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RESUMO 

 

As práticas de Pesquisa, juntamente com as atividades de Ensino e Extensão, configuram-se 

como um dos pilares do processo de formação discente, sendo considerada instrumento de 

inserção destes no âmbito científico. Nesse sentido, a Enfermagem tem se apropriado do ato de 

pesquisar como forma de ancorar seu exercício profissional. Diante desse panorama, 

considerou-se pertinente realizar um estudo que venha analisar o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa implementadas aos discentes do curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem de uma Universidade Pública do Estado do Rio Grande do Norte, como ferramenta 

de promoção do processo de ensino-aprendizagem, bem como conhecer a visão da equipe 

docente acerca das práticas de pesquisa relacionada à formação discente, elencando os 

principais entraves e desafios vivenciados pelo binômio aluno-professor. Optou-se por uma 

pesquisa de metodologia qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, realizada com uma 

amostra de 08 participantes. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a análise 

documental, a realização de um estado da arte, bem como a aplicação de uma entrevista semi-

estruturada. O tratamento dos dados se deu por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2009). 

Os resultados apontam determinada escassez de produções científicas que abordam a referida 

temática. Constatou-se que a pesquisa encontra-se inserida em várias etapas da vida acadêmica, 

bem como a relevância de sua inserção na formação dos graduandos de Enfermagem, 

municiando-os com competências intelectuais, produção, socialização e apropriação de novos 

saberes. Observou-se as principais contribuições da pesquisa como ferramenta potencializadora 

do processo de ensino-aprendizagem, bem como a existência de certa conformidade entre o que 

é proposto pelas Diretrizes Curriculares de Nacionais (DCN) da Graduação de Enfermagem e 

pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da FAEN/UERN acerca das práticas de pesquisa 

relacionadas ao ensino. Identificou-se os principais entraves e desafios que perpassam as 

práticas de pesquisa no curso supracitado, tais como: organização da Matriz Curricular e do 

PPC; Carga Horária extensa; infra-estrutura inadequada; escassez de recursos; divergências 

teórico e política entre os docentes; limitações metodológicas; ausência de interação entre 

docentes, alunos e outros Componentes Curriculares; Grupos de Pesquisa pouco atuantes; 

barreiras relacionadas as dimensões estrutural, particular e singular, cultura de se fazer 

pesquisas, entre outros. Conclui-se que esse estudo permitiu visualizar uma abordagem plural 

acerca das atividades de pesquisa como estratégia de ensino na graduação de Enfermagem.  

 

Palavras-chave: Pesquisa e ensino. Ensino de Enfermagem. Educação. Enfermagem. 



ABSTRACT 

 

Research practices, together with teaching and extension activities, are one of the pillars of the 

student education process, being considered an instrument of these insertion in the scientific 

scope. In this sense, nursing has appropriated the act of research as a way to anchor your 

professional practice. In view of this panorama, it was considered pertinent to accomplish out 

a study that analyzes the development of research activities implemented to the students of the 

Bachelor's and Licentiate degree in Nursing from a Public University of the State of  Rio Grande 

do Norte, as a tool to promote the teaching-learning process, as well as to know the view of the 

teaching team about research practices related to student education, listing the main obstacles 

and challenges experienced by the student-teacher binomial. We opted for a qualitative, 

descriptive and exploratory research, accomplish out with a sample of 08 participants. It us used 

as a data collection instrument documentary analysis, the realization of a state of the art, as well 

as the application of a semi-structured interview. The data were processed through content 

analysis proposed by Bardin (2009). The results indicate a certain scarcity of scientific 

productions that address this theme. It was found that the research is inserted in several stages 

of academic life, as well as the relevance of its insertion in the education of nursing 

undergraduates, teaching them with intellectual skills, socialization and appropriation of new 

knowledge. The main contributions of the research activities were observed as a tool that 

enhances the teaching-learning process, as well as the existence of conformity between what is 

proposed by the National Curriculum Guidelines (DCN) of the Nursing Undergraduate and the 

Pedagogical Project of the Course (PPC) of FAEN/UERN about research practices related to 

teaching. Were identified the main obstacles and challenges that permeate the research practices 

in the aforementioned course, such as: organization of the Curricular Matrix and the 

Pedagogical Project of the Course; Extensive workload; inadequate infrastructure; scarcity of 

resources; theoretical and political divergences among teachers; methodological limitations; 

difficulty in implementing what is proposed by the DCN and the PPC; absence of teacher 

interaction between teachers, students and other Curricular Components; little active research 

groups; barriers related to structural, particular and singular dimensions, culture of doing 

research, among others. We conclude that this study allowed us to visualize a plural approach 

about research activities as a teaching strategy in nursing undergraduate studies.  

 

Keywords: Research and teaching. Nursing teaching. Education. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

A sociedade contemporânea vem passando por constantes mudanças de cunho social, 

político e econômico, o que acaba desencadeando a necessidade de repensar as práticas do 

sistema educacional, dando maior ênfase ao ensino da Ciência, bem como ao aumento de 

estímulos as atividades de pesquisa nos âmbitos educacionais. Tal posicionamento se fortaleceu 

ainda mais com o surgimento da pandemia resultante da propagação do coronavírus, a qual 

acabou refletindo drasticamente no cenário atual e condições educacionais que os estudantes 

vivenciam ao longo de seu processo de formação, sendo vistas inicialmente na mudança de 

modalidade de ensino presencial para o ensino remoto. 

Destarte, considerando a atual conjuntura pandêmica observa-se que o contexto 

educacional vem passando por constantes transformações, as quais acabam exigindo que as 

práticas pedagógicas e de ensino sejam redesenhadas tendo como norte a superação de lacunas 

que possam comprometer o processo de ensino-aprendizagem. Diante desse contexto, torna-se 

crucial o conhecimento científico visando compreender e intervir frente a nova realidade 

Neste sentido, destaca-se a relevância do saber científico para o desenvolvimento de 

indivíduos conscientes e atuantes numa sociedade influenciada pela ciência e tecnologia, 

cabendo às instituições educacionais estimular o pensamento científico, visando a promoção de 

uma educação capaz de lidar com os desafios do mundo contemporâneo (ROSSO et al., 2012). 

Diante desse panorama, temos essas instituições de ensino como cenários fundamentais 

para o desenvolvimento de estímulos à produção de conhecimentos e/ou de habilidades e 

competências necessárias para a vida em sociedade. Assim, a tríade Pesquisa-Ensino-Extensão, 

ditas indissociáveis, configura-se em um importante pilar relacionado ao processo de ensino-

aprendizado e construção de saberes nas instituições de ensino superior (IES) (PAIVA, 2001).  

 Em consonância com o Art. 43º, incisos III e IV, da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Nº 9.394 (1996), uma das finalidades da Educação Superior consiste 

em incentivar as práticas de pesquisa e investigação científica, focando no desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia, além de promover a divulgação de conhecimentos científicos e técnicos 

por meio do ensino ou de publicações. 

Como dispositivo legal, reforçando o que foi traçado pela LDB Nº 9.394 (1996), 

mencionada anteriormente, temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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Tecnológico (CNPq), sancionado no Brasil pela Lei Nº 1.310 (1951), que visa promover e 

incentivar o desenvolvimento de atividades voltadas à iniciação científica e tecnológica nos 

diversos campos do conhecimento (CNPq, 1951). 

Neste sentido, em consonância com o CNPq (1951), este configura-se como precursor 

fundamental ligado ao financiamento de atividades de iniciação científica que, muitas vezes, 

são as primeiras atividades para formação de futuros pesquisadores, estimulando o 

desenvolvimento de programas relacionados à pesquisa, como o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que tem como principal escopo impulsionar as políticas 

promovidas nas Instituições de Ensino/Pesquisa, por meio da oferta de bolsas de pesquisa à 

acadêmicos envolvidos com as atividades de iniciação científica. Além do PIBIC, podemos 

citar inúmeros outros programas que visam desenvolver habilidades e competências do 

estudante para as ciências, tais como: Iniciação Científica Júnior (ICJ), Iniciação Tecnológica 

e Industrial (ITI), Iniciação ao Extensionismo (IEX), Apoio Técnico (AT), etc. 

De acordo com Pereira et al. (1999), a iniciação científica proporciona aos graduandos 

noções teórico-metodológicas acerca da pesquisa, estimulando seu espírito crítico-reflexivo, 

contribuindo no seu processo de formação e possível continuidade dos estudos a nível de pós-

graduação. Dado o exposto, observa-se que o contato prévio do aluno com as atividades de 

iniciação científica funciona como um marco na inserção deste ao universo da pesquisa 

acadêmica, promovendo o despertar discente para o amadurecimento da sua maneira de fazer 

pesquisa, dando subsídios a um leque de habilidades voltadas ao desenvolvimento da 

criticidade, além de uma postura investigativa e atuante. 

 Seguindo essa linha, compreende-se que o engajamento do estudante em atividades de 

pesquisa também contribui para a produção e socialização de conhecimentos, até então 

implícitos, além de municioná-lo com competências que possibilitam que esse aluno seja capaz 

de realizar uma leitura crítica e mais ampliada da realidade. 

Com isto, temos as atividades de investigação científica como ferramenta social de 

inserção dos discentes, tendo como foco especial em nosso trabalho a Graduação de 

Enfermagem na área da Pesquisa, através do contato com grupos de pesquisas, que possuem 

papel fundamental no processo de desenvolvimento do aluno na academia. 

 Enquanto ciência e profissão, a Enfermagem tem se apoderado da pesquisa como um 

instrumento para o aperfeiçoamento de suas práticas, guiada pela constante busca de novos 

conhecimentos. Diante desse contexto, pode-se observar a relevância do desenvolvimento das 

atividades de pesquisa no decorrer da vida acadêmica, uma vez que esta é vista como um 
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importante elemento formador da base teórico-científica do aluno e futuro profissional de 

enfermagem. 

Contudo, vale dar ênfase que, mesmo com a promoção de alterações nos métodos de 

ensino nos âmbitos escolares, na visão de Aranha (1996), as instituições educacionais não 

conseguem acompanhar de maneira satisfatória as aceleradas mudanças que ocorrem no 

contexto social. Corroborando com essa ideia, Fronza (2016) afirma a existência de um grande 

afastamento entre o que é vivenciado no ambiente educacional e a realidade social. 

Apesar de se advogar no atual cenário educacional a relevância da formação de sujeitos 

conscientes e mais atuantes, aptos a intervir frente aos desafios do contexto social, observa-se 

certa dualidade acerca das práticas de ensino e as necessidades provenientes dos avanços, 

principalmente científicos e tecnológicos, ocorridos no contexto contemporâneo. É necessário 

que as instituições de ensino desenvolvam metodologias que subsidiem a formação de 

estudantes providos de conhecimentos que promovam o progresso intelectual, contribuindo 

para a formação de cidadãos capazes de compreender e atuar diante do desenvolvimento 

científico e tecnológico vistos no cenário atual. 

Em virtude do que foi dito anteriormente, é necessário repensar as práticas pedagógicas 

que vêm sendo implementadas na educação, em especial do Ensino Superior (ES), com vias 

para o curso de Enfermagem, visando promover um ensino de qualidade, caracterizado pela 

capacidade de formar indivíduos conscientes, com habilidades de pensamento crítico-reflexivo, 

capazes de intervir diante dos fatos presentes no contexto social. 

Desta forma, segundo Damasio e Peduzzi (2018), “proporcionar, por meio da educação 

científica, subsídios relevantes para o desenvolvimento de uma cidadania mais consciente e 

atuante, consiste em um grande desafio contemporâneo” (DAMASIO e PEDUZZI, 2018, p. 3). 

Diante desse contexto, torna-se imprescindível a realização de uma análise minuciosa dos 

elementos curriculares, visando rever as metodologias de ensino vigentes, com o intuito de 

adequá-las de acordo com o contexto social ao qual o aluno está inserido. 

Tendo como base este cenário, surgiu o interesse de pesquisar e realizarmos um trabalho 

que venha analisar o desenvolvimento das atividades de pesquisa implementadas aos discentes 

do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte - UERN, Campus Mossoró, como ferramenta de promoção do processo de 

ensino-aprendizagem, de acordo com a concepção docente. Além disso, conhecer suas visões a 

respeito das atividades de pesquisa relacionadas à formação dos discentes da referida 

instituição, elencando os principais entraves e desafios vivenciados pelo binômio aluno-

professor. A discussão deverá nos fazer refletir acerca da realidade apreendida relacionada ao 
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desenvolvimento das atividades de pesquisa como possível ferramenta potencializadora do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Outro motivo que justificou meu interesse pela discussão do tema em questão, 

considerando as atividades de pesquisa como ferramenta potencializadora do ensino, foi o fato 

de que, mesmo tendo a oportunidade de estudar tanto em instituições públicas quanto privadas 

durante a Educação Básica, pude observar ao longo da minha trajetória acadêmica certa 

dificuldade envolvendo atividades de pesquisa, resultando em fragilidades no meu processo de 

aprendizado. 

O fato supracitado se deve pela escassez de estímulos voltados para a realização de 

atividades de pesquisa bem como a realização de atividades focadas no desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo acerca dos conhecimentos apreendidos, resultando em um contato 

tardio com as atividades investigativas, ocorrendo somente após o ingresso no Ensino Superior. 

Cabe destacar que, através de reflexões próprias, acredito que esse fator se reflete diretamente 

em meu processo de formação, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades críticas, 

reflexivas e questionadoras ao longo do meu itinerário acadêmico. 

 Complementando minha justificativa para a abordagem da temática selecionada, 

corresponde ao fato de a literatura não apresentar quantidade relevante de produções 

acadêmicas tendo como foco principal as práticas de pesquisa como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem na graduação de Enfermagem. 

Com isto, a pesquisa beneficiará, além de trazer elementos importantes para o 

desenvolvimento de outras pesquisas na área de ensino, os discentes do curso de Bacharelado 

e Licenciatura em Enfermagem da UERN, instigando-os acerca da relevância das práticas de 

pesquisa como ferramenta de ensino em sua formação ao longo da trajetória acadêmica. 

Beneficiando também os professores, uma vez que a proposta discutirá um tema relevante para 

o quadro docente da referida instituição, induzindo-os a refletir sua conduta acerca da realidade 

apreendida, visto que estes resguardam importante função no desenvolvimento das ações 

educacionais voltadas ao ensino das práticas de pesquisa e educação científica. Bem como a 

UERN, o IFRN e a UFERSA, tendo em vista ser um trabalho de cunho científico que será 

acrescentado ao acervo bibliográfico das referidas instituições, dando a oportunidade de outras 

pessoas ampliarem seus conhecimentos acerca da problemática abordada. 

Para a efetivação desta pesquisa, a dissertação estrutura-se em cinco Capítulos. O 

primeiro Capítulo corresponde a Introdução, a qual aborda uma breve contextualização acerca 

das práticas de pesquisa como ferramenta de ensino, bem como a justificativa, a 

problematização e os objetivos propostos. 
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No segundo Capítulo apresentou-se o referencial teórico acerca das atividades de 

pesquisa relacionadas ao ensino no curso de graduação em Enfermagem. A referida temática 

foi abordada através de três tópicos: i) Ensino de Enfermagem: contexto histórico; ii) Um olhar 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Enfermagem da UERN e iii) Pesquisa no contexto do Ensino. 

O terceiro Capítulo da referida dissertação remete aos seus aspectos metodológicos, o 

percurso sequenciado da metodologia e o referencial metodológico, detalhando como se deu o 

desenvolvimento de cada etapa do estudo. O Capítulo encontra-se subdividido nas seguintes 

partes: Caracterização do tipo de pesquisa (investigação qualitativa, de caráter descritivo e 

exploratório); Local da Pesquisa; População e amostra; Instrumentos de coleta de dados (análise 

documental, entrevista semi-estruturada); Coleta de Dados; Análise dos Dados (Análise de 

Conteúdo de Bardin); Caracterização do estado da arte; e Aspectos éticos. 

  O quarto Capítulo configura-se no Estado da Arte, sendo pautado nas produções 

nacionais publicadas, no período de 2009 a 2019, o qual teve como objetivo explanar os 

resultados de um mapeamento, realizado em bancos de indexação online, em busca dos 

principais aspectos abordados nas produções científicas brasileiras acerca das atividades de 

pesquisa relacionadas à graduação de Enfermagem. Esse momento teve como finalidade 

ampliar a fundamentação teórica da pesquisadora em relação à problemática abordada. Bem 

como a análise do discurso dos docentes, pertencentes aos Grupos de Pesquisa, acerca do 

desenvolvimento das práticas pesquisa no ensino da Graduação de Enfermagem. 

 Por fim, nosso quinto Capítulo apresenta as Conclusões por meio das quais são traçadas 

as considerações acerca da temática abordada, apresentando que esse estudo permitiu visualizar 

uma abordagem plural acerca das atividades de pesquisa como estratégia de ensino na 

graduação de Enfermagem. Finalizando após esse capítulo as referências bibliográficas de todas 

as produções citadas nesta dissertação de mestrado, bem como os anexos com as informações 

complementares desta pesquisa. 

 

PROBLEMA 

 

Em consonância com as informações supracitadas, questiona-se como as práticas de 

pesquisa podem contribuir como ferramenta potencializadora do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da UERN, 

de acordo com a visão docente?  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Compreender as ações e os possíveis desafios relacionados às práticas de pesquisa como 

eixo norteador do processo de ensino enfrentados pelos professores e alunos da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, 

analisando o que é proposto nos documentos oficiais para organização do curso e a visão de 

seus docentes pesquisadores. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar um mapeamento, por meio da elaboração de um Estado da Arte, em busca dos 

principais aspectos abordados nas produções científicas nacionais acerca das atividades 

de pesquisa e ensino relacionadas à graduação de enfermagem. 

 Identificar potencialidades e fragilidades que perpassam as práticas de pesquisa como 

ferramenta de ensino e promotora da aprendizagem, apontadas pelos docentes do curso 

de Enfermagem da UERN, Campus Mossoró; 

 Comparar as propostas relacionadas a Pesquisa e Ensino dispostas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem e no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Enfermagem da UERN, com o que é vivenciado pelos docentes e discentes ao 

longo da academia; 

 Analisar as concepções dos docentes pesquisadores do curso Superior de Enfermagem 

da UERN sobre o desenvolvimento das atividades de pesquisa como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENSINO DE ENFERMAGEM: contexto histórico 

 

 Ao longo dos anos, observou-se que transformações de caráter social e econômico 

refletiram diretamente no desenvolvimento das primeiras práticas de ensino na área da 

Enfermagem. Nesse sentido, conhecer as raízes históricas acerca do surgimento e evolução do 

ensino de Enfermagem, no Brasil e no mundo, contribui para a compreensão crítico-reflexiva a 

respeito dos fatores que influenciaram no planejamento e implementação das referidas práticas 

de ensino e seus elementos curriculares. 

 Após o descobrimento do Brasil, a assistência à saúde de soldados e doentes de menor 

poder aquisitivo era de incumbência de ambientes denominados de Santas Casas de 

Misericórdia, criadas em 1543, onde os cuidados de enfermagem eram realizados pelos jesuítas, 

cujas práticas de assistência à saúde eram baseadas no empirismo, sendo estas de caráter 

espontâneo e doméstico e pouco técnico (GEOVANINI, 2005). 

 A princípio, os primeiros traços da Enfermagem surgiram a partir das contribuições da 

britânica Florence Nightingale, ao longo da Guerra da Crimeia (1853-1856). Conhecida por ser 

a precursora da Enfermagem, Florence auxiliou nos cuidados básicos e tratamento dos feridos 

vítimas da guerra dando ênfase, mais tarde, a importância de uma formação adequada para o 

exercício profissional da Enfermagem, advogando que a enfermeira deveria ser provida não 

somente de condolência, como também de conhecimentos fundamentados, servindo de futuro 

arcabouço para a instituição de um ensino de enfermagem estruturado e embasado 

cientificamente (NIGHTINGALE, 1970). 

 Em consonância com Faria et al. (2010), a primeira escola de Enfermagem foi fundada 

em 1860 no Hospital de St. Thomas, localizado em Londres. Vale dar ênfase que diante desse 

marco, a Enfermagem foi evoluindo de maneira significativa, visando respaldar suas práticas 

no saber científico. 

 No Brasil, as primeiras instituições de ensino superior surgiram em 1808 em decorrência 

da chegada da corte portuguesa, sendo instituído, alguns anos depois o Decreto Nº14.343/1920, 

que oficializou a Universidade no país. No mesmo ano foi criada a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, constituída pelos cursos da Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito e a 

Escola Politécnica (MELO, 2006).  

 Como pioneira da Enfermagem em nosso país, de acordo com Paixão (1979), temos 

Ana Néri que, em 1865 durante a guerra entre Brasil e Paraguai, enviou uma carta ao Presidente 
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da Província oferecendo serviços voluntários para cuidar dos feridos nos hospitais durante a 

guerra. 

 Considerando as iniciativas acerca do ensino de enfermagem em nosso país, houve a 

criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras em 1890, instituída pelo presidente 

Marechal Deodoro da Fonseca através do Decreto Nº 791/1890, visando ofertar recursos 

humanos aos serviços de saúde da época (SEVERO e SIQUEIRA, 2013). 

Segundo Germano (2003), no mesmo ano também surgiu a Escola Alfredo Pinto, que 

atualmente corresponde ao Hospital Samaritano em São Paulo, bem como a Escola Prática de 

Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, criada em 1916. Porém, estudos afirmam que estas 

instituições não possuíam, até então, um embasamento científico, permitindo mais tarde a 

criação de outras escolas. 

Contudo, apesar das iniciativas anteriores de ensino da enfermagem, vale destacar o 

período de criação da primeira Escola de Enfermagem do Brasil, considerada oficial padrão, 

fundada em 1923 pelo Departamento Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, denominada 

Escola de Enfermeiras, associada ao Hospital Geral de Assistência do referido Departamento, 

consistindo atualmente na Escola Ana Néri (GERMANO, 2003). 

Diante desse panorama, percebe-se que a enfermagem seguiu evoluindo 

significativamente, ancorando cada vez mais suas práticas no conhecimento científico, 

possibilitando assim a institucionalização do ensino dessa área em nosso país, bem como seu 

fortalecimento como campo no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, em consonância com Nascimento (2006), o ensino de Enfermagem com 

práticas sistematizadas e embasamento científico teve seus primeiros traços a partir de 1923, 

em virtude da necessidade da prestação de cuidados especializados destinados ao atendimento 

dos indivíduos acometidos pelas grandes epidemias que assolavam parte do território brasileiro 

naquela época. 

Corroborando a afirmação supracitada, a saúde pública no Brasil passava por uma crise 

resultante das epidemias, que colocavam em risco a saúde da população como também a 

economia brasileira, visto que o modelo econômico da época por ser agrário-exportador 

necessitava manter seus portos saneados para a ocorrência de suas atividades comerciais. Dessa 

forma, visando a realização de atividades de ação sanitária iniciadas anteriormente por médicos 

sanitaristas, Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, solicitou a 

colaboração da Fundação Rockefeller, que enviou nove enfermeiras que auxiliariam na 

organização das práticas de enfermagem na saúde pública (GERMANO, 2003). 
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Dado o exposto, observa-se as influências do meio social e econômico no surgimento 

das escolas de ensino de enfermagem, sendo estes elementos determinantes para a sua evolução. 

Em outras palavras, e paralelo às transformações ocorridas no contexto social, são criados os 

espaços escolares destinados ao ensino de enfermagem como alternativa de solucionar os 

agravantes que pudessem afetar a economia local, sendo maquiados pela preocupação do 

governo em cuidar das condições de saúde e adoecimento da população.  

 Quanto aos respaldos legais acerca do Ensino de enfermagem, temos a Lei Nº 775/1949 

do Governo Federal que dispõe do ensino de enfermagem, bem como a instituição do Currículo 

(BRASIL, 1949), além do Decreto Nº 27.426/1949, o qual aprova o regulamento básico para o 

Curso de Enfermagem, em especial a reformulação do primeiro currículo do curso em questão 

para a Escola Anna Nery, (BRASIL, 1949). Cabe destacar também o Parecer Nº 271/62, 

instituído pelo Conselho Federal de Educação (CFE), que dispõe acerca do currículo mínimo 

para o ensino das carreiras universitárias no Brasil, passando a ser uma categoria de ensino 

superior, o novo currículo contribuiu para a diminuição da fragmentação proveniente do 

currículo anterior (ABEn, 1991). 

 Em 1991, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) realizou uma proposta de 

reformulação curricular acerca do Currículo Mínimo para a formação do enfermeiro. A 

proposta dispõe para os enfermeiros a incumbência para executarem atividades nas áreas 

assistencial, administrativa, de ensino e de produção científica. Tal proposta resultou no Parecer 

Nº 314/94, que reformulou o Currículo Mínimo que, em consonância com Brasil (1994), 

estabeleceu a carga horária de 3.500 h/aula, incluindo 500 h de estágio curricular, apresentando 

o tempo total do curso de no mínimo 04 anos e no máximo 06 anos. 

 Introduzindo no presente contexto histórico, temos o Curso de Graduação em 

Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(FAEN/UERN), o qual configura-se o nosso campo de pesquisa, que em consonância com 

Costa (1992), um dos elementos que contribuíram para a sua criação foi, após o Golpe Militar 

de 1964, a adoção pelo Ministério da Educação (MEC) da Política de Expansão de Ensino 

Superior, que tinha como principal escopo, no caso da Enfermagem, contemplar o déficit de 

enfermeiros do Brasil, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Dessa maneira, temos o Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), criado em 

1968, por meio do Decreto Municipal nº 04/68, sendo outorgado pelo Conselho Universitário 

com a Resolução nº 028- A/70-U, estando localizada no município de Mossoró/RN. Dando 
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início as suas atividades no ano de 1971, contudo, reconhecido somente em 1978 a partir do 

Decreto nº 82.939/78 – CFE, de 26 de dezembro de 1978 (PPC FAEN/UERN, 2014). 

 Vale salientar que, a Faculdade de Enfermagem da UERN, antes denominada Escola 

Superior de Enfermagem de Mossoró (ESEM), configurou-se no primeiro curso de Graduação 

de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, a referida instituição de 

ensino estava associada com a Fundação Universidade Regional de Mossoró, passando a ser 

mais tarde Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN), sendo 

reconhecida depois por Faculdade de Enfermagem (FAEN) pelo Conselho Federal de 

Educação. A princípio houve a divisão curricular em duas áreas, sendo elas o Ciclo Geral 

(destinado a todos os cursos da Universidade, ocorrido nos anos de 1971-1972), e o Ciclo 

Profissionalizante, composto por disciplinas específicas na área da enfermagem, tendo início 

em 1973 (PPC FAEN/UERN, 2014). 

 Diante desse contexto, observamos que no final dos anos 70 e início dos anos 80 houve 

um aumento dos debates acerca do currículo de diversas áreas profissionais. Destacamos nesse 

estudo em especial na Enfermagem, que tinha suas práticas centradas em ações mecânicas e 

tecnicistas. Tais discussões começam a repensar em relação “a profissão e o ensino movido por 

outro momento político do país, sua luta pela redemocratização, trazendo à tona propostas de 

mudanças fundamentadas em vertentes críticas” (FORMIGA E GERMANO, 2005, p. 225). 

 Nesse sentido, observa-se continuamente o reflexo do contexto histórico no surgimento 

das primeiras práticas de ensino de Enfermagem e seus desdobramentos até os dias atuais, em 

especial as mudanças ocorridas nos elementos curriculares do referido curso, dando ênfase na 

necessidade de o ensino de enfermagem ter suas práticas respaldadas a partir dos saberes 

científicos, contribuindo assim para o empoderamento profissional e seu fortalecimento 

enquanto Ciência. 

 Considerando a relevância do conhecimento científico como base para o ensino teórico-

prático da Enfermagem, destaca-se a necessidade de inserção prévia e contínua do graduando 

às atividades de pesquisa, levando em conta a sua finalidade formativa, bem como ferramenta 

de produção de conhecimentos científicos e aprimoramento de suas práticas.  

 Dessa forma, visando atender não apenas as recomendações das DCN estabelecidas pelo 

Ministério da Educação (MEC), bem como adequar os elementos curriculares ao momento 

hodierno, criou-se o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da FAEN/UERN. De modo a se 

aproximar da temática abordada nesse estudo, observamos que o PPC da FAEN/UERN destaca 

“que a pesquisa deve servir de fio condutor de todo o processo educativo, uma vez que esta 

subsidiará a sistematização e a produção do conhecimento de todos os segmentos envolvidos 
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no processo” (PPC FAEN/UERN, 2014, p. 39). Podemos observar que referente as atividades 

de Pesquisa e Ensino, este PPC da FAEN traz em alguns de seus objetivos a ideia de formar o 

enfermeiro bacharel e licenciado, com habilidades técnica-científica, ético-política, social e 

humana, e acima de tudo com um olhar crítico-reflexivo, promovendo oportunidades e 

ambientes para realização de pesquisas, possibilitando assim que o aluno possa construir e 

sistematizar novos saberes, conforme ferramentas do trabalho em saúde e enfermagem. 

 Importante apontar que, no momento de desenvolvimento dessa pesquisa, o PPC de 

2014 encontrava-se vigente, no entanto, o referido documento passou por reformulação em 

maio de 2019, sendo aprovado pela Resolução Nº 003/2020 – CONSEPE, referente ao Grau 

Acadêmico Bacharelado, Modalidade Presencial, vinculado ao Campus Central, ampliando 

vagas iniciais, que entrou em vigor a partir do semestre letivo de 2021.1. Entretanto, em 

decorrência do andamento da pesquisa, as discussões foram realizadas tendo como base o PPC 

anterior ao atual, visto que as principais vivências de pesquisa e relações com ensino se deram 

durante a vigência do referido Projeto. 

Dado o exposto, pode-se compreender que a evolução do estudante no âmbito da 

pesquisa funciona como mola propulsora para o desenvolvimento da capacidade de análise 

crítica, aproximando-o da realidade social, viabilizando o entendimento articulado, bem como 

a produção de novos conhecimentos alicerçados em diferentes olhares, contribuindo para uma 

formação integral e de qualidade. 

 Diante das informações supracitadas, ter ciência dos documentos legais que ancoram o 

ensino de enfermagem torna-se necessário para uma melhor compreensão acerca dos fatores 

determinantes na elaboração do currículo do curso de acordo com as transformações sociais, 

políticas e econômicas de cada época, bem como as orientações dadas para o curso. Essas são 

organizadas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o seu Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), aqui, mais particularmente trataremos do PPC do curso de 

Enfermagem ofertado pela UERN, que serão explanados no próximo tópico. 

 

2.2 Um olhar sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) de Enfermagem da UERN 

 

Com os avanços e transformações ocorridas no sistema educacional brasileiro, visando 

padronizar os currículos dos cursos até então existentes, foram instituídos alguns documentos, 

leis e diretrizes com a finalidade de respaldar as práticas de ensino das instituições escolares. 
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Em decorrência do crescente desenvolvimento das atividades de Ensino de nível 

Superior em nosso país, a partir de 1960, tornou-se indispensável o estabelecimento de 

parâmetros como forma do Poder Público garantir a organização curricular das Instituições do 

Sistema de Educação Superior até então criadas. Diante desse panorama, foi criada a Lei Nº 

4.024/1961, que instituiu a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (JANKEVICIUS 

e HUMEREZ, 2015). 

De acordo com Massi e Queiroz (2010), com a instituição da Lei da Reforma 

Universitária em 1968, estabeleceu-se como princípios norteadores do ensino de nível superior 

a relação entre as práticas de Ensino e Pesquisa e sua indissociabilidade, sendo fortalecido em 

seguida com a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Tendo em vista a regulamentação do sistema educacional brasileiro, foi criada a LDB 

de 1961, sendo mais tarde reformulada em 1971, e em seguida em 1996, onde foi promulgada 

uma nova LDB, através da Lei de Nº 9394/1996, que contribuiu para a criação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso além de, em consonância com pontos estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988, fortalecer o direito à educação do ensino básico ao nível superior.  

Dessa forma, dando ênfase as atividades ofertadas no Ensino Superior, a referida LDB (Nº 

9394/1996) dispõe em seu artigo 43º que o referido nível de ensino possui como principal 

escopo a formação de profissionais diplomados, tendo como uma de suas finalidades estimular 

as atividades de pesquisa, promovendo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Fernandes (2006) afirma que após a estabelecimento da LDB, a Associação Brasileira 

de Enfermagem (ABEn) destacou a importância da criação das Diretrizes Gerais para a 

graduação de enfermagem. Diante desse cenário, foi organizado o 3º Seminário Nacional de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADEn), ocorrido em 1998, visando abordar 

o processo de ensino-aprendizagem do curso de Enfermagem de acordo com os pontos 

dispostos pela LDB. 

Com o foco de estabelecer os princípios, condições e procedimentos necessários para o 

ensino de enfermagem, foi promulgada pelo Conselho Nacional de Educação e pela Câmara de 

Educação Superior, e Resolução CNE/CES Nº 3/2001, a qual criou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. 

A partir das informações tecidas anteriormente, compreende-se que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem, da mesma forma que para os demais 

cursos de nível superior, funcionam como fio guia para a otimização de suas atividades de 

ensino estabelecendo, além de outros elementos, o importante elo entre a tríade Ensino-

Pesquisa-Extensão. 
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Dessa forma, pode-se compreender a influência da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) e dos princípios das DCN do curso de Graduação de 

Enfermagem no desenvolvimento da pesquisa nas IES, visto que as DCN de Enfermagem 

propõem que o graduando, ainda na academia, seja introduzido a um ambiente de pesquisa, 

bem como a realização de um trabalho de conclusão de curso (BRASIL, 2001). 

Apesar da amplitude das DCN de 2001, será dado maior ênfase nesse estudo as 

atividades de Ensino e Pesquisa que perpassam pelo ensino de Enfermagem. Nesse sentido, de 

acordo com as referidas DCN (2001), a formação do enfermeiro deve contribuir para a 

promoção de competências como a incorporação da ciência em suas práticas, produzir 

pesquisas/conhecimento científico visando a qualificação de sua atuação acadêmica e 

profissional, promovendo assim seu desenvolvimento intelectual bem como sua autonomia. 

Outra função assumida pelas DCN do Curso de Graduação de Enfermagem que vai claramente 

ao encontro do nosso objeto de estudo, consiste em dar subsídios para a organização, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC) 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3/2001). 

Visando atualizar elementos referentes as DCN, é homologada a Resolução CNS Nº 

573, de 31 de janeiro de 2018 – nos termos do Decreto de Delegação de Competência de 12 de 

novembro de 1991 – que aprova o Parecer Técnico nº 28/2018, o qual apresenta as 

recomendações do Conselho Nacional de Saúde (CNS) à proposta de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Graduação Bacharelado em Enfermagem. 

Nesse sentido, a presente Resolução tem como principal escopo estabelecer as novas 

DCN do Curso de Graduação de Enfermagem, as quais devem nortear bem como proporcionar 

concepções curriculares acerca do Curso de Graduação em Enfermagem das IES do país, sendo 

respaldada pela LDB Nº 9.394/1996. Dessa forma, em consonância com a referida Resolução, 

observa-se que as DCN/ENF  

 

Art 3º Estabelecem e definem os princípios, os fundamentos, e as finalidades que 

regem a formação de enfermeiras/os e balizam o desenvolvimento de competências 

de acordo com as dimensões e seus respectivos domínios de atuação profissional e 

serão instituídas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação - CNE, para aplicação, em âmbito nacional, no planejamento, 

desenvolvimento e avaliação dos Projetos Pedagógicos do Curso - PPC de Graduação 

em Enfermagem das Instituições de Ensino Superior (Resolução CNS Nº 573/2018, 

p. 08). 

 

 

Vale salientar que, de acordo com a Resolução CNS Nº 573/2018, os conteúdos 

curriculares que constituem o processo formativo do graduando de enfermagem devem ser 
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desenvolvidos através de atividades de caráter teórico, teórico-prático, práticas, estágios e 

Estágio Curricular Supervisionado (ECS). Cabe considerar que a carga horária (CH) mínima 

do ECS deverá configurar-se em 30% da CH total do Curso de Graduação Bacharelado em 

Enfermagem, sendo distribuída em 50% na Rede Hospitalar e 50% na Atenção Básica. Sendo 

importante saber que para a conclusão do referido curso, o aluno deverá desenvolver um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de caráter obrigatório, que implicará na integralização 

curricular, podendo ser apresentado por meio de relatório de pesquisa, no qual o Projeto de 

Pesquisa deverá passar por aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. 

Quanto a CH mínima e a duração do curso desenvolvido na modalidade presencial, 

temos a Resolução CNE/CES Nº. 04, de 6 de abril de 2009, que estabelece que o Curso de 

Graduação em Enfermagem tem sua CH mínima de 4.000 horas e duração mínima de dez 

períodos letivos para a sua integralização curricular. 

Ao que se refere as atividades de pesquisa, a presente Resolução destaca como um dos 

princípios da formação Bacharel/Licenciado em Enfermagem a importância do tripé Ensino-

Pesquisa-extensão voltados para o elo teoria e prática, na integração ensino e serviço incluindo 

a participação social, bem como rigor técnico-científico e intelectual frente as ações de saúde. 

Outro ponto importante elencado pelas DCN/ENF (2018) consiste no fato de que “O processo 

educativo na formação do enfermeiro deve estar fundamentado na educação emancipatória 

crítica e culturalmente sensível, na aprendizagem significativa, problematizando a 

complexidade da vida, da saúde e do cuidado de enfermagem” (Resolução CNS Nº 573/2018, 

p. 11). 

Podendo ser considerada um instrumento de ensino, as atividades de pesquisa 

geralmente partem de uma contextualização problematizadora, desafiando e impulsionando 

simultaneamente os discentes a raciocinarem em busca de desenvolver possíveis estratégias 

para desvendar/resolver o desafio em questão. 

Dessa forma, pode-se observar que o ensino por investigação promove o diálogo entre 

diversos saberes, permitindo que o estudante seja coparticipe no processo de construção e 

reconstrução do seu próprio conhecimento, bem como sua apropriação, permitindo uma 

formação discente mais integral e colaborativa, propiciando condições para que este seja 

protagonista no processo de tomada de decisões. 

Diante das informações tecidas anteriormente, é notório que o processo formativo do 

graduando de enfermagem deve abranger, entre outras questões, o desenvolvimento de 

competências voltadas as atividades investigativas/pesquisas, visando promover o 
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aprimoramento de habilidades relacionadas a capacidade de análise, visão crítica, solução de 

problemas e construção de novos saberes. 

Além de traçar novos elementos para as DCN, a Resolução CNS Nº 573/2018 menciona 

a importância de se elaborar o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem de 

maneira conjunta, envolvendo professores, alunos, profissionais de saúde, gestores, conselheiro 

de saúde e, quando necessária, usuários, dando origem a um documento original, criativo e 

maleável. 

Dessa forma, com a finalidade de seguir as transformações político-legais da 

Enfermagem, o curso de graduação de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem pertencente à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(FAEN/UERN), criado em 1968, desenvolveu coletivamente seu Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC). 

Sendo um dos seus documentos norteadores, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Enfermagem foi criado de forma coletiva, sofrendo algumas alterações e reformulações ao 

longo dos anos, merecendo destaque o ano de 1974 onde houve o ajuste do currículo mínimo 

dos Cursos de Enfermagem e Obstetrícia, de acordo com o Parecer 163, estabelecido pela 

Resolução nº 4/72. No ano de 1986, de acordo com o movimento nacional de construção 

coletiva da proposta de currículo mínimo (aprovada em 1994 a partir do Parecer nº 314/94 CFE 

e Portaria nº 1.721/94- MEC), foi dado início a um processo de reorientação curricular a nível 

nacional. Já em 1996, foi estabelecido o novo currículo incluindo a Licenciatura, guiando-se no 

sentido de superar as rupturas das dicotomias históricas existentes entre indivíduo/coletivo e 

clínico/epidemiológico, destacando a articulação e indissociabilidade do tripé 

ensino/pesquisa/extensão e ensino/trabalho, incluindo ações vinculadas com o ensino de Nível 

Médio, Graduação e Pós-Graduação (PPC FAEN/UERN, 2014). 

Em 2008 houve a reformulação do PPC da FAEN/UERN visando realizar as adequações 

curriculares próprias para a licenciatura, de modo a atender as Resoluções do CNE/CP nº 

01/2002 e CP nº 02/2002, bem como às Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

em cumprimento a Resolução nº 02/2004-CNE/2004 de acordo com as recomendações do 

Parecer CNE/CES Nº 15/2005. Ficando mantidas no PPC da FAEN/UERN as duas modalidades 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem. Passando, o referido PPC, por atualizações no ano 

de 2014 para a Renovação de reconhecimento do Curso de Graduação em Enfermagem da 

FAEN/UERN. 
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A partir de então, visando propiciar um processo formativo de qualidade, que contemple 

as duas modalidades (bacharel e licenciatura), o PPC da FAEN teve sua Matriz Curricular 

organizada em seis áreas temáticas: Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem; Fundamentos 

do Trabalho da Enfermagem; Assistência de Enfermagem; Administração Enfermagem; Ensino 

de Enfermagem; Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado. As quais dividiram-se em seis 

grupos de componentes curriculares, sendo eles Componentes Curriculares Obrigatórios; 

Componentes Curriculares Optativos; Atividades de Prática como Componentes Curricular; 

Estágio; Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades Complementares, dispostos na 

graduação ao longo de nove períodos, resultando em um curso de 4.775 horas/aulas com 

duração mínima de quatro anos e meio (09 semestres) e duração máxima de sete anos (14 

semestres). 

Nesse sentido, em consonância com o PPC da FAEN (2014), para a integralização 

curricular torna-se necessário que o graduando contabilize 2.550 horas de componentes 

curriculares obrigatórios, 405 horas de prática como componente curricular optativo, 1.260 

horas de estágio, 240 horas de trabalho de conclusão de curso, 120 horas de componentes 

curriculares de caráter optativo e 200 horas de atividades complementares, totalizando 305 

créditos. 

Relacionado as atividades de pesquisa como ferramenta de ensino-aprendizagem, o PPC 

da FAEN/UERN (2014) aborda a Política de Pesquisa, visto que a Faculdade em questão 

compreende o pesquisar/investigar como prática inerente a atuação da enfermagem, estando 

entrelaçado aos processos ensinar/aprender, assistir/intervir e gerenciar. Dessa maneira, a 

referida instituição configura-se como matriz de produção da força de trabalho bem como 

construção e transmissão de conhecimentos, contribuindo assim para o desenvolvimento da 

ciência relacionada com o contexto no qual encontra-se inserida. 

Nesse sentido, observa-se que seguindo alguns princípios da Constituição Federal de 

1988, bem como das DCN, o PPC da FAEN/UERN (2014), considera a importância de se 

manter a indissociabilidade do tripé Ensino-Pesquisa-Extensão no referido curso, visto a 

articulação dessas três linhas funcionar como ferramenta potencializadora do processo 

formativo, uma vez que “O ensino acontece articulado à pesquisa e extensão como espaço de 

produção de novos conhecimentos na medida em que se vivencia o contexto de atuação, mais 

se aprende e se transforma” (PPC FAEN/UERN, 2014, p. 69). 

Diante desse contexto, compreende-se que a associação e transversalidade do Ensino, 

Pesquisa e Extensão no decorrer da formação acadêmica pode ser visualizado como base 
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metodológica para a (re)construção de novos saberes científicos, em decorrência da integração 

entre teoria e prática, promovendo assim crescimento acadêmico e futuramente profissional. 

Respaldando o que foi dito anteriormente, “A pesquisa e a extensão são meios capazes 

de proporcionar maior conhecimento do contexto prático, a partir de problemáticas que se 

apresentam e são investigadas e/ou atuadas a partir da vivência em campo. Consequentemente, 

contribuem para reorientar o ensino” (PPC FAEN/UERN, 2014, p. 69). 

Diante das informações supracitadas, até o momento de desenvolvimento dessa 

pesquisa, é válido destacar que o site oficial da UERN menciona que hodiernamente a 

Faculdade de Enfermagem Campus Mossoró/RN possui 03 Grupos de Pesquisa certificados 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UERN, sendo eles: Marcos Teóricos 

Metodológicos Reorientadores da Educação e do Trabalho em Saúde, criado em 2006; 

Formação, Cuidado e Trabalho em Saúde e em Enfermagem, criado em 2010; e Atenção à 

Saúde do Adulto e do Idoso, criado em 2017. 

Contudo, vale destacar que ao longo do desenvolvimento dessa dissertação foi 

institucionalizado um novo Grupo de Pesquisa, sendo este: Núcleo de Pesquisa em Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (NUPICS), criado em 2020, o qual configura-se além 

de Grupo de Pesquisa, um Núcleo de Extensão. No entanto, trabalhou-se nesse estudo somente 

com os 03 grupos de pesquisa já existentes, uma vez que até o momento constavam no site da 

UERN apenas os GP supracitados, sendo a posteriori institucionalizado um novo GP, porém, a 

pesquisa e coleta de dados já se encontrava em andamento avançado. 

Nesse sentido, de acordo com o PPC da FAEN (2014), as atividades de pesquisa são 

consideradas eixos norteadores para o ensino e construção do saber científico, sendo realizada 

por meio de Programas como Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Cientifica (PIBIC), 

Programa de Educação Tutorial em Enfermagem de Mossoró (PETEM), Programa Nacional de 

Reorientação da Formação em Saúde (PRÓ-PET-Saúde) e Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde Mental (PET-Saúde Mental). Sendo assim, pode-se compreender que as 

atividades investigativas se configuram como princípio pedagógico e instrumento promotor da 

autonomia de aprender e construção de novos saberes. 

 Observamos assim que, em decorrência do contexto histórico no que se refere as 

mudanças no quadro político-econômico-social da educação e da saúde, o ensino, bem como 

os elementos curriculares da Faculdade de Enfermagem da UERN passaram por alguns 

momentos de desenvolvimento no decorrer dos anos, sendo necessário repensar e adequar o 

ensino de enfermagem em consonância com as imposições de cada realidade. 
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 No ano de 2019, diante de alguns desafios que perpassam o processo de formação frente 

à atual realidade do nosso Sistema Único de Saúde, o PPC da FAEN/UERN (2014) passa por 

mais uma reformulação com o intuito de contemplar recomendações de algumas bases legais, 

como podemos constatar a seguir: 

 

Dentre estes podem ser citados a adequação à Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de 

novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem (DCNE), que em seu Art. 7º parágrafo único a carga 

horária mínima do estágio curricular supervisionado que deverá totalizar 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do curso; a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação, n° 04 de 06 de abril de 2009, que dispõe sobre a carga horária mínima e 

período de integração e duração dos cursos de graduação, tendo o curso de 

enfermagem o limite mínimo de cinco anos para integração; a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação, 02 de 02 de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, que orienta em seu Art. 13º a garantia de 

base comum nacional das orientações curriculares em no mínimo 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico; e a Resolução nº 25/2017 – 

CONSEPE/UERN que regulamenta a curricularização das atividades de extensão nos 

cursos de graduação da UERN instrumental para olhar a realidade, abstrair e elaborar 

conhecimento (PPC FAEN/UERN, 2014, Reformulado em 2019, p. 07-08). 

 

 Destarte, temos a Resolução nº 003/2020 Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONCEPE, que aprova o Projeto Pedagógico de Curso da Graduação de 

Enfermagem na modalidade Bacharelado e presencial, bem como estabelece acerca da 

ampliação do número de vagas ofertadas pela referida faculdade. 

Dado o exposto, com a reestruturação do PPC a FAEN passou a ofertar o Curso de 

Enfermagem na modalidade de Bacharelado, não abrangendo mais a Licenciatura em 

decorrência da necessidade de se cumprir a legislação que encontra-se em vigor. Nesse sentido, 

o novo PPC aborda que o curso de Enfermagem na modalidade Bacharel, presencial, terá carga 

horária total de 4.200 horas, além de ampliar a quantidade de vagas disponibilizadas pelo curso 

(40 vagas) e suas entradas anuais, bem como no fortalecimento da inter-relação entre as 

vertentes ensino, pesquisa e extensão. 

 Com uma carga horária totalizando 4.200 horas, os componentes curriculares passam a 

ser distribuídos da seguinte maneira:  3.510 horas de Componentes Curriculares Obrigatórios; 

120 horas de Componentes Curriculares Optativos; 420 horas de Unidade Curricular de 

Extensão; 150 horas de Atividades Acadêmicas Complementares, totalizando 280 créditos, 

divididos em 10 períodos. Tendo o aluno o tempo médio de integralização curricular de 05 anos 

e o tempo máximo de integralização curricular de 07 anos e 06 meses. 
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 De acordo com o novo PPC, o curso passará a ter seis áreas temáticas, sendo elas: Bases 

Biológicas e Sociais da Enfermagem; Fundamentos do Cuidado de Enfermagem; Assistência 

de Enfermagem; Administração em Enfermagem; Educação, Saúde e Enfermagem e Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório. Havendo também os seguintes grupos de Componentes 

Curriculares: Componentes Curriculares Obrigatórios, Componentes Curriculares Optativos, 

Unidade Curricular de Extensão, Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) e Atividades Complementares. 

Em virtude do que foi dito anteriormente, buscar elementos que possam relacionar as 

atividades de pesquisa e ensino previstas nos documentos oficiais que orientam o curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da UERN e as efetivamente realizadas com o 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem de seus estudantes nos parece 

essencial para reafirmar as discussões sobre o tema. Além disso, o estudo pode colaborar com 

o entendimento da necessidade de inserção das atividades de Pesquisa como instrumento 

potencializador do ensino almejando uma formação de qualidade do profissional de 

enfermagem, de modo a ser um aporte para outros estudos. 

 

2.3 Pesquisa no contexto do ensino  

 

Em consonância com o art. 205º da Constituição Federal (1988), a oferta de educação 

torna-se obrigatoriedade do poder estatal, configurando-se em um direito de todo cidadão, como 

podemos observar: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, 

p.123). 

Apesar da existência de documentos legais e Políticas Públicas Sociais de caráter 

Educacional, que respaldam o direito à educação de qualidade, pode-se observar no âmbito das 

instituições de ensino uma insatisfatória qualidade educativa, principalmente no que tange ao 

ensino da Ciência e estímulo as práticas de pesquisa.  

Diante desse contexto, pode-se constatar que apesar do desenvolvimento de pesquisas 

voltadas à educação científica no Brasil, seus efeitos em sala de aula ainda são parcos. 

Justificando esse fato, Damasio e Peduzzi (2018) afirmam que muitas pesquisas relacionadas 

ao ensino científico são de caráter teórico, por meio das quais são abordadas propostas 

desprovidas de elementos empíricos capazes de resultar atividades diretamente no âmbito 

escolar.  
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Rosso et al. (2012) afirma que  

 

A relevância do conhecimento científico para o desenvolvimento de um sujeito 

consciente e atuante numa sociedade influenciada diretamente pela ciência e 

tecnologia (...) Também se reconhece que uma sociedade se desenvolve quando seus 

cidadãos possuem educação que permita lidar com os desafios do mundo 

contemporâneo, e nestes estão incluídos o acesso e uso racional e sustentável da 

ciência e da tecnologia (ROSSO, et al., 2012, p. 01). 

 

Destarte, compreendemos a necessidade de se estimular o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais e atitudes científicas como forma de preparar o aluno a apreender e 

aplicar o conhecimento científico em seu dia a dia, bem como seu envolvimento sensato na 

tomada de decisões frente aos desafios e exigências presentes em seu contexto social. 

Corroborando as informações supracitadas, Praia (2012) salienta a importância de se 

estabelecer um novo caminho educacional, focado em atender as necessidades e demandas 

oriundas dos avanços ocorridos no mundo contemporâneo. 

Assim, considerando a relevância do conhecimento científico no processo de formação, 

visto que por meio do envolvimento discente com as atividades de pesquisa e suas abordagens 

problematizadoras, teríamos como um dos inúmeros resultados a promoção do 

desenvolvimento da alfabetização científica do aluno, visualizada por meio da apreensão de 

diversas competências que possibilitem uma melhor compreensão das transformações ocorridas 

no contexto social, científico e tecnológico. 

Nesse sentido, compreende-se a importância de se repensar as metodologias tradicionais 

de ensino, buscando oferecer condições que promovam o desenvolvimento da alfabetização 

científica dos discentes, redirecionando tais práticas educacionais de forma a estimular a 

otimização de habilidades intelectuais que subsidiem a produção de novos conhecimentos a 

partir de capacidades relacionadas ao pensamento lógico e análise crítica do contexto social. 

Sob a égide de Lorenzetti e Delizoicov (2001), constata-se que a alfabetização científica 

configura-se em um processo abrangente que deve estar centrado em um ensino que vise uma 

formação científica voltada para o desenvolvimento de cidadãos providos de competências 

intelectuais que possibilitem seu envolvimento em discussões tecnocientíficas e tomadas de 

decisões por meio de interesses sociais.  

Em consonância com Shen (1975) apud Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 3 e 4) são 

apontadas três noções acerca da alfabetização científica, sendo elas a alfabetização científica 

“Prática”, “Cívica” e “Cultural”. Segundo os autores “alfabetização científica prática” 

relaciona-se com as necessidades básicas presentes no dia a dia, as quais podem ser atendidas 
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com auxílio de certo conhecimento. Já a “alfabetização científica cívica” apresenta-se por meio 

da intencionalidade do aluno em utilizar o conhecimento apreendido como suporte para a 

tomada de decisões, tendo ênfase a questões ligadas à ciência. E a “Alfabetização científica 

cultural” é considerada como a noção ideal a ser alcançada visto que tem como objetivo 

relacionar a capacidade cognitiva ao desenvolvimento e construção do conhecimento (SHEN, 

1975). 

 Nesse contexto, Machado e Sasseron (2012) destacam a necessidade de que a 

alfabetização científica se desenvolva a partir de uma abordagem problematizadora, visto que 

tal conduta possibilitará a capacidade do aluno criar, pensar, descobrir e procurar possíveis 

soluções diante da problemática levantada. 

Diante das informações supracitadas, pode-se compreender a estreita relação entre 

pesquisa, ensino e alfabetização científica, uma vez que o ensino por investigação se configura 

em um tipo de metodologia capaz de despertar o desenvolvimento da alfabetização científica, 

permitindo que o aluno possa fundamentar suas práticas por meio dos saberes científicos 

adquiridos o longo da academia, dando ênfase aqui ao curso de Enfermagem, que é o foco do 

referido estudo. 

Dado o exposto, uma das maneiras de promover ao graduando um aprendizado baseado 

em uma abordagem problematizadora é inserindo-o no universo da pesquisa, podendo essa ser 

vista como instrumento capaz de intensificar o processo de ensino-aprendizagem. 

Diante de tais perspectivas, compreende-se que o ensino por intermédio de atividades 

investigativas coloca o aluno como sujeito ativo em seu processo de aprendizado por meio da 

construção do seu próprio conhecimento, uma vez que o ambiente escolar através de 

metodologias investigativas de ensino-aprendizagem promove momentos de discussões que 

potencializam o desenvolvimento e apropriação de competências intelectuais, técnicas e 

científicas, além de contribuir com a própria alfabetização científica do indivíduo. 

De acordo com Pereira et al. (1999), as atividades investigativas proporcionam aos 

alunos o desenvolvimento do raciocínio e noções teórico-metodológicas acerca da pesquisa, 

estimulando seu espírito crítico-reflexivo, contribuindo no seu processo de formação e possível 

continuidade dos estudos a nível de pós-graduação. 

Dessa forma, pode-se observar que o sistema educacional tem função relevante no 

desenvolvimento de indivíduos instruídos cientificamente, tendo as atividades de pesquisa 

como importantes aliadas nesse processo. Isso ocorre uma vez que os estudantes são 

estimulados a realizar investigações visando a compreensão e solução de problemas, 
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contribuindo assim para a otimização do processo de ensino-aprendizagem, embasamento de 

suas práticas, bem como a formação de futuros pesquisadores. 

Diante desse contexto, é possível perceber alguns aspectos relacionados ao ensino 

vinculado às práticas de pesquisa no Brasil, em especial na área da Enfermagem. Nesse sentido, 

visando uma melhor compreensão acerca da referida temática, torna-se necessário estabelecer 

o diagnóstico das situações que permeiam o ensino da educação científica, visando a proposição 

de metodologias de ensino que contribuam para a formação de sujeitos mais atuantes, com a 

capacidade de desenvolver pensamento crítico-reflexivo, questionadores e aptos a tomada de 

decisões referentes aos problemas do seu contexto social, relacionados a ciência e a tecnologia 

(TENREIRO, VIEIRA, 2016). 

De acordo com Santos e Silva (2018), muitos docentes que atuam nos cursos de ensino 

superior continuam dando preferência a utilização de modelos tradicionais, cujo as 

metodologias não apresentam como foco o ensino por investigação ou que contribuam para o 

desenvolvimento de habilidades científicas e intelectuais. 

Diante desse panorama, apesar da criação de mecanismos legais e documentos oficiais 

direcionados as atividades de ensino de enfermagem, parte significativa dos cursos continuam 

sustentando suas metodologias de ensino entrelaçadas a condutas docentes mecanizadas e 

descontextualizadas, com pouco diálogo entre as atividades de ensino-pesquisa-extensão, o que 

resulta, por sua vez, no comprometimento do processo de ensino-aprendizagem do discente. 

Corroborando com o que foi dito anteriormente, Calixto e Rodrigues (2017) discutem 

que no cenário atual da saúde, a prática docente de Enfermagem se dá por meio da reprodução 

de modelos pedagógicos tradicionais com ênfase no tecnicismo, acarretando o aparecimento de 

lacunas na formação dos futuros profissionais, como a ausência de reflexão e falta do diálogo, 

podendo levar o comprometimento de sua atuação profissional. 

Neste sentido, fazendo menção as atividades de pesquisa nas instituições de ensino 

superior, Pinho (2017) afirma que 

 

No Brasil, dada a trajetória de investimentos em estudos e pesquisas por parte das 

agências financiadoras, desde a década de 1950, é possível perceber que a participação 

dos alunos da graduação ainda era bastante tímida até os anos 2000. A inserção nos 

programas de Iniciação Científica pode ser considerada um ponto estratégico deste 

programa, no recrutamento de novos talentos para a produção de ciência, tecnologia 

e inovação no país (PINHO, 2017, p. 661). 

 

Desse modo, temos a prática de pesquisa novamente como instrumento de formação, 

visto que esta contribui para a inserção do estudante de graduação em atividades de 
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investigação, tendo como resultado a construção e troca de novos saberes, promovendo assim 

a formação de futuros pesquisadores, uma vez que tais práticas possibilitam uma posição ativa 

do aluno frente a construção desses saberes. Acreditamos que esse posicionamento também se 

reflete diretamente nos cursos superiores de enfermagem. 

Dado o exposto, é notório que o envolvimento dos estudantes com práticas 

metodológicas de caráter problematizador, bem como o desenvolvimento de atividades 

investigativas contribui para a gestação de futuros pesquisadores, considerando que as 

atividades de pesquisa se configuram como uma construção coletiva, uma vez que há uma 

constante troca de conhecimentos. 

 Em consonância com Ito (et al., 2006) e Delors (2010), após a criação da LDB nº 

9.394/1996 estabeleceu-se a ampliação de estímulos para a busca constante de conhecimentos, 

bem como o aprimoramento de competências e habilidades, dando ênfase a relevância do 

processo de aprender ao longo da vida profissional, da apropriação do pensamento crítico e 

envolvimento com a busca contínua de saberes para utilização no contexto social. 

 Complementando o discurso anterior, Palmeira e Rodriguéz (2008) destacam um ponto 

interessante a ser abordado acerca da LDB nº 9.394/1996, por meio da qual é apontado a 

necessidade de se manter uma associação entre as práticas de Ensino e Pesquisa, considerando 

a importância de ‘ensinar a pesquisar’ e ‘ensinar pesquisando’. 

 Na área da saúde, Piexak (et al., 2013) advoga a necessidade da Enfermagem se 

desenvolver no campo da pesquisa, visando a consolidação desta como ciência e profissão. O 

mesmo autor afirma que o amadurecimento das habilidades científicas ao longo da graduação 

contribui para o desenvolvimento de competências voltadas para uma formação de qualidade 

dos futuros profissionais. Nesse sentido, pode-se compreender que o ensino na academia 

alicerçado nas atividades de pesquisa promove o desenvolvimento de sujeitos com uma visão 

investigativa mais ampliada, aptos a intervir e atender as demandas sociais da realidade na qual 

encontram-se inseridos. 

 Em virtude das informações supracitadas, considerando a pesquisa como prática 

formadora, torna-se indispensável que o aluno compreenda que se encontra em um contínuo 

processo de aprendizado e que, através do pensamento reflexivo, permaneça em uma busca 

constante relacionada a construção/reconstrução de saberes (ERDMANN et al., 2010). 

 Diante desse contexto, constata-se ainda a necessidade de se propiciar uma educação 

alicerçada em metodologias de ensino voltadas para o desenvolvimento de uma aprendizagem 

ancorada nas práticas de pesquisa como um instrumento potencializador do aprendizado, cujo 

principal escopo configura-se na ampliação da autonomia do aluno. 
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Acerca do processo de Ensinar, de acordo com Morin (2003) o ensino não se resume 

apenas no repasse de conhecimento, mas no desenvolvimento de uma cultura que contribua 

com o pensamento livre e aberto capaz de propiciar o entendimento referente a nossa condição 

frente a realidade vivenciada. Assim, pensar e incorporar ações que visam a realização de 

pesquisas como forma de ensino nos parece ir ao encontro da fala do autor, por permitir 

aproximar o material a ser ensinado com a realidade a ser vivenciada pelo indivíduo, de modo 

a contribuir com a sociedade. 

 Em adição, Demo (2006) aponta que o ato de pesquisar encontra-se diretamente 

relacionado com o amadurecimento da habilidade investigativa, podendo ser compreendido 

como a capacidade de organizar ideias visando produzir seu próprio conhecimento.  

Além de desmistificar o conceito de pesquisa, Demo (2006) tece uma crítica acerca do 

distanciamento forçado existente entre as atividades de ensino e pesquisa presente no âmbito 

educativo e científico das IES, tendo sua realidade apresentada por duas faces: de um lado tem-

se professores que apenas ensinam por meio de uma metodologia reprodutiva e obsoleta, e do 

outro lado tem-se professores que são pesquisadores exclusivos, que visualizam o ensino como 

uma prática inferior. Tal fator acaba contribuindo para a separação entre teoria e prática. 

 Dessa forma, desmistificar a pesquisa configura-se, aos olhos de Demo (2006), 

considerar: 

 

(...) o reconhecimento da sua imisção natural na prática, para além de todas as 

possíveis virtudes teóricas, em particular da sua conexão necessária com a 

socialização do conhecimento. Quem ensina carece pesquisar; quem pesquisa carece 

ensinar. Professor que apenas ensina jamais o foi. Pesquisador que só pesquisa é 

elitista explorador, privilegiado e acomodado (DEMO, 2006, p. 14). 

 

 Vale salientar que a implementação da pesquisa no âmbito educacional deve ser 

compreendida como uma importante estratégia pedagógica de ensino, considerando sua 

capacidade de possibilitar aos estudantes de nível superior a apropriação e o desenvolvimento 

de habilidades conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais, em nosso caso 

particular nas DCN de Enfermagem, que focam numa aprendizagem fundamentada em aspectos 

como conhecer, compreender, saber pensar e intervir de forma adequada e ética (BRASIL, 

2001a). 

 Dessa forma, considerando a incumbência das IES em promover uma educação de 

qualidade municiando os discentes com capacidades intelectuais e técnicas indispensáveis ao 

seu desenvolvimento acadêmico e futura atuação profissional, além de possibilitar um estado 

de alfabetização científicas nos mesmos, deve-se levar em conta a necessidade de se manter o 
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diálogo entre as práticas de ensino-pesquisa-extensão, como amplamente falado em nosso texto 

de dissertação. Entretanto, nesse estudo será dado maior ênfase para a pesquisa como 

ferramenta facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. 

 Dada a relevância da pesquisa como uma estratégia complementar e intensificadora do 

ensino, tal colocação nos remete novamente aos discursos sustentados pelo autor Pedro Demo 

acerca da relação da pesquisa com o processo educativo, o qual será discutido mais adiante. 

Pedro Demo é visto como um dos pioneiros em considerar o binômio pesquisa e ensino como 

práticas atreladas às IES. Ao abraçar as ideias tecidas por este autor, estamos também abraçando 

sua forma de pensar que estuda a pesquisa como meio formativo. 

 Em sua obra “Educar pela Pesquisa”, Demo (2015) advoga que a pesquisa deve ser 

considerada no âmbito acadêmico como um processo educativo, sendo vista não apenas como 

propósito científico ou fonte de novos saberes, mas também como uma prática voltada para o 

desenvolvimento de habilidades voltadas para a leitura crítica e sistemática da realidade e do 

questionamento reconstrutivo, através dos métodos de pesquisa. 

Apoiado em um pensamento Reconstrutivista, Demo (2006) discute que o indivíduo não 

constrói conhecimento totalmente novo, e sim reelabora saberes a partir do que já foi produzido. 

O autor destaca a necessidade de inclusão da teoria e prática da pesquisa no processo formativo 

no âmbito acadêmico, visando o desenvolvimento emancipatório discente, por meio da qual o 

indivíduo possa intervir conscientemente no meio social. 

Dialogando com o discurso de Demo (2006) abordado anteriormente, Silva e Camillo 

(2007) sustentam a ideia de que o conhecimento nunca é completo e absoluto e que este 

encontra-se em um processo de construção constante e dinâmico, sendo necessário passar pelos 

desafios do processo de ensino aprendizagem para a apreensão de novos saberes. 

Neste contexto, compreende-se que educar pela pesquisa não se configura apenas em 

orientações e transmissão de conhecimentos por meio do ensino, mas também o 

desenvolvimento da competência científica discente, despertando seu interesse diante de um 

determinado problema, organização e construção do seu próprio conhecimento em busca de 

possíveis soluções, por meio de um olhar crítico. 

Demo (2006) aponta ainda a existência de uma estreita relação entre ensino e construção 

de saberes resultantes de uma postura investigativa oriundas do ato de pesquisar, abordando a 

pesquisa como ‘princípio científico” e ‘princípio educativo’, como pode-se observar em sua 

fala “Pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como princípio 

educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória” (DEMO, 2006, p. 16), dessa 

forma “(...) o importante é compreender que sem pesquisa não há ensino. A ausência da 
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pesquisa degrada o ensino a patamares típicos de reprodução imitativa” (DEMO, 2006, p. 50). 

Dado o exposto, pode-se compreender a relevância da aproximação entre pesquisa e 

ensino no processo de aprendizagem, considerando que a relação entre ambos propicia o 

desenvolvimento da criatividade e capacidade de elaboração de ideias acerca de determinado 

conteúdo, contribuindo para o amadurecimento científico e autonomia do estudante. 

Destarte, diante desse panorama, visando acompanhar as transformações ocorridas na 

sociedade contemporânea, torna-se necessário repensar os elementos curriculares, apontando 

para um ensino ancorado nas práticas de pesquisa, como podemos visualizar no discurso de 

Janckevicius e Humerez (2015), o qual aborda a importância das IES não configurarem-se 

apenas como ambiente de transmissão de conhecimentos, mas também no espaço de produção 

do mesmo, possibilitando que as práticas de ensino e pesquisa estejam voltadas ao contexto 

social. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O trabalho de dissertação aqui proposto trata-se de um pesquisa qualitativa, descritiva e 

exploratória, visando analisar o desenvolvimento das atividades de pesquisa como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, aplicadas aos discentes do curso de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, 

de acordo com a concepção de seus docentes que são participantes dos grupos de pesquisa, bem 

como verificar possíveis potencialidades e fragilidades que perpassam as práticas de pesquisa 

como ferramenta de ensino e promotora da aprendizagem, com o intuito de compreender os 

possíveis desafios relacionados às práticas de pesquisa como eixo norteador do processo de 

ensino, enfrentados pelos professores da Faculdade de Enfermagem da UERN. 

Segundo Minayo (2007), a pesquisa de caráter qualitativo “dedica-se ao estudo da 

história, das relações, das crenças, das percepções das opiniões, produtos das interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem (...)” (MINAYO, 2007, p. 57). Dessa forma, optou-

se nessa pesquisa pelo tipo de abordagem qualitativa por considerar que esta é capaz de delinear 

o objeto de estudo em questão, incorporando informações que não podem ser quantificadas, 

visto que a mesma possibilita o pesquisador a construir, subsidiado pela amostra selecionada, 

novas concepções acerca da problemática abordada. Além disso, esta abordagem busca permitir 

que os envolvidos pensem livremente em cada questionamento levantado, estimulando-os a 

refletirem sobre os aspectos dissertados no estudo, com base em suas observações do meio e 

suas experiências.  

 Quanto a pesquisa de natureza descritiva, em consonância com Gil (2002), tem como 

principal escopo levantar opiniões e crenças da população selecionada, subsidiada pela 

utilização de técnicas de coleta de dados padronizadas, tais como observação sistemática e 

questionário, podendo também descrever os principais aspectos de determinado fenômeno ou 

população. Acredita-se que a escolha desse tipo de pesquisa contribuirá para esquadrinhar e 

descrever, na presente dissertação, as principais características de determinada população ou 

acontecimento, visto que esta permite um contato maior com a amostra selecionada. 

 O estudo exploratório, de acordo com Selltiz (1967), tem “como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com determinado problema, visando torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses” (SELLTIZ et al., 1967, p. 63). Neste sentido, por possuir características bastante 

específicas, foi escolhido a pesquisa de caráter exploratório para auxiliar nessa dissertação uma 



44 
 

vez que esse tipo de estudo promove uma maior aproximação entre o pesquisador e o tema 

abordado, proporcionando inúmeras possibilidades deste aprimorar suas ideias, proporcionado 

novos debates ou contestar percepções acerca da temática em questão. 

 

3.1.1 Local da pesquisa 

 

O estudo teve como cenário a Faculdade de Enfermagem (FAEN), pertencente a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) – Campus Mossoró, que oferece 

cursos de Educação Superior e Pós-Graduação, além de cursos de Extensão e um curso de 

Educação à Distância (EAD). 

A FAEN, localizada na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, Nº 386, Centro, oferta 

além do curso de Graduação em Enfermagem, Projetos de Extensão, uma Residência 

Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade e um Programa de Pós-

Graduação em Saúde e Sociedade, além de atividades de Ensino e Extensão. 

A escolha da Universidade supracitada se deu por meio de alguns aspectos, tais como 

pelo fato desta configurar-se em uma instituição de ensino de caráter público (a única da cidade 

de Mossoró a ofertar o curso de Enfermagem), sendo vista como um espaço fundamental para 

a troca de saberes, bem como “mola propulsora” para a construção e reconstrução de novos 

conhecimentos. 

O local de pesquisa se destaca ainda por ser um ambiente que possui suas práticas 

pedagógicas, segundo seus documentos oficiais, pautadas no tripé Pesquisa-Ensino-Extensão, 

desempenhando um papel crucial no desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo do 

aluno, refletindo assim em seu processo de formação de maneira holística. Dessa forma, se 

constitui como o lócus a partir do qual se despertou para a necessidade de reflexão da referida 

temática. 

O curso de Enfermagem foi escolhido em decorrência deste consistir no curso de 

formação da pesquisadora, sendo este ambiente cenário para o surgimento de inquietações 

relacionadas às atividades de pesquisa como ferramenta facilitadora do ensino, suas 

contribuições para o processo de ensino-aprendizagem e formação do graduando, bem como 

seus possíveis entraves e desafios para a realização de uma aprendizagem efetiva e de qualidade. 
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3.1.2 População e amostra 

 

A população foi composta por docentes que sejam membros dos Grupos de Pesquisa 

(GP) da faculdade em questão, constituída por um total de 30 educadores que atuam no 

planejamento e implementação das atividades investigativas visando, através destas, otimizar 

sua metodologia de ensino. Diante desse contexto, a pesquisa contou com uma amostra de 08 

participantes. 

A escolha da população citada anteriormente se deu pelo fato desses profissionais 

dedicarem determinado tempo às práticas de pesquisa relacionadas à promoção do processo de 

ensino-aprendizagem. Destarte, os membros da equipe educacional passam a assumir papel 

fundamental no que tange ao processo de desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos 

discentes. 

Em consonância com informações do site oficial da UERN, vale dar ênfase que até o 

momento de desenvolvimento dessa dissertação, a referida faculdade era composta por 03 

Grupos de Pesquisa certificados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UERN, 

sendo eles: Marcos Teóricos Metodológicos Reorientadores da Educação e do Trabalho em 

Saúde, criado em 2006; Formação, Cuidado e Trabalho em Saúde e em Enfermagem, criado 

em 2010; e Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso, criado em 2017. 

Contudo, vale destacar que ao longo do desenvolvimento dessa dissertação foi 

institucionalizado um novo Grupo de Pesquisa, sendo este: Núcleo de Pesquisa em Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (NUPICS), criado em 2020, o qual consiste em Grupo 

de Pesquisa e Núcleo de Extensão. No entanto trabalhou-se nesse estudo somente com os 03 

GP já existentes, uma vez que até o momento constavam no site da UERN apenas os GP 

supracitados, sendo a posteriori institucionalizado um novo GP, porém a pesquisa e coleta de 

dados já encontrava-se em andamento avançado. 

O estudo teve sua amostra definida de acordo com critérios de inclusão e exclusão. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), uma amostra deve garantir a representação do todo a partir 

dessa parte sem que interfira nos objetivos da pesquisa. Definiu-se como Critérios de Inclusão: 

Pertencer a algum Grupo de Pesquisa que compõe a FAEN-UERN Campus Mossoró; 

Demonstrar interesse em colaborar com a pesquisa estando de acordo em responder os 

questionamentos definidos previamente conforme o consenso estabelecido pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP); Ter experiência laboral de no mínimo um ano na faculdade em questão.  

Quanto aos Critérios de exclusão foram elencados: Membros da equipe docente que 

tenham menos de um ano de atuação na FAEN-UERN Campus Mossoró; Docentes que não 
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pertençam ao corpo docente da referida faculdade, bem como a nenhum Grupo de Pesquisa da 

FAEN/UERN; Professores que estejam ausentes do âmbito institucional em decorrência de 

licença maternidade, atestado médico ou férias durante a coleta de dados; bem como demonstrar 

involuntariedade em participar do estudo recusando-se a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a efetivação da coleta de dados, realizou-se a análise documental das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação de Enfermagem, instituída pela 

Resolução CNE/CES Nº 03/2001, a qual foi reformulada pela Resolução CNS Nº 573, de 31 de 

janeiro de 2018 – nos termos do Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 

1991 – que aprova o Parecer Técnico nº 28/2018 o qual apresenta as recomendações do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Graduação Bacharelado em Enfermagem. Bem como o Projeto Pedagógico do Curso 

de Enfermagem de 2014. 

Vale salientar que o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da FAEN/UERN utilizado foi 

reformulado em 2008, com a finalidade de realizar as adequações curriculares próprias para a 

licenciatura, com vistas a atender as Resoluções do CNE/CP nº 01/2002 e CP nº 02/2002, bem 

como às Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena em cumprimento a Resolução nº 

02/2004-CNE/2004 de acordo com as recomendações do Parecer CNE/CES Nº 15/2005. 

Ficando mantidas no PPC da FAEN/UERN as duas modalidades Bacharelado e Licenciatura 

em Enfermagem. O qual passou por atualizações no ano de 2014 para a Renovação de 

reconhecimento do Curso de Graduação em Enfermagem da FAEN/UERN. 

Foi selecionado ainda como instrumento de coleta de dados para com os sujeitos da 

pesquisa a entrevista semi-estruturada, que foi aplicada aos docentes membros dos GP 

pertencentes a FAEN/UERN e que satisfaziam os critérios de inclusão e exclusão de nossa 

pesquisa. O instrumento em questão possibilita aos participantes proceder às respostas da 

maneira que considere apropriada, permitindo uma melhor análise das informações coletadas. 
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3.2.1 O Estado da arte 

 

Considerando as práticas de pesquisa como um dos pilares do processo de formação 

discente, surgiu o seguinte questionamento: o que se tem discutido acerca da pesquisa na 

graduação de enfermagem no cenário brasileiro? Diante desse contexto, visando direcionar e 

construir um embasamento teórico mais sólido, realizou-se um estado da arte tendo como 

principal objetivo explanar os resultados de um mapeamento realizado em bancos de indexação 

online em busca dos principais aspectos abordados nas produções científicas brasileiras acerca 

das atividades de pesquisa relacionadas à graduação de enfermagem. Buscando compreender: 

o que os estudos têm discutido acerca da pesquisa e ensino na graduação de enfermagem? Quais 

os objetivos dessas produções? Quais são os métodos de pesquisa empregados? E quais 

resultados são apresentados? 

Quanto a construção do estado da arte, tratou-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, na área de Pesquisa e Ensino, do tipo “estado da arte”, pautada nas produções 

nacionais publicadas, no período de 2009 a 2019, tendo como objetivo explanar os resultados 

de um mapeamento, realizado em bancos de indexação online, em busca dos principais aspectos 

abordados nas produções científicas brasileiras acerca das atividades de pesquisa relacionadas 

à graduação de Enfermagem. 

A pesquisa do tipo “estado da arte”, em consonância com Ferreira (2002), apresenta 

natureza descritiva e inventariante, e visa identificar os aspectos e dimensões que vem sendo 

abordadas nos trabalhos científicos – artigos; dissertações de mestrado; teses de doutorado; 

produções em periódicos ou em anais de eventos científicos – em locais e épocas diversas, 

dando ênfase as maneiras e em que condições tem sido produzidas, ou seja, são estudos que 

analisam os conhecimentos produzidos até então e elencam “os enfoques, os temas mais 

pesquisados e as lacunas existentes” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 38).  

Para a efetivação da pesquisa em questão, utilizou-se como procedimentos a pesquisa 

bibliográfica a partir de autores como Demo (2006), Pereira et al. (2009), Rosso et al. (2012), 

Paiva (2001), Breglia (2001), Pinho (2007), Erdmann et al. (2010), os quais enriqueceram a 

fundamentação do estudo e a análise, visando possibilitar a melhor compreensão do objeto de 

pesquisa. Além do levantamento bibliográfico de produções nacionais publicadas, no período 

de 2009 a 2019, em quatro bases de dados de acesso livre – Catálogo de Teses e Dissertações 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Portal de 

Períodicos da CAPES; Scientific Eletronic Library (SciELO), e no Portal Regional da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-BIREME) – por configurarem-se em Bancos de Dados 
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constituídos por uma miríade de produções científicas procedentes de diversas Universidades 

do país e que abrangem várias áreas do conhecimento.  

Para a execução do levantamento bibliográfico, utilizou-se nas bases de dados 

supracitadas a combinação dos seguintes descritores: “iniciação científica”, “pesquisa” e 

“enfermagem”. Estabeleceu-se como critérios de inclusão artigos, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado publicados no período de 2009 a 2019; produções científicas completas e 

estudos escritos em português. Como critérios de exclusão, tem-se: publicações científicas que 

não abordaram a temática proposta ou encontravam-se incompletas, duplicadas ou 

indisponíveis. 

 

3.2.2 Análise documental 

 

Visando subsidiar a contextualização da realidade apreendida, optou-se pela análise 

documental como forma de complementar a coleta de dados em questão, possibilitando a 

realização de um possível diálogo entre os documentos analisados com a realidade vivenciada 

pelos participantes da pesquisa. Nesse sentido, segundo Caulley (1981), a análise documental 

consiste em uma técnica de coleta de dados, cujo principal objetivo é garimpar dados em 

materiais escritos a partir de pressupostos ou hipóteses pré-estabelecidas. 

Os documentos analisados neste estudo, conforme apontado previamente, foram as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Enfermagem, criada pela 

Resolução CNE/CES Nº 3/2001, a qual foi promulgada pelo Conselho Nacional de Educação e 

pela Câmara de Educação Superior, e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 2014 do Curso 

de Enfermagem da UERN, onde a pesquisa foi realizada. 

A escolha dos documentos supracitados justifica-se pelo fato destes serem constituídos 

por preceitos teóricos e metodológicos que norteiam as práticas pedagógicas de ensino e 

atuação docente, visando a formação de indivíduos crítico-reflexivos, com compromisso 

político e providos de domínio teórico-prático aptos a atender as demandas do mercado de 

trabalho e vida social. 

 

3.2.3 Entrevista semi-estruturada 

 

Quanto a entrevista semi-estruturada, Minayo (2007) aponta que esse tipo de 

instrumento de coleta de dados consiste numa conversa a dois, realizada por iniciativa do 

entrevistador, com a finalidade de conhecer a compreensão do indivíduo, bem como 
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informações pertinentes acerca de um determinado objeto de pesquisa, podendo o pesquisador 

realizar outros questionamentos a partir das respostas que estão sendo tecidas. Vale salientar 

que o roteiro norteador da entrevista semi-estruturada foi submetido a validação criteriosa, para 

só então ser aplicado. 

O principal escopo da realização da entrevista semi-estruturada foi estabelecer um 

diálogo com os professores visando conhecer a compreensão destes acerca das atividades de 

pesquisa como ferramenta potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, aplicadas aos 

seus alunos da referida faculdade. 

 

3.3 Momentos de pesquisa 

 

 O estudo dividiu-se em três momentos, sendo o primeiro momento dedicado para a 

realização de uma revisão bibliográfica referente a relevância das atividades investigativas 

relacionadas à promoção do processo de ensino-aprendizagem, bem como a elaboração de um 

Estado da Arte visando, através de um mapeamento, conhecer as produções acadêmicas nos 

últimos anos sobre o tema. Esta etapa teve como finalidade ampliar o referencial teórico da 

pesquisadora em relação à problemática abordada, dando-lhe maior propriedade para tecer 

ideias acerca da temática discutida. 

 O segundo momento foi destinado para o desenvolvimento da análise documental das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem, bem como o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) em questão, com a finalidade de verificar quais são as propostas 

previstas para o Ensino relacionadas as práticas de Pesquisa do curso, bem como as orientações 

específicas que direcionam a graduação analisada. Vale ressaltar que os resultados provenientes 

da análise dos documentos supracitados serviram como uma das bases para a construção da 

fundamentação teórica dessa dissertação. 

Antecedendo o terceiro momento da pesquisa, houve a etapa em que a proposta do 

referido estudo foi encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UERN, a qual foi 

submetida à análise e avaliação em consonância com as normas e Diretrizes do referido 

Conselho, com o intuito de promover a seguridade de se trabalhar com seres humanos, 

proporcionando cuidados especiais para a proteção do participante acerca de qualquer 

possibilidade de prejuízos ou danos. 

Em conformidade com o parecer do CEP, foi dada continuidade a pesquisa, onde seguiu 

o terceiro momento, em que houve, através do envio de e-mails, a contatação com os sujeitos 
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da pesquisa, por meio da qual a pesquisadora apresentou de forma clara a relevância e objetivos 

do estudo, bem como realizou o agendamento das entrevistas com os mesmos.  

Vale salientar que em outrora o referido momento seria dedicado a realização de 

encontros presenciais, pelos quais haveria a coleta de informações subsidiada através do uso de 

entrevista semi-estruturada (APÊNDICE C) composta por questionamentos propositalmente 

flexíveis capazes de se adequar às atribuições e concepções apresentadas pelo respectivo 

público-alvo, e que tais encontros ocorreriam nas dependências da própria faculdade de 

Enfermagem (FAEN), em uma sala reservada, com a finalidade de assegurar a privacidade dos 

participantes envolvidos no estudo, além de promover melhor qualidade dos dados obtidos. 

Contudo, em decorrência da atual conjuntura pandêmica resultante da propagação do Covid-

19, a execução desse momento passou por algumas adequações, sendo então realizado por 

intermédio de entrevistas semi-estruturadas online através da plataforma Google Meet. 

Como forma de registro e para garantir a veracidade dos dados coletados no decorrer da 

entrevista, as informações foram registradas em um diário de campo e as entrevistas foram 

gravadas pela própria Plataforma Google Meet, com a completa ciência e permissão dos 

participantes, e, posteriormente, transcritas e analisadas de forma fiel. As informações gravadas 

serão armazenadas e protegidas por senha de conhecimento restrito dos pesquisadores em 

notebook pessoal por um período de no mínimo cinco anos, além de serem repassadas para um 

CD. No decorrer desse período de tempo, as informações coletadas poderão ser acessadas em 

consonância com a solicitação de qualquer participante do estudo ao longo do período em que 

ficarão disponíveis, cinco anos. 

Os educadores selecionados para participar do estudo foram esclarecidos acerca da 

importância e objetivos da pesquisa e, em seguida, orientados a assinarem por meio de 

assinatura digital o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que garante o direito 

de aderir ou recusar a participação na pesquisa, bem como desistir ao longo do processo de 

coleta de dados. 

Dessa forma, o TCLE garante o sigilo das informações coletadas, e dos procedimentos 

e metas da referida pesquisa. Vale dar ênfase que, para preservar o anonimato dos participantes 

do estudo, os mesmos foram tratados através da atribuição de pseudônimos, sendo estes: 

Professor (a) nº 01, nº 02, nº 03, nº 04, nº 05, nº 06, nº 07 e nº 08. 

Com a finalidade de facilitar a compreensão das etapas de coleta de dados, elaborou-se 

o Fluxograma 1 por meio do qual foi abordado parte da proposta metodológica, como pode-se 

observar a seguir: 
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    Fluxograma 1- Processo Metodológico da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

A partir das informações obtidas por intermédio da coleta de dados, e com a finalidade 

de organizar tais informações, houve a análise destas através do Método de Análise de Conteúdo 

de Bardin, que também foi empregado na organização dos dados do estado da arte.  

 

NATUREZA: PESQUISA DESCRITIVA, EXPLORATÓRIA 

 

ABORDAGEM QUALITATIVA 

1º MOMENTO 3º MOMENTO 

REVISÃO 

BIBLIO-

GRÁFICA 

ENTREVIS-

TA SEMI-

ESTRUTU-

RADA 

PROD. 

NACIONAIS 

2009-2019 

BANCOS DE 

INDEXAÇÃO 

ONLINE 

EQUIPE 

DOCENTE 

FAEN-UERN 

ANÁLISE 

DOCUM. 

2º MOMENTO 

DCN + PPC DE 

ENFERMAG. 

MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO DE BARDIN 

ESTADO 

DA ARTE 

CONTATO/ 

AGENDAM. 

ENTREVIS-

TAS 
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 O Método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2009), consiste em “um 

conjunto de técnicas de elaboração de categorias, (...) que reúnem um grupo de elementos sob 

um título genérico, (...) possibilitando a transformação dos dados brutos em informações 

organizadas, trabalhadas e analisadas” (BARDIN, 2009, p. 42). 

Em consonância com o que é proposto por Bardin (2011), a Análise de Conteúdo é 

composta pelas seguintes etapas: 1) Pré-análise, 2) Exploração do material e 3) Tratamento dos 

dados, representadas a seguir no Fluxograma 2: 

 

Fluxograma 2- Etapas do Método de Análise de Conteúdo de Bardin 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora (2020), adaptado de Bardin (2011) 

 

Nesse sentido, a primeira etapa denominada Pré-análise consiste na organização do 

material resultante da seleção do corpus que subsidiará o estudo em questão (BARDIN, 2009). 

Essa etapa permite o primeiro contato com os documentos a serem analisados, desdobrando-se 

através da leitura “flutuante”, que refletirá na elaboração das hipóteses e objetivos, bem como 

a determinação dos indicadores que nortearão o processo de interpretação do material (Bardin, 

2011). 

A segunda etapa, configura-se na Exploração do material, por meio da qual há a 

realização de uma análise minuciosa do corpus selecionado (Bardin, 2009). Após a primeira 

leitura na íntegra de cada produção científica, elaborou-se um documento no Word elencando 

as informações principais de cada estudo, contendo Título; Ano de publicação; Autores; 

MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO DE BARDIN 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 

PRÉ-ANÁLISE 
EXPLORAÇÃO 

DO MATERIAL 

TRATAMENTO 

DOS DADOS 
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Objetivos; Sujeitos da pesquisa; Recursos metodológicos e Resultados. Na sequência, analisou-

se os objetivos de cada produção, bem como a síntese e interpretação dos resultados, visando 

verificar se as pesquisas conseguiram contemplar os seus objetivos propostos. Dessa forma, a 

partir das informações obtidas através da coleta de dados, estas foram minuciosamente 

analisadas e organizadas em quatro categorias de análise. 

A terceira etapa, determinada pelo Tratamento dos Dados, compreende-se na análise e 

interpretação das categorias engendradas, pautada na análise crítica da pesquisadora bem como 

no discurso dos autores consultados no decorrer da pesquisa, os quais trouxeram, através de 

seus apontamentos, importantes contribuições acerca da temática abordada. 

Dado o exposto, a partir das informações obtidas através da coleta de dados por meio 

da entrevista semi-estruturada, bem como a análise documental das DCN da Graduação de 

Enfermagem e do PPC do curso em questão, estas foram minuciosamente analisadas e 

organizadas em categorias sendo, posteriormente, articuladas aos autores incumbidos pela 

fundamentação da pesquisa, tais como: Demo (2006), Pereira et al. (2009), Rosso et al. (2012), 

Paiva (2001), Breglia (2001), Erdmann et al. (2010), os quais trouxeram, através de seus 

apontamentos, importantes contribuições acerca da temática abordada. Diante desse contexto, 

essa etapa exigiu uma leitura mais profunda e minuciosa, com o escopo de alcançar o 

entendimento dos discursos dos entrevistados. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

 Visando assegurar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, a 

proposta da pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), respeitando 

seus princípios éticos, com a finalidade de promover cuidados especiais para a proteção do 

entrevistado acerca de qualquer possibilidade de prejuízos ou danos. O projeto foi aprovado 

pelo CEP, por meio do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

28799920.9.0000.5294 e Parecer nº 3.931.931. 

 Mediante parecer do CEP, os participantes foram convidados a assinar digitalmente o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo esclarecidos a respeito dos 

objetivos do estudo, lhes garantindo a livre participação, o anonimato e sigilo das informações, 

bem como o direito de desistência em qualquer momento da pesquisa, garantindo-lhes os 

princípios da autonomia e não-maleficência. 

 O estudo em questão é considerado de baixo risco, visto que trabalhou somente com os 

discursos dos entrevistados bem como documentos institucionais, valendo dar ênfase que sua 
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identificação foi conduzida cuidadosamente através da utilização de pseudônimos, visando 

assegurar o sigilo e confidencialidade total dos sujeitos, bem como seu anonimato. As 

informações foram armazenadas em local seguro e a divulgação dos seus resultados poderá ser 

realizada apenas com fins acadêmicos e de maneira a não identificar os participantes. 

 Cabe destacar que os possíveis riscos aos quais os sujeitos envolvidos na pesquisa 

possam ter sido expostos foram de cunho emocional do tipo constrangimentos, desconfortos. 

Assim, como meio de os deixarem confortados, conforme uma abordagem interpessoal, visando 

resguardar sua integridade física e moral, foram utilizados como meios de divulgação apenas 

os pseudônimos. 

 Mediante finalização da pesquisa foi assegurado pelos pesquisadores, de acordo com 

o consentimento dos participantes da pesquisa, a divulgação dos resultados obtidos para as 

instituições e sujeitos envolvidos neste estudo, bem como o encaminhamento dos resultados 

para publicação considerando os devidos créditos de cada autor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 O Estado da arte 

 

Nesse capítulo apresentamos a princípio os resultados e discussões acerca do Estado da 

Arte. Diante das informações supracitadas no capítulo metodológico, e visando alcançar um 

maior aprofundamento acerca do que vem sendo discutido sobre as práticas de pesquisa e ensino 

na graduação de enfermagem, fez-se necessário buscar por produções científicas que 

abordassem a temática em questão.  

 

4.1.1 OLHARES ACERCA DA PESQUISA A NÍVEL DE GRADUAÇÃO: um panorama 

do cenário nacional 

 

Para realização do nosso Estado da Arte, as buscas nas bases de dados ocorreram com 

o auxílio de filtros, sendo selecionadas no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) as dissertações e teses de Mestrado 

e Doutorado, pertencentes à Área Conhecimento: Ensino; Interdisciplinar; Enfermagem, e 

Grande Área Conhecimento: Multidisciplinar; Ciências da saúde, resultando na seleção de 24 

produções científicas. 

Para as buscas no Portal de Periódicos da CAPES, utilizou-se como filtros artigos e 

periódicos, sendo encontrados 127 trabalhos. Selecionou-se no SciELO as produções científicas 

pertencentes a área temática Educação e Enfermagem, resultando em 6 estudos. 

Para as buscas no Portal BVS-BIREME, aplicou-se os filtros Assunto Principal: 

Pesquisa e Ensino; Aprendizagem; Pesquisa em Enfermagem; Atividades científicas e 

tecnológicas; Educação em Enfermagem; Pesquisa; Bolsa de estudos; Educação superior, sendo 

encontrados 18 trabalhos. 

No total, foi possível obter 175 estudos para análise inicial por meio dos quais, a partir 

da leitura dos respectivos resumos, eliminou-se 148 pesquisas, as quais não se referiam ao 

processo de pesquisa na graduação de Enfermagem. Os 27 trabalhos remanescentes foram 

analisados na íntegra, respeitando os critérios de inclusão e exclusão, resultando em 14 estudos 

– sendo 03 dissertações de mestrado (do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES) e 11 

artigos científicos (05 do Portal de Periódicos da CAPES; 03 do SciELO; 03 do Portal BVS-

BIREME), para leitura criteriosa e posterior análise final para compor esse estudo. 
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Com o intuito de indicar os principais aspectos abordados pelas produções selecionadas 

acerca do processo de pesquisa na graduação de Enfermagem, elaborou-se o Quadro 1 

apresentando os referidos estudos (listados em ordem decrescente em relação ao ano de 

publicação), apontando o ano de publicação, autoria, título de pesquisa, objetivos, delineamento 

metodológico e instrumento de coleta de dados. 

 

Quadro 1 – Caracterização do estudo 

ANO AUTORES TÍTULO OBJETIVO DELINEAMENTO INSTRUMENTO 

DE COLETA DE 

DADOS 

2017 MORAES A investigação 

científica na 

formação do 

enfermeiro:  

perspectivas 

docentes. 

Analisar o 

desenvolvimento 

da investigação 

científica na 

formação do 

enfermeiro em um 

currículo 

integrado de 

Enfermagem, na 

perspectiva de 

docentes. 

 

Qualitativo; 

Descritivo; 

Exploratório; 

Análise 

documental; 

Estudo de caso. 

Entrevista 

semiestruturada; 

Roda de conversa. 

 

2016 ALVES A Iniciação 

Científica na 

formação do 

discente de 

enfermagem: 

enfoque na 

medida da 

pressão arterial 

Relatar e refletir 

sobre as 

experiências 

vivenciadas pela 

discente no 

envolvimento 

com projetos de 

iniciação 

científica sobre 

medida da pressão 

arterial no do 

curso de 

graduação em 

enfermagem. 

 

Qualitativo; 

Descritivo. 

Relato de 

experiência. 

2015 SANTOS, 

ANJOS, 

ALMEIDA 

Iniciação 

Científica a 

partir de 

estudantes de 

Enfermagem. 

Identificar a 

percepção de 

estudantes de 

enfermagem sobre 

a iniciação 

científica da 

instituição em que 

estudam. 

 

Quantitativo; 

Qualitativo.  

 

Questionário 

semiestruturado; 
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2014 HELLEBR

ANDT 

Maneiras de 

aprender em 

enfermagem no 

contexto da 

iniciação 

científica. 

Analisar, desde a 

perspectiva dos 

alunos 

participantes na 

Iniciação 

Científica entre os 

anos de 2010 e 

2012, como se 

configuraram as 

suas maneiras de 

aprender no 

âmbito do PIBIC 

que contribuíram 

para o 

desenvolvimento 

da autonomia no 

seu processo de 

aprender em 

enfermagem. 

 

Qualitativo. Entrevista 

semiestruturada; 

Grupo focal. 

2013 SANTOS, 

ANJOS, 

ALMEIDA 

A percepção de 

formandos 

sobre a 

pesquisa em 

enfermagem no 

curso de 

graduação. 

 

Investigar a 

percepção de 

formandos sobre a 

pesquisa em 

enfermagem no 

curso de 

graduação.  

 

Qualitativo. Questionário. 

2013 SAMPAIO, 

CADETE 

A formação do 

enfermeiro na 

visão dos 

acadêmicos de 

enfermagem: 

atividades 

respaldadas na 

problematizaçã

o. 

Conhecer na visão 

dos acadêmicos 

de Enfermagem, 

as atividades que 

viabilizaram a 

aprendizagem 

baseada na 

problematização 

durante sua 

trajetória 

acadêmica. 

 

Qualitativo. Grupo focal. 

2013 SPINDOLA

, BRANCO, 

FONTE, 

DANTAS 

Facilidades e 

dificuldades na 

construção da 

monografia: o 

que pensam os 

graduandos de 

enfermagem? 

Conhecer os 

fatores que 

interferem na 

construção das 

monografias 

descritas pelos 

estudantes da 

graduação em 

enfermagem. 

 

Qualitativo; 

Descritivo. 

Entrevista 

semiestruturada. 
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2012 BACKES, 

PRADO, 

LINO, 

FERRAZ, 

REIBNITZ, 

CANEVER 

Grupos de 

Pesquisa de 

Educação em 

Enfermagem 

do Brasil. 

Caracterizar os 

Grupos de 

Pesquisa em 

Educação em 

Enfermagem do 

Brasil quanto à 

sua organização. 

 

Quantitativa; 

Descritiva; Análise 

documental. 

Coleta online em 

Banco de Dados. 

2010 ERDMAN

N; LEITE; 

NASCIME

NTO; 

LANZONI. 

Vislumbrando 

o significado 

da iniciação 

científica a 

partir do 

graduando de 

Enfermagem. 

 

- Compreender o 

significado da 

experiência de ser 

bolsista de 

iniciação 

científica (IC) 

para graduandos 

de enfermagem de 

uma universidade 

do sul do país; - 

Compreender a 

importância da 

iniciação 

científica para o 

pesquisador. 

 

Qualitativo. Entrevista 

semiestruturada. 

2010 ERDMAN

N; LEITE; 

NASCIME

NTO; 

LANZONI. 

Vislumbrando 

a iniciação 

científica a 

partir das 

orientadoras de 

bolsistas da 

Enfermagem.  

Compreender o 

significado da 

iniciação 

científica para os 

orientadores de 

bolsistas de 

Enfermagem de 

uma universidade 

do Sul do Brasil; 

- Compreender o 

processo e a 

importância da 

iniciação 

científica para o 

pesquisador. 

 

Qualitativo. Entrevista 

semiestruturada. 

2010 PRIMO, 

SILVA; 

CUNHA, 

DAVIES. 

O 

conhecimento 

científico da 

enfermagem - 

uma análise 

avaliativa do 

significado da 

pesquisa. 
 

Realizar análise 

avaliativa sobre a 

triangulação do 

significado da 

pesquisa científica 

para os docentes e 

discentes, e os 

conteúdos 

programáticos das 

disciplinas que 

Quantitativa; 

Qualitativa. 

Entrevista 

semiestruturada. 
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envolvem a 

pesquisa do Curso 

de Graduação em 

Enfermagem da 

UNIRIO. 

 

2010 SOUZA, 

AMORIM, 

LOPES. 

A produção 

cientifica em 

história da 

enfermagem 

nas jornadas de 

iniciação 

científica da 

UNIRIO 

(2002-2009). 

- Identificar a 

produção de 

iniciação 

científica da 

Enfermagem em 

relação às demais 

áreas de 

conhecimento 

apresentadas nas 

Jornadas de 

Iniciação 

Científica da 

Universidade 

Federal do Estado 

do Rio de Janeiro-

UNIRIO; 

- Analisar esta 

produção na 

subárea História 

da Enfermagem 

apresentada nas 

Jornadas de 

Iniciação 

Científica; 

- Discutir as 

repercussões 

destes achados na 

divulgação do 

conhecimento em 

história da 

enfermagem. 

 

Análise 

documental; 

Descritivo; 

Exploratório;  

 

Coleta Online em 

Banco de Dados. 

2009 CAMPOS, 

CASSIANO

, LOPES, 

SILVA, 

FUGERAT

O. 

Relato do 

aprendizado de 

iniciação 

científica em 

um núcleo de 

pesquisas. 

Relatar as fases de 

execução de uma 

pesquisa com a 

participação de 

alunos do Curso 

de Graduação em 

Enfermagem na 

iniciação 

cientifica; 

-  Refletir sobre 

esta vivência 

junto a uma 

Descritivo; 

Exploratório; 

Relato de 

Experiência. 
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equipe de 

pesquisadores. 

 

2009 LINO Produção 

científica dos 

grupos de 

pesquisa em 

educação em 

Enfermagem 

da região sul do 

Brasil. 

Analisar a 

produção 

científica dos 

Grupos de 

Pesquisa em 

Educação em 

Enfermagem da 

Região Sul do 

Brasil, 

configurando as 

tendências e 

perspectivas deste 

setor por meio da 

produção de 

artigos científicos 

publicados nos 

últimos cinco 

anos (2004-2008). 

 

Qualitativo; 

Descritiva; 

Exploratória-

analítica; Análise 

documental;  

 

Coleta Online em 

Base de Dados. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das produções disponíveis nas bases de dados do Catálogo 

de Teses e Dissertações da CAPES; Portal de Periódicos da CAPES; SciELO e Portal BVS-BIREME 

(2020) 

 

Após submissão dos dados coletados à técnica de Análise de Conteúdo, conforme 

apresentado por Bardin (2009) – visando a organização das informações e melhor compreensão 

da pesquisa – construiu-se a partir da bibliografia revisada, subsidiadas no aporte teórico de 

autores como como Demo (2006), Pereira et al. (2009), Paulo Freire (2004), Morin (2007), 

Rosso et al. (2012), Breglia (2001), Erdmann et al. (2010), entre outros, por meio dos quais 

acredita-se que subsidiaram o referencial teórico e discursões do referido estudo. 

Dentre as principais concepções abordadas pelos autores supracitados, temos Demo 

(2006) que destaca a estreita relação entre ensino e pesquisa, bem como o conceito de pesquisa 

como ‘princípio científico’ e “princípio educativo’. Pereira (2009) que aborda a relação entre 

as práticas de pesquisa e ensino. Morin (2007) que discute a transdiciplinaridade dentro do 

ensino. Paulo Freire (2004) que em sua obra “Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 

prática educativa” nos faz refletir acerca da importância de se estimular a autonomia discente, 

o aprendizado por meio de uma abordagem problematizadora, bem como o fato de que não deve 

existir ensino sem pesquisa, bem como pesquisa sem ensino. Breglia (2001), Rosso et al. (2012) 



61 
 

e Erdmann (2010) os quais discutem acerca da relevância da pesquisa e do conhecimento 

científico no processo formativo. 

Em consonância com os achados, evidencia-se que a maioria das produções encontradas 

foram publicadas no ano de 2010 (04 estudos); e as demais distribuem-se nos seguintes anos, 

sendo no ano de 2013 (03 estudos); ano de 2009 (02 estudos); anos de 2012, 2014, 2015, 2016 

e 2017 (01 estudo cada). Observa-se no Gráfico 1 as distribuições das produções científicas 

publicadas com a temática Pesquisa na graduação de Enfermagem anualmente no período de 

2009 a 2019. 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das produções publicadas no período de (2009-2019) 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora (2020) 

 

O exame da metodologia utilizada nas produções acadêmicas demonstra que, dentre os 

13 estudos selecionados, há maior prevalência da abordagem qualitativa (09 estudos), seguindo 

as demais abordagens: Quanti-qualitativo (02 estudos); quantitativo (01 estudo); de caráter 

descritivo-exploratório (04 estudos); Análise documental (04 estudos); Estudo de caso (01 

estudo); Relato de experiência (02). Em relação aos instrumentos de coleta de dados, houve 
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maior prevalência da entrevista semi-estruturada (06 estudos); Questionário (02 estudos); roda 

de conversa (01 estudos); grupo focal (02 estudos). 

A partir do que foi identificado nos achados quanto a temática acerca da pesquisa na 

graduação de Enfermagem, as produções científicas analisadas nesse estudo convergem seu 

foco para quatro temas/categorias principais, dessa forma visando promover uma discussão 

mais estruturada engendrou-se quatro categorias de análise: 1) Significado da pesquisa para os 

alunos e quadro docente; 2) Benefícios da pesquisa para a formação discente; 3) Dificuldades 

e desafios que permeiam as práticas de pesquisa; 4) Caracterização dos Grupos de Pesquisa de 

Educação em Enfermagem e de suas produções científicas, que serão delineadas acerca dos 

principais aspectos tratados em cada categoria de análise junto aos autores responsáveis por 

ancorar a análise e discussão dos dados. 

No que diz respeito às temáticas discutidas pelos pesquisadores, observa-se que 04 

produções tratam do significado atribuído pelos discentes e professores acerca da pesquisa 

relacionada ao período de graduação de enfermagem, sendo elas de PRIMO et al. (2010), 

ERDMANN et al. (2010), SANTOS et al. (2015) e MORAES (2017). 

Em relação aos benefícios resultantes da pesquisa no processo de formação dos 

graduandos, tem-se 04 estudos, sendo eles SAMPAIO e CADETE (2013), ERDMANN et al. 

(2011), HELLEBRANDT (2014) e CAMPOS et al. (2009). 

 Das 14 pesquisas selecionadas, 03 dão ênfase aos principais entraves e desafios que 

perpassam as práticas de pesquisa e no período da graduação, sendo eles SANTOS et al. (2013), 

SPINDOLA et al. (2013) e ALVES (2016). 

No que concerne as pesquisas que tratam da caracterização da produção científica e 

tecnológica em enfermagem bem como dos Grupos de Pesquisa de Educação em Enfermagem 

(GPEE), encontrou-se 03 estudos, tais como LINO (2009), BACKES et al. (2012), SOUZA et 

al. (2010). 

Vale salientar que as referidas categorias de análise não foram elaboradas por meio do 

agrupamento de textos, mas sim através da semelhança e/ou repetição de temáticas, abordagens 

e discursos. Em seguida discutiremos cada uma das categorias, elencando fragmentos 

representativos dos estudos. 

 

4.1.2 Significado das atividades de pesquisa para os alunos e docentes 

 

Concentram-se nesta categoria os estudos que abordam o significado das atividades de 

pesquisa de acordo com a percepção dos alunos e professores da graduação de Enfermagem, 
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contabilizando um total de quatro produções científicas que serão explanadas e discutidas no 

decorrer da categoria. 

Visando uma melhor compreensão do que foi discutido nos respectivos estudos, 

organizou-se no Quadro 2 seus principais resultados, como pode-se visualizar a seguir: 

 

Quadro 2 – Significado das atividades de pesquisa para os alunos e docentes 

AUTORES SIGNIFICADO 

(PRIMO et al., 2010) - A pesquisa como elemento formador da base 

teórico-científica; 

- Pesquisa vista como instrumento para melhoria do 

exercício profissional; 

- Relevância da pesquisa científica pois contribui 

para a troca e construção de novos saberes; 

- Reflete na consolidação da Enfermagem como 

ciência. 

(ERDMANN et al., 2010) - IC como função formativa; 

- Oportunidade de crescimento e autonomia; 

- Etapa fundamental para a otimização do processo 

de aprendizagem. 

(SANTOS et al., 2015) - Prática relevante para seu processo de formação e 

aprimoramento profissional; 

- Considerada uma maneira de contribuir para a 

Ciência e a sociedade. 

MORAES (2017) - Pesquisa como ferramenta de aprendizado; 

- As atividades investigativas refletem no 

desenvolvimento da postura investigativa no 

exercício profissional; 

- A pesquisa como princípio educativo no currículo 

integrado; 

- A pesquisa como princípio científico na formação 

discente; 
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- Elementos curriculares e participação em grupos 

de pesquisa promovem a formação discente em 

pesquisa; 

- Dificuldades no uso da pesquisa como tema 

transversal e sobrecarga docente comprometem a 

formação do estudante em pesquisa. 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 As práticas de pesquisa no ensino superior de Enfermagem foram apontadas em 03 

estudos, como instrumento de aprendizado, uma vez que a pesquisa é vista como elemento 

formador da base teórico-científica para a atuação nessa área de formação, promovendo o 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e da sociedade, de acordo com os estudos de PRIMO 

et al. (2010), ERDMANN et al. (2010) e SANTOS et al. (2015). 

Dessa forma, compreende-se a importância de incluir nos elementos curriculares das 

Instituições de Ensino Superior dos cursos de graduação, o ato de pesquisar, visto que este 

contribui, para a formação qualificada dos futuros profissionais, promovendo o 

desenvolvimento de habilidades ligadas aos pensamentos investigatório e crítico. 

Em seu estudo, Primo et al. (2010) ressaltou o significado da pesquisa científica para 

alunos e professores do curso de graduação de Enfermagem, bem como a análise dos conteúdos 

programáticos de disciplinas que envolvem as práticas de pesquisa do Curso de Graduação em 

Enfermagem de uma universidade federal da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, foram 

utilizadas a metodologia avaliativa de triangulação e aplicação de entrevista semi-estruturada a 

08 alunos e 07 professores do curso supracitado. Resultando na criação de seis eixos, sendo 

eles: 1) Avanço x Escassez de produção científica em Enfermagem; 2) Enfermagem como 

ciência; 3) Pesquisa científica como instrumento para melhoria da prática profissional; 4) 

Pesquisa como elemento formador da base teórico-científica para atuação em Enfermagem; 5) 

Assistência x Produção do conhecimento na academia e 6) Pesquisa distanciada da 

prática/retorno para a sociedade. Os resultados evidenciaram a relevância da pesquisa científica, 

uma vez que esta proporciona a troca e construção de novos saberes, formando indivíduos mais 

crítico-reflexivos e atuantes, contribuindo para a consolidação da Enfermagem como ciência. 

Fazendo um paralelo entre o estudo de Primo (2010) com algumas vivências pessoais 

no decorrer do meu itinerário acadêmico, pude constatar que o modelo de avaliação vigente 

estimula o envolvimento discente com as atividades de pesquisa, uma vez que o próprio curso 

incentiva ou até mesmo exige em algum momento a realização de trabalhos de pesquisa como 
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pré-requisito para a conclusão do curso, promovendo além do amadurecimento intelectual, a 

aproximação do estudante com o contexto social, permitindo através da apropriação de saberes 

que possamos atuar diante da realidade apreendida, resultando assim em um aumento 

significativo na quantidade de produções científicas na área da Enfermagem. 

Foi também ao longo da minha graduação que pude verificar a relevância da apropriação 

dos conhecimentos científicos, que perpassam as atividades de pesquisa, para o fortalecimento 

do exercício profissional em Enfermagem, além do respaldo legal de ter nossa prática 

sustentada em saberes científicos. 

Diante das informações supracitadas, visualiza-se uma percepção semelhante entre os 

alunos e professores a respeito da compreensão das atividades de pesquisa, onde os quais tem 

ciência da necessidade e relevância do contato com as práticas de pesquisa no decorrer do curso, 

visto que estes percebem as potencialidades dessa atividade em seu processo de formação e, 

posterior, atuação profissional. 

De acordo com o discurso de Demo (2015), as práticas de pesquisa são consideradas 

princípio formativo no ambiente educacional, oportunizando o desenvolvimento do 

pensamento crítico e sistemático da realidade, bem como do questionamento reconstrutivo. 

Nesse sentido, pode-se compreender que a pesquisa tem o questionamento reconstrutivo como 

um importante aspecto educativo, capaz de promover o desenvolvimento da autonomia, 

criticidade, visto que o estudante, com auxílio do professor, torna-se construtor/reconstrutor do 

seu próprio saber apoiados pelo incentivo docente na busca de respostas e organização de suas 

ideias, bem como a implementação do conhecimento no contexto o qual encontra-se inserido. 

A produção de Santos et al. (2015) descreve de forma analítica as atividades de iniciação 

científica, como dito anteriormente, um dos principais pilares dos cursos de graduação para 

formação de futuros pesquisadores, a partir da concepção de 81 estudantes do 9º semestre do 

curso de Enfermagem de uma IES privada do interior da Bahia. Utilizou-se como recursos 

metodológicos um questionário semi-estruturado e a análise de conteúdo de Bardin, a qual 

originou as seguintes categorias de análise: 1) Iniciação Científica na graduação de 

Enfermagem e 2) Pesquisa na Enfermagem e suas contribuições. 

Ao lermos o objetivo de Santos et al. (2015), é clara a intenção de identificar a percepção 

do graduando de enfermagem acerca da IC. Dessa forma, constata-se a contemplação do 

mesmo, visto que os resultados apontam que, apesar de não participarem de grupos de 

pesquisas, os estudantes têm ciência da importância da pesquisa para seu processo de formação 

e aprimoramento profissional, bem como as contribuições para a ciência e sociedade. Contudo, 

os autores destacam que diante da importância da inserção da IC na referida graduação existem 
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dificuldades que perpassam pela efetivação dessa modalidade formativa, tais como déficit de 

incentivos por parte da IES e docentes, como também a não identificação de alguns alunos com 

a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. 

Vale salientar que as Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem 

propõem o incentivo as atividades de pesquisa desde a formação acadêmica, visando que os 

discentes possam desenvolver e aplicar pesquisas que possibilitem o aprimoramento de sua 

futura atuação profissional (BRASIL, 2001). 

Dado o exposto, Pinho (2017) advoga que 

 

A pesquisa na graduação pode ser um caminho para a autonomia intelectual do jovem, 

que passa a ter a possibilidade real de exercer sua criatividade e de construir um 

raciocínio crítico. Outro benefício da pesquisa para o aluno é que ela pode permitir a 

articulação entre os vários conhecimentos, ou seja, a pesquisa pode se constituir em 

um dos caminhos para a execução de projetos interdisciplinares, que envolvam, 

também, a superação da dicotomia teoria e prática (PINHO, 2017, p. 662). 

 

Observa-se que a inserção dos estudantes, nos primeiros semestres de graduação, no 

campo da pesquisa possibilita a construção e, consequentemente, ampliação de um leque de 

conhecimentos que subsidiarão o diálogo entre o binômio teoria e prática, promovendo uma 

aproximação prévia entre os estudos científicos com a realidade. 

Em sua produção, Erdmann et al. (2010) discorre acerca da percepção das atividades de 

iniciação científica aos olhos dos graduandos de Enfermagem, cujo principal escopo configura-

se em compreender o significado da experiência de ser bolsista de IC do curso de Enfermagem 

em uma IES do Sul do Brasil. Alunos bolsistas (04) e ex-bolsistas (06) participaram do estudo. 

A pesquisa deu origem as seguintes categorias de análise: 1) Contrastando sentimentos em 

relação à atividade de pesquisa; 2) Reconhecendo o grupo de pesquisa como espaço para 

educação e relacionamento interpessoal; 3) Valorizando o aprendizado e o conhecimento 

adquirido em ser bolsista; 4) Apontando o reflexo da bolsa na sua vida profissional e pessoal e 

5) Relacionando a bolsa IC à continuidade da carreira acadêmica. Os resultados revelam o papel 

formativo da IC e que sua inserção na rotina acadêmica é visualizada como uma etapa 

fundamental para a otimização do processo de aprendizagem, tendo a participação em grupos 

de pesquisa e acompanhamento por orientadores como oportunidade de crescimento, autonomia 

e evolução enquanto pesquisador, além do incentivo de continuidade de sua carreira acadêmica 

e aperfeiçoamento de sua posterior atuação laboral. 

Seguindo essa linha, Garanhani et al. (2013) apud Moraes (2017) ressalta que 

 

A intencionalidade pedagógica com base na formação alicerçada na 
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investigação científica tem como meta capacitar o enfermeiro a refletir 

criticamente sobre a prática da enfermagem, a utilizar a pesquisa para 

direcionar sua atividade profissional, a atuar como agente multiplicador de 

conhecimentos científicos e a realizar pesquisa para o aperfeiçoamento do 

processo de trabalho em saúde (GARANHANI et al. 2013 apud MORAES 

2017, p. 98). 
 

Sobre a realidade apresentada, torna-se evidente a relevância das atividades de pesquisa 

na formação dos alunos, refletindo na vida acadêmica e profissional, exercendo forte influência 

na escolha referente ao ingresso em programas de pós-graduação como Mestrado e Doutorado, 

bem como pela área profissional da docência (MEDEIROS, 2005). 

Nesse sentido, como discutido anteriormente, estimular a inserção discente em 

atividades de pesquisa através do envolvimento em Grupos de Pesquisa contribui para a troca, 

construção e aprofundamento de saberes ancorados em diferentes visões, além de intensificar 

as chances de continuidade na vida acadêmica. 

Moraes (2017) ao realizar sua pesquisa, analisou o desenvolvimento da investigação 

científica no processo de formação do enfermeiro em um currículo integrado de Enfermagem, 

sob a ótica de professores. Para a coleta de dados foi realizada a análise documental dos 

cadernos de planejamento e desenvolvimento dos módulos interdisciplinares do curso, além de 

entrevista individual e grupal com os docentes. A análise dos dados resultou em categorias e 

subcategorias que foram organizadas em três manuscritos, representados por meio de três 

artigos, que serão brevemente explanados a seguir. 

O primeiro manuscrito intitulado de “O planejamento da investigação científica em um 

curso de enfermagem: uma análise documental”, teve como objetivo analisar a inserção do tema 

investigação científica em um curso de graduação em Enfermagem do Sul do Brasil. A análise 

dos dados deu origem as seguintes categorias: 1) A investigação científica como tema 

transversal na graduação e 2) A investigação científica como tema central em módulos do 

currículo integrado. Dessa forma os resultados apontam que a formação em investigação 

científica perpassa por todo o percurso da graduação, sendo descrita nos documentos de 

planejamento e desenvolvimento dos módulos interdisciplinares do curso, e que essa 

metodologia respaldada em práticas investigativas reflete de forma favorável no 

desenvolvimento da postura investigativa no exercício profissional. 

Como apontado anteriormente, Pedro Demo é visto como um dos pioneiros em 

considerar o binômio pesquisa e ensino como práticas atreladas às IES. Esse mesmo autor 

advoga que o professor que ensina deve ser o mesmo que realiza atividades de pesquisa, e é 

necessário que as práticas investigativas estejam inseridas no processo educativo, refletindo 
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assim no amadurecimento de competências intelectuais, contribuindo para o desenvolvimento 

emancipatório do estudante (DEMO, 2011). 

Dado o exposto, pode-se observar a influência da pesquisa no processo educativo tanto 

para a formação discente bem como para a atuação docente, visto que o desenvolvimento do 

hábito de pesquisar do professor contribui para uma melhor consolidação do ensino, 

possibilitando assim a construção de saberes através do repasse do conhecimento apreendido 

por meio da pesquisa. 

Contudo, vale salientar que de acordo com as ideias traçadas por Demo (2015), a 

Educação não está relacionada somente ao processo de ensino tendo a transmissão e reprodução 

de conhecimentos pelos alunos guiados pelo docente, a educação abrange o desenvolvimento 

da autonomia crítica e reflexiva do indivíduo. 

O segundo manuscrito nomeado de “A formação do enfermeiro em pesquisa: 

percepções docentes”, deu origem à três categorias de análise, sendo elas: 1) A pesquisa como 

tema estruturante e princípio científico na formação do estudante; 2) A pesquisa como seiva e 

princípio educativo no currículo integrado e 3) A pesquisa como princípio científico e educativo 

nas atividades extracurriculares. Os resultados constataram que as habilidades científicas são 

desenvolvidas na formação de acadêmicos de enfermagem através da realização de atividades 

pertencentes a matriz curricular bem como por práticas extracurriculares, e que a formação em 

pesquisa pode acontecer ao longo de todo o percurso acadêmico, sendo vista como papel 

formativo e fator relevante no desenvolvimento de habilidades científicas diante da atuação 

profissional. 

Em consonância com as informações supracitadas, pode-se observar que a promoção de 

atividades educacionais que tenham como metodologias de ensino práticas indagativas reflete 

diretamente no processo de discussão e construção de saberes pautados na realidade na qual o 

sujeito encontra-se inserido, contribuindo assim para a melhoria e otimização do processo de 

ensino-aprendizagem discente. 

Um dos pontos regulamentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais consiste na 

realização de atividades de pesquisa na academia, viabilizando o estudante de desenvolver uma 

leitura crítica da realidade, tornando-o coparticipe no processo de construção e reconstrução do 

seu próprio saber. Dessa forma, incentivar o envolvimento do estudante com a pesquisa permite 

o desenvolvimento de sua criticidade e autonomia (DEMO, 2011). 

Discutir tais apontamentos exige a compreensão de que ensino e pesquisa andam de 

mãos dadas, desempenhando papel formativo na vida do graduando de enfermagem, 

considerando o professor como principal mediador do conhecimento, e viabilizador de um 
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cenário adequado para o desenvolvimento das atividades investigativas, auxiliando na 

desmistificação da prática de pesquisar. 

O terceiro manuscrito oriundo das pesquisas do trabalho de Moraes (2017), denominado 

de “Fortalezas e limites na formação do enfermeiro em pesquisa: o papel da graduação”, teve 

seus dados organizados em duas categorias temáticas, sendo elas: 1) Fortalezas no ensino da 

pesquisa na graduação e 2) Elementos que limitam a formação em pesquisa. Os resultados 

revelaram que os elementos curriculares, bem como a participação dos estudantes em projetos 

e grupos de pesquisa contribuem para a solidez da formação dos estudantes em pesquisa. 

Apontam também entraves como a sobrecarga de trabalho dos docentes e dificuldade por parte 

destes na implementação das atividades investigativas como prática articulada ao curso, além 

da falta de consenso entre professor e aluno na escolha do tema a ser abordado. 

Além de se referir as atividades de pesquisa como uma ferramenta de aprendizado, o 

estudo de Moraes (2017) dá ênfase a questão de que o desenvolvimento investigatório é visto 

como estratégia de ensino, destacando a importância do papel do docente na condução das 

atividades de cunho investigativo e que este exerce importante função sendo elo entre o aluno 

e o processo de ensino-aprendizagem das atividades de investigação científica. Promovendo, 

assim, uma formação de profissionais idôneos em empregar a pesquisa em sua atuação laboral 

cotidiana. 

Diante desse panorama, pode-se observar a importância do professor incentivar a 

participação em atividades de pesquisa pelos estudantes de Enfermagem com o objetivo de 

elaborar estudos a partir de diferentes aspectos, permitindo que estes desenvolvam, ao longo do 

seu percurso acadêmico, competências de caráter crítico-reflexivo, que possam dar subsídios 

em sua futura atuação profissional, seja ela na área da docência ou assistencial. 

Dessa forma, apoiando-se novamente no discurso de Demo (2006), compreende-se que 

é necessário que o professor configure-se como uma ferramenta de suporte para o graduando, 

durante o processo de pesquisa e produção de novos saberes. Sendo assim, para promover bons 

resultados na formação do aluno, é necessário que o docente relacione o ensino e a pesquisa, 

rompendo com a ideia de apenas transmissor do conhecimento, inovando, assim suas práticas 

pedagógicas. 

Em virtude do que foi dito anteriormente, observa-se que o professor é visto como peça-

chave no processo de aproximação e continuidade do aluno nas atividades de pesquisa ao longo 

do seu itinerário acadêmico, conduzindo-os assim no planejamento e execução das atividades 

investigativas, e despertar do pensamento científico, viabilizando o preparo destes no ato de 

pesquisar. 
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4.1.3 Benefícios da pesquisa para a formação discente 

 

 Nessa categoria, reuniu-se os estudos que evidenciaram as contribuições das atividades 

de pesquisa para a formação do graduando de Enfermagem, totalizando 04 trabalhos, como 

pode-se observar no Quadro 3, os aspectos elencados em cada estudo. 

 

Quadro 3 – Benefícios da pesquisa na formação discente 

AUTORES CONTRIBUIÇÕES 

(ERDMANN et al., 2011) - Crescimento e aprendizado; 

- Fortalecimento das relações interpessoais; 

- Continuidade da carreira acadêmica. 

(SAMPAIO e CADETE, 

2013) 

- Desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo; 

- Potencializar o processo de ensino-aprendizagem; 

- Superar concepções tradicionais de ensino. 

(CAMPOS et al., 2009) - Contribui para a formação de futuros pós-

graduandos e pesquisadores. 

- Contribui para a sistematização do exercício da 

enfermagem; 

- Retorno social. 

(HELLEBRANDT, 2014) - Base no processo de aprendizagem; 

- Ampliação dos conhecimentos; 

- Melhoria da escrita; 

- Formação da autonomia. 

(ALVES, 2016) - Conquista da autonomia; 

- Fortalecimento profissional; 

- Formação crítica e comprometida. 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 A pesquisa de Erdmann et al. (2011) é fruto de um projeto ampliado de pesquisa 

pertencente ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração e Gerência do Cuidado de 

Enfermagem e Saúde, que teve como principal escopo compreender o significado da iniciação 

científica aos olhos de orientadores de bolsistas de iniciação científica do curso de Enfermagem 

pertencente a uma IES do Sul do Brasil. Caracterizada como um estudo qualitativo, 
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participaram da pesquisa sete professores. Os resultados deram origem a construção da seguinte 

Categoria Central “Vislumbrando nas atividades de Iniciação Científica dos grupos de pesquisa, 

coordenadas pelo orientador pesquisador, as bases da formação de competências em pesquisa 

do ser bolsista Iniciação Científica da Enfermagem”, a qual deu origem à seis categorias: 1) 

Selecionando o candidato à bolsa, 2) Deixando que o outro consiga produzir, 3) Contrapondo 

sentimentos em relação à orientação (com duas subcategorias: Desvendando os desafios para a 

orientação e Indo além do visível), 4) Valorizando o Grupo de Pesquisa, um espaço de relações, 

trocas e trabalho (com a subcategoria Trabalhando coletivamente em pesquisa), 5) Atuando 

como coordenador das atividades e 6) Trabalhando em todos os níveis para promover a ciência 

da Enfermagem. 

 Os resultados da pesquisa de Erdmann et al. (2011) sugerem como principais 

contribuições da IC na formação do aluno o fortalecimento das relações interpessoais 

promovidas por meio da participação em Grupos de Pesquisa, otimização do aprendizado, 

resultando assim na oportunidade de evoluir cientificamente. 

Entretanto, diante dos seus resultados, Erdmann et al. (2011) constata que para 

promover tais habilidades ao discente, é necessário que o professor seja munido de 

competências pedagógicas relacionadas ao domínio do processo de investigação, bem como da 

gerência e políticas relacionadas a pesquisa na área da Enfermagem. 

Em seu estudo, Sampaio e Cadete (2013) visam conhecer as atividades fundamentadas 

na problematização que propiciam o processo de aprendizado de acordo com as concepções de 

graduandos de Enfermagem ao longo de seu itinerário acadêmico. Participaram dessa 

investigação 30 estudantes do último semestre do curso, a qual teve seus dados organizados em 

cinco categorias de análise: 1) Caso clínico ou estudo de caso; 2) Projeto/atividades de extensão; 

3) Processo de Enfermagem; 4) Diagnóstico situacional e 5) Iniciação científica. Os resultados 

evidenciam que toda formação é simultaneamente teórica e prática, dando ênfase na relevância 

das metodologias baseadas na problematização, uma vez que estas contribuem para o 

desenvolvimento do espírito crítico do indivíduo, por meio da superação de metodologias de 

ensino tradicionais promovem a potencialização do processo de ensino-aprendizagem. 

Dado o exposto, Langendorf et al. (2011) versa acerca da necessidade de se inserir 

práticas de pesquisa que fortaleçam a relação teoria e prática, bem como o ensino e realidade 

social, possibilitando que o indivíduo realize uma leitura crítica da realidade e possa 

desenvolver suas habilidades intelectuais de acordo com os desafios vivenciados. 

Em sua pesquisa, Hellebrandt (2014) teve como propósito discutir as maneiras de 

aprender Enfermagem no âmbito da iniciação científica que auxiliaram no desenvolvimento da 
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autonomia em seu processo de aprendizagem. Caracterizada como uma pesquisa qualitativa, 

cuja população foi constituída por nove estudantes bolsistas ou voluntários do PIBIC de uma 

Universidade do Mato Grosso. Os dados foram organizados nas seguintes categorias de análise: 

1) A rede de múltiplas dependências que ensinam a tecer a recursividade e autonomia do aluno 

e 2) A transposição das formas de aprender na Iniciação Científica para o ensino regular de 

graduação na visão do aluno. Os resultados indicam a relevância do envolvimento do aluno em 

grupos de pesquisa, uma vez que estes contribuem como suporte no processo de aprendizagem, 

fortalecimento das relações interpessoais, desenvolvimento de habilidades metodológicas, 

intelectuais e de escrita. O autor do trabalho ainda destaca as condições de aprendizado 

oportunizadas pela participação nas práticas de iniciação científica, tais como momentos ricos 

de leituras e discussões sobre temas e abordagens variadas, o interesse por novos 

conhecimentos, o desenvolvimento de projetos, tais elementos auxiliam na elaboração de novos 

métodos de aprendizado. 

Em consonância com Morin (2005), a construção/reconstrução dos diferentes saberes 

desenvolvidos através das atividades investigativas, encontra-se diretamente relacionada a 

maneira como o professor incentiva a autonomia do discente. Esse mesmo autor traz à tona a 

ideia de Transdisciplinaridade como “esquemas cognitivos que atravessam as disciplinas” 

(MORIN, 2007, p. 51). Em seus resultados Hellebrandt aponta que a transdiciplinaridade 

perpassa pelo âmbito da iniciação científica, ou seja, existe a presença do diálogo, promovido 

pela IC, entre os diferentes saberes. 

 Dentre tantas incumbências, as IES exercem forte influência na formação de indivíduos 

críticos e atuantes e, atreladas a elas estão as práticas de pesquisa que, alicerçadas ao 

embasamento científico, promovem o despertar do aluno para a busca constante de atualização, 

aprofundamento e construção de novos saberes, proporcionando, por fim, o empoderamento do 

sujeito. 

 Nesse sentido, percebe-se a importância de se haver incentivos/investimentos 

relacionados a realização de atividades de pesquisa no decorrer da trajetória acadêmica dos 

graduandos de enfermagem, visto que as práticas investigativas promovem o desenvolvimento 

da autonomia. Tal questão é destacada por Breglia (2001) ao descrever a questão de que a 

pesquisa “torna os alunos mais preparados, mais independentes, enfim, dotados de uma 

formação mais abrangente” (BREGLIA, 2001, p. 60). 

 Em seu estudo, Alves (2016) teve como principal escopo abordar e refletir acerca das 

experiências vivenciadas por uma aluno no envolvimento com projetos de iniciação científica 

sobre medida da pressão arterial no curso de graduação em enfermagem. A pesquisa consiste 
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em um relato de experiência, o qual divide-se em 3 tópicos: Discorrendo sobre o primeiro 

contato com a IC; A vivência do segundo momento; e Refletindo sobre a importância destas 

experiências na minha formação. Os resultados apontam que o envolvimento do aluno com as 

atividades de pesquisa promovem o desenvolvimento de sua autonomia e identidade 

profissional, bem como a formação crítica e responsável do futuro enfermeiro. 

 Reforçando o discurso supracitado, de acordo com Reis (2007) a inserção dos discentes 

nas práticas de pesquisa na graduação possibilita uma maior interação entre o universo 

científico e o exercício profissional, promovendo assim um maior entendimento e autonomia 

frente a realidade vivenciada, dotando-os de habilidades que os viabilize de atender as reais 

necessidades do mercado de trabalho. 

 Deste modo, pode-se compreender as práticas de pesquisa como uma estratégia 

formadora, uma vez que esta permite a potencialização do desenvolvimento de habilidades de 

caráter acadêmico e pessoal do aluno, colaborando para a troca de saberes e, consequentemente, 

ampliação de seu horizonte intelectual. 

 Para contemplar o processo de pesquisa que existe nas ações de iniciação científica, 

Kirsch (2007) aborda que 

 

Para tanto, precisamos entender a iniciação científica como uma experiência 

que surge da busca pelo conhecimento, da inquietação, da curiosidade, do 

desejo de conhecer saberes até então não emergentes e da possibilidade de 

infinitas aprendizagens pelo acadêmico que está em formação. Além disso, a 

atividade de pesquisa exige que o sujeito utilize o método científico a fim de 

validar seus resultados, bem como se posicione criticamente frente aos fatos 

encontrados.  (KIRSCH, 2007, p. 37). 
 

 Destarte, pode-se constatar que o envolvimento do aluno com as práticas de pesquisa na 

academia pode ser visto como degraus ao longo do processo formativo, uma vez que estas 

otimizam de forma clara e objetiva o processo de ensino-aprendizagem e fundamentação das 

futuras práticas profissionais. 

O estudo de Campos et al. (2009) consiste em um relato de experiência, por meio do 

qual as autoras tecem discussões acerca do processo de aprendizado de IC em um núcleo de 

pesquisa, cujo principal objetivo é apresentar as experiências vivenciadas por estudantes da 

graduação de Enfermagem diante de seu processo de aprendizagem de IC com auxílio de um 

grupo de pesquisadores. Os resultados apontam as potencialidades da IC na vida acadêmica dos 

alunos por meio da realização das etapas de execução de uma pesquisa, revelando que este 

processo contribui para a formação de futuros pesquisadores e pós-graduandos, bem como a 

sistematização da assistência de enfermagem. 
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 Tais apontamentos constatam as contribuições para o amadurecimento intelectual por 

meio do desenvolvimento de habilidades metodológicas decorrentes da interação do graduando 

com as práticas de pesquisa, que vai desde a inclusão do discente no projeto, familiarização 

com o tema, elaboração do problema, definição de objetivos, escolha do percurso metodológico, 

coleta e análise das informações e discussões dos resultados. 

 Em consonância com Maldonado e Paiva (1999), as atividades investigativas permitem 

que o estudante se torne coparticipe de seu processo de aprendizagem, desenvolvendo no 

graduando habilidades ligadas a autonomia frente o conhecimento apreendido/construído e os 

desafios do cotidiano, promovendo maior desenvoltura e independência deste. 

Diante das informações supracitadas, pode-se observar a quantidade abundante de 

benefícios das atividades de pesquisa no âmbito acadêmico, tais como desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo; formação da autonomia; potencializador do processo de ensino-

aprendizagem; superação das concepções tradicionais de ensino; retorno social; continuidade 

da carreira acadêmica; melhoria da escrita e fortalecimento das relações interpessoais, 

configurando-se em uma etapa de valor ímpar para o processo de crescimento e aprendizado 

dos alunos ao longo do período de graduação, proporcionando a formação de profissionais 

qualificados, providos de uma visão de mundo ampliada e um olhar crítico da realidade, apto a 

atuar diante das adversidades do contexto social, além de fortalecer a Enfermagem como 

ciência, através da produção de novos conhecimentos. 

 

4.1.4 Dificuldades e desafios que permeiam as práticas de pesquisa 

 

 Encontrou-se uma quantidade considerável de estudos que versam sobre os principais 

entraves e desafios que perpassam pelas práticas de pesquisa vivenciadas pelos alunos, contudo, 

apenas dois trabalhos discorrem com maior profundidade, sendo os de Spindola et al., (2013) e 

Santos et al. (2013).  

 Para melhor compreensão, organizou-se no Quadro 4 os principais resultados abordados 

em cada produção científica, como pode-se constatar abaixo: 

 

Quadro 4 – Dificuldades e desafios que permeiam as práticas de pesquisa 

AUTORES DIFICULDADES 

(SANTOS et al., 2013) - Déficit nas metodologias de ensino; 

- Práticas pedagógicas inadequadas; 
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- Pouco incentivo as práticas de IC e produções 

científicas; 

- Dificuldades para realizar publicações; 

- A IES não fomenta a tríade Ensino-Pesquisa-

Extensão como elemento do processo de ensino-

aprendizado; 

- Ausência de grupos de pesquisa na IES. 

(SPINDOLA et al., 2013) - Carga horária do curso e atividades no internato; 

- Incompatibilidade de horários destinados à 

orientação; 

- Construção do trabalho em grupo. 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

  

Em seu estudo, Santos et al. (2013) aborda a percepção de estudantes acerca da pesquisa 

ao longo da graduação em Enfermagem em uma IES privada. Participaram da investigação 81 

formandos. A avaliação dos dados deu origem a três categorias de análise: 1) Definição do que 

é pesquisa e a importância de sua realização na graduação de Enfermagem, 2) A inclusão da 

pesquisa em Enfermagem como estratégia de ensino-aprendizagem e 3) Contribuições das 

pesquisas produzidas na graduação de Enfermagem para a ciência e sociedade. Os resultados 

indicaram a relevância da inserção do estudante de Enfermagem no campo da pesquisa, tendo 

em vista as suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem bem como para a 

sociedade. Contudo, apesar da importância desse pilar formativo, os autores trazem à tona como 

principais dificuldades, elencadas pelos estudantes, a fragilidade presente nas metodologias de 

ensino e práticas pedagógicas por parte do quadro docente e da própria instituição, que não 

incluem de forma transversal a pesquisa como instrumento de ensino e aprendizagem, bem 

como a insuficiência de estímulos as atividades de IC e desenvolvimento de pesquisas, tendo 

como consequência o número reduzido de publicações científicas. 

Aos olhos de Pereira (2009), em nosso país é reduzido o número de instituições de 

ensino superior que articulam, satisfatoriamente, as práticas de pesquisa ao ensino. Dessa 

forma, vale dar ênfase que mesmo nas instituições que promovem essa articulação a seus 

projetos de pesquisa, observa-se que ela é dificultada pela ausência de financiamento bem como 

o envolvimento dos docentes, transformando assim o espaço universitário em uma 

‘universidade de ensino’. 
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Ancorando-se em Furlan (2009), observa-se que as atividades de pesquisa estimulam o 

estudante a enfrentar o desafio de aprender a aprender, viabilizando sua criatividade e inovação 

no âmbito educacional, sendo incumbência das universidades educar por meio da pesquisa, 

fortalecendo o ensino, e contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal, científico e social. 

O processo de educar pautado na pesquisa exige comprometimento docente bem como 

da instituição de ensino, sendo preciso rever pontualmente e adequar as metodologias 

pedagógicas de acordo com as necessidades contemporâneas do processo de ensino-

aprendizado no âmbito das universidades (ANJOS, 2011). O que diverge dos resultados 

apresentados na pesquisa de Santos et al. (2013), visto que os alunos que participaram do estudo 

relataram o déficit de estímulos à pesquisa na universidade em questão. 

Diante desse panorama, pode-se observar a necessidade de se criar nas IES condições 

que promovam a aproximação entre a pesquisa e o ensino, permitindo que a pesquisa seja 

ferramenta de potencialização do processo de ensino-aprendizagem desde os primeiros anos da 

graduação, munindo os estudantes de subsídios e olhar crítico, além de rever as  metodologias 

de ensino que norteiam as atividades investigativas, com o auxílio de professores que encorajem 

o aluno não apenas a aproximação do contexto social, mas também na construção de novos 

saberes, até então implícitos, e apropriação desse conhecimento em busca de intervenções para 

enfrentar os desafios vivenciados por este. 

No que tange à pesquisa como prática formadora, Arcuri (1992) realiza um 

desvelamento crítico acerca da necessidade de se pesquisar para intervir da maneira mais 

adequada, considerando que tal prática consiste em um “(...) desafio que deve ser enfrentado 

para cuidar com competência (...)” (ARCURI, 1992, p. 130), promovendo assim a criticidade, 

autonomia diante dos fatos sociais e o aprimoramento do exercício da enfermagem, bem como 

da atuação de futuros pesquisadores. 

No quesito desafios, considerando a relevância do engajamento discente com a pesquisa 

e produções científicas, bem como seus benefícios para a sociedade, em seu estudo Santos et 

al. (2013) reforça a importância e necessidade de as universidades priorizarem, através de suas 

propostas metodológicas, as atividades investigativas, reorientando as estratégias do processo 

educativo a favor da pesquisa e ensino. 

Já o trabalho de Spindola et al. (2013) teve como propósito avaliar os fatores que 

interferem na elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de graduandos de 

Enfermagem. Participaram da investigação 22 discentes do último e penúltimo semestre do 

curso de Enfermagem de uma IES estadual. O estudo deu origem as seguintes categorias: 1) 

Fatores que dificultam o processo de construção da monografia e 2) Fatores que facilitam o 
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processo de construção. Os resultados revelaram a existência de fatores que dificultavam o 

processo de construção das monografias por parte dos alunos, tais como: Carga horária do curso 

preenchida simultaneamente por atividades desenvolvidas no internato; incompatibilidade de 

horários destinados às orientações da pesquisa; Construção do trabalho em grupo. Paralelo aos 

entraves supracitados, os autores identificam elementos que facilitam a elaboração da 

monografia, tais como o envolvimento do aluno com a IC ou atividades de Extensão, bem como 

uma relação satisfatória com o orientador. 

As etapas de planejamento e construção do TCC exigem dos alunos maior 

responsabilidade e dedicação. Silva et al. (2011) destaca a importância de compromisso na 

execução de cada etapa desde leituras minuciosas, coleta e análise das informações e produção 

textual, estando associadas as atividades de campo, podendo gerar aumento do nível de estresse 

dos estudantes. 

Alicerçados em diferentes visões, Barbato et al. (2010) e Nóbrega et al. (2010) discutem 

que a realização de trabalho em grupo promove, através das relações interpessoais, a 

socialização e produção de novos saberes, criando condições para a ampliação do conhecimento 

científico, além do desenvolvimento do espírito crítico e consciência da importância de se 

trabalhar em equipe. Tais considerações divergem de um dos achados apontado no estudo de 

Spíndola et al. (2013), que destaca que a realização do TCC em grupo dificulta a elaboração da 

pesquisa. 

Expandindo a capacidade crítica de tais informações, Stedile (2002) destaca o peso da 

pesquisa voltada para a construção e disseminação de novos conhecimentos, taxando-a como 

instrumento necessário para o reconhecimento e consolidação de determinada categoria 

profissional, como por exemplo a área da Enfermagem.  

Vale salientar a existência dos inúmeros desafios a serem superados pelas IES, tais como 

o insuficiente financiamento de programas de bolsa de iniciação científica, o distanciamento 

entre as práticas de pesquisa e ensino, metodologias de ensino defasadas e/ou atrair a atenção 

do aluno para a pesquisa. 

 Dado o exposto, apesar das atividades investigativas contribuírem para a formação 

qualificada dos discentes, observa-se uma frágil valorização dessas, resultando em poucos 

incentivos da prática no decorrer do período acadêmico, formando, muitas vezes, alunos 

inexperientes. Dessa maneira, visando minimizar o impacto dos referidos entraves, torna-se 

essencial um quadro docente dotado de competências pedagógicas voltadas às atividades de 

pesquisa, visando o fortalecimento do elo existente entre pesquisa-ensino-extensão, caráter 

indispensável para qualquer curso de nível superior. 
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4.1.5 Caracterização dos Grupos de Pesquisa de Educação em Enfermagem e de suas 

produções científicas: 

 

Concentram-se nessa categoria os trabalhos que abordaram os principais aspectos 

relacionados aos Grupos de Pesquisa de Educação em Enfermagem (GPEE), bem como suas 

respectivas produções científicas, configurando-se em um total de 03 estudos, sendo os de 

Souza et al. (2010), Backes et al. (2012) e Lino (2009), como pode-se observar no Quadro 5, 

os aspectos abordados em cada trabalho. 

 

Quadro 5 – Caracterização dos GPEE e produções científicas 

AUTORES ASPECTOS 

(SOUZA et al., 2010) - Crescimento na inserção da Enfermagem na IC; 

- Progresso na quantidade de produções científicas 

na área da Enfermagem, bem como acerca da 

temática História da Enfermagem na Escola 

Estadual Alfredo Pinto; 

- A divulgação das produções de IC sobre a História 

da Enfermagem Brasileira ocorre em Congressos e 

publicações em periódicos científicos. 

(BACKES et al., 2012) - O Brasil possui, até 2006, 331 Grupos de Pesquisa 

em Enfermagem (distribuídos em 56 IES Pública, e 

25 IES Privada); 

- Dentre os 331 GPE, 47 são Grupos de Pesquisa de 

Educação em Enfermagem; 

- Os GPE totalizam 412 pesquisadores. 

(LINO, 2009) - Nos últimos 14 anos houve um progresso 

quantitativo de produções científicas produzidas no 

Sul do Brasil; 

- Os GPEE abordaram em seus estudos diferentes 

áreas do conhecimento; 

- A produção científica dos GPEE tem gerado 

trabalhos de qualidade, porém são divulgados 

lentamente. 
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- Ao GPEE promovem a ampliação da capacidade 

crítica dos alunos de Enfermagem.  

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Visando facilitar a compreensão do que será discutido a seguir, faz-se necessário 

explanar a concepção de Grupo de Pesquisa (GP) que, de acordo com o Diretório dos Grupos 

de Pesquisas no Brasil pertencente ao CNPq, configura-se como um agrupamento de pessoas 

organizadas de forma hierárquica, tendo como elementos norteadores o grau de experiência, a 

posição e a liderança no cenário científico e tecnológico, onde há o constante comprometimento 

profissional acerca do desenvolvimento de atividades investigativas, por meio das quais o 

trabalho é organizado através de linhas de pesquisa, ambas podendo usufruir das mesmas 

instalações e instrumentos (BRASIL, 2008). 

 A pesquisa de Souza et al. (2010) teve como principal escopo conhecer a produção de 

IC da Enfermagem em relação aos outros campos de conhecimentos abordados nas Jornadas de 

Iniciação Científica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, além de esquadrinhar 

e debater a repercussão referente a divulgação do conhecimento acerca da produção científica 

referente ao tema História da Enfermagem. A investigação se deu por meio da análise de oito 

anais da referida jornada. Os dados foram organizados por meio dos seguintes pontos de 

discussão: 1) Distribuição dos trabalhos nas Jornadas de Iniciação Científica; 2) Produção de 

Iniciação Científica em História da Enfermagem (2002-2009) e 3) A divulgação da Produção 

da Iniciação Científica em História da Enfermagem. Os resultados sinalizaram que a área da 

Enfermagem encontra-se inserida na IC de forma relevante em relação aos outros campos do 

conhecimento, sendo identificado um aumento de produções científicas e melhoria na qualidade 

das publicações de Enfermagem, como também da subárea História da Enfermagem. 

 A inserção do aluno em atividades de pesquisa-ensino-extensão, bem como a 

disseminação e socialização dos resultados dos estudos científicos promovem o fortalecimento 

da formação acadêmica, além do próprio desenvolvimento da área de pesquisa. Esse contexto 

corrobora com as ideias de Paulo Freire (2004) tratadas em sua obra “Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa”, acerca de que tais condutas apresentam o esforço na 

articulação institucional de produção, visto que não deve existir ensino sem pesquisa, bem como 

pesquisa sem ensino. 

Um dos fatores que despertam o interesse dos estudantes de graduação pelo ato de 

pesquisar é seu envolvimento em grupos de pesquisa (GP), uma vez que este configura-se como 

cenário de motivação, troca de experiências e aperfeiçoamento do aluno como produtor do 
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conhecimento e futuro pesquisador.  A inserção de estudantes em grupos de pesquisa possibilita 

o aumento da compreensão da realidade bem como das etapas da metodologia científica. 

Entretanto, apesar da relevância da inserção dos estudantes em grupos de pesquisa, de acordo 

com Krahl et al. (2009) seu envolvimento ainda é um pouco tímido em virtude do processo 

estrutural e metodológico de algumas universidades. 

Na concepção de Ferreira (2011) e Spindola et al. (2013), a Enfermagem busca o 

fortalecimento de sua prática no campo científico como ciência do cuidado respaldada através 

da produção de saberes ancorados em técnicas metodológicas precisas e sistemáticas. Ao longo 

do seu percurso acadêmico, os graduandos são encorajados a participar das atividades de 

pesquisa, por meio da inserção em grupos de pesquisas e elaboração de trabalhos de conclusão 

de curso. 

De acordo com Malvárez (2005) e Silva (2009), o binômio Ciência e Tecnologia no 

campo da Enfermagem no cenário latino-americano vem ganhando força com o auxílio de 

entidades estatais, cujo principal escopo é estimular a área de construção e divulgação de novos 

saberes, resultando no destaque e reconhecimento da liderança brasileira na América Latina. 

Dessa forma, podemos observar que o desenvolvimento nos campos da Ciência e 

Tecnologia influenciaram em mudanças nos elementos curriculares do curso de graduação de 

Enfermagem, dando origem a criação de variados Grupos de Pesquisa, os quais foram 

responsáveis pelo aumento de produções científicas envolvendo Ciência, Tecnologia e 

Educação em Enfermagem. 

Desenvolver o ato de pesquisar na área da Enfermagem é considerado como uma 

possibilidade de criação de soluções e maneiras de intervenções no contexto social, nos 

processos de formação e educação, bem como no exercício profissional realizado nos serviços 

de saúde (EGRY e FONSECA, 2006). 

Dando continuidade à nossa avaliação dos trabalhos, acerca da caracterização dos 

Grupos de Pesquisa de Educação em Enfermagem (GPEE), as pesquisas de Backes et al. (2012) 

e Lino (2009) destacam os principais aspectos desses grupos, tais como quantidade, perfil e 

titulação de seus pesquisadores, bem como caracterização da produção científica e tecnológica 

em educação em enfermagem na região Sul do país. 

O estudo de Backes et al. (2012) foi fruto de uma pesquisa documental que teve como 

finalidade conhecer e caracterizar os Grupos de Pesquisa em Educação em Enfermagem 

(GPEE) brasileiros acerca de sua estrutura e organização. Os resultados apontaram que o Brasil 

possui, até o ano de 2006, 331 Grupos de Pesquisa em Enfermagem (GPE) distribuídos em 56 

IES públicas e 25 IES privadas. Sendo compostos por 412 pesquisadores, onde 91% destes 
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possuem titulação de Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. Dos 307 alunos, 92% são 

acadêmicos de Enfermagem, dos quais 9% possuem bolsas de IC. Há 112 técnicos, onde 75% 

são de enfermagem e 46% possuem mestrado ou doutorado. Desse total de GPE, 47 são Grupos 

de Pesquisa de Educação em Enfermagem (GPEE), distribuídos em 23 IES públicas, e 10 em 

IES privadas. 

Em consonância com Backes et al. (2012), as produções científicas oriundas dos GPEE, 

abrem caminhos para a criação de Políticas Educativas bem como de novas tendências 

metodológicas. Considera-se que os processos educativos em Enfermagem configuram-se 

como uma possibilidade de consolidar as práticas de ensino, e suas contribuições para o 

desenvolvimento dos setores científicos e tecnológicos. 

 Em seu estudo, Lino (2009) discorre acerca das produções científicas dos GPEE no Sul 

do Brasil, visando analisar as pesquisas produzidas pelos GPEE por meio da investigação dos 

estudos científicos publicados entre os anos de 2004 e 2008. A coleta dos dados se deu por meio 

de análise documental de 330 artigos publicados pelos GPEE da região Sul do país. A 

organização dos resultados se deu por meio da produção de três manuscritos, que serão 

brevemente descritos a seguir. 

 O primeiro manuscrito, nomeado de “Caracterização da produção científica e 

tecnológica em educação em Enfermagem do Sul do Brasil”, objetivou caracterizar os estudos 

publicados pelos GPEE do Sul do Brasil. Sendo caracterizada como uma pesquisa documental, 

com uma abordagem quantitativa, exploratório-descritiva retrospectiva. Os resultados 

desvelam um crescimento significativo no que tange ao quantitativo de produções científicas 

nos últimos 14 anos, uma vez que foi observado que os 18 GPEE da região Sul, publicaram 453 

pesquisas em anais, 371 capítulos em livros, 206 livros, 1437 artigos científicos e 08 produtos 

tecnológicos.  

 O segundo manuscrito, intitulado de “Análise da produção científica dos Grupos de 

Pesquisa em educação em Enfermagem da Região Sul do Brasil”, visou investigar o que vem 

sendo discutido pelos referidos GPPE. Estudo realizado em base documental, de abordagem 

qualitativa, descritiva, exploratório-analítica. As pesquisas foram organizadas em cinco 

Tendências de acordo com os temas abordados, sendo elas: 1) Cuidado em Enfermagem e 

Saúde, 2) Educação em Enfermagem e Saúde, 3) Processo de Trabalho em Saúde, 4) Estudos 

Epidemiológicos, 5) Atenção à Saúde Mental, e Temas Isolados o qual abrangeu temas variados 

acerca de Enfermagem e Saúde. Os resultados apontam que as produções científicas dos GPEE 

do Sul do Brasil não possuem um foco específico, sendo abordadas pelos pesquisadores 

diferentes áreas do conhecimento, sendo desvelado que nos últimos cinco anos, houve maior 
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prevalência de estudos de abordagem Qualitativa, com bases no Positivismo, com ênfase na 

linha de pesquisa referentes à Educação, Enfermagem e Saúde, com enfoque por parte dos 

pesquisadores na produtividade, destacando que os enfermeiros tem preferência na realização 

de trabalho individual, afastando-se do enfoque relacionado a temática educação em 

saúde/Enfermagem. 

 Já o terceiro manuscrito, denominado “Posturas pedagógicas na educação em 

Enfermagem e saúde da Região Sul do Brasil”, teve como principal objetivo analisar o que vem 

sendo produzido pelos GPEE na área de Educação em Enfermagem no Sul do país, definindo 

os aspectos pedagógicos dessa área através das produções científicas publicadas no período de 

2004 a 2008. O estudo foi realizado em base documental, sendo caracterizado por uma 

abordagem qualitativa, descritiva, exploratório-analítica. Os dados foram organizados nas 

seguintes categorias: 1) Concepção Pedagógica Libertadora/Criativa, 2) Concepção Pedagógica 

Progressista e 3) Concepção Pedagógica Convencional. Os resultados apresentaram que, de 

acordo com a análise das pesquisas científicas em Educação e Enfermagem da Região Sul do 

Brasil, o trabalho realizados pelos GPEE é norteado por teorias críticas da educação, bem como 

sua tendência temática norteia-se por meio do currículo/formação e de educação popular, e que 

esses GPEE, por meio da interação pautada no diálogo, permitem a expansão da capacidade 

crítica dos graduandos de enfermagem. Destaca-se que a produção dos GPEE tem gerado 

trabalhos de qualidade acerca da educação em Enfermagem e saúde, porém vem sendo 

divulgadas de maneira lenta. 

Alicerçando-se em diferentes olhares, observa-se que outro fator importante além do 

aumento da quantidade das produções científicas, consiste na capacidade de visibilidade e 

apropriação dos seus resultados visando o embasamento e aprimoramento do exercício 

profissional e atuação frente a realidade.  

 Erdmann et al. (2005) relata que o reconhecimento das pesquisas científicas na área da 

Enfermagem está relacionado a pesquisadores capacitados, uma ampla política nacional de 

estímulo ao ato de pesquisar, bem como a soma de esforços regionais e estabelecimento de 

metas. O mesmo autor dá ênfase que a consolidação da Enfermagem não depende apenas da 

produção de novos saberes, mas também que os produtos fruto dos estudos dos pesquisadores 

sejam consumidos e incorporados junto as práticas profissionais, e contribuindo para melhorias 

do contexto social. 

 A partir dos dados mencionados anteriormente, pode-se verificar a importância da 

existência dos GPEE, bem como o retorno dado por estes a sociedade, uma vez que observa-se 
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um avanço significativo na quantidade de produções científicas, destinadas ao aperfeiçoamento 

das práticas acadêmicas e profissionais. 

 Finalizando essa análise prévia, vale dar ênfase a relevância deste momento para o 

desenvolvimento das próximas etapas da presente pesquisa, uma vez que realizou-se um raio X 

acerca dos aspectos que perpassam a referida temática com o auxílio da revisão bibliográfica, 

o estado da arte e a análise documental. 

 

4.2 ANÁLISE DO DISCURSO DOS DOCENTES ACERCA DAS PRÁTICAS DE 

PESQUISA NO ENSINO DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

Para a realização do presente estudo, foram entrevistados 08 professores do curso de 

Graduação supracitado, ambos pertencentes a algum Grupo de Pesquisa que compõem a 

FAEN/UERN Campus Mossoró, bem como possuir experiência laboral de no mínimo um ano 

na faculdade em questão e apresentarem disponibilidade na realização da pesquisa. 

Vale salientar que, durante o período de coleta de dados, foram realizadas inúmeras 

tentativas de contato com todos os docentes (contabilizando 19 professores) para realização de 

convite para participar do presente estudo acadêmico, bem como o agendamento das entrevistas 

semi-estruturadas. Entretanto, em decorrência da atual conjuntura pandêmica e das limitações 

impostas pelo ensino remoto, tivemos dificuldade para entrar em contato com alguns docentes, 

sendo reenviados em média três e-mails contendo a Carta Convite. E diante de alguns casos, 

houve a busca de adaptações que possibilitassem a participação mais viável para cada docente, 

sugerindo que estes poderiam enviar as respostas das entrevistas via e-mail, bem como envio 

de áudios pelo Whatsapp. 

Tendo em vista as inúmeras tentativas de contato com os docentes para realização do 

convite e agendamento das entrevistas, considerando a existência de uma amostra de 19 

professores elegíveis a participar da pesquisa visto que estes apresentaram relação direta com 

meu objeto de estudo. Dessa população, 07 professores não retornaram meu contato, 04 

aceitaram participar, mas não responderam os e-mails de agendamento e 08 concordaram 

realizar a entrevista. Destarte, definiu-se a partir dos critérios de inclusão e exclusão a amostra 

do referido estudo, totalizando 08 participantes. 

 O processo de análise dos dados configura-se em uma das etapas de maior relevância 

da pesquisa, uma vez que é através deste que serão obtidas respostas às investigações, tendo 

como consequência a ampliação do conhecimento do problema levantado. 
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 Vale salientar que a construção da análise dos dados foi subsidiada por meio da 

articulação e do diálogo entre os discursos dos professores entrevistados e as ideias de autores 

como Demo (2006), Pereira et al. (2009), Morin (2007), Rosso et al. (2012), Paiva (2001), 

Breglia (2001), Erdmann et al. (2010), Silva e Mendoza (2020), Moita e Andrade (2005), 

Pimenta (2002), Severino (2017), entre outros.  

Em virtude do que foi dito anteriormente, a pesquisa visou analisar e discutir o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa como ferramenta potencializadora do processo de 

ensino-aprendizagem, aplicadas aos discentes do curso de Enfermagem da UERN, de acordo 

com a concepção docentes. 

Diante desse contexto, buscando a organização dos dados coletados a partir das falas 

dos docentes participantes e melhor compreensão do estudo, houve a elaboração de 04 

categorias de análise, as quais observou-se que contemplam os objetivos traçados no estudo em 

questão, sendo estas: 1ª Categoria: Desenvolvimento das atividades de pesquisa no curso de 

Enfermagem da FAEN/UERN: visão docente; 2ª Categoria: Contribuições das atividades de 

pesquisa: do ensino ao processo formativo; 3ª Categoria: Entre Documentos e vivências: a 

realidade além dos documentos institucionais e 4ª Categoria: Possíveis entraves e desafios que 

perpassam as práticas de pesquisa e o processo de ensino-aprendizagem, as quais serão 

explanadas a seguir. 

 

4.2.1 1ª CATEGORIA: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA NO 

CURSO DE ENFERMAGEM: visão docente 

 

A importância e necessidade de se manter a indissociabilidade do tripé Pesquisa-Ensino-

Extensão ao longo do itinerário acadêmico é uma pauta que vem sendo debatida há alguns anos, 

visto que a manutenção deste elo configura-se em um pilar fundamental para o fortalecimento 

e otimização do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, afunilando as informações 

supracitadas, daremos ênfase as atividades de pesquisa relacionadas ao ensino ao longo do curso 

de Enfermagem que consiste no foco do referido estudo. 

Dessa forma, para se executar o que deve ser realizado visando promover um espaço de 

formação integral e ensino de qualidade através das práticas de pesquisa, torna-se necessário se 

ter uma visão prévia de como se dá o desenvolvimento das atividades aplicadas aos acadêmicos 

de Enfermagem. Dado o exposto, inicialmente procurou-se investigar como se dá a efetivação 

das práticas de pesquisa no referido curso de acordo com a visão docente. 

Quando questionados, de acordo com suas concepções, como se dá a efetivação das 

práticas de pesquisa no Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade em questão, 
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observou-se após a análise dos discursos dos entrevistados uma ampla compreensão acerca do 

desenvolvimento das atividades de pesquisa. 

Nesse sentido, visando facilitar a entendimento e organização dos dados coletados, 

criou-se duas subcategorias de análise, sendo estas: 4.2.1.1 Momento em que ocorrem as 

práticas de pesquisa; 4.2.1.2 Caracterização das práticas de pesquisa, que serão explanadas a 

seguir: 

 

4.2.1.1 Momento em que ocorrem as práticas de pesquisa: 

Considerando a Pesquisa um dos pilares do processo de formação discente, sendo vista 

como um dos elementos formadores da base teórico-científica, observamos a importância do 

envolvimento dos alunos com práticas de pesquisa ao longo da graduação, visando a construção 

de novos saberes, bem como o fortalecimento da relação teoria e prática.  

Ao serem questionados acerca da efetivação das práticas de pesquisa no curso de 

Graduação de Enfermagem da FAEN/UERN, uma parte significativa dos participantes apontam 

que o desenvolvimento das atividades de pesquisa ocorre de forma organizada e definidas desde 

o início da graduação por meio dos Componentes Curriculares e disciplinas específicas, como 

foi afirmado nas falas dos Professores nº 01, nº 05 e nº 07: 

 

Uma visão geral do nosso PPC, ele me permite dizer que as práticas de Pesquisa elas 

estão muito bem dimensionadas, desde o início da Graduação o aluno tem acesso a um 

conjunto de disciplinas que tratam desde Concepções Básicas Sobre o Ato de Estudar, 

disciplinas que apresentam ao aluno correntes de pensamentos, referenciais teóricos 

que sustentam grande parte das pesquisas no campo da Saúde, assim como disciplinas 

que instrumentalizam a construção do Projeto de Pesquisa. Professor nº 01 

 

A gente começa a discutir no 1º período com Concepções sobre o Ato de Estudar. 

Professora nº 05  

 

Nós temos componentes que trabalham a Pesquisa desde o 1º período. Então tem 

Concepções sobre o Ato de Estudar, durante o curso tem Investigação em Enfermagem, 

que é o Processo Investigar em Enfermagem, tem Pesquisa e Enfermagem, que é mais 

ou menos no 6º período, e ao final do curso tem Trabalhos Orientados que é pra 

conclusão de monografia. Professora nº 07  

 

Corroborando com os apontamentos dos Professores nº 01, nº 05 e nº 07 acerca da 

necessidade de se vincular de fato a Pesquisa ao Ensino desde os primeiros períodos da 

graduação, destacamos a visão de Pinho (2017) que infere que o Processo Pesquisar na 

academia promove a articulação de vários saberes, podendo ser considerado um caminho para 
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o envolvimento do aluno com projetos interdisciplinares, permitindo a superação da dicotomia 

teoria e prática presente em alguns momentos da graduação. 

Destarte, Quevedo e Gimenez (2019) destacam a importância de se incentivar os alunos 

da graduação de Enfermagem participar, desenvolver pesquisas acerca de diferentes temáticas, 

apropriando-se dos conhecimentos produzidos com a finalidade de embasar suas condutas de 

graduandos e futuros profissionais da saúde. 

Nesse sentido, compreende-se que o contato prévio do estudante com as práticas de 

pesquisa associadas ao ensino nos primeiros semestres da Graduação de Enfermagem 

proporciona vivências que promovem a autonomia, bem como um maior embasamento para as 

atividades práticas, desenvolvimento de uma conduta mais investigativa atuante diante dos 

conteúdos conduzidos pelo professor, além do estímulo a uma possível vocação científica e 

consequentemente melhoria de seu desempenho acadêmico. 

 No entanto, vale salientar que apesar da Matriz Curricular ser constituída por alguns 

Componentes Curriculares específicos para o estímulo e efetivação do processo pesquisar ao 

longo do ensino, dois professores enfatizaram que a efetivação de tal processo se dá somente a 

partir do meio da Graduação, como pode-se verificar no discurso do Professor nº 02 e nº 06 a 

seguir: 

 

O PPC fala que deve haver essa articulação do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, 

então não necessariamente essa Pesquisa tem que aparecer só no meio do curso de 

Enfermagem, ao meu ver, na minha opinião é algo que já pode acontecer desde lá do 

começo do curso de Enfermagem, da Graduação. Então essas práticas tendo em vista 

essa forma como a Matriz Curricular antiga se configura, elas acontecem de forma 

muito irregular e já acontecem muito a partir do meio do curso. Professora nº 02 

 

Olha no nosso Currículo nós temos a partir se eu não me engano do 6º período nós 

temos as disciplinas que tratam de Pesquisa, então já temos as disciplinas quando a 

gente inicia com o projeto, e após isso a gente caminha até o final do semestre com 

concluindo com o TCC que é o Trabalho de Conclusão de Curso. Professor nº 06 

 

 Tendo em vista as práticas de pesquisa atreladas ao ensino como meio de promoção para 

o embasamento científico ao longo do processo formativo, corroborando com os Professores nº 

02 e nº 06, destacamos a visão de Giacchero e Miasso (2006) que inferem que o ato de pesquisar 

deve estar inserido desde o início do curso de graduação, sendo de extrema importância a 

realização do estímulo a cultura do consumo e elaboração de pesquisas, considerando que tal 

processo possibilitará a ampliação e a qualidade dos conhecimentos produzidos na referida área. 

  Destarte, a partir da análise das ideias tecidas pelos Professores nº 02 e nº 06, e estando 

de acordo com a fala dos autores apontados, observamos a necessidade de o aluno apropriar-se 
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do ato de pesquisar articulado ao ensino desde o seu ingresso na Graduação, uma vez que tal 

processo viabiliza o desenvolvimento de noções teórico-metodológicas, bem como o 

desenvolvimento de habilidades científicas tornando-o mais ativo em seu processo formativo. 

Considerando as diversas alternativas que possibilitam a realização das práticas de 

pesquisa na FAEN, uma entrevistada afirma ainda que a referida efetivação ocorre de maneira 

pontual, irregular e pouco articulada com o Ensino e a Extensão, como observamos no discurso 

da Professora nº 02: 

 

O que eu percebo nessas práticas de pesquisa no Curso de Graduação de Enfermagem 

é essa ocorrência de forma pontual, não é algo contínuo não é algo que a gente 

consegue perceber que os alunos eles começam e caminham durante todo o curso (...) 

Então acontece de forma pontual muito pra o cumprimento ainda de algo que está lá 

na nossa Matriz Curricular, então acontece de uma forma irregular, não acontece de 

uma forma muito associada com o ensino (...) e a gente acaba fazendo desenvolvendo 

dessa forma no Departamento de forma muito paralela, ela não é articulada, ela não é 

intrínseca ao Ensino e a Extensão. Professora nº 02  

 

 Diante das falas da Professora nº 02, constata-se também, na visão da entrevistada, a 

existência de certas lacunas acerca da efetivação das práticas de pesquisa, uma vez que esta não 

acontece de forma transversal e contínua ao longo da Graduação, apesar de serem previstas no 

PPC do curso, apresentando a ausência de um diálogo constante com o Ensino e a Extensão, 

dada a relevância dessa associação para a formação discente. A respondente segue apontando 

que: 

 

A gente deveria ter essa compreensão e conseguir vislumbrar que ela tá acontecendo, 

que a proposta de ensino que a sala de aula acontece agregado a dados que vem da 

Pesquisa, a dados que vem da Extensão, e isso não acontece, então eu acho que as 

práticas de pesquisa elas acontecem de forma irregular, de forma pontual e de forma 

paralela, ela não consegue estar trans digamos assim, ela não consegue atravessar, ela 

não consegue estar durante o Ensino e durante a Extensão, que também por sua vez 

igualmente como a Pesquisa ela também acontece de forma paralela, ela igualmente 

como a pesquisa ela acontece, mas o foco ainda é muito eu acredito no Ensino 

propriamente dito. Professora 02 

 

 Diante do relato apresentado pela Professora nº 02, certifica-se que a realidade 

acadêmica se contrapõe ao que vem sendo pregado pelo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da 

Faculdade em questão, visto que apesar do estabelecimento de mecanismos legais e documentos 

institucionais direcionados as atividades de ensino na Graduação de Enfermagem, uma parcela 

significativa dos professores continuam ancorando sua atuação em metodologias de ensino 

tradicionais e descontextualizadas, articulando de forma superficial as atividades de Ensino, 
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Pesquisa e Extensão, dificultando o desenvolvimento de habilidades dispostas nas DCN de 

Enfermagem e o próprio PPC. 

Dado o exposto, considerando alguns princípios contidos na Constituição Federal de 

1988, bem como nas DCN, o PPC da FAEN/UERN (2014) destaca a importância de se manter 

a indissociabilidade do tripé Ensino-Pesquisa-Extensão no referido curso, visto que a 

associação desses três elementos configuram-se como instrumento potencializador do processo 

formativo, uma vez que “O ensino acontece articulado à pesquisa e extensão como espaço de 

produção de novos conhecimentos na medida em que se vivencia o contexto de atuação, mais 

se aprende e se transforma” (PPC FAEN/UERN, 2014, p. 69). 

4.2.1.2 Caracterização das práticas de pesquisa 

 

Diante do questionamento supracitado, alguns professores deram ênfase em como 

acontece e caracteriza-se o desenvolvimento do processo pesquisar ao longo da Graduação, 

dando origem a segunda Subcategoria de análise.  

Dessa forma, em consonância com a visão dos participantes, as atividades de pesquisa 

configuram-se de diversas formas, sendo uma delas por meio dos Componentes Curriculares, 

onde o processo Pesquisar concretiza-se de maneira organizada, sendo guiado por professores 

qualificados que estimulam a efetivação da pesquisa sob uma óptica teórico-prática. Alguns 

desses elementos podem ser observados nas falas a seguir: 

 

As práticas numa perspectiva estão muito bem desenhadas no Projeto Pedagógico elas 

estão muito bem eu diria organizadas no ponto de vista de disciplinas, a execução conta 

com professores muito bem capacitados pra é abordar essas temáticas, nós temos a 

grande maioria dos docentes do curso já tem pós graduação stricto sensu e isso de 

certo forma fortalece o viés da pesquisa na graduação. Professor nº 01 

 

O aluno ele vai sendo trabalhado com a pesquisa de uma forma teórica e prática 

também em algumas situações, mas essas pesquisas que são estimuladas por alguns 

Componentes, por exemplo dentro de Antropologia, de Sociologia né tem até um dia 

que os alunos fazem um trabalho com ervas ai os alunos vão pro mercado desde o 1º 

período fazer aquele levantamento. Professor nº 05 

 

 Tecendo um diálogo entre as ideias apresentadas pelos Professores nº 01 e nº 05, Moraes 

(2017) aponta para a necessidade de se estabelecer a aproximação entre teoria e prática ao longo 

das atividades de Pesquisa e Ensino no processo formativo, visto que “(...) a teoria e a prática 

não podem ser executadas separadamente, mas sim devem ser realizadas em associação, a fim 

de alcançar o pleito da pesquisa como fonte de uma ação transformadora do cuidado em saúde.” 

(MORAES, 2017, p. 124).” 
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Diante desse contexto, outro docente destacou que as práticas de pesquisa desdobram-

se de forma transversal, perpassando os diversos Componentes Curriculares ao longo do 

itinerário acadêmico, como pode-se visualizar a seguir: 

 

Através dos Componentes Curriculares a Pesquisa ela é trabalhada de forma 

transversal nas aulas, então à medida que eu estou trabalhando um conteúdo eu posso 

citar uma pesquisa atual sobre aquele tema, posso propor uma atividade pro grupo, e 

essa atividade envolve eles pesquisarem um artigo um estudo sobre aquela temática, 

uma própria avaliação pode ser feita com base em uma pesquisa, uma síntese, um 

fichamento ou até mesmo buscar determinado tema o que tem sido publicado sobre ele, 

então de forma transversal. Professor nº 07  

 

Nesse sentido, em consonância com o discurso da Professora nº 07, as práticas de 

pesquisa como ferramenta de ensino se desenvolvem de forma integrada e articulada, 

perpassando todas as Disciplinas da Matriz Curricular, sendo desenvolvidas através do 

envolvimento do aluno com uma diversidade de atividades relacionadas ao processo pesquisar, 

tais como produção de artigos, fichamentos, atividades de pesquisa grupal, entre outros. 

Diante desse panorama, percebe-se que as práticas de Pesquisa desenvolvidas na 

academia, na visão dos docentes participantes, contemplam ao que Pedro Demo (2011) advoga, 

de que elas não ocorram de maneira isolada, mas como processo social que atravessa toda a 

trajetória acadêmica, ultrapassando toda a essência do discente e do docente. 

 Outras formas que promovem a realização das atividades de pesquisa no curso de 

Enfermagem se dão por meio da institucionalização de Projetos de Pesquisa, participação em 

Grupos de Pesquisas (GP), bem como programas de iniciação científica tais como PIBIC e 

PIBICEM, ambos financiados pelo CNPq ou pela própria Universidade, os quais tem como 

principal escopo despertar o interesse científico discente. Tais informações podem ser 

visualizadas nas colocações dos professores nº 03 e nº 06, como pode-se observar a seguir: 

 

Nós temos hoje cerca de 14 PIBIC aprovados nesse semestre, 6 Projetos 

Institucionalizados, e 01 PIBICEM, que é PIBIC no Ensino Médio, pra trabalhar 

justamente com esse público no ensino médio em si, e isso também é fortalecido pelos 

GP, hoje na FAEN nós temos 4 GP. Professor nº 03 

 

Nós temos hoje diversas alternativas (...), a pesquisa na FAEN ela é muito presente 

hoje porque temos os projetos institucionalizados, o PIBIC, os próprios TCC, os 

próprios TCC eles nos embasam pra questão da Pesquisa, embasa o aluno também, 

então ele chega no final do curso, não todos, mas boa parte dos alunos já com algum 

conhecimento já bem vamos dizer assim já bem avançado de pesquisa. (...) Existem 3 

núcleos dentro da Universidade que esses núcleos também incentivam e fazem com que 

o aluno caminhe na perspectiva da pesquisa. Professor nº 06 
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 Diante dos apontamentos dos Professores nº 03 e nº 04, constata-se que a Universidade 

disponibiliza inúmeras alternativas de atividades investigativas visando a inserção, o 

direcionamento e permanência dos estudantes no universo da pesquisa, além de funcionarem 

como eixos norteadores do processo de ensino, colocando o graduando como sujeito ativo em 

seu processo de aprendizagem, munindo-o de habilidades intelectuais, técnicas e científicas. 

 Diante de tais apontamentos, respaldando-se na Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

nº 9.394/1996, Palmeira e Rodriguéz (2008) ressaltam quanto a necessidade e relevância de se 

estabelecer uma articulação entre as práticas de ensino e pesquisa, levando em conta a 

importância de “ensinar a pesquisar” e “ensinar pesquisando”. 

Um ponto que vale salientar é que, apesar da atenção dada a articulação da tríade 

Ensino-Pesquisa-Extensão como parte do processo formativo, por intermédio das falas dos 

Professores nº 03, nº 07 e nº 08, observa-se que o desenvolvimento das atividades de pesquisa 

no referido curso encontra-se diretamente ligado ao interesse e relevância atribuída à pesquisa, 

particularmente por cada docente bem como Grupos de Pesquisas, como é explanado a seguir: 

 

A gente enquanto professores do Departamento tem sempre estimulado a necessidade 

das pesquisas terem que se embasar no tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, e nós temos 

fortalecidos além dos nossos Grupos de Pesquisa também a junção a parceria com 

outras Universidades. Professor nº 03 

 

Eu penso assim que a orientação e a realização de pesquisa ela parte muito do 

professor de construir uma proposta, de submeter a um edital de fluxo contínuo pra 

institucionalizar, ou mesmo a um edital de PIBIC pra que o aluno possa participar 

como pesquisador também, e esses professores eles tem essas iniciativas né de tá 

buscando projetos independentes de disciplinas, independente de trabalhos de 

conclusão, ele vai tá lançando essas propostas, selecionando alunos pra participar, e 

esses professores eles estão vinculados à Grupos de Pesquisa, então nós temos grupos 

de pesquisa na Faculdade, e esse grupo tem um tema central, mas cada professor segue 

linhas de pesquisa e costuma ler e estudar e buscar aquilo que mais tem afinidade. 

Professor nº 07 

 

Bom, a efetivação da pesquisa ela vai se dando a partir do interesse de cada professor 

pesquisador, então o sujeito propõe uma pesquisa ao Departamento, essa passa pelo 

Departamento é apreciada e aprovada ou indeferida, e ai assim parte muito do que o 

professor ele deseja pesquisar naquele momento. Professor nº 08 

 

 Outro participante do estudo destaca que algumas pesquisas realizadas pela referida 

Faculdade são providas de pouco rigor metodológico, o que acaba comprometendo a qualidade 

final dos trabalhos e, consequentemente, um feedback positivo acerca da formação do aluno e 

retornos a sociedade, como pode-se constatar no discurso do Professor nº 04: 

 

Infelizmente, ainda se faz presente em algumas situações da Pesquisa dentro da FAEN, 

de Pesquisas sem muito rigor metodológico e com um objetivo claro desde o início que 
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não é de fato um objetivo da pesquisa mas que é um objetivo oficioso que é o de 

contribuir com pontos de vistas individuais (...) Então a gente ainda tem hoje em menor 

número na Faculdade práticas de Pesquisas que são tendenciosas, que não tem tanto 

rigor. Mas eu já vejo hoje, uma mudança muito grande porque a gente tem um grupo 

de professores maior hoje que faz Pesquisa de verdade (...) eu acho que hoje em dia as 

práticas elas são mais científicas mais rigorosas do ponto de vista de método. Professor 

nº 04 
 

 Diante da realidade apresentada pelo Professor nº 04, somos instigados a refletir acerca 

da necessidade de se manter o rigor e a integridade na condução das atividades e produções 

científicas.  

Nesse sentido, a Academia Brasileira de Ciências (2013) advoga a importância de se 

manter as boas práticas e responsabilidade na produção de pesquisas científicas, tendo como 

principal escopo garantir a credibilidade da atividade científica, possibilitando a avanço da 

Ciência. 

Em virtude do que foi dito anteriormente, pode-se compreender melhor a caracterização 

das práticas de pesquisa, bem como se dá o desenvolvimento de tais práticas ao longo do 

processo de formação do futuro enfermeiro. Entretanto, é fundamental esclarecer que tais 

apontamentos não apresentam a realidade absoluta do curso, e sim a interpretação dos 

respondentes acerca dessa realidade. 

Corroborando o que foi dito anteriormente, considerando o fato de alguns professores 

entrevistados encontrarem-se inseridos dentro da mesma realidade, alguns tendo se formado na 

mesma faculdade, e possuindo as mesmas vivências laborais, cada professor entrevistado 

apreende a realidade de uma forma única e particular, o que acaba justificando a diversidade de 

informações, bem como algumas contradições entre as falas. 

Dado o exposto, após a análise dos discursos, pode-se observar que o contato prévio do 

aluno com as atividades de pesquisa direcionadas ao ensino exerce desde os primeiros períodos 

da faculdade exerce papel fundamental referente a ampliação dos conhecimentos e, 

consequentemente, desempenho acadêmico, abrindo caminhos para o despertar discente frente 

ao processo pesquisar. 

 

4.2.2 2ª CATEGORIA: CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES DE PESQUISA: do 

Ensino ao Processo Formativo 

 

É indiscutível que o envolvimento discente com o processo Pesquisar desde os primeiros 

anos e no decorrer da vida acadêmica contabilizam inúmeras contribuições para o processo 

formativo. Tais benefícios são ampliados quando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão caminham 
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lado a lado, gerando, dentre tantos resultados, o amadurecimento intelectual e apreensão de 

habilidades teórico-metodológicas. 

Ao se investigar a questão de como as práticas de pesquisa podem contribuir como 

ferramenta potencializadora no processo de ensino-aprendizagem, bem como para a formação 

discente dos futuros enfermeiros, é constatado um consenso entre os entrevistados. 

Dessa forma, três dos participantes destacaram que as práticas de pesquisa se 

configuram como instrumento potencializador do processo de ensino-aprendizagem, 

estimulando o desenvolvimento de um olhar questionador, crítico e reflexivo diante do contexto 

ao qual o aluno encontra-se inserido, como pode-se observar nas falas dos Professores nº 01, nº 

05 e nº 06: 

 

As práticas de pesquisa elas podem ser tomadas como princípio educativo, a pesquisa 

em si ela pode potencializar o ensino-aprendizagem na hora em que ela cria eu diria 

um ambiente, um ambiente da crítica (...) A ciência em si ela é uma crítica, não existe 

ciência sem você estabelecer uma análise da realidade de determinadas situações e se 

propor a interrogar, a investigar isso, e tanto o ensino como a aprendizagem eles 

podem ser potencializados na hora em que o aluno ele não apenas for é... aquele que 

recebe os conteúdos do professor, mas quando for um aluno que ele seja, eu diria, 

trabalhado numa perspectiva de problematizar os conteúdos, e essa problematização 

ela com certeza ela passa por uma prática de pesquisa. Professor nº 01 

 

A pesquisa como como potencializadora no ensino da Enfermagem ou em qualquer tipo 

de ensino ela tem um papel assim enorme, a gente pode, ela pode sim fazer inclusive 

promover uma qualidade maior ainda no processo de formação do aluno. Professor nº 

05 

 

Então as práticas de pesquisas elas contribuem muito pro processo formativo (...) o 

aluno ele traz ele adquire conhecimento pra futuramente ele usar na sua prática, então 

a pesquisa na verdade ela potencializa mesmo o ensino-aprendizagem (...) então a 

gente vem suprindo muitas das carências que existem no processo formativo com as 

pesquisas, e é um grande ganho pra formação dos nossos discentes. Professor nº 06 

 

 

Considerando os relatos dos professores nº 01, nº 05 e nº 06, compreende-se o 

significado dado pelos docentes no que diz respeito à inserção do aluno no âmbito da pesquisa, 

uma vez que esse contato propiciará ao estudante capacidades que ele possa realizar uma análise 

crítica e sistemática do contexto no qual encontra-se inserido. Dessa forma, observa-se que a 

passagem do aluno pelos Componentes Curriculares relacionados à pesquisa desempenha não 

somente a função de ensinar o aluno a ter um olhar mais investigativo, como também utilizar 

as atividades de pesquisa para ensinar as disciplinas, assumindo assim um caráter educativo. 

Como já mencionado, o processo de ensino subsidiado pelas práticas de pesquisa 

encontra-se condicionado pelas DCN do curso de Enfermagem. Nesse sentido, considerando a 

necessidade de se manter uma estreita relação entre pesquisa e ensino, Demo (2011) destaca 



93 
 

que a interação pesquisa e ensino possibilita que o aluno, através do desenvolvimento de 

competências crítica-reflexiva, saia da posição de simples ouvinte para sujeito construtor de 

novos saberes, estimulando assim sua independência e espírito investigador. 

Complementando e seguindo a mesma linha de pensamento do Professor nº 01, os 

Professores nº 02, nº 03, nº 06 e nº 07 reforçam a ideia das práticas de Pesquisa funcionarem 

como ferramenta potencializadora do processo de ensino-aprendizagem se estiverem associadas 

ao Ensino e a Extensão, além de permitir um elo entre teoria e prática, construção de novos 

saberes, maior embasamento teórico, resultando em uma formação mais íntegra, como mostra 

o seguinte relato:  

 

Potencializa de forma muito feliz o processo de ensino-aprendizagem, a formação 

profissional porque você não fica num nível só teórico das ideias, você traz ali o 

problema, as coisas que acontecem no dia-a-dia, você traz as necessidades (...) eu acho 

que as práticas de pesquisa podem contribuir, podem ser essa ferramenta 

potencializadora quando ela consegue estar bem articulada com o Ensino e a Extensão. 

Sozinha ela tem um ótimo potencial. Professor nº 02 

 

Junto com os GP, junto com as disciplinas nós temos trabalhado hoje a pesquisa como 

uma das principais ferramentas pra o Ensino, e não só aquele ensino de preenchimento 

de espaço, onde eu falo tudo o aluno só escuta, só observa como se fosse uma esponja, 

e não precisasse buscar nada, como se não fosse ator desse processo (...) eu acredito 

que pra uma formação completa e pra que você tenha o interesse do aluno pelas 

questões que trabalhamos na Graduação é necessário que a pesquisa esteja envolvida 

diretamente, até mesmo porque você não constrói o conhecimento se não for a base de 

buscas, de pesquisas, de atividades. Professor nº 03 

 

A gente sabe que Pesquisa ela não dissocia de Ensino, então existe Pesquisa, Extensão 

e Ensino, ele é um tripé que a gente precisa trabalhar durante toda a formação do 

discente. Professor nº 06 

 

A partir da Pesquisa a gente pode trabalhar de forma articulada não só com o Ensino, 

mas também com a Extensão então a gente usa o famoso tripé Ensino-Pesquisa-

Extensão, então isso também vem potencializando essas atividades. A Pesquisa ela vai 

contribuir com um ensino e com um perfil de um egresso crítico, criativo, reflexivo, 

pessoas que se preocupam com o social, com o individual e que levam isso para a sua 

atuação, enquanto profissionais e futuros enfermeiros. Professor nº 07 

 

Diante das informações supracitadas, podemos apontar novamente o discurso de Demo 

(2006), ao abordar a existência de uma relação próxima entre ensino e produção de novos 

conhecimentos oriundos de uma postura investigativa inerentes ao ato de pesquisar, 

considerando a pesquisa como ‘princípio científico” e ‘princípio educativo’, como podemos 

constatar em seu apontamento que a “Pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto 

educativo, como princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória” 

(DEMO, 2006, p. 16). 

Diante da análise minuciosa dos discursos dos respondentes, pode-se compreender que 
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a complementariedade entre as atividades de pesquisa e ensino no contexto acadêmico é capaz 

promover ao aluno um ambiente de descobertas, troca de experiências e apreensão de diferentes 

habilidades formativas. 

Nesse sentido, vale salientar que “(...) o importante é compreender que sem pesquisa 

não há ensino. A ausência da pesquisa degrada o ensino a patamares típicos de reprodução 

imitativa” (DEMO, 2006, p. 50). Traçando um paralelo entre os apontamentos dos professores 

entrevistados, pode-se constatar que o processo de aprender pela pesquisa permite que o aluno 

seja capaz de pensar e intervir em sua realidade de forma mais atuante e metódica, uma vez que 

esta passa a ter um olhar científico frente as necessidades e demandas sociais. Vale destacar 

que tais competências se intensificam quando há associação entre o Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Diante desse panorama constatamos que, de acordo com as concepções da Professora 

nº 02, que a pesquisa tem alto potencial na formação do aluno, em especial quando associada 

ao Ensino e a Extensão, uma vez que ambos possuem elementos que possibilitam o discente a 

olhar a realidade de forma crítica e reflexiva, interagindo e traçando soluções diante da realidade 

apreendida.  

 Outro ponto que merece ênfase, de acordo com as ideias tecidas pela Professora nº 02, 

nº 07 e Professor nº 08, é que as práticas de pesquisa voltadas a Extensão e em especial ao 

Ensino, permitem que o estudante trace um paralelo entre a teoria e a prática, ou seja, ele torna-

se capaz de fundamentar e discutir sua atuação a partir do conhecimento teórico, como exposto 

a seguir: 

 

O aluno vai com um olhar crítico à realidade, ele vai com um olhar curioso, 

investigativo a realidade, percebem que as coisas na realidade não acontecem 

exatamente como a teoria traz, conseguem fazer esse paralelo da prática com a teoria, 

consegue fazer como eu posso dizer essa inferência, discutir a prática a partir da teoria. 

Professor nº 02 

 

A pesquisa vem propiciando essa produção desse saber e consequentemente vai 

aprimorar a prática do profissional, (...) essa Pesquisa também ela vem proporcionar 

a formação de um elo entre a teoria e a prática, então muitas vezes a Pesquisa é uma 

forma que a gente tem de tá ligando tudo aquilo que é está no âmbito da teoria mas que 

vivenciado na prática que é executado na prática, então as pesquisas elas envolvem 

questões teóricas e questões práticas e articulam essas questões. Professora nº 07  

 

Considerando inclusive que um dos nossos processos de trabalho é o 

Pesquisar/investigar é fundamental no processo de formação do enfermeiro que esteja 

presente o mais precocemente possível o processo investigar, (...) no entendimento de 

que isso seja um meio e instrumento de trabalho pra ele como profissional enfermeiro, 

então eu penso que essa questão ela precisa ser retomada porque ela é fundamental no 

processo de formação dentro dos processos de trabalho específicos do enfermeiro. 

Professor nº 08 
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Fortalecendo os apontamentos levantados professores nº 02, nº 07 e nº 08 acerca da 

indissociabilidade do tripé Ensino-Pesquisa-Extensão relacionado ao processo de ensino-

aprendizagem, Silva e Mendoza (2020) relatam que a tríade deve ser vista como inseparável, 

uma vez que um elemento complementa o outro, uma vez que o ensino na graduação está 

relacionado ao conhecimento do objeto que se dá por meio de fontes primárias (no qual são 

fontes pesquisadas por meio de metodologias científicas) configurando-se em pesquisas, onde 

simultaneamente por meio dessas pesquisas são criados os trabalhos de extensão. 

Diante das falas dos entrevistados, pode-se compreender que unir teoria à prática nem 

sempre consiste em uma tarefa fácil, no entanto as atividades de pesquisa associadas ao ensino 

podem facilitar essa aproximação entre os conhecimentos produzidos e apreendidos com a 

realidade discente, possibilitando assim operacionalização da relação entre teoria e prática. Tais 

vivências podem contribuir também para que esse aluno tenha embasamento científico frente a 

sua futura atuação profissional. 

Além da influência da indissociabilidade e articulação entre o tripé Ensino-Pesquisa-

Extensão como instrumento potencializador do processo de ensino-aprendizagem, um dos 

participantes destaca que essa relação resulta no aprimoramento da formação profissional, bem 

como visualiza a pesquisa em si como prática de ensino, construtora e transmissora de saberes, 

transformando o discente em pesquisador e futuros profissionais de saúde qualificados, como 

consta na fala do Professor nº 04 acerca da pesquisa voltada para o processo de ensino: 

 

Não ser só transmissora, de ser produtora de conhecimento, e produzir conhecimento 

a gente faz isso através da Pesquisa, (...) eu tenho certeza de que as práticas de 

pesquisas podem contribuir muito pra potencializar o processo de ensino-

aprendizagem. A pesquisa ela é essencial, e Rubem Alves diz que o papel do professor 

ele não é o de dar tudo de mão beijada, mas é o de tornar o aluno mais curioso, de 

instigar a curiosidade do discente, o quanto esse aluno se desenvolve não só como 

pesquisador, mas no sentido mais amplo. Professor nº 04  

 

 Corroborando e complementando as concepções dos participantes supracitados, o 

Professor nº 07 elenca inúmeros aspectos que caracterizam as práticas de Pesquisa como 

formadora do Ensino, ferramenta potencializadora da formação discente e atuação profissional, 

construção de novos saberes, permitindo a formação de um elo entre teoria e prática, articulação 

entre ensino e serviço, formação de um egresso crítico-reflexivo, bem como fortalecimento da 

Ciência, como observa-se em seu relato: 
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Eu entendo que a pesquisa ela contribui (...) ferramenta potencializadora pra formação 

(...) a gente além de apreender, compreender e entender o conhecimento que já existe 

a gente também produz novos conhecimentos, então isso vem potencializando o quê? A 

Ciência (...) A pesquisa ela também vai potencializar a inserção do aluno nos diversos 

serviços de saúde nos diversos âmbitos da sociedade porque uma vez que eu realizo a 

pesquisa muitas vezes eu nunca adentrei naquele espaço mas eu vou lá pra pesquisar, 

pra conhecer, pra explorar aquele conhecimento, então a pesquisa possibilita a 

inserção do aluno nesses diversos espaços, é então possibilita essa inserção e essa 

articulação de ensino e serviço. Professora nº 07  

 

 Nesse sentido, compreende-se a importância da articulação entre Ensino-Pesquisa-

Extensão para o processo formativo ofertados pela Universidade. Em consonância com 

Severino (2017), o ensino superior possui os seguintes objetivos: Formação profissional dentro 

de inúmeras áreas, fruto do processo de ensino-aprendizagem; Formação de pesquisadores 

resultante dos saberes metodológicos e de disciplinas de várias especialidades de formação; e 

formação de sujeitos com senso social. Destacando que além de ambiente construtor de 

conhecimento, é papel da universidade a prestação de serviços a sociedade. 

 Considerando as práticas de pesquisa presentes na Universidades, a Resolução 

CNE/CES Nº. 04, de 6 de abril de 2009, apresenta como um dos princípios da formação 

Bacharel/Licenciado em Enfermagem a articulação entre Ensino-Pesquisa-Extensão, uma vez 

que essa integração promove a associação entre teoria e prática, bem como a inserção do ensino 

nos serviços de saúde 

Destarte, em consonância com o posicionamento da maioria dos entrevistados, 

constatamos que a Pesquisa articulada ao Ensino, além de contribuir para o processo formativo, 

promovem uma prática profissional de qualidade, visto que os saberes e competências oriundos 

da Pesquisa possibilitam uma melhor fundamentação e direcionamento das condutas laborais, 

como pode-se visualizar nos discursos da Professora nº 07: 

 

Então quando eu sei a partir de uma pesquisa que é importante a lavagem das mãos 

por exemplo na minha assistência quando eu estou trabalhando eu lembro disso e eu 

começo a enfatizar determinadas práticas e até tá compartilhando com outros 

orientandos, e ai é só um exemplo de tantos outros, então os problemas de pesquisa 

eles instigam e partem dessas situações reais. Professora nº 07 

 

 A Pesquisa ela valoriza a prática e o cuidado de enfermagem, eu acho que das 

profissões da saúde a enfermagem é que mais é desenvolve pesquisa e publica pesquisa 

isso é muito forte na enfermagem então isso é uma forma de valorizar a nossa prática, 

a nossa atuação e o cuidado que a gente desempenha, que é um cuidado pautado na 

Ciência não é achismo, não é porque eu vou fazer assim porque vai que pode ser que 

dê certo ou acho que dá certo, não a gente executa cuidados e ações que são pautadas 

na Ciência e a nossa prática ela é cientifica, então a pesquisa ela vem valorizar essa 

atuação do profissional nesse sentido também. Professora nº 07  
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 Diante desse contexto, pode-se constatar que os conhecimentos produzidos 

individualmente ou coletivamente por intermédio das práticas de pesquisa, quando apropriados 

pelos alunos torna-se elemento essencial para embasar sua futura atuação profissional, uma vez 

que as práticas de enfermagem necessitam ser respaldadas cientificamente. 

 Dado o exposto, diante das inúmeras contribuições e potencialidades das atividades de 

Pesquisa frente ao processo de ensino-aprendizagem e futura formação profissional, Demo 

(2015) destaca em sua obra Educar pela Pesquisa que aprender através da pesquisa significa em 

compreender que a sala de aula deve ser considerada um ambiente para se gestar a criatividade, 

e busca de soluções para intervir frente a possíveis desafios, e não um “pacote didático 

curricular” em que o aluno corre o risco de se tornar um objeto de ensino e receptor de 

informações. 

 Em virtude da análise dos relatos dos participantes, bem como o embasamento teórico 

dos autores supracitados, verifica-se que são incontáveis as contribuições resultantes das 

atividades de pesquisa como ferramenta de ensino no ensino superior, em especial na graduação 

de enfermagem. Tais contribuições são vistas como a pesquisa como princípio educativo; elo 

entre teoria e prática; potencializadora do ensino e do processo formativo; possibilita a 

discussão da prática a partir da teoria; promove a inserção e articulação entre ensino e serviço, 

além de valorizar a atuação profissional e o cuidado de enfermagem, podendo tais contribuições 

serem intensificadas por intermédio do Ensino e Extensão associados a Pesquisa. 

 

4.2.3 3ª CATEGORIA: ENTRE DOCUMENTOS E VIVÊNCIAS: a realidade além dos 

Documentos institucionais 

 

Considerando o ato de Pesquisar um instrumento essencial frente ao processo de ensino-

aprendizagem, o Projeto Pedagógico da Faculdade de Enfermagem da UERN (2014) apresenta 

a Política de Pesquisa, visto que a referida instituição de ensino compreende o processo 

pesquisar/investigar como prática inerente a atuação da enfermagem, estando entrelaçado aos 

processos ensinar/aprender, assistir/intervir e gerenciar. Dessa maneira, a faculdade configura-

se como matriz de produção da força de trabalho, bem como construção de conhecimentos, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da Ciência relacionada com o contexto no qual 

encontra-se inserida. 

A partir da análise das falas, quando questionados, de acordo com sua visão docente, se 

haveria ou não conformidade com o que é proposto a respeito da Pesquisa e Ensino, pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem (DCN) e pelo Projeto 
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Pedagógico do Curso (PPC) da FAEN/UERN com o que é vivenciado pelos alunos na 

academia, observou-se um consenso na maioria das respostas dos respondentes. 

Diante das informações supracitadas, apenas um professor respondeu haver 

conformidade com o que é traçado pelos documentos institucionais e oficiais com a realidade 

dos graduandos, como pode-se verificar no discurso do Professor nº 03: 

 

Sim, até mesmo porque são esses documentos que nos baseiam, que nos norteiam de 

verdade, nós temos complementariedades por exemplo, nós trabalhamos algumas 

coisas que podem até não ser completamente contempladas por esses documentos que 

eu digo assim em termos de outras atividades, mas os nossos nortes são justamente 

esses documentos, essas legislações que você citou na pergunta, até mesmo porque 

nossos componentes curriculares eles são organizados e ai os de Pesquisas estão 

dentro, assim como as atividades com Ensino e Extensão nessa Legislação, nós 

precisamos atendê-la pra podermos estar, vamos dizer assim, é... trabalhando de forma 

correta sem desvirtuarmos dos nossos reais objetivos. Professor nº 03 

 

Dessa forma, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da 

UERN (2014), as práticas de pesquisa são vistas como uma alternativa indispensável do 

processo de ensino, podendo assim ser consideradas princípio pedagógico e estratégia 

complementar do ensino. 

Debruçando-se sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, 

pode-se compreender melhor as palavras do Professor nº 03 acerca da necessidade de se basear 

a atuação docente pelo o que é proposto pelo PPC, uma que vez que de acordo com a referida 

Lei as instituições de ensino possuem o encargo de organizar suas práticas pedagógicas, 

assumindo a responsabilidade de refletir acerca de sua intencionalidade educativa, visando 

assim atingir os objetivos propostos pelos documentos institucionais. 

Dessa forma, de acordo com o relato do Professor nº 03, pode-se observar conformidade 

entre o que é proposto pelos documentos institucionais – DCN da graduação de Enfermagem e 

o PPC – visto que para alcançar os objetivos traçados para a obtenção de uma formação de 

qualidade, torna-se necessário utilizar os referidos documentos como guias. 

Apesar de concordar em partes com as concepções do Professor nº 03 quando este fala 

que existe conformidade pelo que é proposto pelas DCN com o PPC da Graduação de 

Enfermagem, o Professor nº 01 destaca que apesar de haver conformidade entre tais 

documentos, tal conformidade do que é proposto com as vivências dos alunos não é totalmente 

plena, como pode-se verificar em seu discurso: 

 

O Projeto Pedagógico da FAEN ele inclusive vai além daquilo que as Diretrizes 

Curriculares propõem para o curso de Enfermagem, (...) Então a conformidade em 

linhas gerais do Projeto Pedagógico com as Diretrizes ela é muito satisfatória, mas a 
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conformidade daquilo que é vivenciado pelo aluno ela é prejudicada ao meu ver pela 

imposição que é feita ao aluno de cursar duas modalidades de grau acadêmico de forma 

simultânea.  (...) com relação ao que é vivenciado pelo aluno eu vejo que existe de certa 

forma as limitações ao processo investigativo que o aluno por si só quer desenvolver 

ou que ele é incitado a desenvolver. Professor nº 01 

  

Silva e Rodrigues (2008), auxilia no entendimento da colocação do Professor nº 01 

quando relata que não existe conformidade absoluta acerca do que é traçado pelo PPC e DCN 

com a realidade discente. Tais autores afirmam que essa conformidade pode ser comprometida 

pelo envolvimento superficial dos professores na implementação desses documentos frente a 

sua atuação profissional. 

Nesse sentido, a maioria dos professores afirmaram que apesar do Projeto Pedagógico 

do Curso de Enfermagem da referida faculdade ser construído em cima do que é traçado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Enfermagem, sua efetivação acerca do que é 

proposto sobre práticas de Pesquisa em Ensino na academia sob uma perspectiva operacional 

do PPC, não ocorre de forma totalmente efetiva, podendo apresentar lacunas ao longo dos 

Componentes Curriculares. Tais observações são reafirmadas por outros docentes, como é 

possível observar nos relatos dos Professores nº 04, nº 06 e nº 07: 

 

O PPC ele é construído em cima das Diretrizes Curriculares (...) existe uma 

consonância dentro do que tem no Projeto Pedagógico e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, e logicamente dentro do Projeto nós temos uma política de Pesquisa, e 

também está em consonância com os documentos da UERN, (...) então é lógico que 

tudo isso ele é trabalhado no sentido que o aluno ele siga sua pesquisa dentro dessas 

diretrizes, o que prega o PPC, o que prega as Diretrizes Curriculares e o que prega 

também as normas da UERN. (...) Lógico assim que a gente pode encontrar não 100%, 

mas a gente consegue ter uma consonância sim, mas que a gente procura na verdade 

seguir o que a gente tem na Diretriz, de Documento pra executar nossas pesquisas 

dentro da FAEN. Professor nº 06 

 

Então há uma conformidade muito grande do ponto de vista documental, isso é 

inegável, se você pegar as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Projetos 

Pedagógicos, há uma consonância, uma conformidade muito grande, na prática isso 

ainda não se efetiva à perfeição (...) Então, no ponto de vista documental eu acho que 

há consonância, no ponto de vista prático ainda não há a perfeição mas eu acho que a 

gente já avançou bastante. Professor nº 04  

 

Sim, na verdade o que a gente identifica é a dificuldade de tirar aquilo que é proposto, 

tirar aquilo do papel pra levar ele pra realidade, essa é a frase que todo mundo usa 

“ah na teoria é muito bonito, mas na prática é outra coisa”, então infelizmente o que 

nós temos é como é vivenciado pelos alunos, então eu acho que a gente entende que a 

pesquisa ela é formadora do ensino, da formação, valoriza a prática, articula ensino e 

serviço, tem várias questões envolvidas ai que a caracterizam como potencializadora, 

mas ela não é aproveitada tal qual ela deveria ser, então geralmente o que a gente 

observa que em geral as iniciativas dos alunos para a pesquisa são iniciativas pontuais. 

Professora nº 07 
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 Diante desse contexto, Saupe e Cestari (2002), destacam que para se alcançar sucesso 

na implementação de um Projeto Pedagógico de Curso é necessário que se tenha 

comprometimento dos sujeitos envolvidos no processo, levando-se em consideração os 

desdobramentos do contexto social, bem como os apontamentos dos que integram a 

concretização do que é proposto. 

 Apesar de ser contemplada na Constituição Federal de 1988, nas DCN e no PPC a 

importância da indissociabilidade da tríade Pesquisa-Ensino-Extensão para uma formação de 

qualidade, dois professores afirmam que esses elementos não se comunicam de forma efetiva, 

como pode-se observar nas falas das professoras nº 02 e nº 05 explanadas abaixo: 

 

(...) Infelizmente nós ainda não conseguimos fazer essa indissociabilidade acontecer no 

termo estrito mesmo da palavra sabe assim fazê-la acontecer de forma realmente clara 

e bem visível (...), falando em termos de disciplinas, de componentes a gente acaba não 

conseguindo fazer esse elo, esse vínculo entre as disciplinas e elas acabam acontecendo 

de forma pontual e como a nossa Carga Horária de disciplina ela é muito extensa, ela 

é muito grande então de fato compromete uma grande parte desse tempo de 

permanência do aluno na Graduação, e ai a gente acaba de fato fazendo um ensino 

puramente ensino, sem essa articulação com a Pesquisa e com Extensão que são 

propostos nas Diretrizes, que é proposto no nosso PPC. Professora nº 02 

 

Os PPCs eles fazem uma articulação com a Pesquisa mas de modo muito discreto, é 

aquela velha história da importância da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, mas como? 

É sem demonstrar exatamente como é que isso vai se fazer na prática (...). Nós não 

temos tempo de desenvolver as pesquisas dentro dos componentes, (...) que horário esse 

aluno e esse professor vão desenvolver atividades de Pesquisa ou de Extensão dentro  

do componente pra qualificar ainda mais o ensino, então eu acho que apontam sim, os 

documentos apontam, a gente vê a necessidade disso, mas assim não existe uma 

discussão inclusive entre nós pra poder ver como fazer isso de fato e na prática. 

Professor nº 05 
 

Dado o exposto, compreendemos que há dificuldades na articulação e concretização do 

que é proposto pelo PPC com a realidade vivenciada pelos alunos e professores, principalmente 

no que se refere ao fortalecimento e manutenção da indissociabilidade entre o tripé Pesquisa-

Ensino-Extensão, nem sempre ocorrendo de forma clara o diálogo entre esses pilares do 

processo formativo. 

Para Costa (2018), discutir a indissociabilidade entre a tríade já mencionada supõe-se 

algum nível de interação entre ambos os pilares formativos. Contudo, em decorrência de alguns 

fatores, a efetivação dessa interação pode ser enfraquecida na prática, acarretando assim 

práticas de ensino relativamente fragmentadas. 

É claramente visível no discurso dos Professores nº 02 e nº 05 que a indissociabilidade 

entre o referido tripé formativo pregada pelas DCN bem como pelo PPC, acaba sendo 

prejudicada pela organização da Matriz Curricular e Carga Horária proposta pelo próprio PPC. 
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Dessa forma é possível observar certa dualidade entre pontos que são propostos no PPC, onde 

em certos momentos um acaba comprometendo de alguma maneira a efetivação de qualidade 

do outro, sendo percebido por meio das vivências dos discentes e docentes. 

Divergindo da visão dos demais entrevistados, o Professor nº 08 advoga que, apesar do 

Projeto Pedagógico do Curso incorporar elementos propostos pelas DCN da Graduação de 

Enfermagem, não existe equivalência com o que está nos documentos com a realidade discente, 

como pode-se constatar em seu diálogo:  

 

Nós temos as Diretrizes Curriculares Nacionais que vão sendo muitas vezes 

incorporadas no documento físico oficial do PPC, mas necessariamente entre isto que 

é proposto no documento e o que vai pra sala de aula, o que acontece nos Projetos de 

Extensão e nos Projetos de Pesquisa não são equivalentes. Eu penso que há é um 

currículo oculto que vai sendo materializado no dia a dia que é diferente do currículo 

oficial que é proposto no Projeto Pedagógico, e que esse currículo oculto ele acontece 

também sem ter como base a pesquisa dentro do processo de formação (...). Professor 

nº 08 

 

Em virtude do que foi dito anteriormente, compreendemos de acordo com os 

apontamentos do professor nº 08 que há uma divergência entre o que está proposto pelas DCN 

e pelo PPC do curso de Enfermagem da UERN, visto que aos seus olhos existe um 

distanciamento entre o currículo real e o currículo oculto, nos fazendo refletir que apesar de ser 

abordado nas linhas desses documentos, na realidade existem muitos desencontros entre esses 

elementos que impedem a concretização adequada das práticas de pesquisa dentro do processo 

formativo. 

Após a análise dos discursos dos participantes, podemos observar que apesar das 

Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico de Curso terem como um de seus objetivos 

propiciar ao aluno o desenvolvimento de competências intelectuais, visando o alcance de sua 

autonomia, na prática os resultados mostram-se pouco satisfatórios, tendo em vista que apenas 

um docente acredita haver consonância plena entre o que é proposto e o que é efetivamente 

colocado em prática. 

 Diante desse panorama, Hellebrandt (2014) pode auxiliar na compreensão do que vem 

sendo vivenciado pelos alunos e professores, de acordo com a interpretação docente da 

realidade. O autor destaca que em nosso país, os elementos curriculares que integram o nosso 

sistema educacional ainda se encontram muito pautados na fragmentação das disciplinas. 

Diante dessa questão, constata-se que o próprio sistema ainda não conseguiu encontrar 

alternativas suficientes para corrigir ou minimizar esse desmembramento. Destarte, observamos 

que “Ao longo da nossa formação fragmentada, nos ensinam a isolar os objetos de seu contexto, 
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fragmentam disciplinas ao invés de correlacioná-las, separam o que está ligado.” 

(HELLEBRANDT, 2014, p. 42). 

Dado o exposto, compreendemos por meio da realidade apreendida através dos 

apontamentos de cada docente que as lacunas presentes no processo formativo discente é fruto 

das falhas do nosso próprio Sistema Educacional que apesar de idealizar e propor um ensino de 

qualidade, não consegue contornar as limitações presentes no âmbito das instituições de ensino 

superior, o qual compreende o nosso campo de pesquisa. 

 

4.2.4 4ª CATEGORIA: Possíveis entraves e desafios que perpassam as práticas de 

pesquisa e o processo de ensino-aprendizagem 

 

Quando questionados acerca dos possíveis entraves e desafios vivenciados pelos 

docentes e discentes que possam limitar o processo de ensino-aprendizagem, alguns 

entrevistados elencaram entraves enfrentados pelo quadro docente, pelos graduandos, bem 

como dificuldades oriundas do próprio Sistema Educacional, e poucos relataram a respeito dos 

possíveis desafios. 

Destarte, visando organizar os dados e facilitar a compreensão, a presente categoria será 

constituída por três Subcategorias de análise: 5.2.6.1 Entraves vivenciados pelo quadro docente; 

5.2.6.2 Entraves vivenciados pelos discentes; 5.2.6.3 Desafios que perpassam as práticas de 

pesquisa como ferramenta de ensino, como pode-se observar a seguir. 

 

4.2.4.1 Entraves vivenciados pelo quadro docente 

 

 Considerando as práticas de pesquisa como um importante norteador do processo 

formativo e de Ensino, temos o professor como um condutor fundamental do processo 

pesquisar, estando o mesmo sujeito ao enfrentamento de algumas dificuldades para a efetivação 

de uma ensino de qualidade. 

 Dentre os principais entraves vivenciados pelo quadro docente que possam limitar a 

efetivação das práticas de pesquisa como ferramenta de ensino e potencializadora do processo 

de formação, foram elencados: organização da Matriz Curricular; Carga Horária extensa; 

disponibilidade discente; infra-estrutura inadequada; escassez de recursos; divergências teórico 

e política entre os docentes; limitações metodológicas; dificuldade docente de executar o que é 

proposto pelas DCN e pelo PPC; ausência de interação docente com os outros Componentes 

Curriculares, entre professores e entre alunos; Grupos de Pesquisa pouco atuantes; barreiras 
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relacionadas a dimensão estrutural, dimensão particular e dimensão singular, os quais serão 

explanados ao longo dessa categoria.  

Apesar de serem apontados pelos participantes inúmeros entraves que perpassam as 

práticas de Pesquisa, o Professor nº 01 afirma estar satisfeito com algumas condições ofertadas 

pela Faculdade para o desenvolvimento das atividades de pesquisa voltadas para o ensino, como 

podemos observar a seguir: 

  

Da parte dos professores eu particularmente me considero satisfeito por algumas 

condições que a instituição oferece, nós temos editais de IC, editais anuais, nós temos 

fluxo contínuo para apresentação de projetos de pesquisa, há disponibilização de CH, 

a uma oferta de bolsas não é suficiente, mas ela é satisfatória sabe, não há como a 

gente dizer que a Universidade não oferece, há uma oferta importante. Professor nº 01  

 

Contudo, vale salientar que o Professor nº 01 destaca que algumas das condições 

ofertadas pela própria Instituição podem gerar alguns entraves que serão apresentados e 

discutidos a seguir. 

 Dentre os principais entraves elencados pelos entrevistados que possam limitar as 

práticas de Pesquisa como ferramenta potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, 

destacam-se: o organização e tamanho da própria Matriz Curricular, sendo esta 

operacionalizada de forma pontual; Carga Horária de ensino muito densa em decorrência do 

Bacharelado e da Licenciatura, o que acaba sobrecarregando a atuação docente e a 

disponibilidade dos estudantes, como também comprometendo algumas vezes a organização do 

tempo entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, como podemos constatar no diálogo 

dos Professores nº 01, nº 02 e nº 04: 

 

Os entraves do lado do professor, eles vem dessas condições objetivas, onde a gente 

precisa organizar o nosso tempo entre atividades de ensino, nós temos que fazer um 

ensino por excelência, por sermos uma instituição custeada por recursos públicos é 

preciso que o ensino aqui ele tenha essa conotação de um retorno a sociedade daquilo 

que ela investe aqui, e ao mesmo tempo a gente precisa lidar com algumas dificuldades 

para operacionalizar pesquisa (...) a disponibilidade do aluno. Professor nº 01 

 

(...) Então primeiro ponto o formato da nossa Matriz Curricular o número, o total de 

horas que nós temos no nosso currículo antigo e que acaba é... dificultando a realização  

de Projetos de Pesquisa, Extensão, Ensino articulados. Professora nº 02 

 

Apesar de que a gente tem Resoluções na Universidade que estabelecem Carga Horária 

pra essas coisas, mas quando a gente tem um curso com uma Carga Horária muito 

grande de ensino isso quebra as suas pernas porque você tem que dá conta do ensino. 

Professor nº 04 

 

 Dessa forma, verificamos através da interpretação da realidade vivenciada pelos 

professores que um dos pontos que dificultam a efetivação das práticas de pesquisa na academia 
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consiste na Carga Horária muito extensa, que acaba fazendo com que as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão compitam entre si por tempo, comprometendo assim os resultados de cada 

uma no processo formativo do aluno. 

 Diante da identificação do entrave supracitado, Demo (2011) discute que o ponto inicial 

encontra-se na grade curricular, por meio da qual são traçadas as propostas de ensino, os 

conteúdos e formas de como estudar tendo como foco o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, deve-se compreender os elementos curriculares como construtores de 

habilidades, capaz de promover o questionamento reconstrutivo no aluno e no professor. 

Quando esses conceitos não são compreendidos, os resultados curriculares tornam-se pouco 

satisfatórios, configurando-se em acúmulo de disciplinas. 

 Outros entraves que merecem destaque e que foram apontados pelos respondentes 

concerne a disponibilidade discente, a insuficiência de recursos e uma infra-estrutura 

inadequada, o que acaba comprometendo o desenvolvimento das atividades de Pesquisa 

direcionadas ao Ensino. Tais questões podem ser observadas por meio das falas dos Professores 

nº 01, nº 02 e nº 04:  

 

A disponibilidade dos alunos, a questão de recursos (...) há um grande entrave para o 

desenvolvimento de pesquisas no campo das Ciências da Saúde por falta de uma infra-

estrutura apropriada às pesquisas, por falta de recursos para que se adquiram os 

instrumentos, os equipamentos necessários a elas, é faltam recursos eu diria pra que a 

gente possa dentro do processo de ensino-aprendizagem intercalar momentos em que 

as pesquisas estejam sendo desenvolvidas. Professor nº 01 

 

As próprias condições também estruturais da Faculdade, do Departamento, isso são 

extremamente importantes, a ausência de uma internet funcionante (...) pra gente fazer 

a pesquisa nas Bases de Dados Nacionais, Internacionais, é... a ausência de 

computadores (...) a gente tem um déficit infelizmente ainda muito grande em relação 

a isso, a laboratórios bem estruturados, biblioteca nem se fala, biblioteca física, a 

biblioteca setorial, a biblioteca central (...) temos déficit, temos muitos volumes antigos. 

Professor nº 02 
 

Eu vejo com muita clareza a questão de insumos e condições de trabalho pro docente 

desenvolver atividades de pesquisa, porque por exemplo eu uso pra fazer minhas 

análises estatísticas o SPSS, mas o SPSS que eu uso ainda bem que pelo TCLE num 

pode citar o nome, mas o SPSS que eu uso é pirata (...) não tem computadores potentes 

(...) a cada ano se investe menos em pesquisa, e ai a cada ano a gente tá tendo mais 

pesquisadores tendo que financiar as próprias pesquisas, e infelizmente também tem 

acontecido de a cada ano a gente ter perdido mais pesquisadores pra universidades 

estrangeiras. Professor nº 04  

 

 Destarte, analisando as falas dos Professores nº 01, nº 02 e nº 04, pode-se observar que 

a estreita relação entre um entrave e outro, pode intensificar ou causar a existência do outro, 
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como por exemplo: a Carga Horária muito grande acaba comprometendo o tempo de produção 

tanto de professores quanto de alunos, podendo gerar a sobrecarga de ambos. 

 Outro entrave que pesa diante do desenvolvimento das atividades investigativas consiste 

na insuficiência de recursos, bem como infra-estrutura e equipamentos sucateados, o que acaba 

resultando na queda da qualidade do ensino e das produções científicas. 

Tem-se ainda como entraves que dificultam a efetivação do Processo Pesquisar 

direcionado ao Ensino a questão de que, apesar dos docentes compreenderem a importância da 

articulação da tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, a maioria não sabe colocar em prática o que é 

proposto pelas DCN da Graduação de Enfermagem e pelo PPC. Outro entrave configura-se nas 

divergências teóricas e políticas dos professores, bem como limitações metodológicas, como 

apresentado pelos Professores nº 02 e nº 04: 

 

(...) da forma como os professores entendem, porque assim como eu falei, no discurso 

a gente tem, todo mundo concorda que tem que se articular, mas quando vai pra prática 

tanto as divergências, as posições diferenciadas, políticas, diferenciadas (...) como pôr 

em prática essa articulação desses instrumentos? (...) pra não estar só no discurso. 

Professora nº 02 
 

Por parte dos docentes eu vejo uma limitação talvez mais metodológica (...) mas quando 

eu cheguei na UECE as pessoas trabalham com outras perspectivas de pesquisa, com 

outras metodologias, com outras formas de ensinar-aprender, e isso pra mim foi muito 

enriquecedor, eu acho que a gente precisa ter aqui também na faculdade. Professor nº 

04 

 

Eu acho que tanto divergências políticas (...) teóricas (...) também que acabam é... 

dificultando esse consenso, como também eu vejo um próprio desconhecimento certo 

de como operacionalizar essa indissociabilidade porque quando a gente fala 

indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão eu acho que fica muito ainda no nível do 

abstrato, a gente entende que elas devem estar articuladas, não só juntas, não só 

paralelas, mas articuladas mesmo intrinsicamente, mas como colocar isso em prática 

dentro de 4 anos e meio? Professora nº 02  

 

Severino (2017) destaca que para que o processo de ensino-aprendizagem seja 

considerado satisfatório, além da articulação dos pilares de ensino, torna-se indispensável que 

o professor estimule o ato de pesquisar, promovendo assim uma maior aproximação do discente 

com novas formas de ensino. O mesmo autor ainda destaca que “Para a realização das atividades 

é indispensável docentes capacitados com métodos pedagógicos atualizados e desvinculados de 

suas formações anteriores, estando sempre em desenvolvimento (SEVERINO, 2017, p. 12). 

Diante desse contexto, cabe destacar que a proposta da matriz curricular e o próprio 

quadro docente desempenham papel fundamental, promovendo ao graduando uma miríade de 

descobertas e possibilidades que concentram-se em torno do método, teoria, prática e 

conhecimento empírico, tendo o professor como guia de todo o processo (DEMO, 2011). 
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Considerando a indissociabilidade dos elementos Ensino-Pesquisa-Extensão, 

compreende-se que para a promoção de uma formação por excelência ambos devem 

permanecer inseparáveis. Entretanto, comparando os discursos dos Professores nº 02 e nº 04 

com o que é proposto por Severino (2017), percebe-se realidades opostas, sendo vistas por meio 

de limitações apontadas pelos respondentes que acabam comprometendo a articulação entre os 

pilares e, consequentemente, o processo de ensino aprendizagem. 

Indo de encontro aos relatos dos Professores nº 02 e nº 04, que apontam a pouca atenção 

dada a indissociabilidade dos pilares formativos Ensino-Pesquisa-Extensão como elemento 

enfraquecedor do processo de formação, o Professor nº 08 advoga a existência de três 

dimensões que configuram-se como barreiras enfrentadas por professores e alunos, sendo estas: 

Dimensão Estrutural; Dimensão Particular e Dimensão Singular, como podemos observar em 

seus relados: 

 

A gente tem que pensar na Dimensão Estrutural, o que é que estrutura a pesquisa 

também nos cursos de graduação? Que ai a gente não pode deixar de considerar que 

a UERN ela é uma Universidade que é majoritariamente Ensino. A Pesquisa e a 

Extensão são como se fossem projetos paralelos, mas o que de fato é preconizado é o 

Ensino, inclusive isso está nos regulamentos de distribuição de Carga Horária, eu 

penso que a forma como a Pesquisa e a Extensão inclusive é colocada 

institucionalmente pela própria UERN ela já desmerece e desconsidera esses processos 

de Extensão e de Pesquisa como processos formativos. Professor nº 08 

 

Analisando a fala do Professor nº 08, pode-se constatar que a própria Matriz Curricular 

torna-se responsável por manter o ensino uma posição a frente das atividades de pesquisa e 

extensão. Diante desse panorama, Pozzi (2013), aponta para a importância de se debater de 

forma criativa a necessidade de se estabelecer ações integradas entre os respectivos pilares 

formativos na universidade. 

 Costa (2018) auxilia na compreensão da fala do Professor nº 08, discutindo que o 

potencial de associação entre pesquisa, ensino e extensão no ensino superior acontece 

concomitantemente com as limitações de se promover a devida articulação, tendo como 

alternativa para melhorar esse contexto atentar para os desafios presentes no dia a dia. 

 Aos olhos do Professor nº 08, no âmbito universitário as atividades de pesquisa e 

extensão acabam sendo deixadas em segundo plano, enquanto o ensino é visto literalmente 

como a cereja do bolo, visto que ele ocupa mais espaço dentro da Matriz Curricular. 

 Quanto a Dimensão Particular, esse mesmo Professor considera que como fatores 

limitantes a Carga Horário, bem como a existência de um antagonismo entre o Currículo Oficial 

e o Currículo Oculto, como pode-se observar a seguir: 
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Na Dimensão Particular ali da FAEN, do Projeto Pedagógico como eu já disse em 

outros momentos essa dicotomia entre um Currículo legal e um Currículo oculto num 

é... e eu acho que isso também é um entrave, mas paralelo a isso nós temos ai é a Carga 

Horária que é destinada aos docentes para fazerem Pesquisa e Extensão pelo própria 

Universidade e pelo próprio Projeto Pedagógico do Curso. Professor nº 08  

 

 Um ponto interessante em seu relato (Professor nº 08) na ideia de que tal dicotomia 

entre ambos os currículos torna-se fator responsável pelos acontecimentos da realidade que não 

são abrangidas pelo Currículo legal. 

 Quanto o entrave relacionado a Dimensão Singular, o Professor nº 08 destaca que: 

 

(...) E eu penso que da Dimensão Singular ai do próprio é... das Linhas de Pesquisas 

da própria Faculdade elas não são claras, (...), as Linhas de Pesquisa estão nos Grupos 

e os Grupos representam os interesses particulares dos docentes, as Linhas de Pesquisa 

não estão em consonância com os problemas postos pra Enfermagem brasileira, pra 

Enfermagem no RN, pra Enfermagem em Mossoró. Professor nº 08  

 

 Em consonância com o apontamento do Professor nº 08 pode-se observar a influência 

da dimensão singular frente as Linhas de Pesquisas, uma vez que estas são guiadas pelos 

interesses de cada docente, podendo considerar ou não os desafios presentes no contexto social. 

Visto que, segundo Barbosa e Oliveira (2013) discutem que “(...) toda prática pedagógica é 

oriunda das necessidades sociais concretas que se apresentam ao longo da história (BARBOSA 

e OLIVEIRA, 2013, p. 7598) 

 Diante desse contexto, constatamos que embora a indissociabilidade esteja presente nos 

documentos institucionais e que ela seja vista como fio condutor do processo de formação, 

identificamos a partir dos apontamentos da Professora nº 02 a presença de lacunas que 

dificultam o fortalecimento do diálogo entre Ensino, Pesquisa e Extensão, dessa maneira 

comprometendo a operacionalização das atividades de Pesquisa e, consequentemente, do 

processo de ensino-aprendizado. 

 Outro entrave que contribui para a indissociabilidade da tríade Ensino-Pesquisa-

Extensão consiste na falta de interação docente com os outros componentes da Matriz 

Curricular, do professor com os orientadores e alunos, como podemos observar no discurso dos 

Professores nº 02, nº 05 e nº 07, como pode-se observar a seguir: 

 

O não envolvimento dos professores com os componentes, com os outros componentes 

que ele não está lecionando (...) e a gente não consegue muito articular os orientadores 

nesse momento, assim isso é uma coisa que outros professores que já lecionaram esses 

componente de pesquisa e enfermagem também se queixavam, (...) até mesmo dentro 

dos próprios componentes pontuais que existe para a Pesquisa ainda não consegue 

haver essa articulação com os professores do Componente, orientadores e alunos. 

Professora nº 02 
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A gente acaba ficando ali na faculdade, a gente acaba ficando nos nossos próprios 

nichos, então a equipe com a equipe, então tem a equipe de Saúde Coletiva, tem a 

equipe de Materno Infantil, tem a equipe de Saúde do Adulto, e a gente assim ainda não 

aprendeu, nós estamos eu acho que avançando nisso de aprender, aprendendo a fazer 

pesquisas todo mundo juntos, a pensar a pesquisa juntos. Professora nº 05 

 

Nem todos os professores se dispõem a orientar os trabalhos do próprio grupo, então 

o que a gente percebe o mesmo professor orienta 4, 5, 6 alunos, enquanto que outros 

não orienta ou orienta um no máximo, então a gente vê alguns professores mais 

sobrecarregados. Professora nº 07  

 

 Indo de encontro as falas dos respondentes supracitados, quando se trata da articulação 

entre os pilares formativos, Pucci (1991) retrata que o termo “indissociabilidade do tripé”, não 

deve ser vista como uma fraseologia de efeito, “mas deve ser um instrumento na direção da 

construção de uma universidade de um bom nível acadêmico, pública, autônoma, democrática, 

que efetivamente propicie a inclusão da maioria de acordo com suas necessidades concretas” 

(PUCCI, 1991, p. 32). 

 Relacionando o discurso de Pucci (1991) com as falas dos Professores nº 02, nº 05 e nº 

07, observa-se que a se a efetivação da atuação docente tomasse como ponto norteador a 

articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, facilitaria a interação entre os próprios 

componentes curriculares, bem como professores e alunos, promovendo assim um avanço 

frente a presente limitação, bem como qualidade do ensino. 

De acordo com Andes (2003), o princípio da indissociabilidade entre o tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão remete a qualidade do trabalho acadêmico o que viabiliza a aproximação 

entre o ensino superior e a sociedade, bem como a emancipação teórico-prática dos alunos.  “A 

concretização deste princípio supõe a realização de projetos coletivos de trabalho que se 

referenciem na avaliação institucional, no planejamento das ações institucionais e na avaliação 

que leve em conta o interesse da maioria da sociedade” (ANDES, 2003, p. 30). 

  Seguindo o mesmo pensamento traçado pelos entrevistados nº 02 e nº 07, o qual 

constatamos a presença de fragilidades na interação entre o quadro docente, Componentes 

Curriculares e estudantes, a Professora nº 05 complementa afirmando que os professores não 

vem estimulando de forma suficiente a continuidade das pesquisas realizadas ao longo do 

processo de ensino, fato este que pode ser constatado em sua fala a seguir: 

  

 Eu acredito que na Enfermagem como eu digo a gente tem estimulado as pesquisas. O 

que a gente não tem feito é estimulado a continuidade daquela pesquisa, a gente 

estimula que se faça pesquisa, mas pesquisas estanques, então isso dá conta de um 

processo de formação momentâneo. A gente tá pecando, porque a gente estimula a 

Pesquisa ao mesmo tempo em que essa pesquisa ela é delimitada a um componente e 
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que fique estanques, a gente acabou aquele componente então a pesquisa não vai 

adiante, nem eu como docente estimulo também é utilizo essa pesquisa em outros 

componentes porque mesmo que o aluno não quisesse dar continuidade eu poderia por 

exemplo a pesquisa que você desenvolveu ela poderia servir como conclusão de curso 

ela poderia servir como dentro do processo formativo dos alunos.  Professor nº 05 

 

Diante da realidade apreendida pela Professora nº 05, observamos que a maioria dos 

professores acabam desconsiderando os trabalhos que os estudantes constroem no decorrer de 

seu itinerário acadêmico, resultando no engavetamento de estudos excelentes, desperdiçando a 

oportunidade de rever trabalhos antigos e comparar seus resultados com a atual realidade.  

Dessa forma, pode-se compreender o papel essencial do professor na condução das 

práticas de pesquisa, bem como sua relação com o ensino e a extensão, visando a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem. Tal informação pode ser confirmada por autores como Moita 

e Andrade (2005); Pimenta (2002); Severino (2017); Sônego (2015), Cunha (1996), os quais 

abordam a necessidade de os docentes serem providos de preparo pedagógico, adotando 

metodologias de ensino que contemplem o que é proposto pelos elementos curriculares, 

motivando o aluno, bem como prezando pela articulação entre o Ensino-Pesquisa-Extensão. 

Outro entrave identificado consiste na questão de que os três Grupos de Pesquisa (GP) 

existentes na Faculdade encontram-se pouco atuantes, como podemos visualizar a seguir no 

discurso das Professoras nº 02 e nº 07: 

 

Outro entrave se os GP fossem mais funcionantes, mais atuantes talvez nós tivéssemos 

uma cultura mais naturalizada, tivéssemos mais ênfase sobre a Pesquisa, mas eu 

percebo eu faço parte de um grupo, esse grupo ele é extremamente parado no que diz 

respeito a realização de atividades concernentes com um GP, estudos, atividades de 

estudo de pesquisa, de apresentação de trabalhos enfim, e os outros grupos eu vejo que 

acontecem da mesma forma,(...)  a ausência essa inatividade ou quase inatividade dos 

GP existentes no Departamento. Professor nº 02 

 
Os GP da faculdade eles são pouco articulados, tanto entre os grupos, quanto dentro 

do próprio grupo, então nós temos GP com muitos professores, com muitos alunos, mas 

que não se articulam tanto, muitas vezes não desenvolvem atividades em conjunto, e a 

gente sabe que o GP ele tem o potencial de fortalecer a prática da investigação durante 

a formação mas eu percebo grupos pouco articulados, professores e alunos pouco 

articulados nessas atividades. Professora nº 07  

 

 Considerando a participação discente em Grupos de Pesquisas uma alternativa capaz de 

estimular as condutas investigativas, melhorando o desempenho acadêmico, uma vez que esses 

espaços contribuem com a interação de indivíduos com variados níveis formativos. Dessa 

forma, percebemos que quando existe o funcionamento de fato desses GP, suas linhas são 

fortalecidas, bem como há a intensificação de construção e troca de saberes (MORAES, et al. 

2018). 
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 Entretanto, apesar de conhecermos os benefícios da atuação dentro dos Grupo de 

Pesquisa, a realidade apreendida mostra resultados negativos acerca da interação entre os GP, 

bem como entre os próprios integrantes de cada grupo, o que acaba de fato comprometendo o 

desenvolvimento de um aprendizado contínuo, qualificado e respaldado cientificamente. 

 Em virtude do que foi dito anteriormente, tendo o professor como integrante 

fundamental na condução e construção do processo formativo, tal fator não o isenta de vivenciar 

algumas limitações na efetivação de sua atuação docente referente a implementação das práticas 

de pesquisa como ferramenta de ensino aos graduandos de Enfermagem. Nesse sentido, as 

discussões tecidas anteriormente, bem como subsidiando-se na literatura, pode-se compreender 

quais são os principais entraves presentes na realidade dos entrevistados que possam limitar a 

efetivação das práticas de pesquisa como ferramenta de ensino e potencializadora do processo 

de formação. 

 

4.2.4.2 Entraves vivenciados pelos discentes 

  

 Considerando que a inserção prévia e envolvimento discente com as práticas de pesquisa 

desde os primeiros períodos de graduação, desempenham não apenas a atribuição de ensinar ao 

estudante a ter uma visão mais questionadora, crítica e reflexiva, mas também as empregar 

como caráter educativo, por meio dais quais o aluno aprende e apreende os conteúdos dos 

componentes curriculares, podendo mais tarde embasar suas práticas. 

 Quanto as dificuldades enfrentadas pelos graduandos do referido curso, os respondentes 

relatam as seguintes limitações: cenário pandêmico; condições institucionais; organização 

Matriz Curricular; Carga Horária densa; ausência de bolsas e recursos; o PPC não incentivas as 

atividades de pesquisa; aluno entra na faculdade com pouco embasamento científico; considera 

a pesquisa como algo cansativo; questões culturais; barreiras dos serviços de saúde, os quais 

serão discutidos a seguir. Visando promover uma melhor explanação e entendimento dos 

principais entraves vivenciados pelos graduandos de enfermagem, estes serão discutidos de 

forma gradativa, de acordo com a semelhança dos relatos, como será apresentado a seguir. 

 A princípio, as limitações vivenciadas pelos discentes que mais foram citadas pelos 

entrevistados correspondem a: pandemia; Carga Horária pesada; organização da Matriz 

Curricular, tempo curto, como pode-se observar nos discursos dos Professores nº 01, nº 03, nº 

04, nº 06 e nº 07 a seguir: 

 É importante salientar que, em decorrência de estar em vigor no momento de 

desenvolvimento dessa dissertação o PPC de 2014, são relatados pelos participantes do estudo 
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como fator limitante a organização da Matriz Curricular antiga a qual apresenta tempo escasso 

em decorrência da Carga Horária intensa, bem como o atual conjuntura pandêmica, como 

podemos observar nos apontamentos dos Professores supracitados: 

 

(...) Os entraves pra o aluno desenvolver é... práticas de pesquisa coerentes, sólidas, 

bem referenciadas, metodologicamente delineadas, quais são os entraves? O 1º deles 

que eu venho reiterando aqui é a questão do tempo que o aluno tem pra fazer (...), ele 

não tem tempo pra outra coisa na vida a não ser assistir aula manhã e tarde, e ninguém 

me convence e nem me convenceu até hoje que um aluno nessas condições ele consegue 

fazer boas pesquisas. Professor nº 01 

  

Hoje se você me perguntar eu vou dizer que é o tempo, porque o aluno que tem aula de 

manhã e de tarde dificilmente ele vai ter um tempo adequado, não é que ele não faça, 

ele consegue fazer mas é em horários menores do que ele realmente necessitaria pra 

poder realizar suas práticas ou práticas de pesquisa, isso nós resolvemos na Matriz 

nova que é a que nós vamos iniciar agora no próximo semestre, e falando em condições 

temporais nós temos a pandemia. Professor nº 03  

 

Eu acho que a questão de ter tempo porque pesquisa é sobre maneira um ato intelectual, 

e ato intelectual demanda da gente a construção de conhecimentos e habilidades é pra 

isso, e isso demanda tempo. Não dá pra achar que a gente vai conseguir fazer pesquisa 

séria com um aluno que tem um turno de folga por semana pra poder se dedicar a 

Pesquisa e a Extensão e a vida, porque vamos dizer as pessoas vivem, ninguém existe 

só pra Pesquisa, só pra Extensão, só pra Ensino. Professor nº 04 

 

(...) um dos entraves era esse, tempo pro aluno participar das pesquisas, ou ele fazia 

na hora de almoço ou em alguma aula vaga que tivesse, um horário vago que tivesse, 

ele trabalharia a sua pesquisa, esse era o grande entrave da Faculdade de 

Enfermagem, esse era o grande, que a gente tá corrigindo agora, o curso ele vai ser 

trabalhado só um turno e o outro turno ele vai ter pra Pesquisa, pra Extensão, pra 

bolsas pro aluno se sustentar, porque a gente sabe também que a maioria dos alunos 

são de fora e precisam também, ele se auto financiar. Professor nº 06  

 

Tempo limitado, o tempo limitado pra pesquisa, o tempo limitado pra atividades extra-

componentes, então o que que nós temos? Uma realidade de um curso que tem aulas 

diurnas, manhã, tarde, a semana toda (...) Então quando a gente tem esse tempo 

limitado já é um entrave, então a gente acaba trabalhando muito mais as disciplinas os 

conteúdos da graduação e o tempo que seria um tempo extra pra pesquisa, pra 

investigação, ele passa a ser comprometido e isso a gente vai percebendo ao longo do 

tempo. Professor nº 07 

 

 Diante desse contexto, observamos que a questão da organização da Carga Horária 

configura-se como um entrave significativo uma vez que esse aluno possui pouco tempo para 

aprender e se desenvolver dentro dos componentes curriculares, bem como transitar de forma 

constante e satisfatória entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Outro fator que justifica o tempo como entrave é a questão da organização do próprio 

Projeto Pedagógico do Curso, que torna obrigatório o aluno cursar simultaneamente as 

modalidades de Bacharelado e Licenciatura, ficando assim com tempo escasso para o 
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envolvimento com outras atividades extracurriculares, bem como dentro dos próprios 

componentes Curriculares a não ser para o cumprimento de pré-requisitos. 

 Quanto a atual conjuntura resultante da propagação do coronavírus, percebe-se 

diariamente por meio de noticiários e diversos meios de comunicação os impactos sofridos pelo 

campo da Educação decorrentes da pandemia, uma vez que de um momento para outro o 

sistema educacional se viu obrigado a adaptar suas práticas de ensino sem nenhum 

planejamento prévio. 

 Dando suporte ao que foi dito anteriormente, Santos (2020) discute acerca da questão 

das instituições educacionais suspenderem as aulas de caráter presencial devido ao momento 

pandêmico, necessitando adaptar-se por meio do ensino remoto, dando assim continuidade ao 

processo de ensino. Diante desse panorama, foi publicado pelo Conselho Nacional de Educação 

no dia 28 de Abril de 2020 parecer favorável, que viabilizou o cômputo de práticas pedagógicas 

na modalidade remota, visando o cumprimento da Carga Horária mínima anual, bem como a 

proposta de reorganização do Calendário Escolar, aprovado pelo Ministério da Educação, em 

despacho de 29 de maio do ano de 2020. 

Outro entrave vivenciado pelos graduandos refere-se a questão das condições oferecidas 

pela Faculdade para que esse aluno possa de fato desenvolver pesquisas e aprender por meio 

desta, como podemos constatar na fala do Professor nº 01, nº 04 e nº 08: 

 

Outro entrave do lado do aluno são as condições institucionais pra que ele possa 

desenvolver pesquisa de fato, que condições seriam essas? Um acesso à internet 

razoável, acesso as bases de dados assim mais eu diria mais comum, mais acessíveis 

em nosso meio, é condições pra que o aluno dedique um pouco mais de tempo a 

pesquisa, ai eu falo de bolsas de pesquisa mesmo, é recursos pra que o aluno possa 

desenvolver sua pesquisa interagindo com outras instituições, com outros espaços que 

podem potencializar o seu processo de pesquisa. Professor nº 01 

 

O incentivo para o estudante de enfermagem realizar Pesquisa ele não existe quer seja 

do ponto de vista financeiro porque não há uma política de bolsas de incentivo e de 

estímulos nem na Graduação e nem na Pós-Graduação a nível de especialização, de 

residência ou de mestrado, e também não há um estímulo do ponto de vista de que o 

curso é... ele não consegue proporcionar um espaço, um espaçamento não há uma 

flexibilização na forma da oferta que garanta que a pesquisa faça parte desse processo 

de ensino de uma maneira mais leve, se o aluno ele quer fazer pesquisa ele tem que 

enfrentar dois turnos de aula para no final desses dois turnos de aula ele fazer ali 

pesquisa. Professor nº 08 

 

Eu acho que talvez pelo fato da gente não ter uma Pós-Graduação em Enfermagem, uma 

Pós-Graduação Strictu Sensu em Enfermagem, e eu acho que isso estimula bastante (...) 

ele não vive é digamos assim o auge dessa pesquisa acadêmica que é a graduação 

strictu sensu desde o começo (...) aluno desenvolver pesquisa sem bolsa também é muito 

complicado. Professor nº 04  
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 Dessa forma, debruçando-se nos apontamentos dos respondentes, pode-se constatar que 

as condições institucionais oferecidas aos discentes influenciam diretamente em seu processo 

formativo, visto que diante de condições inadequadas de ensino, o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa bem como o desempenho acadêmico podem ser comprometidos 

significativamente. 

Temos ainda como entrave o fato do próprio Projeto Pedagógico do Curso não 

incentivar as práticas de Pesquisa, dando prioridade ao Ensino e execução de procedimentos, 

como podemos constatar no relato do Professor nº 08: 

 

“(...) está nesse formato desse Projeto Pedagógico que de certa forma ele não estimula, 

ele não trabalha e ele não prioriza a Pesquisa. Não está dentro do processo formativo 

isso, a gente tem muita técnica, hoje particularmente o Projeto Pedagógico ele prima 

muito mais por técnica, técnica, técnica, técnica, ou seja, o enfermeiro vai ser um 

executor de técnica mas não vai dar conta dos seus processos de trabalho inclusive do 

processo pesquisar.” Professor nº 08  

 

 Diante dessa realidade, compreendemos que a interação nos espaços e cenários de 

pesquisa auxiliam na construção de um novo ser, um estudante que apreende a 

multidimensionalidade do ser complexo, permitindo que o aluno compreenda a sua complexa 

construção com o sujeito que aprende, tal acontecimento se dá por meio da construção de 

saberes (HELLEBRANDT, 2014). 

 Nesse sentido, verificamos que o cenário de ensino em si influencia fortemente na 

efetivação satisfatória do que é proposto nos documentos institucionais, visto que não adianta 

o PPC traçar objetivos e orientações, se a própria universidade não disponibiliza condições para 

tal, como também o fato desta priorizar mais o ensino de técnicas, deixando a pesquisa e 

extensão em posição secundária. 

Outro entrave que merece ênfase provém do fato do estudante ingressar no Ensino 

Superior desprovido de um embasamento acerca das práticas de pesquisa, mostrando-se alheio 

ao processo pesquisar, como pode-se verificar a seguir nos apontamentos do Professor nº 06. 

Vale salientar que seguindo a mesma linha de pensamento do Professor nº 06, a Professora nº 

07 percebe que os estudantes não enxergam a Pesquisa como algo potencializador e gerador de 

conhecimento, considerando a prática algo desgastante, evitando assim apoderar-se dessa 

Prática ao longo da academia, como podemos constatar nas falas a seguir: 

 

Outro grande problema é que o aluno quando ele vem pra Universidade ele não vem 

com conhecimento de Pesquisa, ele não vem com nenhum conhecimento, então na 

formação básica dele (...) não existe então eu acho que o aluno ele vem zero, ele vem 

cego, e a gente no princípio a gente percebe isso, essa dificuldade do aluno desenvolver, 

de escrever, de construir seu problema, de construir sua justificativa, às vezes ele fala 
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bem mas ele não coloca no papel tão bem, e a gente vai trabalhando aos poucos.” 

Professor nº 06 

  

Os alunos pouco se apropriam das Pesquisas, sejam elas físicas ou digitais, então a 

gente tem uma facilidade muito grande de acessar as Bases de Dados, Plataformas, 

baixar artigos, baixar estudos, mas poucos se apropriam desse conhecimento, mesmo 

tendo a pesquisa como algo apresentado desde o primeiro período. Então é um entrave 

não ver a Pesquisa como potencializador e geradora de conhecimento, mas sim ver a 

Pesquisa como algo cansativo e trabalhoso que vai lhe custar muito. Professor nº 07 

 

 Diante dos apontamentos levantado pelos Professores nº 06 e nº 07, observa-se que por 

não possuírem um contato prévio com as atividades de pesquisa antes de ingressarem na 

Universidade, os graduandos acabam não tendo o discernimento acerca da importância da 

pesquisa como caminho para um aprendizado contínuo e de qualidade. 

Nesse sentido, constatamos que a própria formação da Educação Básica acaba formando 

alunos desprovidos da noção do que venha a ser práticas de Pesquisa, enviando para o Ensino 

Superior discentes alheios a efetivação e aproximação das atividades de Pesquisa com o Ensino, 

como podemos constatar na fala da Professora nº 02: 

 

Eu acho que a própria formação é da Educação Básica do aluno, meio que entrava um 

pouco é essa familiaridade com a pesquisa, (...) os alunos entram sem conhecer, sem 

saber e fazendo assim um bicho de 7 cabeças a respeito da Pesquisa, entendendo ela 

como algo complexo, muito grandioso, como algo que só possa ser feito é como eu falei, 

com grandes estruturas de laboratório não sei pra mim a ideia que passa é essa, a 

impressão que passa é essa. E ai o aluno ele, o aluno ele não se sente muito à vontade, 

não é algo que é apresentado ao aluno de forma muito natural desde o começo, de 

forma muito natural e contínua, por ser pontual como eu falei é outro entrave 

justamente por ser operacionalizada de forma pontual. Professora nº 02 

 

 Diante desse contexto, Ritter et al. (2016), discute que é função das instituições 

educacionais formar indivíduos críticos e atuantes, sendo necessário que esse papel seja 

efetivado em todos os níveis da Educação, possibilitando assim que as informações possam ser 

revertidas em conhecimento. 

 Em contrapartida, se opondo a afirmação de Ritter et al. (2016), a realidade apresentada 

pela Professora nº 02 é outra, por meio da qual o aluno ingressa na Universidade com um déficit 

significativo acerca do conhecimento referente as atividades investigativas, atrasando assim o 

desenvolvimento de habilidades científicas.  

  Diante da análise das falas dos respondentes, bem como subsidiando-se na literatura, 

pode-se constatar que diante da formação discente, o professor resguarda a importante função 

de criar condições que promovam o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando o 



115 
 

desenvolvimento de habilidades científicas, visando a formação de futuros profissionais aptos 

a empregar a pesquisa na tomada de decisões. 

Outro aspecto que possa dificultar o desenvolvimento e associação do Processo 

Pesquisar frente ao Ensino é visto por meio de uma questão cultural por meio da qual parte 

significativa da população não cultiva o hábito e prazer pela leitura, o que acaba de alguma 

maneira comprometendo a qualidade das pesquisas produzidas, bem como devido influências 

da Cultura Mundial e Nacional de se fazer pesquisas acadêmicas, como pode-se observar nos 

discursos apresentados pela Professora nº 02 e nº 07 a seguir: 

 

A cultura nacional, a cultura de um modo geral acadêmica de se realizar Pesquisa (...) 

são as próprias cultura de Pesquisa que nós temos no nosso meio acadêmico agora 

nacional e mundial que é tratar as coisas (...) como modismo, há épocas em que tá todo 

mundo pesquisando sobre determinada coisa e as revistas não aceitam, não valorizam 

muito se não for por exemplo algo que naquele momento seja moda e que vá ser 

curiosidade. Professora nº 02 

 

 Ai TCC”, “ai pesquisa”, “ai eu vou coletar dados”, então acaba sendo algo que não 

é visto com bons olhos e consequentemente não é executado também, e talvez também 

por questão cultural, as pessoas não gostam de ler muito, não se dedicam a essa busca, 

a gente sabe que pra pesquisar você precisa ler muito, é até pra que você saiba escrever 

porque tem gente que tem dificuldade de escrever, tem pouca leitura é e ai acaba não 

vendo a pesquisa como atrativa. Professora nº 07  

 

Observa-se através dos dados analisados que a Cultura Mundial e Nacional de se fazer 

pesquisas acadêmicas configuram-se em fatores responsáveis pelo direcionamento e escolhas 

das temáticas a serem abordadas. 

Dessa forma, em decorrência do contato prévio com o processo pesquisar, os estudantes 

acabam não compreendendo que a pesquisa atrelada ao ensino instrumentaliza o aluno para a 

aquisição e desenvolvimento de habilidades crítica-reflexivas, tornando-os aptos a tomada de 

decisão frente aos entraves e demandas de sua realidade. 

Diante desse contexto, de acordo com Demo (2011), torna-se necessário que as 

instituições de ensino tornem-se ambientes de cultura, capaz de despertar o interesse coletivo 

através da educação, promovendo interações comunitárias que estimulem os processos de 

ensino e capacidade emancipatória. 

Destarte, verificamos que a conformação da própria Grade Curricular contribui para o 

surgimento de dificuldades referentes ao próprio acesso formativo, onde o estudante não 

adquiriu ao longo do Ensino Médio embasamento suficiente acerca da pesquisa como princípio 

formativo, configurando-se assim um entrave para discentes e docentes. 
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Embasando o que foi dito anteriormente, Hellebrandt (2014) aborda que a interação 

discente com as atividades de pesquisa, em especial com os Grupos de Pesquisa, possibilita que 

o estudante conheça o valor do processo de aprender, produzir e apropriar-se de novos 

conhecimentos, por meio da interação coletiva. 

 Outro entrave vivenciado pelos estudantes para o desenvolvimento de suas atividades 

de Pesquisa, consiste nos obstáculos impostos pelos próprios serviços de saúde, os quais na 

maioria das vezes configuram-se como campo de coleta de dados, como podemos visualizar 

nas ideias tecidas pelo Professor nº 06: 

 

(...) o serviço também coloca, às vezes, muitas barreiras pra gente chegar até no campo, 

e quando chega no campo muitas vezes a gente não tem o apoio dos nossos colegas, 

porque se acham sobrecarregados e, às vezes, até incapacitados em contribuir com 

aquela pesquisa, então eles não se dizem incapacitados, mas a gente percebe, é falta 

do domínio do tema, então eles tem um certo receio (...), mas não é culpa deles, é culpa 

do processo muitas vezes formativo dele, que mesmo em algumas universidades tendo 

pesquisa também existe todas as deficiências que o aluno sai ainda, pelo tempo de 

formação que ele é muito curto, pela ausência das capacitações (...) às vezes a Direção 

empaca, ela também emperra com a pesquisa na autorização. Professor nº 06  

 

Corroborando com o que foi dito anteriormente, Calixto e Rodrigues (2017) discutem 

que no cenário atual da saúde, a prática docente de Enfermagem se dá por meio da reprodução 

de modelos pedagógicos tradicionais com ênfase no tecnicismo, acarretando o aparecimento de 

lacunas na formação dos futuros profissionais, como a ausência de reflexão e falta do diálogo, 

podendo levar o comprometimento de sua atuação profissional. 

 

4.2.4.3 Desafios que perpassam as práticas de pesquisa como ferramenta de Ensino 

 

 Quando questionados acerca dos possíveis desafios, nem todos os respondentes 

apontaram a existência destes, resumindo-se em apenas cinco relatos. Dentre os principais 

desafios que perpassam o desenvolvimento das atividades de pesquisa frente ao processo de 

ensino, foram enunciados: o tempo corrido, pandemia, constituição da Matriz Curricular, 

negacionismo científico, ausência de continuidade das pesquisas, os quais serão explanados e 

discutidos a seguir. 

 A princípio, foram elencados como como desafios a serem superados o atual período 

pandêmico, organização da Matriz Curricular, o pouco tempo para realização de atividades, dar 

continuidade as pesquisas produzidas ao longo da graduação, bem como o negacionismo 

científico, como pode-se observar nos discursos dos Professores nº 03, nº 04 
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(...) hoje o nosso maior desafio com a Matriz antiga é o tempo (...) eu acho que hoje o 

nosso maior desafio falando temporalmente é a pandemia, e que eu acredito que vai se 

perdurar por um tempo maior, mesmo assim os nossos os nossos discentes tem feito é 

conseguido desenvolver suas atividades de pesquisa, não todas porque alguns grupos 

a gente não consegue chegar, mas tem mantido essa condição pra quem tem uma 

formação adequada. Professor nº 03 

 

Quando o Brasil entender que pesquisa gera dinheiro, a gente muda esse país, mas até 

lá a gente precisa primeiro vencer o negacionismo que se instalou nessa nação nesses 

últimos tempos (...) A pesquisa sempre foi importante, mas eu acho que hoje a sociedade 

cobra que a gente seja profissionais pesquisadores, que a gente não seja profissionais 

negacionistas porque se não a gente volta já pra Idade Média. Então, pra mim a 

Pesquisa ela é fundamental, a Universidade a gente sempre fala do tripé da 

Universidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, às vezes esse tripé é meio manco, 

e às vezes as administrações colocam o Ensino como prioridade máxima e relevam ao 

segundo plano a Pesquisa e a Extensão, e eu acho isso uma falha grande. Professor nº 

04 

 

 Então eu acho que se a gente enquanto docente estimulasse os alunos a utilizarem os 

trabalhos, se a gente utilizasse mais os trabalhos, eu acho que isso faria é com que o 

ensino ele fosse mais baseado mesmo na realidade e a gente pudesse trabalhar de forma 

mais efetiva no que a gente diz que é que é transformar a realidade, pelo menos numa 

micro-realidade mas que a gente pudesse transformar em alguma coisa e contribuir 

pra tanto por processo de formação porque eu acho que o profissional ia sair muito 

mais pé no chão e fazer pesquisa, pesquisas diárias mesmo de opinião, mas isso tudo 

ia fazer que qualificasse mais o trabalho dele, se acostumaria a trabalhar com 

pesquisa. (...) a gente assim ainda não aprendeu, nós estamos eu acho que avançando 

nisso de aprender, aprendendo a fazer pesquisas todo mundo juntos, a pensar a 

pesquisa juntos. Professor nº 05 

  

 Debruçando-se na fala do professor nº 03, verificamos a influência da pandemia 

relacionada a efetivação de um processo de formação adequado, visto que diante das mudanças 

e adequações do sistema educacional os alunos e professores encontram-se em período de 

constante adaptações. 

 A professora nº 05, destaca a necessidade de se estimular continuamente a utilização 

dos estudos já produzidos em períodos passados da graduação, com o principal escopo de 

analisar e comparar a realidade sob diferentes momentos temporais, além de promover ao aluno 

o contato constante com as atividades investigativas, cultivando assim o hábito pelo processo 

investigar. 

 Quanto a superação do negacionismo científico relatado pelo respondente nº 04, permite 

que se pense na importância de se ter o exercício profissional ancorado nos saberes científicos, 

garantindo assim uma conduta responsável e consciente, como também respaldo legal. 

 Demo (2011) afirma que os espaços educacionais devem manter suas práticas e 

metodologias de ensino sempre atualizadas, buscando acompanhar a evolução da Ciência, como 

forma de suprir as demandas e intervir com sensatez e segurança diante dos desafios do contexto 

social. 



118 
 

Outro desafio elencado seria o número reduzido de capacitações destinadas a atuação 

docente, principalmente considerando a necessidade de ensino remoto resultante da atual 

conjuntura pandêmica, bem como capacitações acerca das atividades de pesquisa como 

ferramenta de ensino destinadas aos estudantes, como pode-se verificar a seguir através do 

discurso do Professor nº 06: 

 

Desafio pra gente professor também é nessa etapa de pesquisa justamente as 

capacitações que a gente pouco tem, a gente veio ter agora com esse ensino remoto que 

a gente teve algumas capacitações em relação a Pesquisa, ensino remoto, pra que a 

gente pudesse é se fundamentar mais. Então o grande desafio chama-se esse capacitar, 

eu acho que a gente precisa estar constantemente se capacitando até porque as 

pesquisas elas também elas mudam? (...) eu acho que o discente também precisava ter 

capacitações até pra abrir mais o seu olhar em relação as Pesquisas, porque muitos 

discentes a gente também sabe que eles fazem porque é uma obrigação, não faz por 

prazer, não faz porque gosta ne, pesquisa. Professor nº 06  

 

 Dado o exposto, constatamos a real necessidade de a Universidade investir não apenas 

no quadro docente através de capacitações, mas também trabalhar esse ponto com os estudantes, 

com o principal escopo de desmistificar o ato de pesquisar ao longo da graduação. Assim, sendo 

possível promover um estreitamento de vínculos entre o discente com as práticas de pesquisa, 

metodologias científicas, bem como a compreensão e utilização das normas da ABNT, 

preparando tanto professores quanto alunos para enfrentar os desafios impostos pela pesquisa 

no âmbito do ensino. 

 Em seu livro “Educar pela pesquisa”, Demo (2015) discute acerca do desafio de se 

educar pela pesquisa na Educação Básica e o Currículo intensivo na Universidade. O princípio 

de educar por meio da pesquisa segue quatro pressupostos básicos: a questão de que educar pela 

pesquisa consiste na forma mais apropriada de educação escolar e acadêmica; o fato de que o 

questionamento reconstrutivo é o fator mais importante do ato de pesquisar; a pesquisa deve 

ser transversal na vida do graduando e professor; e o ensino ser visto como um processo 

formativo da competência humana (DEMO, 2015).  

Diante desse contexto, Demo (2015) relata que torna-se necessário que o docente 

consiga superar alguns desafios, tais como elaboração de projeto pedagógico pessoal (plano de 

aula), escolha e elaboração de materiais didáticos, promovendo um ambiente de ensino didático 

por meio das atividades investigativas. 

Em virtude das informações supracitadas, a análise dos discursos permitiu identificar a 

existência de desafios diários tanto na vida de professores quanto de alunos, bem como a 

importância de cada sujeito dentro do processo formativo, e que o professor tem papel 

fundamental na aproximação e permanência do graduando no universo da pesquisa, visto que 



119 
 

através da relação entre ensino e pesquisa, o estudante compreende que as atividades 

investigativas podem contribuir para seu processo de aprendizagem, dando suporte em suas 

vivências enquanto aluno e futuras práticas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Dado o exposto e diante da sistematização realizada, o estudo possibilitou analisar as 

concepções docentes acerca do desenvolvimento das atividades de pesquisa como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, aplicadas aos discentes do curso 

Superior de Enfermagem da UERN, Campus Mossoró, de acordo com a visão dos docentes 

participantes de grupos de pesquisa. 

Constata-se que os objetivos propostos no estudo foram contemplados, visto que a 

pesquisa permitiu analisar o desenvolvimento das atividades de pesquisa no curso de 

Enfermagem da FAEN/UERN, de acordo com a visão docente; Identificar as potencialidades, 

fragilidades e desafios que perpassam as práticas de pesquisa como ferramenta de ensino e 

promotora da aprendizagem; Comparar as propostas relacionadas a Pesquisa e Ensino dispostas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem e no Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) de Enfermagem da UERN, com o que é vivenciado pelos docentes e discentes 

ao longo da academia, bem como realizar um mapeamento, em busca do principais aspectos 

abordados nas produções científicas nacionais acerca das atividades de pesquisa e ensino 

relacionadas à graduação de enfermagem, como pode-se observar a seguir. 

Considerando as práticas de Pesquisa, juntamente com as atividades de Ensino e 

Extensão, um dos pilares do processo de formação discente, foi possível compreender através 

dessa produção acadêmica que o envolvimento prévio dos graduandos de enfermagem com as 

atividades investigativas fortalece o processo de ensino-aprendizagem discente, bem como a 

formação de futuros profissionais capazes de relacionar os conhecimentos apreendidos na 

universidade em sua prática profissional. 

Foi possível observar ainda, de acordo com a visão docente, que o processo de 

desenvolvimento das práticas investigativas encontra-se inserido em várias etapas da vida 

acadêmica, sendo guiados desde o início do curso até sua finalização pelo Projeto Pedagógico 

do Curso, concretizando-se através da Matriz Curricular, os quais buscam promover o contato 

contínuo dos estudantes com o processo pesquisar/investigar. Entretanto, observou-se que a 

conformidade entre o que é proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da 

Graduação de Enfermagem e pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da FAEN/UERN acerca 

das práticas de pesquisa relacionadas ao ensino pode não ocorrer de forma plena, havendo 

algumas lacunas no decorrer de sua implementação. 

 Constatou-se por meio desse estudo a importância da articulação entre Ensino, Pesquisa, 

e Extensão para a formação de um sujeito autônomo, crítico-reflexivo, co-participe no 
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desenvolvimento, construção e apropriação dos saberes científicos, sendo capaz de intervir 

frente aos entraves e desafios presentes no contexto ao qual encontra-se inserido. Foram 

identificadas também as principais contribuições das práticas de pesquisa como ferramenta 

potencializadora do processo de ensino-aprendizagem. 

Diante das informações supracitadas, verifica-se que, mesmo possuindo concepções e 

interpretações distintas da realidade, os levantamentos dos participantes do estudo dialogam 

entre si reforçando a temática referente a pesquisa na Graduação de Enfermagem como 

instrumento de ensino, dando ênfase as contribuições das práticas de pesquisa ao longo da 

graduação, considerando esta como ferramenta para a formação de sujeitos questionadores, 

capazes de nutrir sua capacidade de desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, resultando 

assim numa postura mais consciente e atuante. 

 O estudo permitiu também conhecer os principais entraves e desafios que perpassam as 

práticas de pesquisa no curso supracitado, sendo eles: organização da Matriz Curricular e do 

PPC; Carga Horária extensa; infra-estrutura inadequada; escassez de recursos; disponibilidade 

discente; divergências teórico e política entre os docentes; limitações metodológicas; ausência 

de interação docente entre professores, alunos e outros Componentes Curriculares; Grupos de 

Pesquisa pouco atuantes; barreiras relacionadas as dimensões estrutural, particular e singular, 

cultura de se fazer pesquisas. 

Por meio do estado da arte, foi possível constatar que a maioria dos estudos tem suas 

discussões voltadas para as percepções do aluno diante da temática abordada, deixando um 

pouco à margem as percepções do professor relacionadas as atividades de pesquisa como 

instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, verificou-se que o 

mapeamento das produções científicas possibilitou um processo reflexivo em relação ao que 

vem sendo abordado, bem como algumas lacunas, uma vez que observou-se uma quantidade 

escassa de trabalhos científicos que discutem a referida temática. 

Vale salientar que dentre as principais limitações e dificuldades deste estudo, pode-se 

elencar a atual conjuntura pandêmica, a qual tornou necessário readequar parte do percurso 

metodológico ao novo cenário, a escassez de estudos que discutissem a referida temática, bem 

como a disponibilidade de alguns professores, em decorrência de suas respectivas cargas 

horárias, o que acabou reduzindo um pouco a amostra final. Entretanto, apesar de tais 

dificuldades, o estudo poderá servir como subsídio para discussões e reflexões de alunos e 

professores acerca do assunto abordado, bem como o embasamento para pesquisas futuras. 

Conclui-se que esse estudo permitiu visualizar uma abordagem plural acerca das 

atividades de pesquisa como estratégia de ensino na graduação de Enfermagem. Destarte, as 
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discussões tecidas no decorrer da pesquisa apresentam-se como estratégia para reflexão da 

realidade apreendida relacionada ao desenvolvimento das atividades de pesquisa como 

ferramenta potencializadora do processo de ensino-aprendizagem diante do que é proposto pelo 

PPC e pelas DCN de Enfermagem acerca das práticas de pesquisa como estratégia de ensino no 

referido curso.  

Consciente da importância de se haver um elo entre aluno-pesquisa-professor, apesar da 

importância dos achados, identifica-se a presença de lacunas diante da temática em questão, 

não podemos desconsiderar os avanços ocorridos nessa área, porém há de se enfrentar inúmeros 

desafios visando o fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão, mirando em melhorias e 

maior inserção da Enfermagem no campo da pesquisa. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre (TCLE) dos Professores  

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

 

Esclarecimentos 

 

 

Prezado(a) Sr.º(a), 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “A pesquisa como 

ferramenta de ensino na Graduação de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN)”, que é coordenada pelo Prof.º Dr. Leonardo Alcântara Alves e que segue as 

recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar o desenvolvimento das atividades de 

pesquisa, como ferramenta potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, aplicadas aos 

discentes do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró”. E como objetivos específicos: “Conhecer a 

visão dos docente do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da UERN, Campus 

Mossoró, a respeito das práticas de pesquisa como ferramenta de ensino e promotora da 

aprendizagem; Realizar um comparativo entre as propostas relacionadas ao Ensino dispostas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem e no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Enfermagem da UERN, com o que é vivenciado pelos alunos ao longo da academia; e 

Propor uma reflexão acerca dos possíveis desafios relacionados às práticas de pesquisa como eixo 

norteador do processo de ensino, enfrentados pelos alunos e professores da FAEN/UERN”. 

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. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimento(s): 

Entrevista semi-estruturada com perguntas abertas, que será gravada com autorização prévia, 

garantindo o seu anonimato. As informações obtidas serão transcritas na íntegra e se necessário 

você será novamente procurado para esclarecer alguma dúvida existente. 

A responsabilidade de aplicação da entrevista é de Francisca Tayrine Stéphanne Pinho 

Fernandes, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO vinculado ao 

UERN/UFERSA/IFRN. 

A pesquisa beneficiará os discentes do curso de Bacharelado e Licenciatura em 

Enfermagem da UERN, instigando-os acerca da relevância das práticas de pesquisa e iniciação 

científica como ferramenta de ensino em sua formação ao longo da trajetória acadêmica. 

Beneficiando também os professores da referida instituição, induzindo-os a refletir sua conduta 

diante da realidade apreendida, visto que estes resguardam importante função no 

desenvolvimento das ações educacionais voltadas ao ensino das práticas de pesquisa e educação 

científica. Bem como a UERN, o IFRN e a UFERSA, tendo em vista ser um trabalho de cunho 

científico que será acrescentado ao acervo bibliográfico das referidas instituições, dando a 

oportunidade de outras pessoas ampliarem seus conhecimentos acerca da problemática 

abordada. 

Os riscos aos quais você estará submetido (a) serão apenas riscos emocionais do tipo 

constrangimentos, desconfortos, que serão minimizados através de uma abordagem interpessoal 

que não irá afetar sua integridade física e moral. 

Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a mestranda 

Francisca Tayrine Stéphanne Pinho Fernandes aplicará o questionário e somente a discente e o 
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orientador responsável poderão manusear e guardar os questionários. Haverá sigilo das 

informações por ocasião dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o 

participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos questionamentos 

e Anuência das Instituições de Ensino para a realização da pesquisa. 

Neste sentido, venho através deste termo convidá-lo(a) para participar da pesquisa e 

pedir sua autorização para utilizar os resultados obtidos através dos instrumentos de coleta de 

dados para fins científicos (monografias, dissertações, teses, artigos em revistas científicas, 

congressos e seminários), enfatizando que nós, os pesquisadores, nos comprometemos a manter 

a confidencialidade e anonimato de sua participação. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo e guardados em local seguro por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do 

pesquisador responsável, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 

informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  e toda 

dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente aos 

pesquisadores: Leonardo Alcântara Alves, Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400, Conjunto 

Ulrick Graff, Mossoró/RN, CEP: 59628-330, e-mail: leonardo.alcantara@ifrn.edu.br, telefone 

(84) 3422-2652, ou Francisca Tayrine Stéphanne Pinho Fernandes no endereço Rua Jerônimo 

Rosado, nº 360, Centro, Mossoró/RN, CEP: 59610-020 ou no e-mail: 

tayrine_fernandes30@hotmail.com, telefone (84) 99940-4392. 

Dúvidas acerca da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa - (CEP-UERN), Rua Miguel Antônio da silva Neto, s/n, Aeroporto, 3º pavimento da 

Faculdade de Ciências da Saúde, 59.607-360, Mossoró, RN, Brasil, e-mail: cep@uern.br; 

telefone: (84) 3312-7032. 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “A pesquisa 

como ferramenta de ensino na Graduação de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN)”. Foram assegurados a mim esclarecimentos que venham a solicitar 

durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa. Autorizo assim, a publicação dos 

dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. 

 

 

Mossoró, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

 

mailto:leonardo.alcantara@ifrn.edu.br
mailto:tayrine_fernandes30@hotmail.com
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Francisca Tayrine Stéphanne Pinho Fernandes - Aluna do Curso de Pós-Graduação em Ensino - 

POSENSINO, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, na Av. 

Prof. Antônio Campos – Bairro Pres. Costa e Silva, CEP: 59610-210, Mossoró – RN. Tel. (84) Cidade 

– RN. Tel.(84) 3315-2145. Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, R. Francisco Mota, 

572 - Pres. Costa e Silva, Mossoró - RN, 59625-900. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFRN, Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Conj. Ulrick Graff - Mossoró-RN 

CEP: 59.628-330. Tel.: 3422-2652 

 

 

Prof.º Dr. Leonardo Alcântara Alves - Curso de de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, na Av. Prof. Antônio 

Campos – Bairro Pres. Costa e Silva, CEP: 59610-210, Mossoró – RN. Tel. (84) Cidade – RN. Tel.(84) 

3315-2145. Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, R. Francisco Mota, 572 - Pres. Costa 

e Silva, Mossoró - RN, 59625-900. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, Rua 

Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Conj. Ulrick Graff - Mossoró-RN CEP: 59.628-330. Tel.: 3422-

2652 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Faculdade de Medicina da UERN - Rua Miguel Antonio 

da Silva Neto s/n - Aeroporto Home page: http://www.uern.br - e-mail: cep@uern.br – CEP: 59607-360 

- Mossoró –RN Tel: (84) 3312-7032.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ROTEIRO NORTEADOR – ROTEIRO DO USO DE DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTOS ANALISADOS: 

 

I – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

1) Existe algum protocolo institucionalizado que direcione a efetivação das práticas de 

iniciação científica e pesquisa no curso de Enfermagem/UERN?  

 

 

2) O que tais documentos propõem acerca das práticas de iniciação científica e pesquisa 

relacionada ao ensino no curso de Graduação de Enfermagem/UERN? 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

ROTEIRO NORTEADOR – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – DOCENTES 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1) Sexo: ____________________________________________________ 

2) Pós-Graduação: ____________________________________________ 

3) Tempo de docência:________________________________________  

 

II – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

1) Como ocorre a efetivação das práticas de pesquisa no curso de graduação de 

Enfermagem/UERN? 

 

2) Como as práticas de pesquisa podem contribuir como ferramenta potencializadora do 

processo de ensino-aprendizagem bem como para a formação dos alunos do curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da UERN? 

 

 

3) De acordo com sua atuação docente no curso supracitado, você acredita que existe 

conformidade com o que é proposto, a respeito do Ensino e Pesquisa, pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Graduação de Enfermagem e Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Enfermagem da UERN (ou outro documento institucional) com o que é 

vivenciado pelos alunos ao longo da academia? 

 

4) Você visualiza algum(ns) entrave(s) e/ou desafio(s) que possa(m) limitar às práticas de 

pesquisa como eixo norteador do processo de ensino, enfrentados pelos alunos e 

professores da FAEN/UERN? Qual(is) seria(m)? 
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ANEXOS 

ANEXO A – Carta de Anuência da direção da Instituição de Ensino Superior 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 
Eu, Érica Louise de Souza Fernandes Bezerra, (CPF ou matrícula):____________________, 

representante legal da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

– FAEN/UERN, localizada no endereço: Rua Desembargador Dionísio Filgueira, Nº 383/Centro, 

CEP:59610090 – Mossoró, RN, venho através deste documento, conceder a anuência para a 

realização da pesquisa intitulada: “A pesquisa como ferramenta de ensino na Graduação de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)”, tal como foi submetida à 

Plataforma Brasil, sob a orientação do Profº Dr. Leonardo Alcântara Alves, vinculado ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Apodi e ao Programa 

de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (UERN/UFERSA/IFRN), a ser realizada na Faculdade 

de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN). 

Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a resolução 466/12 

e suas complementares.  

Esta instituição está ciente de suas responsabilidades, como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa e de seu cumprimento no resguardo da segurança e bem estar dos 

participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de 

tal segurança e bem estar.  

Ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usados nesta pesquisa, concordo em 

fornecer todos os subsídios para seu desenvolvimento, desde que seja assegurado o que segue abaixo: 

1) O cumprimento das determinações éticas da Resolução 466/12 CNS/MS; 

2) A garantia do participante em solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa; 

3) Liberdade do participante de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalidade 

ou prejuízos.  

    

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Campus Mossoró - RN 
Faculdade de Enfermagem – FAEN 
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Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta Instituição o Parecer 

Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

 

________________ ( Cidade/UF), ____/____/____ 

_________________________________ 

Assinatura e Carimbo do responsável preferencialmente.  

Na inexistência do carimbo, Portaria de nomeação da função ou CPF                             
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa – CEP 
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