receber, ser estimulado a 

receber, ter processos de estímulo para receber. (D16) 

   

Sobre esse tema, Gil et al. (2008) concebem que um dos desafios a serem enfrentados 

para consolidar um sistema educacional coerente com o novo modelo de atenção à saúde é a 

elucidação do papel dos profissionais da rede no processo de formação na saúde e a 

importância de os serviços assumirem essa função e de se tornarem corresponsáveis pela 

formação profissional. Os autores também referiram que é preciso estender a capacitação em 
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metodologias de ensino crítico-reflexivas para os profissionais do serviço e formular 

propostas que estimulem o envolvimento dos profissionais da rede no processo de formação, 

como a gratificação, por exemplo, que poderia ser incorporada no plano de cargos, carreira e 

remuneração (GIL et al., 2008). 

 Ainda sobre esse aspecto, um docente vinculado à Atenção Especializada do Hospital 

Universitário assinalou como dificuldade de se efetivar a integração ensino-serviço a não 

formalização da relação entre os discentes e os docentes e o profissional de saúde do serviço, 

no sentido de estabelecer uma interação mediada por mecanismos de comunicação, como, por 

exemplo, discussões de casos clínicos em conjunto, como se percebe no seguinte trecho: 

 

[...] e essa interação também se dá, na realidade de forma ainda, de maneira ainda 

informal. Não existe um formalismo ainda no Hospital Universitário. Existe um certo 

fracionamento entre o serviço e a assistência discente-docente. O formalismo que eu 

diria, por exemplo, discussão de casos, consultas ou avaliações coletivas, em equipe. 
Se nós tivéssemos em uma situação que o paciente ao ser admitido tivesse uma 

avaliação coletiva envolvendo docente, discente, servidor. Tivéssemos momentos de 

discussão de casos envolvendo os três seguimentos, ou seja, docente, discente e 

servidor, isso não ocorre. (D13) 

 

 O distanciamento e a relação cerimoniosa entre o serviço e a universidade não são 

pertinentes às mudanças das práticas profissionais e na formação. O diálogo permanente entre 

as partes gera possibilidades de interferir no processo de trabalho, na organização da 

assistência e na educação do profissional de saúde. O centro da discussão deve ser o usuário, 

o principal beneficiado dos dois processos que se produzem no mesmo cenário 

(ALBUQUERQUE et al., 2008). Portanto, no serviço, são necessários o envolvimento, a 

aproximação e a disposição para o encontro de docentes, discentes e profissionais de saúde, 

para que se potencialize a produção do cuidado integral dispensado aos indivíduos. 

 Outro docente atrelado ao mesmo serviço apontou falhas na educação pelo trabalho, 

ao revelar dificuldade de se estabelecer a comunicação formal com outros profissionais 

responsáveis pelo cuidado longitudinal do paciente, tendo em vista que as pessoas usuárias do 

serviço ambulatorial de fisioterapia não são reguladas pelo sistema, são atendidas por livre 

demanda. Tal fato interfere na integralidade das ações e na qualidade do cuidado em saúde: 

 

[...] Agora tem uma coisa ainda muito difícil que existe aqui que é trabalhar com 

referência – vem a referência, mas a contra referência a gente não trabalha por que 

ali mesmo no HU, o paciente ele vem de livre demanda, ele coloca o nome dele 
numa lista, ele não vem da regulação e ele chega ali e bota o nome dele e fica uma 

lista de espera que quando o estágio inicia a gente começa a chamar aqueles 

pacientes, então é algo que talvez a necessidade dele já não seja mais aquela que o 

colocou na lista e a gente não tem a quem recorrer. Qual o setor dele? Ele está em 
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que serviço? Ele está em que Unidade de Saúde? Como a gente fazer essa 

interligação desse ambulatório com esse sujeito? Então esse atendimento ai ainda 

está voltado para um modelo que não é o atual. (D8) 

  

Esse relato revela deficiências no processo de trabalho do serviço que ferem os 

princípios doutrinários e as diretrizes organizativas do SUS, comprometem a educação SUS-

implicada, a atenção integral e, por sua vez, o fortalecimento do sistema de saúde. Toda a 

regulação relativa à saúde deveria ser usuário-centrada e colocar o usuário como ponto de 

partida para ordenar os serviços de atenção e as instituições de formação de profissionais 

(CECCIM; FEUERWERKER, 2004).   

Conforme Ceccim (2005), as críticas são multilaterais entre gestão, serviço e ensino. A 

gestão pondera que a universidade não oferece uma formação comprometida com o SUS, e a 

Academia critica a não adequação dos serviços aos princípios e às diretrizes do sistema de 

saúde atual. Contudo, encontrar culpados não é o foco, nesse momento, os componentes do 

quadrilátero da formação deveriam se empenhar e interagir para valorizar as características 

locais e as capacidades instaladas, desenvolver as potencialidades existentes em cada 

realidade, estabelecer a aprendizagem significativa e a capacidade de crítica e produzir 

sentidos, autoanálise e autogestão (CECCIM, 2005).          

 Os entrevistados pertencentes ao grupo de docentes cujo escopo da atuação se dá na 

APS relataram que a inserção dos estudantes em serviço ocorre através da pactuação com a 

gestão municipal, por meio da GES, do Distrito Sanitário e da ESF. Os processos de 

planejamento e a avaliação das atividades também são compartilhados com representantes da 

gestão, os profissionais do serviço, equipamentos sociais, junto com os docentes e os 

estudantes, e ocorrem por meio de reuniões, instrumentos e continuamente durante o 

desenvolvimento das atividades práticas. Os seguintes trechos exemplificam essas dimensões 

da articulação ensino-serviço na APS: 

 

[...] Então, no estágio nós fazemos toda a pactuação com os profissionais do 

serviço, com o distrito sanitário e com a gerência de educação na saúde, então esse 

é o processo, no início do semestre a gente pactua [...] a gente sempre faz, uma 

reunião com a Equipe de Saúde da Família e o apoiador, no início do estágio, para 

se apresentar, planejar, pactuar as atividades, planejar o estágio junto com a 

equipe [...] sempre a gente faz uma avaliação com a equipe, faz um planejamento 
das atividades no início do semestre e faz uma avaliação com a equipe ao final do 

semestre [...] (D2) 

 

[...] Ao final do estágio existe uma grande avaliação que a gente reúne as equipes, 

os trabalhadores, os estudantes e a gestão para apresentar o que foi feito e já 

começar... como é um estágio que já está há muitos anos no mesmo lugar, então a 

gente já começa a pensar no que a gente vai dar continuidade.  Com as escolas na 

Saúde da Família que tem uma articulação boa, a gente tem uma parceria [...] 
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Então a avaliação é feita com os trabalhadores e com os equipamentos sociais. 

Existe um momento durante o estágio, ao fim, que a gente faz essa avaliação. Essa 

avaliação, também é feita por meio dos portfólios [...] (D16) 

 

Os momentos pedagógicos e de organização das atividades de ensino em serviço, no 

âmbito da APS, envolvem a participação de atores importantes, como os profissionais do 

serviço, docentes, discentes, a gestão, em nível municipal, os apoiadores que representam a 

gerência local das unidades de saúde, bem como a participação de equipamentos sociais. 

Assim também ocorre no estágio em Saúde Coletiva do Curso de Odontologia da UFPB, 

segundo Forte et al. (2015). Esses autores afirmam que tal movimento foi disparado pela 

instituição do Pró-Saúde e pela Rede Escola no município (FORTE et al., 2015). 

Ao oportunizar aos estudantes experiências de aprendizagem extramuros, outros atores 

importantes são incluídos no processo de formação: trabalhadores da rede de saúde, gestores 

dos serviços de saúde e a comunidade. Por isso, os docentes devem estar em constante 

exercício de pactuação, de mediação e de respeito à autonomia dos sujeitos e aos espaços de 

produção do cuidado em saúde. Também é importante planejar e avaliar juntos, respeitando as 

demandas do serviço, com resultados satisfatórios para a comunidade (FORTE et al., 2015). 

Albuquerque et al. (2008) e Gil et al. (2008) ressaltaram a importância da pactuação 

entre a universidade e os serviços para operacionalizar as atividades no ambiente do trabalho, 

onde ela deve elencar as necessidades dos serviços e os cenários de aprendizagem e contribuir 

com eles. Em contrapartida, é fundamental a participação de profissionais dos serviços e 

usuários nas discussões educacionais de formação na área da saúde. Portanto, é preciso criar 

mais espaços para a interlocução dos cursos, dos serviços, dos gestores e, principalmente, dos 

usuários. 

Similar ao que ocorre nas atividades práticas desenvolvidas na APS, nos outros níveis 

de atenção, a pactuação com o serviço segue os critérios normativos. Depois da instituição do 

convênio com o serviço, em nível gerencial da administração pública, no início do semestre, 

os docentes estabelecem contato com o serviço, com o intuito de acordar os aspectos 

operacionais, as atribuições de cada um e a rotina das atividades práticas, como demonstrado 

nos seguintes discursos: 

 

Então faz a pactuação com o Estado, a gente tem o pessoal lá na GES, a Gerência 

de Educação na Saúde, que a gente tem um convênio que ele é renovado a cada 

quatro anos e ele foi renovado até recentemente, no ano passado. E a gente pactua 

o número de alunos, quem são os professores, qual a contrapartida da universidade 

[...] (D15) 
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[...] o Trauma existe uma pactuação que é feita sempre antes de cada semestre, com 

os períodos de inserção de cada rodízio, então cada grupo tem um período de 

inserção já programado, que não pode ser feito assim de última hora, já é feito no 

início do semestre, já tem que fazer essa pactuação, tanto do número de alunos, os 

locais que os alunos têm acesso – os alunos de fisioterapia não têm acesso a todas 

as partes do hospital, alguns setores têm e outros setores não têm, então essa 

pactuação é feita sempre no início de cada semestre. (D10) 

 

A inserção do aluno ela feita da seguinte maneira, é feita a pactuação com a 

Secretaria Municipal de Saúde, e é o professor que faz a pactuação, ela tem também 

o apoio do Centro de Estudos da maternidade. Então ele participa desse processo 
também, porque ele libera as vagas e determina o número de alunos e como que vai 

ser esse tempo nesse rodízio de acordo com a necessidade da instituição [...] É feito 

todo um cronograma da entrada de cada aluno por rodízio também – quais são os 

alunos que estão escalados naquele rodízio. Os alunos eles recebem uma 

identificação [...] existe o cadastro desse aluno dentro da instituição [...] (D11) 

 

Assim como acontece no Curso de Fisioterapia da UFPB, Albuquerque et al. (2008) 

ressaltam a relevância de incluir nos pactos a negociação de espaços, horários e tecnologias 

para adequar as atividades do serviço e as práticas educacionais. A pactuação semestral é 

importante, porque ajuda o profissional de saúde da rede a compreender o processo ensino-

aprendizagem e a tornar-se um ator ativo nesse processo (FORTE et al., 2015). 

Alguns serviços dos níveis de atenção especializada e hospitalar têm uma estrutura 

organizada para receber e integrar as atividades dos estudantes a sua rotina, promovendo uma 

colaboração mútua. Do mesmo modo, alguns docentes se mostraram dispostos a construir 

uma relação profícua com os profissionais da rede, imprescindível para as atividades de 

serviço, principalmente, para a atenção satisfatória ao usuário, como constatamos nos 

seguintes trechos: 

 

[...] A instituição acompanha todo o processo, são feitas avaliações periódicas, o 

aluno avalia o estágio e avalia também a instituição, baseado nessa avaliação a 

instituição ela sempre tenta viabilizar uma forma que melhore mais a questão, tanto 

do atendimento do paciente, que é o objetivo, como também a facilitação para que o 

aluno ele participe desse processo. (D11) 

 

[...] Eu faço a mesma coisa, mantenho a mesma metodologia, procuro trazer os 

profissionais [...] eles participam da avaliação, do acompanhamento e do 
treinamento que o aluno está fazendo no campo de estágio [...] (D3) 

 

Alguns docentes declaram não haver planejamento coletivo nem definição de 

objetivos em comum, por isso a integração ensino-serviço é frágil e, por conseguinte, são 

impostas limitações para melhorar a qualidade da atenção, tendo em vista o comprometimento 

da continuidade do tratamento do usuário vinculado às atividades de formação:  
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[...] Não, tem a reunião só com os docentes e depois passa para os alunos [...] 

(D14) 

 

[...] mas o serviço em si não dá sequência ao tratamento exatamente por conta do 

próprio planejamento que não contempla essa ação, seria uma ação integrada. Por 

isso, eu acho que essa integração ela ainda é frágil, talvez exista o processo de 

construção, mas no momento ela é frágil. (D8) 

 

Cabe ressaltar que a disposição de docentes e profissionais da rede para interagir e 

construir as atividades de ensino no serviço influencia o nível de integração entre eles. 

Portanto, evidenciamos a necessidade de realizar uma formação específica tanto para o grupo 

docente quanto para os profissionais da rede que atuam nas atividades de ensino do curso, na 

perspectiva de socializar tendências pedagógicas e metodológicas que caminhem em direção 

às exigências das DCN, tendo como norte a integração ensino-serviço e os princípios e as 

diretrizes do SUS. 

No que se refere, especificamente, às estratégias de avaliação, variam a depender da 

escolha do docente ou do grupo de docentes responsáveis pela atividade de ensino em serviço.  

Alguns se baseiam na avaliação da atuação do estudante no serviço, de acordo com o 

rendimento e a aquisição realizada pelo docente e com a participação limitada de outros atores 

nesse processo. Por outro lado, há docentes que fundamentam a avaliação das atividades em 

serviço em uma análise processual e contínua, com a construção de competências também 

relacionadas às dimensões humanísticas e éticas. Tais divergências são relatadas nos discursos 

a seguir: 

 

É feita uma avaliação direcionada só para o aluno, em relação ao rendimento dele no 
serviço, e normalmente, quando finaliza um semestre e vai começar um novo 

semestre a gente sempre tenta reavaliar o andamento do semestre passado, como é 

que foi o andamento daquele grupo que estava em nível de ambulatório, em nível de 

enfermaria, naquele setor dentro da instituição, o que foi positivo, o que foi 

negativo, para que a gente possa ajustar no próximo semestre [...] Não, normalmente 

a gente faz com os professores e ai o que a gente chega em consenso, a gente tenta 

sentar com a chefia ou com os servidores para quando se trata de alguma ajuste do 

serviço com a gente [... ] (D4) 

 

[...] São avaliados diariamente sobre diversos aspectos, por exemplo, a 

responsabilidade, a aparência dele, como que ele interage, tanto com o professor, 
com a equipe, quanto com os colegas. (D15) 

 

Sobre esse tema, as DCN apontam para a necessidade de uma avaliação baseada em 

competências, habilidades e conteúdos curriculares tendo as diretrizes como referência 

(BRASIL, 2002). 

Docentes ligados à Atenção Especializada evidenciaram, em seus discursos, uma visão 

ainda utilitarista dos serviços, o que demonstra que as atividades formativas não são vistas 
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como parte integrante do serviço, e os serviços parecem não compor o ensino. Eles são 

encarados somente como uma ferramenta para a formação profissional do futuro 

fisioterapeuta, e as instituições de assistência à saúde não se consideram corresponsáveis pelo 

processo de ensino-aprendizagem, como elucidam estes depoimentos: 

 

Bom, isso vai variar de acordo com o serviço, as disciplinas elas têm uma certa 

autonomia em relação à demanda de pacientes, no aspecto quantitativo e no 
aspecto qualitativo, então a disciplina ela seleciona o paciente e de acordo  com a 

necessidade de formação do corpo discente [...] (D13) 

 

É ainda frágil, essa inserção ela é frágil dentro do serviço, é aquela história, a 

atuação nossa enquanto serviço ainda é utilitarista [...] A gente utiliza o paciente 

para servir de instrumento de ensino [...] agora a gente está vivendo isso ai que é 

dramático, está terminando o semestre e têm pacientes que ainda necessitam seguir 

o atendimento, outros já têm condições de receber alta, mas esse paciente que 

necessita seguir o tratamento ele vai ter que ser interrompido agora porque vem o 

término do semestre e o serviço em si não encampa a sequência desse tratamento. 

(D8) 
 

As atividades de inserção em serviço dos cursos da área da saúde são geralmente 

concentradas em seu momento profissionalizante. Elas têm a finalidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos e habilitar o exercício da profissão (GARCIA, 2001). Assim, 

muitas vezes, o aspecto técnico sobrepuja as dimensões relacional e ética do cuidado e 

compromete a formação baseada na integralidade, posto que os sujeitos (docentes e 

profissionais do serviço) que poderiam contribuir para mitigar essa deficiência foram 

treinados para perpetuar o tecnicismo utilitarista. 

 

5.4 A RELAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NA FORMAÇÃO DO 

FISIOTERAPEUTA 

 

Para se construir uma práxis adequada, é necessário que haja uma relação tênue entre a 

teoria e a prática, porque, como enuncia Paulo Freire (2005), a associação delas promove a 

ação criadora e transformadora da realidade. Nessa perspectiva, a integração ensino-serviço 

apresenta-se como uma importante ferramenta para efetivar o diálogo entre a teoria e a prática 

e para que o estudante possa refletir de forma crítica sobre a realidade, buscando soluções 

adequadas para os problemas de saúde encontrados, resguardados o compromisso e a 

responsabilidade com o usuário. As práticas educativas descontextualizadas, que focalizam, 

prioritariamente, o conteúdo, geram uma visão distorcida da realidade e alienam os alunos de 

sua responsabilidade profissional precípua (PEREIRA; FRACOLLI, 2009). 
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Sobre a relação entre a teoria e a prática na interface ensino e serviço, as respostas dos 

docentes convergiram, porquanto afirmaram que as atividades formativas desenvolvidas nos 

serviços são claramente de cunho teórico-prático, pois, ao entrar em contato com o mundo do 

trabalho, o estudante tem a oportunidade de vivenciar experiências reais, aplicar o 

conhecimento obtido a priori e ir moldando a teoria e a prática, em um movimento de ação-

reflexão-ação. Essa assertiva pode ser confirmada neste relato: 

 

[...] Olha o estágio em si ele é uma atividade em que o estudante ele vai colocar em 

prática aquilo que ele aprendeu na teoria e vai ajustar sua prática, vai reajustando 

a sua teoria a partir daquela prática [...] (D2) 

 

Na relação entre a teoria e a prática, alguns docentes apresentaram uma visão ainda 

biologicista, tecnicista e centrada na doença, ao revelar que, quando o estudante entra em 

contato com a prática - o cuidado dispensado ao „paciente‟ - é direcionado ao estudo da 

patologia e da conduta/procedimento técnico. Parece que, no processo de ensino-

aprendizagem, não estão envolvidas metodologias problematizadoras e centradas no usuário: 

 

As práticas elas são... na realidade, a atividade é teórico-prática, por exemplo, o 
estudante quando ele recebe, ele sabe o paciente que ele vai atender ele tem uma 

explanação do caso, ele é direcionado para fazer estudo em relação à patologia, em 

relação à atuação fisioterapêutica na patologia [...] (D13) 

 

Mesmo com avanços, a formação profissional, na área da saúde, ainda é influenciada 

por uma prestação de serviços sobremaneira tecnificada, orientada por uma concepção 

pedagógica em que o hospital universitário é o principal ambiente de aprendizagem e baseada 

em critérios biologicistas e com dissociação entre clínica e política. Assim, a integração entre 

o ensino, o trabalho e a sociedade, como uma das estratégias de mudança, deve estimular 

novos modos de aprender, de atender e de produzir conhecimentos. Vale ressaltar a 

importância de metodologias que estimulem o pensamento crítico e politicamente implicadas 

e comprometidas com as transformações da realidade social que são necessárias (GUSMÃO; 

CECCIM; DRACHLER, 2015). 

Estudo realizado por Gil et al. (2008) evidenciou mais motivação no processo de 

ensino-aprendizagem dos atores envolvidos na integração ensino-serviço de módulos práticos 

desenvolvidos na APS, com estratégias baseadas no cuidado centrado no sujeito, no diálogo 

entre os parceiros e na instituição de um objetivo comum. Percebemos que há práticas mais 

significativas, mais facilidade de compreender o processo de saúde-doença, a relação 
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indissociável entre a teoria e a prática, mais abertura dos profissionais do serviço para as 

atividades de ensino, uma atenção mais efetiva e resolutiva e usuários satisfeitos.   

Um aspecto apontado, notadamente, pelos professores que atuam nos últimos 

semestres do curso – nos componentes do estágio curricular supervisionado – foi a deficiência 

dos estudantes, no que se refere aos aspectos teóricos que deveriam ser construídos em 

semestres anteriores, especialmente nos componentes curriculares do eixo profissionalizante 

(disciplinas aplicadas às diversas áreas de atuação da fisioterapia). O relato seguinte 

demonstra essa deficiência:  

 

No caso, o aluno ele tem que ter uma base de uma disciplina da parte 
profissionalizante e o que a gente faz é inseri-lo dentro do serviço. E dentro do 

contexto que a gente observa que existem algumas deficiências a gente vai 

discutindo em forma de seminários como aquele conteúdo ele pode ser abordado. 

(D11) 

 

Nos moldes da educação tradicional, a transmissão de conteúdos e a 

compartimentalização do conhecimento em disciplinas resultam em uma percepção 

equivocada da formação como algo completo e que tem fim, em contraposição à concepção 

de educação como um processo em construção e o reconhecimento do inacabamento do saber. 

Isso gera, muitas vezes, uma carga excessiva de conteúdos nos currículos. Destarte, o 

currículo integrado surge como alternativa inovadora para interromper o ciclo de 

fragmentação do ensino e facilitar a visão global dos temas alicerçados na lógica da 

integração ensino-serviço, bem como da íntima relação entre a teoria e a prática, na 

perspectiva interdisciplinar e da transversalidade (MITRE et al., 2008). 

Do mesmo modo, os docentes que atuam na APS assinalaram que é preciso uma carga 

horária teórica para suprir algumas necessidades e lacunas dos estudantes, por causa da 

descontinuidade no curso, quanto à abordagem de temas referentes à Saúde Pública. Nesse 

contexto, os conteúdos teóricos são trabalhados a partir das dificuldades apresentadas pelos 

estudantes e das demandas que surgem durante a prática: 

 

[...] No início do estágio a gente faz assim uma avaliação diagnóstica com os 

estudantes, porque a gente tem um problema sério no nosso currículo, o estudante 

de fisioterapia ele vê Introdução a Saúde Pública no segundo período, vê 

Epidemiologia no terceiro período e ai ele não vê mais nada relacionada à Saúde 

Coletiva, chega no oitavo período ele vai para o estágio de Saúde Coletiva, que 

deveria ser bem antes ou deveria pelo menos ter uma continuidade, e ai ele não 
lembra dos conteúdos, não lembra [...] então no decorrer do semestre a gente vai 

vendo, vai avaliando com eles, que demandas surgem teoricamente a partir da 

prática que eles têm no serviço e ai a gente vai complementando [...] (D2) 
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Assim, na matriz curricular do curso, no caso específico dos conteúdos relacionados à 

APS, existe um descompasso entre a teoria e a prática, visto que os conteúdos teóricos são 

abordados nos semestres iniciais, e a abordagem prática é feita no antepenúltimo semestre do 

curso. Portanto, é necessário rever a sequência teoria e prática e reafirmar a ideia de que o 

processo ensino-aprendizagem precisa estar vinculado aos cenários da prática e presente ao 

longo de toda a carreira. Na perspectiva do currículo integrado, os conteúdos se 

complementam e se relacionam durante a formação de maneira sequencial, construindo um 

conhecimento sólido (MITRE et al., 2008).   

Estudo realizado por Rezende (2011) mostrou que um componente curricular 

relacionado à atenção básica ambientado apenas em sala de aula revelou-se 

descontextualizado e pouco interessante, no que diz respeito ao conteúdo, às estratégias de 

ensino-aprendizagem e à aplicabilidade. Já a vivência com a ESF proporcionou mais 

entendimento sobre as deficiências do SUS. Em contrapartida, para alguns docentes da 

Atenção Especializada e Hospitalar, oferecer as disciplinas de clínica (teóricas) que se 

relacionam diretamente com os componentes curriculares de intervenção prática 

simultaneamente pode causar prejuízos na integração dos conteúdos teórico/práticos e limitar 

o processo de ensino-aprendizagem: 

 

[...] Então, como é que eu vou chegar começar a aplicada com o aluno se ele não 

viu a clínica – é um dos problemas curriculares que a gente tem discutido dessa 

clínica vir concomitante com a aplicada [...] (D18) 

 

É sabido que o processo educacional não comporta mais a mera transmissão de 

conhecimentos. Atualmente, aposta-se no aprendizado significativo, com metodologias ativas 

e na problematização da realidade, o que leva à reflexão crítica do processo de trabalho. 

Todavia, a mudança de paradigma na educação ainda representa um desafio para os docentes 

(GUSMÃO; CECCIM; DRACHLER, 2015). 

Acerca da relação entre a teoria e a prática, os entrevistados que atuam na APS 

destacaram as reuniões com os profissionais de saúde para o desenvolvimento de Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), que também foram apontadas como importantes momentos de 

reflexão, que propiciam uma experiência interprofissional entre os participantes dessa 

atividade. Assim, que há momentos de parceria entre a ESF, os docentes e os estudantes, 

como se observa no relato a seguir:  

 

[...] a gente sempre destina alguns horários no semestre para fazer a discussão do 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) com a equipe, que é um momento em que o 
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estudante vai... a equipe define uma situação de uma família, de um usuário para 

ser feita a discussão do PTS e ai o estudante se prepara, há uma demanda teórica, 

ele se prepara para apresentar, então todas as pessoas envolvidas com a aquela 

família apresentam, tentam construir um cenário, um quadro do contexto familiar e  

há uma programação de atividades a partir dai, então é um outro momento que eu 

acho que eu considero que é momento teórico muito importante, porque além de ser 

um aprofundamento do aprendizado sobre o problema que está sendo trabalhado, 

há uma vivência interdisciplinar ali que também é muito rica [...] (D2) 
 

Entre as metodologias ativas, destaca-se a problematização, cuja concepção 

pedagógica consiste em estimular a capacidade do discente para participar como agente de 

transformação social, buscando os problemas reais e a proposição de possíveis soluções. A 

educação por meio da problematização visa mobilizar o potencial social, político e ético do 

estudante, para que ele atue como cidadão e profissional em formação (MITRE et al., 2008). 

A aprendizagem baseada em problemas é outra metodologia que desponta como uma 

estratégia educacional inovadora, porquanto proporcionar aos estudantes autonomia no 

processo de ensino-aprendizagem, capacidade de construir o próprio conhecimento e 

habilidade para o fecundo trabalho em equipe (MITRE et al., 2008). Também é uma 

ferramenta potente, para promover o encontro entre a universidade e o mundo do trabalho. 

Além disso, os entrevistados realçaram a importância do portfólio - um instrumento 

pedagógico empregado no Estágio II - Saúde Coletiva – no qual se utilizam relatos de 

situações práticas para provocar a reflexão e o pensamento crítico nos estudantes. É uma das 

formas de se articular teoria e prática: 

 

[...] Novamente eu acho que o portfólio é uma forma importante a partir do 
momento que de uma situação prática, através das narrativas, de uma situação real 

daquilo que ele vivenciou na prática com o que a teoria faz e esse eu acho que é o 

grande desafio da formação [...] (D1) 

 

Ainda no âmbito das metodologias ativas, o portfólio é uma abordagem didática 

fundamentada no estímulo ao pensamento crítico e reflexivo do estudante, por meio do 

diálogo entre as experiências vivenciadas e sua relação com o conhecimento existente, 

baseado na aprendizagem centrada em competências. O estudante é estimulado a ter uma 

postura ativa, autônoma e comprometida. O portfólio também é um instrumento útil para a 

avaliação do desempenho e a avaliação formativa com base no feedback (COTTA; COSTA; 

MENDONÇA, 2013). 

Para os docentes vinculados à Atenção Especializada e Hospitalar, uma estratégia que 

relaciona a teoria e a prática citada com frequência foram os estudos de caso, ou discussões de 

caso clínico ou, ainda, seminários. Esses termos traduzem, em geral, reuniões cujo objetivo 
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maior é de discutir sobre as características clínicas de uma enfermidade de um usuário 

atendido na rede, além de debater sobre as possíveis práticas fisioterapêuticas/assistenciais em 

determinada situação. Essa ferramenta representa um momento de socialização do 

conhecimento e, algumas vezes, de integração com outros profissionais. O relato abaixo 

ilustra tal ferramenta de diálogo entre a teoria e a prática: 

 

[...] como eu falei para você esses seminários a gente faz em conjunto com todos os 

outros profissionais e os outros alunos, e a gente tenta estudar em conjunto a 

patologia, vamos falar assim. Diante dessa patologia sim, a gente faz um estudo 

clínico onde cada área faz a sua explicação do que você está trabalhando – o seu 
relato – e isso, de certa forma traz essa integração. A teoria todo mundo vai 

pesquisar, todo mundo vai relatar o que você tem clinicamente e depois você vem 

para a sua prática, a prática da fisioterapia, a prática do enfermeiro, a prática do 

médico e a gente junto naquela discussão, então isso sim eu acho que é bem rico 

nesse sentido [...] (D9) 
  

Apesar de os docentes visualizarem momentos específicos de integração entre a teoria 

e a prática, ainda percebemos uma importante influência do sentido curativo, individual e 

biológico em detrimento da perspectiva integral do cuidado e do papel social da universidade. 

No entanto, cabe destacar a ênfase dada à importância da interação interprofissional 

proporcionada por essas atividades.  

 

5.5 A PARCERIA ENTRE O DOCENTE E O PROFISSIONAL DE SAÚDE NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Para consolidar os espaços de integração ensino-serviço, como lugares privilegiados 

nos processos de mudança da formação em saúde e das práticas assistenciais, que podem 

interferir no processo de trabalho, na organização da assistência e no processo educativo de 

um novo trabalhador, é necessário que haja um diálogo permanente entre os atores 

envolvidos. Albuquerque et al. (2008) acreditam que os profissionais do serviço devem sentir-

se corresponsáveis pela formação dos futuros profissionais, assim como os docentes devem 

considerar-se parte dos serviços de saúde.  

Parte dos entrevistados considera que a função do docente é de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem, na perspectiva da troca de saberes, distanciando-se do talhe da 

educação tradicional, assim como o professor tem o papel de mediar as articulações, sendo a 

interface entre o estudante e o serviço e entre a teoria e a prática, potencializar as atividades 

tanto em prol da formação quanto da educação permanente, criar um vínculo duradouro com a 

equipe e os usuários e fomentar o pensamento crítico e reflexivo: 
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[...] eu acho fundamental essa mediação, interação, essa troca, tirar essa visão do 

professor – aquela visão bancária – que Freire no seu livro Pedagogia do oprimido 
tanto colocou dentro dessa relação, dessa relação de perpetuação do poder, de 

sempre ter alguém que impõe, impõe, impõe - de saber ouvir e fazer essas trocas. 

Então assim, eu diria a palavra chave que seria essa mediação dos conhecimentos, 

essa troca de saberes nessa construção da base, principalmente nessa proposta do 

SUS. (D5) 

 
[...] Do docente eu acho que ele é o grande mediador, de fazer as articulações, de 
estimular esse pensamento crítico, de dar o suporte para as atividades clínicas 

também, mas principalmente de mediar essa relação entre os estudantes e o serviço 

e de fazer essa relação momentos pedagógicos, tanto clínicos, quanto de 

articulação teoria e prática. Eu acho que de favorecer, ter a sensibilidade de 

potencializar as atividades que estão sendo desenvolvidas, tanto para os estudantes, 

quanto para o serviço, para educação permanente do serviço, acho que essa é a 

função do docente. É uma função de manter o vínculo que os estudantes passam por 

um período, mas é o docente que cria o vínculo, tanto com a equipe quanto com os 

usuários. Então essa seria para mim a função do docente, de facilitar, de 

transformar as atividades práticas em momentos pedagógicos que favoreçam a 

formação crítica e reflexiva [...] (D1) 
 

As concepções sobre o papel do docente expressas nos discursos acima são 

animadoras e corroboram as proposições das DCN, no âmbito da construção de abordagens 

pedagógicas, centradas no aluno, como sujeito da aprendizagem, e apoiadas no professor, 

como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 2002). Além disso, 

os relatos ratificam o discurso de vários autores que assinalam a importância de (re)significar 

o papel do educador como um mero informante, que mantém relações estritamente cognitivas 

com os conteúdos das disciplinas, para o de construtor de conhecimentos e promotor da 

autonomia dos estudantes no contexto do processo de ensino-aprendizagem (MITRE at al., 

2008; CECCIM; FEUERWERKER, 2004; GARCIA, 2001). 

Cecílio (2006) declara que o estabelecimento do vínculo com usuários e serviços 

(profissional de saúde) exige que o docente esteja no serviço e se sinta parte dele. Assim, ele 

tem a função de construir laços duradouros com o serviço e com o usuário, devido à 

terminalidade das atividades discentes, portanto é a ponte entre a discência, o trabalho e a 

comunidade. 

Alguns entrevistados afirmaram que o profissional de saúde do serviço tem o potencial 

de compartilhar as experiências referentes ao processo de trabalho e inserir o estudante nesse 

universo. Isso favorece não só a prática clínica, como também a visão crítica da rede e dos 

serviços, com mais propriedade sobre a dinâmica dos serviços conforme a vivência cotidiana: 

 

[...] o papel deles seria de compartilhar a experiência clínica, a experiência com a 

rede, as experiências que eles têm que são muito ricas, em termos práticos e de 

vivência na rede são muito maiores que as dos docentes, eles têm a experiência do 
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dia a dia, de segunda a sexta, dois turnos por dia, então essa é a função, de 

apresentar esse mundo, de inserir os estudantes nesse universo [...] Acho que os 

trabalhadores eles oferecem uma vivência real para os estudantes, eu acho que eles 

são fundamentais para prática clínica, para as reflexões, para que eles consigam se 

formar com uma visão bastante crítica da rede de serviços. (D1) 

 

Tão importante quanto a do professor, eu acho. Porque ele (profissional do serviço) 

está ali no dia a dia, ele, as vezes, conhece mais o serviço do que o professor que 

vai lá esporadicamente nos dias de aula [...] (D10) 

 

Para Lima e Rozendo (2015), o papel dos profissionais de saúde da rede/preceptores 

na formação é fundamental, porquanto eles desempenham a função de mediadores no 

processo de formação em serviço e atuam como facilitadores da aprendizagem e da produção 

de saberes no mundo do trabalho. São atores imprescindíveis ao processo de ensino em 

serviço, que conduzem os estudantes a problematizar a realidade, a refletir sobre as soluções e 

a agir para responder às inquietações do cotidiano. 

Além de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, uma característica 

frequentemente destacada pelos entrevistados como inerente ao ofício da docência e do 

profissional do serviço é a função de ser referência para o estudante em relação às condutas 

específicas da profissão e à postura ética, como se evidencia nos seguintes relatos: 

 

 Eu acho que é como pai e mãe, o primeiro papel do docente é ser exemplo. Não 
adianta ele falar muito e não ser exemplo. Não adianta ele dar um suporte teórico 

enorme, dar uma aula excepcional e ele não sabe aplicar, não sabe explicar porque 

ele não olha o paciente e ele não bota a mão no paciente [...] (D14) 

 

O profissional, ele é muito importante, porque ele mostra assim, o 

comprometimento dele, ele pode ser também uma boa referência e uma má 

referência [...] (D15) 

 

Nessa perspectiva, ao profissional de saúde do serviço que integra valores e princípios 

da escola e do trabalho cabe ensinar, aconselhar, estimular e inspirar, visando ao 

desenvolvimento dos futuros profissionais, servindo-lhes como exemplo e referencial para a 

futura vida profissional e a formação ética (FORTE et al., 2015; LIMA; ROZENDO, 2015). 

Para o docente, não basta o acúmulo do conhecimento livresco e técnico, mas também a 

experiência, a vivência e a interação, porque influem igualmente no processo de ensino-

aprendizagem. A postura do educador, em todas suas dimensões, influencia o ato de educar 

(GARCIA, 2001). 

A despeito da concepção freireana sobre o educador, alguns entrevistados, 

especialmente os que atuam nos níveis de Atenção Especializada e Hospitalar, apresentaram 

uma visão marcadamente influenciada pela educação tradicional, verticalizada, centrada no 
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professor e na técnica, associada ao entendimento da saúde como um bem de consumo. Essa 

concepção pode ser confirmada nestes relatos: 

 

O papel do professor é orientar, é a orientação que é dada, inclusive, seguindo as 

diretrizes básicas do curso da gente, em que esses alunos eles têm que ser inseridos 

no mercado de trabalho [...] E o professor é um dos responsáveis por essa inserção, 

porque não existe escola sem professor e não existe aluno que não tenha professor. 

(D12) 
 
Ele continuar ensinando... inerente ao docente, não é? Ele vai ensinar ao aluno, ele 

terminar a formação do sujeito, ele ainda está ali precisando de uma supervisão, ele 

já está quase pronto, mas ele ainda necessita ser observado, não mais tão 

intensamente quanto era nas disciplinas anteriores ao estágio, mas você faz a 

supervisão. Você não está ali em cima do sujeito, pegando na mão dele para fazer, 

mas você está olhando para ele e atento aos possíveis ajustes antes de ele ir para o 

mercado. (D8) 

 

Percebemos, ainda, arraigada no discurso de alguns docentes, a visão do professor 

como o centro das práticas educativas, em detrimento de práticas dialógicas centradas no 

estudante. É necessário superar a relação de poder estabelecida entre docente e discente e 

construir uma relação horizontal, de modo a propagar a concepção de que não há docência 

sem discência (MITRE et al., 2008).  

Quando o educar se mistura com o ensinar, mas não existem projetos compartilhados 

entre os atores sociais (profissional do serviço, docente, discente e usuário), corre-se o risco 

de reproduzir, na escola, os fazeres do mercado fragmentado que não respondem às 

necessidades de saúde da população de uma atenção integral e resolutiva (GARCIA, 2001). 

Então, impõe-se a necessidade de (re)significar o papel dos docentes para o fazer 

pedagógico em serviço (GARCIA, 2001) e implantar uma política de formação de docentes 

orientada para o SUS (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). Quando a formação está voltada 

para as leis do mercado, os profissionais tendem a suprir as demandas impostas por ele, o que 

resulta na reprodução do conhecimento técnico, normalmente desenvolvido em países 

hegemônicos, em oposição à criticidade e à reflexividade que devem ser desenvolvidas no 

mercado de trabalho (TEIXEIRA, 2004). 

Os entrevistados evidenciaram uma característica do curso que interfere diretamente 

no processo de integração ensino-serviço e que é um dissenso entre os docentes. Trata-se da 

obrigatoriedade da presença contínua dos docentes nas atividades práticas em serviço, sem a 

existência do papel do preceptor - profissional de saúde do serviço que acompanha o 

estudante - como em outros cursos. Um dos entrevistados disse que há fiscalização rigorosa 
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do Conselho de Classe da Fisioterapia sob esse aspecto, uma exigência da norma que 

regulamenta as atividades de estágio no país: 

 

[...] nosso Conselho tem um certo rigor com isso, por que eu vejo os estagiários de 

enfermagem, de outros cursos o supervisor não fica lá, quem supervisiona o estágio 

é o preceptor. Então existe um certo rigor do Conselho de Fisioterapia que 

supervisiona isso e que estabelece que no estágio tem que ter um professor presente, 

um supervisor presente, e que esse supervisor é uma relação de no máximo um 

supervisor para seis estagiários no estágio final [...] (D2) 

 

A Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional n° 431 de 27 

de setembro de 2013 estabelece, em seu artigo primeiro, que o estágio curricular obrigatório 

deverá ser supervisionado diretamente por um docente fisioterapeuta do curso, que tenha 

vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES) e carga horária específica para essa 

atividade (CONSELHO NACIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 

2013), Todavia, apesar de se exigir a presença do docente no serviço, isso não impede a 

articulação com o profissional de saúde do serviço, sua participação e colaboração no 

processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Forte et al. (2015), a figura do preceptor tem a função de auxiliar os 

graduandos a encontrarem soluções para as questões com que se depararão em sua prática em 

saúde e de articular os conhecimentos e os valores dos campos da escola e do trabalho. Assim, 

o preceptor atua como educador, exerce o trabalho pedagógico no mundo do trabalho e 

oferece ao aprendiz ambientes onde ele possa construir e reconstruir conhecimentos (FORTE 

et al., 2015). Para tanto, a preceptoria exige qualificação pedagógica, tanto nos aspectos 

teóricos quanto nos práticos (LIMA; ROZENDO, 2015). 

Para alguns docentes, essa característica, que parece ser uma particularidade do Curso 

de Fisioterapia da UFPB, dentre os outros cursos da área da saúde, representa a obediência 

aos parâmetros legais e favorece o processo de ensino-aprendizagem quando o professor se 

dedica intensamente às atividades de serviço. Assim, a integração ensino-serviço deve ser 

fortalecida por meio da pactuação com os profissionais de saúde que atuam na rede, como se 

observa neste relato:  

 

[...] O nosso professor não vai passar por lá, ele passa a carga horária da 

disciplina com o aluno em campo de estágio, ele está lá para discutir caso, tirar 

dúvidas, sugerir, tudo que for necessário para enriquecer o conhecimento do aluno 

e melhorar a condição, a evolução do tratamento desse usuário [...] E ela requer 

também para fortalecer a integração ensino e o serviço, é que na pactuação envolva 

a participação de servidores daquele campo de estágio [...] (D3) 
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Vale salientar que a integração ensino-serviço é uma relação que deve ser instituída e 

construída de forma bilateral, o que não prescinde do comprometimento de ambas as partes 

para que haja benefícios mútuos. Quando se trata de educação no cotidiano do trabalho em 

saúde, exigem-se mais esforços para a interação entre os sujeitos, devido à complexidade dos 

objetos cognoscíveis, e a elaboração de um projeto comum (GARCIA, 2001). Nesse contexto, 

o profissional/preceptor, compromissado, responsável, produtor de vínculos e detentor de 

prática dialógica e solidária é potencialmente capaz de impactar a formação dos futuros 

profissionais. Logo, a preceptoria, ainda que não “formalizada”, insere-se num contexto de 

comprometimento ético e político, de responsabilidade e de vínculo (LIMA; ROZENDO, 

2015). 

Em contrapartida, há docentes que consideram a ausência do papel formal do 

preceptor como um fator limitante da integração, porque a iniciativa, o interesse e o 

planejamento de atividades conjuntas entre ensino e serviço ficam a cargo da instituição de 

assistência e dos profissionais de saúde do serviço. Por sua vez, a sobrecarga de atividades 

assistenciais, muitas vezes, não permite a interação. Assim, constrói-se um distanciamento 

entre o profissional do serviço, o docente e o discente, como demonstrado nestes trechos: 

 

[...] depende muito também da iniciativa do serviço em planejar essas atividades de 
interação. Como a gente, no contexto do dia a dia, as pessoas têm uma série de 

atividades voltadas à assistência ao paciente, essas ações de interação vão sendo 

proteladas, então na prática ocorrem casos isolados, quando há interesse ou o 

perfil do profissional do serviço que goste da interação com o corpo discente ou 

vice-versa, mas na prática, no dia a dia a gente não observa isso. Faltam 

mecanismos, como eu já falei, formais para fomentar essa interação, ai no dia a dia 

não ocorre, existe um distanciamento, um fracionamento entre servidor e entre 

discente e também docente [...] (D13) 

 

Para esse docente, a falta de um acordo formal para instituir o papel do profissional de 

saúde do serviço como preceptor resulta no afastamento do profissional, do docente e do 

discente. A despeito de disposições normativas, não só profissionais de saúde, mas também 

gestores e usuários devem ser chamados para assumir seu papel e se envolver com o processo 

de mudanças das práticas em saúde, que parte também da educação em serviço (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004).  

O tarefismo e a demanda do dia a dia acabam sobrecarregando os profissionais, muitos 

dos quais tendem a não valorizar as atividades de ensino e só veem o serviço como “campo de 

estágio” (GIL et al., 2008; GARCIA, 2001). Gil et al. (2008) encontraram uma solução para 

esse problema, através do diálogo com os profissionais de saúde dos serviços, construindo um 

projeto de intervenção e cuidado compartilhado. 
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 Enquanto um dos docentes relatou uma experiência de troca e compartilhamento de 

conhecimentos entre os profissionais do serviço - discentes e docentes - expressando, de fato, 

a participação do profissional de saúde da rede nas atividades de ensino em serviço, outro 

revelou que, em sua experiência em serviços da rede, não há essa interlocução. Porém, ele 

reconhece a importância do profissional de saúde do serviço na formação: 

 

[...] Então ele [profissional de saúde do serviço] vai interagir, ele vai mostrar como 

é feito e ele vai aprender também, muitas vezes, com a gente e a gente aprende com 

ele [...] (D15) 

 
[...] Então ele tem tanto a contribuir quanto o professor, que é uma coisa que a 

gente não vê também, nem aqui no HU, nem nos hospitais fora – a participação do 

profissional. (D10) 

 

Esses relatos evidenciam a heterogeneidade das atividades de integração entre o 

ensino e o trabalho no curso, no que se refere aos aspectos de execução e pactuação com o 

serviço. Verificamos também fragilidade na interlocução da universidade com os profissionais 

de saúde nos serviços da Atenção Hospitalar. 

O corpo docente e a gestão acadêmica parecem não ter definido um plano comum para 

as atividades de educação em serviço e para a instituição de parcerias promissoras no contexto 

pedagógico do trabalho. Assim, fica a cargo de cada docente ou grupo de docentes conduzir 

esse processo. Porém, a integração não se produz apenas com a inserção do estudante no 

ambiente de trabalho. São necessários acordos e diálogo constante com a gestão e com o 

serviço, para que o profissional compreenda o processo ensino-aprendizagem e se torne 

sujeito ativo nesse processo (FORTE et al., 2015). 

Alguns entrevistados disseram que, na UFPB, o papel do docente é determinante no 

processo de formação em serviço dos estudantes de Fisioterapia, haja vista a tímida atuação 

dos profissionais de saúde dos serviços: 

 

[...] Hoje no nosso curso o papel do profissional do serviço na formação ainda é 

pequeno, porque o contato e a vivência que o estudante tem com ele é pouco, é um 

tempo pouco, curto, apesar do que isso varia de momento para momento, de estágio 

para estágio, mas em geral é pequena ainda a integração do estudante com o 

profissional. O estudante está no serviço, mas fica meio - o profissional está na dele 

e o estudante está ali com o professor – essa coisa de fazer junto, de aprender com o 

profissional ainda é muito incipiente [...] (D2) 

 

Esse discurso demonstra a deficiência do processo de integração ensino-serviço, em 

que a parceria docente/profissional de saúde da rede é frágil, como contraponto à construção 

de uma aprendizagem democrática e compartilhada, com um referencial teórico-metodológico 
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comum. Forte et al. (2015) demonstraram em seu estudo que os estágios supervisionados e as 

atividades do Pró-PET-Saúde são capazes de instrumentalizar os profissionais de saúde do 

SUS para o exercício da preceptoria, em outras palavras,  capacita-os como educadores. 

Portanto, a universidade deve considerar o processo de trabalho dos profissionais de saúde do 

serviço, flexibilizando objetivos acadêmicos definidos a priori. É imprescindível, também, 

que os profissionais valorizem as atividades de ensino em serviço e se distanciem da 

passividade da formação dos futuros profissionais de saúde (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

No campo de prática da APS, existem algumas dificuldades que são características 

inerentes a esse nível de atenção e que limitam a interação entre estudantes e fisioterapeutas 

da rede, tendo em vista que, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, os fisioterapeutas, assim 

como outras categorias profissionais, não fazem parte da equipe mínima de Saúde da Família. 

Eles podem ocupar uma função administrativo-gerencial das unidades de saúde como 

apoiadores (gestores), o que pode dificultar o contato mais próximo e contínuo dos estudantes 

com esses profissionais. Além disso, um dos entrevistados relatou não haver pactuação com o 

profissional do serviço em relação ao papel de preceptoria no curso, como é apresentado a 

seguir: 

 

No estágio na Atenção Primária, a gente tem uma dificuldade a mais que é a falta 
do fisioterapeuta no serviço para ser supervisor de estágio, então, por exemplo: tem 

Unidade de Saúde Família que o apoiador é fisioterapeuta, mas por coincidência 

têm outras que não, então, dificulta um pouco mais ter essa figura do fisioterapeuta 

preceptor do estágio, mas em geral o curso de fisioterapia da UFPB não adota essa 

prática de pactuar com o profissional do serviço para preceptor do estágio, nem no 

HU [...] (D2) 

 

Algumas fragilidades na parceria entre os docentes e os profissionais de saúde do 

serviço se estabelecem por questões organizacionais da rede de serviços, como ocorre na 

APS. Nesse caso, os docentes devem, conjuntamente, criar estratégias para superar essa 

dificuldade. Uma delas seria constituir parcerias com outros profissionais de saúde e pactuar 

vivências no processo de trabalho dos gestores das unidades de saúde, tendo em vista que essa 

é a função exercida pelo fisioterapeuta no município de João Pessoa, no âmbito do NASF.  

Um dos docentes declarou que, de maneira inversa ao que ocorre no serviço de APS, 

em alguns setores do Hospital Universitário, mesmo com a presença de fisioterapeutas, a 

interface entre o ensino e o trabalho não ocorre, porque eles preferem não se envolver com as 

atividades de formação: 
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[...] dentro inclusive das dependências da UFPB como HU e outros lugares a gente 

tem fisioterapeutas, mas que não querem se envolver com a formação de estudante 

mesmo sendo um Hospital Escola, que eu acho que essa é uma situação mais 

gritante, mais aviltante que a gente tem – um Hospital Escola onde o fisioterapeuta 

não quer se envolver com a formação – ele acha que receber aluno é trabalho e que 

está fora do escopo do trabalho dele, estando dentro de um Hospital Escola [...] 

(D16) 

 

Nesse sentido, é fundamental investir na sensibilização dos atores inseridos nos 

cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-aprendizagem. É necessário 

ampliar o diálogo entre docentes e profissionais e discutir sobre o papel de cada um na 

formação do estudante, colocando o usuário como centro das discussões, já que ele é o 

principal beneficiário (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

O respeito mútuo, a construção e o planejamento de uma agenda comum, a 

valorização do processo de produção do serviço e a disposição para o novo convergem para 

potencializar a formação pelo trabalho e a educação permanente. 

 

5.6 OS PROGRAMAS DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO E SUA INTEGRAÇÃO 

COM O CURSO 

 

Inspirado em iniciativas anteriores de mudança dos processos formativos e como parte 

da Política de Reorientação da Formação em Saúde, em 2005, foi lançado o primeiro edital do 

Programa de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde I), voltado para os 

estudantes dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Medicina e Odontologia, com o 

objetivo de aproximar a Academia dos serviços públicos de saúde, vislumbrando a 

reorientação da formação profissional, por meio de uma abordagem integral do processo 

saúde/doença no contexto da atenção básica. Para tanto, foram estabelecidos mecanismos de 

cooperação técnica entre os gestores do SUS e as instituições acadêmicas e ampliado o tempo 

de duração da prática educacional nos serviços do SUS (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013).  

Em 2007, foi lançado o Pró-Saúde II, cuja atuação foi ampliada para os demais cursos 

da área da saúde (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013).  Em 2008, foi publicada a Portaria 

Interministerial nº 1.802, que instituiu o PET-Saúde. É um instrumento empregado para 

viabilizar programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos profissionais da 

saúde, bem como de iniciação ao trabalho, estágios e vivências dirigidos aos estudantes da 

área, de acordo com as necessidades do SUS. Recentemente, no final de 2011, foi lançado um 

edital conjunto do Pró-Saúde e do PET-Saúde, no qual são articuladas as atividades desses 

programas (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2010). 
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Nos últimos anos, os programas de reorientação da formação vêm sendo implantados 

na UFPB. O Curso de Fisioterapia, especificamente, aderiu ao Pró-Saúde II, em 2007, e ao 

PET-Saúde, em 2008. Desde esse período, estudantes e docentes do curso vêm desenvolvendo 

atividades extracurriculares nesses programas (MADRUGA et al., 2015). Sobre esses 

aspectos, os entrevistados destacaram a relevância deles para suprir necessidades curriculares 

ainda não atendidas no curso, como, por exemplo, o trabalho em equipe interprofissional:  

 

[...] acho que o PET-Saúde favorece uma fragilidade curricular que eu já tinha 

falado, que é a falta de atividades integradas entre os estudantes dos diversos 

cursos, o PET-Saúde vem para suprir essa lacuna [...] (D1) 

 

Apesar de avanços no cenário da educação na área de saúde, problemas complexos 

ainda persistem, como: implantação de estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras, 

fortalecimento da integração ensino-serviço, redefinição dos papéis dos profissionais de 

saúde, fortalecimento do trabalho colaborativo em equipe e resgate do compromisso social 

dos futuros profissionais dessa área. Assim, a educação interprofissional tem sido considerada 

como uma importante ferramenta para efetivar mudanças nas práticas profissionais e, por sua 

vez, no modelo assistencial, à luz da integralidade do cuidado (COSTA; BORGES, 2015). 

Educar com, para e sobre diferentes profissões de maneira colaborativa é uma 

fragilidade curricular do Curso de Fisioterapia da UFPB, segundo o relato supracitado. Isso 

pode se transformar em deficiências na prática do futuro profissional. Portanto, os programas 

de reorientação profissional baseados no trabalho interprofissional se contrapõem à formação 

reprodutora de um modelo de atenção fragmentado e pouco resolutivo. Segundo Frenk et al. 

(2010), a educação interprofissional desfaz os silos profissionais e reforça, simultaneamente, 

as relações colaborativas e não hierárquicas em equipes eficazes.  

Convém enfatizar que até os docentes que não participam das atividades 

desenvolvidas pelos programas valorizam-nas e destacaram características importantes para a 

formação, como o trabalho interprofissional, por meio de uma integração com estudantes de 

outros cursos, que pode ser iniciada desde cedo, e a interação com a rede SUS e a colaboração 

dos estudantes nas demandas do serviço: 

 

Isso também eu não estou na prática, mas eu tenho como relatar [...] em termos de 

formação ele [ o aluno] só tem a ganhar porque desde cedo, não tem um limite de 

iniciar nesse programa por períodos, é só o aluno se adaptar ao programa, e ele vai 

desde cedo tendo essa integração multidisciplinar que eu acho que o mais rico dos 

programas é essa proposta que eles têm [...] (D9) 
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[...] E eu acho que realmente é uma oportunidade muito rica de o aluno estar 

participando de um projeto, as vezes que é multidisciplinar e já prepara o aluno 

para esse trabalho mesmo em equipe. E eu creio que esses programas facilitam 

muito a questão da vivência do aluno com a rede SUS, com o que se propõe a rede e 

o trabalho deles na rede. (D11) 

 

Além da vivência em equipe interprofissional, que induz ao uso de novas 

metodologias e ao cuidado centrado no indivíduo, os docentes destacaram a oportunidade que 

os programas oferecem de inserção na rede de serviços do SUS, que transcende as 

informações técnicas, posto que os serviços propiciam um debate mais profundo sobre as 

relações sociais que deles emergem (BATISTA et al., 2015).    

É importante destacar que alguns docentes cometem equívoco ao utilizar o termo 

multidisciplinar, ou multiprofissional ou, ainda, interdisciplinar, quando se referem à 

característica de trabalho em equipe interprofissional desses programas. Para Costa e Borges 

(2015), é importante desmistificar essa “confusão conceitual”, pois não se trata apenas de ter 

uma preocupação semântica, mas também de compreender a lógica da aprendizagem 

compartilhada e colaborativa. 

Ressaltou-se, ainda, que, quando estão inseridos na rede, os participantes do PET-

Saúde têm a oportunidade de realizar momentos de integração entre teoria e prática, 

especialmente quando o docente articula atividades de pesquisa e extensão e as transforma em 

um momento de aprendizado para o estudante e para o profissional de saúde da rede: 

 

[...] o PET pelo fato de ser pesquisa e extensão, então ele articula teoria e prática, 

ele é capaz a partir do quê também, ai entra o papel mediador do docente de ele ter 

a sensibilidade de articular atividade de extensão com atividade de pesquisa e 

transformar isso num momento de educação permanente para rede e em um 

momento de aprendizado para os estudantes [...] (D1)  

 

O Pró-PET-Saúde tem como fio condutor a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Esses programas introduziram a pesquisa como uma estratégia de formação 

inovadora, baseados nas necessidades dos serviços de saúde e da população (COSTA; 

BORGES, 2015). 

Ferreira et al. (2015) ressaltam que mudanças geradas na produção do cuidado foram 

impulsionadas por propostas como a do PET-Saúde, por meio  do estímulo à inserção precoce 

do discente no cotidiano dos serviços; do fortalecimento da articulação entre teoria e prática e 

do incentivo a uma formação generalista sólida, baseada na integração ensino-serviço-

comunidade, o que contribui para a produção do cuidado integral e de boa qualidade. A 

integração ensino-serviço, um dos eixos dos programas Pró-PET-Saúde, tem o potencial de 
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estimular os profissionais a aprenderem ensinando, servindo como mola propulsora para a 

educação permanente (GUSMÃO; CECCIM; DRACHLER, 2015). 

Um dos entrevistados, que integrou o grupo de tutores do PET-Saúde, evidenciou que, 

inicialmente, o programa se constituiu a partir de docentes atrelados à área de atenção 

primária, e a influência dessa iniciativa nas atividades curriculares do Curso de Fisioterapia é 

restrita à interação dos estudantes que participavam do programa durante as disciplinas.  

Posteriormente, com a instituição do PET Redes em 2013, docentes das demais áreas puderam 

se vincular ao programa e ampliar o alcance dessa estratégia de reorientação da formação: 

 

[...] num primeiro momento a relação do PET-Saúde e dos envolvidos no PET-
Saúde com o restante do curso, com os professores, muito mais através do agente 

estudante que fazia parte do PET-Saúde e que estava nas outras disciplinas e que de 

certa forma disseminava aquilo que ele experienciava no PET-Saúde nos outros 

espaços. E num segundo momento foi justamente o envolvimento de professores de 

outras disciplinas, que não da disciplina de Saúde Coletiva, que teve esse outro 

salto, assim o PET-Saúde ele não se limitou a professores de Saúde Coletiva abriu 

para essas outras possibilidades e ai são as pessoas que estavam de alguma forma 

já sensibilizadas para isso entraram e incorporaram isso e eu acho que 

potencializou mais essa coisa de que o curso como um todo acaba ganhando um 

pouquinho com isso [...] (D16) 

 

Esses programas se articulam com o currículo do curso não só através do estudante, 

como um agente de disseminação das propostas de reorientação da formação, mas também da 

prática do docente envolvido nas atividades do Pró-PET-Saúde: 

 

[...] então isso é enriquecedor para eles, para o próprio acadêmico que vai dar essa 

assistência, mais ainda o próprio professor de trazer isso para sua prática na 

disciplina [...] (D5) 

 

Nesses discursos, observamos que, além do estudante, o docente tem o importante 

papel de agente multiplicador das propostas pedagógicas e experiências do PET-Saúde nas 

atividades curriculares do curso. Esse fato corrobora os achados de Cruz et al. (2015), que 

verificaram que o referido programa promove a entrada dos docentes na rede, redesenhando 

os espaços de docência e trabalho em saúde.  Por outro lado, vários docentes, especialmente 

os atrelados à Atenção Especializada e Hospitalar, ainda não conhecem as atividades 

desenvolvidas por esses programas nem os benefícios que eles trazem para o curso e para os 

estudantes: 

 

Eu sei que tem, os programas atuam no curso, agora eu não sei te dizer como eles 

atuam, de que forma estão atuando e de que forma isso está sendo benéfico para o 

curso, para o aluno, eu não sei dizer sobre isso. (D10) 



75 
 

 

Nem sei, não sei de nada sobre isso. (D14) 

 

Outro docente apresentou a ideia de que os programas em tela são demandas 

específicas de docentes e estudantes, a partir do seu interesse por determinada área, 

contrariamente ao objetivo do Pró-PET-Saúde, de atingir, de maneira ampla, as práticas de 

formação em saúde na perspectiva de (re)significá-las: 

 

Esses programas eles fazem parte de uma demanda específica dos professores que 

se propõem a buscar isso ai e também é lançado o edital e os alunos também 
procuram, é aberto. Então, há a liberdade da concorrência com aquele grupo que 

participa, que está ali e que é aberto os outros talvez não. Mas é mais como mais 

uma demanda que cada um busca, os campos que veem como inerentes a ele, como 

próprios [...] (D8) 

 

Embora esses programas sejam de amplo alcance e tenham promovido mudanças 

determinantes como política de reorientação da formação, com repercussões na dinâmica dos 

currículos (COSTA; BORGES, 2015), percebemos que há docentes que ainda não 

compreendem os objetivos e a proposta do Pró-PET-Saúde. Por isso é sobremaneira relevante 

investir em educação permanentemente para a docência no contexto das práticas indutoras da 

reorientação da formação profissional.  

Forte et al. (2015) pontuaram a importância de cursos de formação e oficinas para 

docentes, promovidos pelo Pró-Saúde e por instituições de fomento no Curso de Odontologia 

da UFPB, que contribuíram para sedimentar o referencial teórico e facilitar a elaboração de 

conceitos e a estruturação da proposta de trabalho nas atividades de estágio supervisionado.  

O Pró-PET-Saúde ampliou a estrutura, os recursos e as ações de educação permanente 

nos serviços de saúde da rede, o que facilita o desenvolvimento das práticas e proporciona a 

contrapartida aos serviços: 

 

[...] O Pró-Saúde I eu conheço um pouco menos, eu participei do Pró-Saúde II [...] 

mas foi importante isso, porque a gente conseguiu equipar, melhorar as condições 

de trabalho das próprias equipes para receberem as atividades de ensino, então ai 

vem a via de mão dupla. A gente conseguiu fazer muita oficina, algumas 
capacitações, algumas discussões mais ampliadas dessa inserção dos estudantes, 

então contribui muito, de forma muito importante [...] (D1) 

 

Alguns docentes ressaltaram, em seus discursos, a importância da contrapartida da 

universidade nos programas de reorientação da formação, seja contribuindo para melhorar a 

estrutura física dos serviços ou promovendo oficinas e discussões, subsidiando ações de 

educação permanente. Entretanto, um dos entrevistados advertiu que os programas não podem 
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ser vistos como única forma de promover mudanças no processo de formação em saúde, 

considerando a existência do processo seletivo que restringe a participação de todos os 

estudantes. Nessa perspectiva, esse docente considerou a reforma curricular integrada dos 

cursos da área da saúde como uma estratégia para promover essa transformação, como se 

observa no seguinte relato: 

 

[...] Aí, nesse caso, precisa ficar claro que o PET-Saúde não pode ser a salvação 

desses currículos. Eu visualizo na nossa universidade a necessidade que as 

reformas curriculares sejam feitas de maneira integrada... eu acho que a gente 

precisa ter essa discussão ampliada de reforma curricular na nossa universidade, 
mas os programas eles facilitam um pouco isso [...] eu acho que o PET deveria ser 

um “plus” a mais, a cereja do bolo desse processo que deveria ser construído, até 

por que o PET ele não possibilita que todos os estudantes passem pelo PET, então 

alguns têm essa experiência outros não [...] (D1) 

 

Gusmão, Ceccim e Drachler (2015) assumem um discurso semelhante, ao afirmar que 

os programas de reorientação profissional têm impacto limitado na mudança do perfil 

profissional, uma vez que têm a capacidade restrita de envolver o conjunto de atores e 

comprometer, estruturalmente, as instituições de ensino. Costa e Borges (2015) também 

refletiram sobre a necessidade de ampliar os efeitos do Pró-PET-Saúde para todos os 

estudante e cursos da área da saúde, com impactos para todos os sujeitos envolvidos. 

 De outro lado, um docente destacou que, no dia a dia, as atividades desses programas 

não se integram com as atividades curriculares que se desenvolvem em serviço nem vias de 

comunicação formal entre elas. O seguinte relato elucida essa afirmação: 

 

[...] Mas se você me perguntar assim: - O que é que existe hoje de PET, Pró-Saúde 

no curso de fisioterapia da UFPB? Eu só sei te dizer que existe um PET voltado à 

pessoa com deficiência com o qual eu também não tenho nenhuma articulação, eu 

sei que existe. Eu sei eu tenho estudante que faz PET: - Não professora, eu estou no 
PET, estou no PET, mas formalmente eu não sei o que é que tem de atividade dos 

estudantes de fisioterapia no PET, eu não sei o que está acontecendo no PET hoje. 

(D2) 

 

Do mesmo modo, outro docente colocou em relevo a fragilidade da articulação 

formalizada entre o Pró-PET-Saúde e as disciplinas do curso, coadunando-se com o discurso 

anterior. O entrevistado destaca, ainda, que a interlocução entre as atividades curriculares e os 

programas se baseia apenas na iniciativa de docentes e seus componentes curriculares, 

portanto, deve ser corrigida, como se observa no trecho a seguir: 

 

No meu entender, não existe, talvez seja até uma falha que a gente tenha que 

aperfeiçoar, não existe algo formal, são iniciativas muito maior da parte dos 
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docentes que participam desses grupos de tentar fazer essa interlocução, mas 

formalmente não existe algo que eu acho que deveria ser corrigido nas diretrizes 

curriculares, que isso deveria ter uma interação maior para que pudesse ser 

fortalecido, mas é uma iniciativa maior dos docentes que estão participando do 

Pró-Saúde, PET e das disciplinas que têm atuação para tentar fazer essa 

interlocução. (D3) 

 

Os relatos acima denotam que há limitações na articulação entre os programas de 

reorientação da formação profissional e o currículo do curso, o que impõe barreiras na 

disseminação de estratégias teórico-pedagógicas indutoras de mudanças do perfil profissional. 

Logo, fica claro que é preciso elaborar um currículo que integre atividades como as dos 

programas de reorientação da formação profissional: Pró-PET-Saúde.       
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados nesta pesquisa apontam avanços e fragilidades importantes 

do Curso de Fisioterapia da UFPB, em direção à integração ensino-serviço, considerando as 

disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do SUS, da LDBEN e das DCN sobre a 

educação na saúde. 

 As potencialidades destacadas na formação foram o reconhecimento da importância 

das atividades de integração entre a universidade e os serviços de saúde da rede, com a 

valorização da inserção do estudante na rede, a atuação conjunta com os profissionais de 

saúde do serviço e a oportunidade de trabalhar em equipe interprofissional. Também foram 

apontadas como avanço as atividades de interlocução entre a formação e os locais de prática 

assistencial; a existência da Rede Escola estruturada e organizada, que dá apoio às atividades 

de ensino nos serviços de saúde da rede.  

Outro ponto destacado como potencialidade foi a participação de estudantes e 

docentes em atividades extracurriculares de pesquisa e extensão e dos programas de 

reorientação da formação profissional que oferecem experiência de inserção no universo do 

trabalho desde cedo, por meio da vivência em equipe interprofissional.  

Como fragilidades para efetivar a integração ensino-serviço, ressaltaram-se as 

dificuldades nos processos de pactuação, o planejamento e a avaliação das atividades no 

serviço, notadamente os vinculados aos níveis de Atenção Especializada e Hospitalar; o 

descompasso entre as atividades teóricas e as práticas, que compromete a construção do 

conhecimento do estudante; a indefinição dos papéis do docente e do profissional de saúde do 

serviço no processo de formação e a frágil relação dos programas de reorientação da formação 

profissional com as atividades curriculares do curso. 

Considerando as deficiências apresentadas, ações de curto e de médio prazos são 

necessárias para fortalecer a integração ensino-serviço no Curso de Fisioterapia da UFPB, e 

por conseguinte, mais adequação às recomendações das DCN.  

Portanto, propomos que a gestão acadêmica - a Coordenação do Curso e o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) – se envolvam bem mais na pactuação, no planejamento e na 

avaliação das atividades de integração ensino-serviço nos serviços e organizem o fluxo dos 

estudantes de Fisioterapia na rede, para que experimentem atividades de ensino no ambiente 

do trabalho, desde o início, e que elas tenham complexidade crescente, com vistas a 

integralizar a atenção.  
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Essas instâncias de gestão acadêmica da UFPB também poderiam se envolver mais 

nas atividades curriculares nos Programas de Reorientação da Formação Profissional, com o 

fim de promover momentos de interseção entre o currículo e as atividades extracurriculares de 

vanguarda no âmbito das políticas indutoras de mudanças no ensino superior para a saúde.   

Apostamos na realização de oficinas pedagógicas para docentes e profissionais de 

saúde da rede envolvidos nas atividades de ensino em serviço, a fim de debater sobre a 

importância da política de formação para o SUS, definir papéis e responsabilidades, bem 

como compartilhar metodologias inovadoras e compatíveis com o novo cenário educacional e 

do sistema de saúde.  

Ademais, a gestão dos serviços, em nível municipal, estadual e federal, deve instituir 

estratégias de comunicação entre gestão, profissionais de saúde da rede, ensino e controle 

social, com pretensões de aprimorar a relação entre eles. Tais propostas serão encaminhadas à 

Coordenação do Curso e ao NDE, para que possam, de alguma forma, subsidiar mudanças na 

estrutura curricular do Curso de Fisioterapia da UFPB, tendo em vista a necessidade de fazer 

adequações no cenário da integração ensino-serviço.    

Em uma dimensão macropolítica, acreditamos que é preciso investir bem mais na 

formação de docentes e na educação permanente de profissionais de saúde e gestores 

orientados para a educação no contexto do SUS e no ensino, pautado nos princípios e nas 

diretrizes do sistema de saúde vigente, fundamentado em metodologias problematizadoras e 

construtivistas.  

A integração ensino-serviço, como eixo orientador da análise da formação do 

profissional fisioterapeuta, revela limites e possibilidades para uma formação que atenda às 

necessidades de saúde da população. Assim, o posicionamento e as escolhas das 

universidades em relação ao modelo assistencial exercem influência nas práticas de saúde, ao 

direcionar a formação. Há que se ressaltar que o compromisso firmado com a gestão e os 

serviços e a permeabilidade às instâncias de controle social contribuem decisivamente para 

orientar a formação dos futuros profissionais de saúde, alicerçada nos princípios e nas 

diretrizes do SUS. Nesse sentido, é indispensável o comprometimento de todos os atores 

envolvidos com a mudança do processo de formação e, por sua vez, do paradigma de saúde. 
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APÊNDICE A – Carta Convite 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SÁUDE COLETIVA 

 

CARTA-CONVITE 

 

Prezado (a) professor (a), 

Convidamos o (a) senhor (a) para participar da pesquisa científica intitulada “A integração ensino-

serviço no processo de formação dos graduandos em Fisioterapia da UFPB”, cujo objetivo é de investigar o 

processo de formação dos acadêmicos do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

tendo como eixo orientador a integração ensino-serviço, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais, cujas 

pesquisadoras responsáveis são Luciana Margarida de Santana Madruga (mestranda) e Cláudia Helena Soares de 

Morais Freitas (orientadora), vinculadas ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSCol) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A pesquisa em tela recebeu anuência da Coordenação do Curso de Fisioterapia da UFPB e obteve 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, ao qual o PPGSCol é 

vinculado, sob o número de CAAE: 38580114.5.0000.5292 e Parecer 900.545.  

Estaremos a sua disposição, entre os meses de janeiro e março de 2015, em horário integral na UFPB e, 

desde já, pedimos sua colaboração, entrando em contato com as pesquisadoras responsáveis, por meio do email 

lucianamadruga.fisio@gmail.com para marcar um horário para a entrevista.  

Com este estudo, esperamos contribuir com as discussões sobre o tema da integração ensino-serviço e 

com ações que possibilitem, em nível local, atender a essas necessidades, além de fortalecer o conhecimento 

científico na área da educação dos profissionais de saúde. Nesse sen t ido,  sua  par t icipação é  

fundamental! 

Cordia lmen te,  

Luciana Madruga e Cláudia  Frei tas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucianamadruga.fisio@gmail.com
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SÁUDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

 

Esclarecimentos 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS EM FISIOTERAPIA DA UFPB, coordenada pelas 

pesquisadoras Luciana Margarida de Santana Madruga e Cláudia Helena Soares de Morais Freitas. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir, a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

O objetivo do estudo é de investigar o processo de formação dos acadêmicos do Curso de Fisioterapia 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tendo como eixo orientador a integração ensino-serviço e 

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais. A relevância da pesquisa consiste em proporcionar uma 

avaliação da formação dos estudantes do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPB, no sentido de identificar 

de que maneira o curso está se organizando para efetivar as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Sua participação não garantirá benefícios individuais, mas contribuirá para a produção de 

conhecimentos favoráveis à reflexão e discussões acerca da reorientação da formação profissional para o Curso 

de Fisioterapia na UFPB. Caso você decida participar, deverá responder a uma entrevista semiestruturada com 

nove questões discursivas, que abordarão os seguintes temas: inserção do estudante na rede SUS e integração 

ensino-serviço. Durante a aplicação do instrumento, a previsão de risco é mínima e pode haver desconforto 

durante o preenchimento, pois você responderá a questões sobre características estruturação do Curso de 

Fisioterapia da UFPB, especificamente, sobre o processo de integração ensino-serviço. No entanto, esses riscos 

serão reduzidos por meio da confidencialidade e da privacidade das informações por você prestadas e pela total 
liberdade para se recusar a responder perguntas que lhes causem constrangimento de qualquer natureza ou de 

desistir da pesquisa no momento em que julgar conveniente sem nenhum prejuízo. Em qualquer momento, se 

você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito a indenização.  

Os dados que você irá nos fornecer serão analisados no final do estudo e arquivados em local seguro, 

sob a responsabilidade das pesquisadoras e só serão divulgados em congressos ou publicações científicas, 

garantindo-se o anonimato dos participantes.   

Você ficará com uma cópia deste Termo, e se tiver qualquer dúvida a respeito da pesquisa, poderá 

perguntar diretamente a Luciana Margarida de Santana Madruga, cujos contatos são: telefone (83)98074383, 

email: lucianamadruga.fisio@gmail.com ou no endereço do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Av. 

Salgado Filho 1787 – Lagoa Nova – Natal – RN – CEP 59056000. Qualquer dúvida sobre a ética da pesquisa, 

você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL/UFRN, 
telefone (84) 3342 5003 ou entrar em contato no endereço Av. Nilo Peçanha, 620 – 3º subsolo, Petrópolis, CEP 

59.012-300 Natal/RN ou pelo e-mail cep_huol@yahoo.com.br.   

Esse documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Luciana Margarida de Santana Madruga. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, a importância e o modo como os dados serão coletados 

nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, os desconfortos e os benefícios que ela trará para mim e ter ficado 

ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS EM FISIOTERAPIA DA UFPB e autorizo a divulgação 

das informações que dei em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

mailto:lucianamadruga.fisio@gmail.com
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João Pessoa/PB, _____ de _______________ de 2015 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo, A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NO PROCESSO 

DE FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS EM FISIOTERAPIA DA UFPB, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente com os procedimentos metodológicos e os direitos que foram esclarecidos 

e assegurados ao participante deste estudo e manter sigilo e confidencialidade sobre sua identidade. 

Declaro, ainda, estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, estarei infringindo 

as normas e as diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas que envolvem o ser humano.  

 

João Pessoa/PB, _____ de _______________ de 2015 

 

_________________________________________ 

Luciana Margarida de Santana Madruga 

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C – Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SÁUDE COLETIVA 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

 
Eu, ___________________________________________________, depois de entender os riscos e os benefícios 

que a pesquisa “A integração ensino-serviço no processo de formação dos graduandos em Fisioterapia da 

UFPB” poderá trazer e entender, especialmente, os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim 

como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora responsável, Luciana Margarida de Santana Madruga, e a Orientadora, a Profa. Dra. Cláudia 

Helena Soares de Morais, a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros para nenhuma parte.  

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados de me garantir 

os seguintes direitos:  

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;  

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada e outras 

publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais;  

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas;  
4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita com minha autorização;  

5. Os dados coletados serão guardados por cinco anos, sob a responsabilidade da pesquisadora, coordenadora da 

pesquisa, Luciana Margarida de Santana Madruga. Depois desse período, serão destruídos;  

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse da 

gravação e transcrição de minha entrevista.  

 

 

João Pessoa, _______ de _______________ de __________.  

 

 

 
 

_______________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

 

 

 

______________________________________________________________  

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – Questionário de Caracterização de Entresvistados e Roteiro de Entresvista 

 

UNIVERDIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SÁUDE COLETIVA 

 

 

Pesquisa: A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS 

GRADUANDOS EM FISIOTERAPIA DA UFPB 

 

Pesquisadora responsável: Mestranda Luciana Margarida de Santana Madruga 

Orientadora: Profa. Dra. Cláudia Helena Soares de Morais Freitas 

 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE ENTREVISTADOS 

 

  Número:    

 

1. Idade: ________ 

 

2. Sexo: (    ) M    (    ) F 

 

3. Formação: ____________________ 

 

4. Titulação:  

(    ) Graduação  

(    ) Especialização  ÁREA: ______________________________ 

(    ) Mestrado ÁREA: ______________________________ 

(    ) Doutorado ÁREA: ______________________________ 

(    ) Pós-Doutorado ÁREA: ______________________________ 

 

5. Tempo de docência (em anos): ______________  

 

6. Área de atuação do docente no curso:  

Disciplina:____________________________________________________ 

Nível de atenção: ______________________________________________ 

Período: _______________ 

 



93 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – DOCENTES 

 

 

1. Como você analisa o perfil do egresso do Curso de Fisioterapia da UFPB para 

trabalhar no sistema de saúde vigente, considerando as Diretrizes Curriculares 

Nacionais?  

 

2. A formação do futuro profissional de Fisioterapia permite uma compreensão da 

amplitude e da complexidade do SUS, seus princípios e diretrizes? Exemplifique as 

atividades realizadas no curso que contribuem para que os estudantes tenham uma 

formação generalista, crítica e reflexiva. 

 

3. Como ocorre a interação teoria e prática nos serviços de saúde? Isso acontece em todas 

as áreas disciplinares com complexidade crescente ao longo do processo de formação, 

em atividades individuais e coletivas?  

 

4. Fale sobre as atividades que expressam a integração ensino-serviço no curso. 

 

5. Fale sobre como o estudante de Fisioterapia se insere nos serviços de saúde. Destaque 

o período de inserção, como acontecem as pactuações (com quem são feitas), o 

planejamento e a execução das atividades (quais são e como ocorrem) e a avaliação 

realizada. 

 

6. Considerando a integração ensino-serviço, fale sobre o papel dos docentes nas 

atividades desenvolvidas nos serviços. 

 

7. Considerando a integração ensino-serviço, fale sobre o papel dos profissionais na 

formação profissional, nas atividades desenvolvidas nos serviços. 

 

8. A instituição participa(ou) das propostas para reorientar a formação profissional, como 

PET-SAÚDE, PRÓ-SAÚDE?  Como as atividades dos programas interagem com o 

currículo do curso? 
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9. Aponte as potencialidades e as dificuldades de inserir os estudantes de Fisioterapia na 

Rede SUS e para o desenvolvimento das atividades em serviço. 

 

Há algo que o (a) senhor (a) gostaria de acrescentar sobre o tema? 

 

Obrigada! 
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ANEXO 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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