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1 INTRODUÇÃO 

A integração das diversas áreas da formação profissional do enfermeiro requer 

um desenvolvimento voltado ao estudante fim de adquirir novos conceitos relacionados 

com sua prática cotidiana e o desenvolvimento deste profissional; proporcionando assim 

uma base estrutural que considere as questões relacionadas ao exercício e a identidade 

do profissional de enfermagem. O ECS, é então um momento impar para a continuidade 

da   teoria à prática, considerando que experiências vivenciadas, contribuirão para 

formação deste profissional. 

Segundo Bousso (2000) o estágio é essencial à formação do estudante como um 

momento específico de sua aprendizagem, propiciando ao estudante a reflexão sobre a 

ação profissional e visão crítica da dinâmica das relações existentes no campo 

institucional, apoiados na supervisão enquanto processo dinâmico e criativo, tendo em 

vista possibilitar a elaboração de novos conhecimentos. 

                     Há de se considerar que, os saberes destes profissionais em 

formação são construídos e utilizados em função de uma situação de trabalho, em 

particular, sobre o qual eles ganham sentido. O enfermeiro desenvolve a educação em 

saúde como um de seus eixos norteadores do cuidado em saúde, concretizando sua 

atuação em vários espaços e cenários, dos serviços e da comunidade. Nesse sentido, o 

estudante de enfermagem desenvolverá práticas educativas para promoção da saúde, 

pois é uma das prioridades na formação de enfermagem no Brasil, com vistas ao 

desenvolvimento práticas profissionais contextualizadas, voltadas para a realidade 

nacional e amparadas pelos princípios do SUS. (REIS, 2013). 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de se programar estratégias educacionais 

para a formação deste profissional, estabelecer discussões que mais se aproximam de 

sua prática, a fim de adquirirem novos conceitos relacionados ao seu cotidiano. 

Neste contexto, é necessário a transformação do ensino, e do trabalho em saúde, 

problematizando a realidade para a transformação de práticas tradicionais, diretivas, 

coercivas e acríticas em práticas participativas e reflexivas, favorecendo a formação de 

sujeitos capazes de reconhecer e intervir sobre questões concretas. (BEHEREGARAY, 



2012). Nos cursos de ensino superior da saúde, a problematização para reorientação da 

formação tem fundamental importância, na medida em que permite que o aprendizado 

comece e termine na realidade social, em um movimento de ação-reflexão-ação que 

torna o processo de ensino e aprendizagem mais efetivo na formação dos futuros 

profissionais de saúde. (FREIRE,2003). 

      O estudante identifica a interface da educação em saúde no seu processo de 

formação a partir do acervo de conhecimentos oriundos das suas experiências práticas e 

da sua situação biográfica. Esta o situa de maneira específica no mundo da vida, uma 

vez que recebe de seus antecessores informações que, acrescidas das experiências 

diárias, constituem-se como subsídio para a sua compreensão do mundo, considerando a 

realidade vivenciada. (REIS, 2013). Para Silva e Ravalia (2009) o ECS tem o propósito 

de propiciar ao acadêmico dos dois últimos semestres do curso, uma visão de sua 

profissão, de forma ampla, concreta e vivenciada. 

Para Gazzinelli (2006) o Estágio Supervisionado, além de proporcionar 

experiências de âmbito técnico-científico, também prepara o futuro profissional para o 

desempenho de suas funções com responsabilidade, ética, liderança, capacidade de 

comunicação e tomada de decisões. Todos esses aspectos são importantes, visto que o 

futuro enfermeiro estará à frente da equipe de Enfermagem, como também à frente da 

pessoa que cuida. Zabala, (1998) considera que o processo de ensino-aprendizagem, 

exige o envolvimento de três personagens: o estudante, o docente e o enfermeiro do 

campo de estágio. 

Os enfermeiros vivenciam no cotidiano de suas práticas em saúde os dilemas 

decorrentes da desarticulação entre teoria e a prática em saúde, da falta de perfil para 

atuar em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), da sensação 

de pouca resolutividade de suas ações frente aos problemas reais de saúde da população, 

da centralização da prática em procedimentos técnicos e da sensação de estar 

desatualizado por mais cursos e treinamentos que se participe. (MERHY, 2009). Esses 

conflitos experimentados por esses profissionais não são privativos da Enfermagem e já 

foram apontados por diferentes autores que estudaram/estudam sobre formação e 

trabalho em saúde (MERHY, 2009; CECCIM & FEUERWERKER, 2012; BATISTA & 

BATISTA, 2014; CECCIM, 2012; ALBUQUERQUE et.al, 2008 e MACHADO et. al. 



2007). Embora a temática esteja presente no âmbito cientifico, percebe-se poucos 

pesquisadores dedicados ao estudo da relação teoria e prática na formação dos 

profissionais da área da saúde, o que torna o tema relevante. 

 

3 OBJETIVOS 

Utilizar um Relatório técnico como instrumento de devolutiva da pesquisa 

realizada na IES. 

 

4 METODOLOGIA 

          

 Relatório técnico tem como intenção apresentar resultados ou progressos 

obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a situação de 

uma questão técnica ou científica. O relatório apresenta, sistematicamente, informação 

suficiente para um leitor qualificado, traça conclusões e faz recomendações. (ABNT 

NBR 10719 de 2011). 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

           A resultados obtidos neste estudo permitiram considerar as concepções 

dos graduandos de enfermagem sobre a relação teoria e prática no estágio curricular 

nota-se a dicotomia entre a teoria e a prática.  

            O ensino da relação teoria e prática na formação dos estudantes, 

revelam a necessidade de reflexão acerca do ECS quanto aos aspectos 

didático/pedagógico, estrutural e legal, no intuito de construir uma política de Estágio, 

pactuada entre ensino serviço e gestão do sistema de saúde, para que possa reger esta 

atividade acadêmica dentro de sua especificidade, contribuindo para uma ação 

transformadora na formação profissional. Os resultados evidenciam a real necessidade 

de: 

 - Rever conteúdos teórico-práticos do estágio curricular tendo como foco da 

ação educativa, e a aproximação com a realidade e campo de trabalho.  

- Desenvolver, com docentes e estudantes, estratégias de ensino que 

possibilitem aplicar conceitos de educação em saúde, uma vez que os entrevistados 

http://www.jvasconcellos.com.br/fat/FAT_TI/wp-content/uploads/2013/07/NBR-10719-2011.pdf
http://www.jvasconcellos.com.br/fat/FAT_TI/wp-content/uploads/2013/07/NBR-10719-2011.pdf


relatam desenvolver atividades do ECS porém, sentem falta da prática no decorrer de 

sua formação de modo a ampliar a abordagem e a intervenção dos problemas de 

saúde e aproximar esta relação de teoria e práxis. 

- Trabalhar com estudantes e professores, metodologias mais ativas de ensino e 

aprendizagem aos sujeitos contribuindo para sua formação e campo de trabalho. 

            - Desenvolver estágio em:  Unidades   Básicas   de   Saúde, Unidades 

Ambulatoriais, Instituições de Ensino, Instituições de longa permanência e Clínicas de 

Enfermagem, o ensino e a aprendizagem do cuidado e da ação educativa de modo a 

promover uma ação transformadora, voltada à resolução de problemas e modificações 

na realidade da saúde. Tal aspecto evidência uma dimensão política e libertadora da 

ação educativa, na medida em que nestes espaços de ensino e de cuidado os 

estudantes podem aprender a desenvolver uma visão crítica-reflexiva das realidades de 

saúde e promover estratégias de intervenção nestas distintas realidades de saúde. 

 

   - Promover a discussão e ampliação da relação teoria e prática na s u a  

multidimensionalidade. Isto permite a concretização da aprendizagem por meio da 

prática assistencial comunitária, como uma atividade obrigatória e inerente à formação 

de um enfermeiro responsável e conhecedor das necessidades de saúde. 

As escolas formadoras têm dificuldades em desenvolver a aprendizagem 

vinculada a ações reais da prática. O ensino é preconizado por ações no ideal, marcado 

pelo descompasso entre o proposto e o que será vivenciado na prática assistencial. Há 

incompatibilidade entre formação e prática profissional pautada em investimentos 

pedagógicos desvinculados da realidade do desenvolvimento do aluno. 

Os estágios representam quase toda a formação prática do enfermeiro. Porém, a 

situação precária dos campos de prática é fator que também apresenta limitações 

significativas para esta formação. As instalações e os recursos clínicos devem dar a 

oportunidade ao estudante de confrontar-se com os problemas e situações de 

enfermagem. Porém, as deficiências pelas quais passa o setor público brasileiro afetam 

os hospitais e postos de saúde, onde se observam, entre outros fatores, instalações e 

equipamentos precários, carência de profissionais em termos quantitativos e 

qualitativos. Tais condições interferem e desqualificam a maioria dos campos para a 

prática dos alunos. Por outro lado, esse é o contato que os futuros profissionais terão 



com a realidade de trabalho que encontrarão, pois as instituições públicas no Brasil são 

as que mais oferecem emprego aos egressos. 

É preciso considerar que não se pode buscar transformação sem mudanças 

efetivas nas práticas de ensino, as quais envolvem: preparação adequada dos docentes; 

dos campos de estágio e integração entre currículo, prática pedagógica e realidade, 

atendendo necessidades comuns, mediante elaboração de modelo de formação 

profissional, condizente com as demandas sociais. 

A busca pela excelência precisa de avaliação continua a fim de, a partir de dados 

reunidos, realizar os ajustes, construções e reformulações no processo ensino 

aprendizagem. Esse é um instrumento valiosíssimo para atingir níveis satisfatórios nesse 

processo. A partir deste estudo, surgem novas possibilidades de pesquisa que tenham 

como foco de invest igação  as estratégias das práticas do ECS, de modo a ampliar o 

ensino da enfermagem. Os desafios atuais, refletem a necessidade de uma articulação 

renovada das práticas de ensino, principalmente no que se refere a aproximação das 

relações teórico práticas na academia tão significativa à formação profissional. 
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