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 RESUMO 

  
 

 
O estudo tem por objeto os saberes e a prática pedagógica dos enfermeiros preceptores em 
Hospital de Ensino e de que forma esses saberes influenciam o processo de aprendizagem do 
residente de enfermagem. A partir da vivência enquanto residente de enfermagem, foi 
perceptível o problema do estudo, sendo observado o pouco preparo pedagógico dos 
enfermeiros preceptores de hospitais de ensino, e como isso influencia seu desempenho como 
educador junto aos residentes de enfermagem. Tem por objetivo geral: Investigar os saberes 
e a prática pedagógica nos enfermeiros preceptores e sua influência no processo de ensino- 
aprendizagem do Residente de Enfermagem. Justifica-se a realização do estudo a necessidade 
de que a formação continuada do enfermeiro seja voltada também para o desenvolvimento 
técnico-científico, que lhe confiram qualificação profissional, por isso, repensar as práticas 
educativas atribuídas ao processo de capacitação teórico-prático do enfermeiro é fundamental, 
principalmente ao nos colocarmos compreensivos frente aos preceptores que acompanham os 
residentes de enfermagem. Sendo assim, realizamos um estudo qualitativo, através da 
pesquisa Etnográfica, onde os dados foram coletados em Hospitais de Ensino de propriedade 
de Instituições de Ensino Superior Públicas, e os sujeitos do estudo foram os Enfermeiros 
Preceptores da Residência de Enfermagem desses hospitais. A coleta de dados se deu pelo 
Seminário Introdutório à temática da pesquisa, pela observação participante e entrevista 
semi- estruturada. A Análise de dados está sendo feita segundo a pesquisa Etnográfica. Foi 
realizado um teste piloto para verificação das técnicas de investigação. A coleta de dados teve 
duração de quatro meses, realizada em dois cenários diferentes, ambos sendo Hospitais de 
Ensino. Os sujeitos participantes foram um total de 12 preceptores. Os resultados trouxeram 
questões referentes ao seminário e a observação participante primeiramente, a caracterização 
dos preceptores, realizada segundo as entrevistas, e a discussão foi apresentada segundo 
quatro eixos temáticos que descrevem a preceptoria na perspectiva dos próprios receptores, a 
partir da metodologia proposta. 
 
Descritores: Tutoria, Capacitação Profissional, Educação em Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objects of this study are the knowledge and pedagogical practices of nurses preceptors in 
Teaching Hospital and how this knowledge influences the learning process of the resident 
learning process. From the experience as a nursing resident it was perceived the problem of 
the study, observing the little pedagogical preparation of the nurses preceptors from teaching 
hospitals, and how this influences their performance as educators with the nursing home 
residents. Its general objective: To investigate the knowledge and pedagogical practices in 
nursing preceptors and their influence on the teaching-learning Resident Nursing. The study 
justifies itself by the need of continued education of nurses, also focused on the technical and 
scientific development, conferring professional qualifications, therefore, rethink educational 
practices attributed to the process of theoretical and practical training of nurses is essential, 
especially when we put forward the comprehensive preceptors accompanying nursing home 
residents. Therefore, we conducted a qualitative study through an Ethnography research, 
where data were collected in Teaching Hospitals owned by Public Institutions of Higher 
Education, and the subjects of the study were the Nurses Residence Nursing Preceptors of 
these hospitals. Data collection took place at the Introductory Seminar theme of research by 
participant observation and semi-structured interview. The data analysis is being done 
according to the Ethnographic Research. We conducted a pilot test for verification of 
investigative techniques. Data collection lasted four months, held in two different scenarios, 
both with Teaching Hospitals. The participants were a total of 12 preceptors. The results have 
brought issues to the seminar and participant observation first, the characterization of 
preceptors, conducted according to the interviews, and discussion was presented according to 
four themes that describe the preceptorship the perspective of receptors themselves from the 
proposed methodology. 

 

Keywords: Tutoring, Professional Training, Nursing Education . 
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RESUMEN 

 

 

 

El propósito del estudio es el conocimiento y la práctica pedagógicas enfermeros preceptores 
en el Hospital Universitario y cómo este conocimiento influye en el proceso de aprendizaje 
del oficio de enfermera residente. Como experiencia como residente de la enfermería fue 
percibido problema del estudio, la observación de la poca preparación pedagógica de 
enfermeros preceptores hospitales de enseñanza , y cómo esto influye en su desempeño como 
docente en los residentes de hogares de ancianos . Su objetivo general : Investigar el 
conocimiento y la práctica pedagógica de los preceptores de enfermería y su influencia en la 
enfermería residente de enseñanza-aprendizaje . Justificado el estudio de la necesidad de 
educación continua del personal de enfermería también se centra en el desarrollo técnico y 
científico , que confiere cualificaciones profesionales por lo tanto, repensar las prácticas 
educativas atribuidas al proceso de formación teórica y práctica del personal de enfermería es 
esencial, especialmente cuando nos planteamos los preceptores integrales que acompañan los 
residentes de hogares de ancianos . Por lo tanto , se realizó un estudio cualitativo a través de 
Etnografía de investigación, donde se recogieron datos en los hospitales docentes 
pertenecientes a las instituciones públicas de educación superior , y los sujetos del estudio 
eran las enfermeras Residencia Preceptores de enfermería de los hospitales . La recolección 
de datos se llevó a cabo en el Seminario el tema introductorio de la investigación mediante la 
observación participante y la entrevista semi - estructurada. El análisis de los datos se realizó 
de acuerdo a la investigación etnográfica . Se realizó una prueba piloto para la verificación de 
las técnicas de investigación . La recolección de datos duró cuatro meses , que tuvo lugar en 
dos escenarios diferentes , tanto en hospitales docentes . Participaron un total de 12 
preceptores . Los resultados han traído problemas al seminario y la observación participante 
en primer lugar, la caracterización de los preceptores , realizado de acuerdo con las 
entrevistas, y la discusión se presentó en cuatro temas que describen la preceptoría la 
perspectiva de los propios receptores de la metodología propuesta. 

 

Palabras clave: Tutoría, Profesional, Educación en Enfermería. 
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   1. INTRODUÇÃO  

 

 Trata-se de um estudo sobre a área de Educação em Enfermagem que busca 

compreender a preceptoria desenvolvida por enfermeiros em hospitais de ensino a partir do 

questionamento acerca dos saberes e da prática pedagógica do preceptor e de que forma isso 

interfere no processo de ensino-aprendizagem do residente de enfermagem. 

A motivação para o estudo surgiu da experiência enquanto residente, com enfermeiros 

preceptores, onde o contínuo relacionamento nos leva a ver as dificuldades no processo de 

ensino- aprendizagem e como isso influencia no desenvolvimento profissional, a partir da 

fragmentação do conhecimento teórico-prático. 

A preceptoria na enfermagem, realizada por enfermeiros assistenciais, necessita de 

embasamento teórico-pedagógico que sustente nesses atores, mediadores na articulação do 

conhecimento teórico-prático do residente, a aprendizagem significativa. Assim, se faz 

necessário que esses preceptores estejam aptos ao desenvolvimento de suas tarefas e que a 

instituição trabalhe com métodos pedagógicos diferenciados, propondo intervenções 

necessárias no processo educativo, indo ao encontro das demandas sociais, e principalmente, 

levando em consideração os recursos humanos necessários.  

Ao enfermeiro preceptor que atua em hospital de ensino pode ser atribuído um papel 

educativo, visto que, no cotidiano do processo de trabalho, esse se deparará com estudantes 

em formação e especialização. Logo, espera-se que essa relação favoreça a formação de um 

profissional mais reflexivo, que entenda seu papel social no planejamento das ações de saúde 

e que sua contribuição, ao ser inserido no mercado de trabalho e no SUS, possa agregar 

conhecimento teórico, bioético, social, caminhando à luz das necessidades de saúde da 

população e da humanização da assistência. 

Instrumentalizar futuros profissionais constitui um desafio não só para os hospitais de 

ensino, mas também para todos os profissionais envolvidos nesse processo. Afinal, mudanças 

envolvem pessoas, valores, culturas e, especificamente no campo da saúde e da educação, 

envolvem também questões ideológicas, sociais, econômicas e históricas, e as instituições 

educativas têm um papel fundamental para o desenvolvimento de tais competências (CHIESA 

et al, 2007). 

Em estudo realizado em um hospital de ensino da cidade do Rio de Janeiro, foi feita 

uma avaliação do curso de residência de enfermagem por coordenadores, preceptores e 
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residentes. Um dos pontos negativos que emergiu foi a formação limitada ou atualização do 

preceptor, que segundo Lima (1997), esse fato se deve à maioria dos preceptores não ter 

capacitação didático-pedagógica.  

Isso demonstra que é preciso considerar como as preceptorias estão sendo 

desenvolvidas, afinal, é o preceptor que vai auxiliar na construção ou desconstrução da 

postura de aprendizado do residente, quanto a sua especificidade técnica, que pode ir ou não 

ao encontro do embasamento teórico aprendido. Assim, para ensinar, não basta ter o domínio 

do conhecimento, deve-se também considerar como ensinar, e isto implica em formação 

pedagógica (MINETTO, 2008). 

Segundo a Portaria 1000/05 do Ministério da Saúde, cabe ao preceptor a função de 

supervisão docente-assistencial, sendo aquele que exerce as atividades de organização do 

processo de aprendizagem e orientação aos estudantes, seja em estágio de graduação ou 

extensão. Desta forma, este preceptor deve ter no mínimo três anos de experiência na área de 

aperfeiçoamento ou uma titulação acadêmica de especialização ou residência (BRASIL, 

2005).  

O preceptor abarca saberes que podem ser entendidos como conhecimentos acerca de 

sua formação, sua experiência de vida e experiências da prática pedagógica, visto que o 

preceptor é uma pessoa, que traz uma história, uma memória, uma formação, uma perspectiva 

e experiências. O conjunto desses fatores determina como o preceptor vai legitimar sua 

prática e produzir conhecimento através da socialização de sua construção individual dos 

saberes, ao que então chamamos de saberes docentes. 

A cerca dos saberes, Tardif (2010) diz que eles podem ser explicados como os 

conhecimentos, as competências, as habilidades e o saber-fazer do docente. E, ao articularmos 

com a prática da preceptoria, entendemos que esses saberes traduzem o fazer diário da 

profissão e é possível perceber o quanto o preceptor os mobiliza, desde sua história de vida, 

sua personalidade, sua formação, suas experiências, para vivenciar sua prática preceptora.  

Sendo assim, os saberes intitulados disciplinares, curriculares, de formação 

profissional e experiencial, aliados ao trabalho e ao cotidiano do preceptor, socializam 

conhecimento caminhando para a construção e desenvolvimento do próprio objeto do trabalho 

do preceptor: a formação inicial ou continuada do sujeito acompanhado. 
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1.1. OBJETO DO ESTUDO  

 

O estudo tem por objeto os saberes e a prática pedagógica dos enfermeiros preceptores 

em Hospital de Ensino e de que forma esses saberes influenciam o processo de aprendizagem 

do residente de enfermagem. 

É essencial que o preceptor, no cenário da aprendizagem, aqui entendido como o 

Hospital de Ensino, atualize-se e influencie positivamente o residente, criando um ambiente 

de crescimento individual e coletivo, propondo o conhecimento acerca da inovação 

tecnológica e incentivando-o a se tornar o protagonista do seu saber, caminhando para uma 

prática autônoma, reflexiva, criativa e transformadora. 

O Hospital de Ensino deve preocupar-se com a implementação de ações de 

qualificação de recursos humanos para o SUS, principalmente por meio de preceptorias onde 

o aprendizado seja recíproco, fazendo com que o cotidiano do residente seja enriquecido pela 

proposta da especificidade da profissão e atenda ao projeto pedagógico da especialidade 

proposta. 

Entretanto, os profissionais designados para conduzir a preceptoria precisam ser 

observados de forma mais minuciosa e singular, afinal, cada profissional tem seus princípios 

que permeiam seu processo de trabalho, e para Barboza; Rezende (2006), nem sempre 

poderemos contar com o perfil de docentes em todos os que atuam na preceptoria, entendendo 

que a função de orientar engloba aspectos de integralidade, universalidade, continuidade, 

oportunidade e participação. 

Uma nova proposta de ensino fundamenta-se no entendimento da necessidade de 

formar profissionais aptos a aprender a aprender e comprometidos com o enfrentamento dos 

graves problemas da nossa sociedade. Além do estímulo ao raciocínio clínico ampliado, tendo 

em vista a integralidade da atenção à saúde e a rede progressiva de cuidados de enfermagem 

(FERNANDES et al, 2007).  

Nesse contexto, o enfermeiro preceptor deve estabelecer um vínculo com os residentes 

que os possibilite a iniciativas e ações críticas a cerca da assistência prestada, estimule-os a 

compreender o ser humano em sua totalidade e à percepção da realidade que os cerca, 

refletindo como interferir no espaço público, às vezes hostil a todo aprendizado adquirido. 

Para tanto, se faz necessário a mobilização de diversos saberes envolvidos na profissão.  
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1.2. PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 

 

A partir da vivência da pesquisadora enquanto residente de enfermagem emergiu-se o 

problema do estudo, tendo sido observado o pouco preparo pedagógico dos enfermeiros de 

hospitais de ensino e como isso influencia seu desempenho como preceptor junto aos 

residentes de enfermagem. A formação inicial do enfermeiro, de um modo geral, não o 

prepara para atuar no campo da didática, ou seja, habilidades pedagógicas que são 

imprescindíveis à prática de um preceptor são desarticuladas da prática do enfermeiro. O 

ensino é descontextualizado, a relação da teoria com a prática é fragmentada, e o profissional 

não exerce suas competências frente ao processo de ensino.   

O paradigma da profissão se apresenta de forma biologicista e tecnocrática, porém as 

necessidades do campo de atuação exigem outras competências e habilidades. O desafio está 

em formar profissionais aptos a desenvolver novas concepções acerca do processo de ensino-

aprendizagem na perspectiva dos graduandos e pós-graduandos, e de trabalhar a partir do eixo 

da formação teórico-prática. 

O preceptor necessita exercer sua prática criticamente, conhecendo o que vem a ser a 

preceptoria, visto que, ter a consciência desse trabalho e da importância do papel dele é 

fornecer ferramentas para melhor exercê-lo. Pois, quanto mais criticamente usam a 

capacidade de aprender e ensinar, mais se incentiva ao descobrimento do conhecimento 

completo e meticuloso de um objeto ou ser. A epistemologia tem papel fundamental no 

aguçamento dos sentidos e deve encorajar o aprender.  

O enfermeiro preceptor deve prever oportunidades pedagógicas que possibilitem aos 

residentes a aplicação de seus conhecimentos teóricos a fim de desenvolver competências e 

habilidades, não só técnicas, mas também sociais e relacionais, visto que a educação que 

prepara o profissional de saúde para sua atuação deve ir ao encontro das necessidades de 

saúde da população. Desta maneira, o enfermeiro preceptor deve buscar o enfrentamento dos 

desafios para a construção do seu saber, se aprofundando em reflexões acerca do 

conhecimento que o transformem em um profissional problematizador da realidade 

vivenciada em seu processo de trabalho. Assim sendo, poderemos ter uma reprodução crítica 
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e reflexiva da realidade, voltada à construção dos processos educativos da profissão, 

contribuindo, então, para os cuidados coletivos na saúde. 

Os enfermeiros têm o desejo de ensinar. Porém, muitas vezes, não sabem como 

realizar tal tarefa. Na maioria das situações, o preceptor se preocupa apenas em demonstrar 

como acontece o processo de trabalho sem refletir sobre o mesmo, atendo-se somente às 

normas e rotinas da instituição, moldando o residente em mais um executor daquela prática 

num dado momento considerado “passageiro”, e dessa forma, fazendo subentender não ser 

necessário ao residente saber mais do que a prática estritamente técnica do enfermeiro naquela 

área de domínio.  

Entretanto, as reflexões sobre todo o processo de trabalho vivenciado, muitas vezes 

como expectadores, era algo inerente ao nosso dia a dia. A partir dessas reflexões, surgem os 

questionamentos a cerca da prática profissional, dos conflitos com o aprendizado expostos em 

sala de aula e principalmente com a postura do preceptor, trazendo à percepção a sua falta de 

preparo para como lidar com o residente, e a dificuldade de ensinar para além da habilidade 

técnica.  

É claro que a habilidade técnica é algo fundamental, e na residência, isso se torna mais 

expressivo, pois o treinamento em serviço convida você ao aprender da prática, e o residente 

se torna sedento nesse aspecto. Todavia, ao nos depararmos com profissionais que estavam ali 

para nos “ensinar”, automaticamente se cobrava o saber daquela prática. Por vezes, ficou 

claro o pouco preparo técnico desse preceptor, que não fora percebida e nem trabalhada pela 

instituição, o que contribuiu para dificultar o relacionamento entre o residente e seu preceptor. 

 Destaco que os enfermeiros preceptores influenciam diretamente o residente, visto 

que serão parâmetros de assistência prestada ao paciente e ponto de reflexão pelas suas 

condutas e habilidades demonstradas. Formar profissionais preparados para o processo de 

trabalho na enfermagem é algo tão difícil quanto preparar quem os formarão. Porém, o 

caminho de ensino e pesquisa se torna o meio mais coerente para alcançar melhores 

resultados. 

O preceptor assume responsabilidades frente ao processo de ensinar. A orientação 

realizada com os estudantes em processo de especialização passa a ser um desafio para o 

próprio ambiente ao qual são expostos, onde orientar, acompanhar, explicar, ensinar, é mais 

do que mera transmissão de informações, sendo fases participantes da formação humana e 

profissional de cada residente. 
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 O preceptor traz sua experiência de vida para sua prática preceptora, visto que o ser 

humano abarca dimensões tanto do presente quanto da sua história, de sua formação, trazendo 

consigo os saberes inerentes a um ser experimentado. Esses saberes se articulam, ao longo de 

sua prática, com os saberes da formação, curriculares e disciplinares, e junto aos saberes 

experienciais constroem a postura profissional.  

 

 

1.3. QUESTÃO NORTEADORA 

 

Diante do exposto, a questão que norteará o estudo surgiu dessa inquietação com a 

preceptoria e aqui a proponho:  

Como os saberes e a prática pedagógica dos preceptores interferem no processo de 

ensino-aprendizagem do Residente de Enfermagem? 

Levando em consideração que o preceptor pode trazer ou não saberes pedagógicos a 

partir de sua prática profissional e de sua formação contínua, nos perguntamos de que forma 

esses saberes podem influenciar a experiência de aprendizado do residente de enfermagem, e 

se esses saberes poderiam embasar sua prática pedagógica.  

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a realização desse estudo a partir de aspectos profissionais, sociais, 

acadêmicos e pessoais, sendo o primeiro, a preocupação com a existência de enfermeiros que 

atuem como preceptores no processo de formação teórico-prática de futuros profissionais que 

estejam conscientes dos saberes pedagógicos que os próprios mobilizam no cotidiano da 

profissão, para assim, promover o desenvolvimento de habilidades e competências nesses 

residentes. Isso significa romper com dificuldades que este processo traz, fazendo com que o 

preceptor assuma uma postura transformadora e se adapte às demandas da instituição para a 

qual trabalha como também às necessidades do serviço para a população. 

É preciso atentar-nos então para como desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem dos residentes e o papel de preceptor do profissional de saúde neste processo, 

partindo da importância de termos HE que trabalhem em parceria com as instituições de 

ensino à qual são vinculados. Enfatizamos o forte elo a ser formado entre o preceptor de 

ensino na unidade hospitalar e o residente de enfermagem, a responsabilidade frente à 
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proposta da residência e a necessidade do desenvolvimento da especificidade do campo 

escolhido. 

Urge que a formação continuada do enfermeiro seja voltada também para o 

desenvolvimento técnico-científico que lhe confiram qualificação profissional. Por isso, 

repensar as práticas educativas atribuídas ao processo de capacitação teórico-prático do 

enfermeiro é fundamental, principalmente ao nos colocarmos compreensivos frente aos 

enfermeiros que acompanham os residentes em período de especialização. 

O preceptor deve assumir o processo de educar como sendo algo participativo entre 

ele e o residente, onde o aprender e o ensinar se completem, de forma que o preceptor busque 

fazer com que o residente transforme o seu jeito de ver e analisar o mundo ao redor e construa 

uma postura ativa, reflexiva, crítica e modificadora da realidade, sendo um sujeito 

problematizador perante as situações, conflitos e decisões rotineiras. 

Para tanto, é necessário que conheçamos as fragilidades que essa função de 

preceptoria na enfermagem traz e delimitar uma investigação que identifique os saberes e a 

prática pedagógica que o preceptor detém. Ainda, de que forma isso interfere no processo de 

ensino e, consequentemente, na experiência de aprendizagem do residente, podendo favorecer 

ou desfavorecer a aquisição de conhecimento acerca da área na qual o residente está se 

especializando. 

Esse trabalho também se justifica por possibilitar a ampliação de estudos científicos 

acerca do trabalho de enfermeiros preceptores em Hospitais de Ensino e sua relação com a 

formação teórico-prática da profissão e suas especialidades, servindo, assim, de fonte 

bibliográfica para novos questionamentos. Pois, compreender a necessidade de termos 

profissionais capacitados e habilitados para ações transformadoras que sustentem uma 

aprendizagem significativa durante a residência é imprescindível à nossa profissão e à 

sociedade como um todo. 

 

1.5. OBJETIVO GERAL 

 

- Investigar os saberes e a prática pedagógica nos preceptores e sua influência no processo de 

ensino-aprendizagem do Residente de Enfermagem. 

 

1.5.1. Objetivos Específicos 
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- Identificar os saberes pedagógicos dos preceptores da Residência de enfermagem. 

- Analisar o modo como os saberes e a prática pedagógica dos preceptores influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem do Residente de enfermagem. 

- Discutir estratégias de inovação para o processo de capacitação pedagógica dos preceptores 

da residência de enfermagem. 

  

 

 

2. REFERENCIAL CONCEITUAL  

2.1. O PAPEL EDUCATIVO DO ENFERMEIRO PRECEPTOR FRENTE AO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO RESIDENTE DE ENFERMAGEM 

 

Freire (2011a) insiste que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando 

no desempenho de destrezas”. Isso condiz com o papel do enfermeiro no acompanhamento de 

residentes no Hospital de Ensino, onde a prática e o desenvolvimento técnico são enfatizados. 

Porém, é necessário saber como o processo de aprendizagem está sendo construído e se há 

fragmentação dos conhecimentos, desarticulando a teoria da prática e distanciando o 

verdadeiro papel educativo do preceptor. 

Atenta-se para a necessidade do profissional ser capaz de aprender sempre, tanto na 

sua formação contínua quanto na sua prática. Ou seja, os profissionais de saúde devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e com o 

treinamento dos futuros profissionais, proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os estudantes e os profissionais dos serviços (BRASIL, 2001). 

Segundo Lobo Neto (2000), o educador pretende propiciar ao educando os recursos 

necessários à compreensão e à intervenção na sua prática cotidiana, local e global. Entretanto, 

para viabilizar este processo, é preciso a construção de significados durante o processo de 

aprendizagem, articulando teoria e prática, possibilitando práticas reflexivas a partir da 

teorização concreta, e permitindo que os enfermeiros preceptores sejam educadores e 

mediadores desse caminho. 

O enfermeiro possibilita a aprendizagem mediante a aproximação da realidade a ser 

vivida pelo residente, oportuniza situações-problema, conflitos e, consequente, à tomada de 

decisão através da vivência do trabalho em equipe. Nesse sentido, a integração acadêmica- 
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assistencial vem viabilizar a definição de estratégias pedagógicas que articulem o aprender e o 

saber fazer, indispensáveis ao processo educativo do enfermeiro (MIRA et al, 2011). 

É evidente que o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do residente 

depende do seu querer, sendo o preceptor coadjuvante nesse processo do aprender, de acordo 

com as novas práticas pedagógicas que trazem o residente como protagonista do seu saber. 

Porém, o enfermeiro que atua como preceptor deve estar preparado para ser mediador desse 

processo, sendo necessária a atualização em sua prática profissional, para que o conhecimento 

a ser construído não venha a ser embasado em saberes obsoletos. 

Ainda nesse contexto, Freire (2011a) nos revela que o primeiro saber necessário à 

prática educativa é o que se baseia na relação entre o educador e o educando, onde o educador 

deve considerar como saber indispensável desde o princípio de sua experiência educadora o 

seu papel como sujeito “protagonista” na produção do saber, e perceba concretamente que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas dar as condições necessárias a sua produção. 

Discutir a necessidade de uma prática educativa consciente traz a importância de 

pensar em um futuro profissional de saúde fundamentado numa educação que se preocupe 

com conhecer o conhecer, em não mais propagar uma educação fragmentada e que retorne a 

prática à resolubilidade de problemas e a singularidade dos seres humanos (MIRANDA; 

BARROSO, 2004). 

A prática pedagógica vem como instrumento para modificar o estado permanente do 

ensinar, propondo transformar a transmissão do conhecimento em uma reconstrução dele, 

abandonando a alienação do saber, que muitas vezes foi mantida pela postura do conformismo 

com as práticas educativas que já vinham sendo trabalhadas. E o educador na saúde, em 

consonância com os docentes, significa a tentativa desse processo de modificação, não só do 

trabalho pedagógico, mas num contexto sócio-cultural como um todo. 

Através dessa integração do residente e do seu contexto, ele poderá ser capaz de 

perceber-se como sujeito e construir-se pelas relações horizontais com os outros atores, seja 

docente ou preceptor, criando o comprometimento com sua prática, refletindo sobre a 

realidade que o cerca, propondo mudanças a partir de sua construção como protagonista desse 

processo de transformação, levando-o a tomadas de decisão e a desafiar mudanças 

paradigmáticas na assistência à saúde. 

Atuar como preceptor significa ter um papel educativo, onde, direcionar a carreira 

profissional do residente faz parte da experiência do enfermeiro; onde, ensinar, produzir e 

disseminar conhecimento devam ser as metas do processo de trabalho num hospital de ensino, 
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a partir da parceria construída através da oportunização da auto-aprendizagem por meio da 

articulação dos saberes entre o preceptor e o residente.  

Ensinar significa participar de um processo simultâneo de formação humana, em que a 

adesão ao projeto de consolidação e emancipação intelectual, científica e cultural não se 

divorcia do mecanismo de produção e socialização deste projeto, visto que o ensinar com 

qualidade social na educação superior agrega, necessariamente, ensino, pesquisa e extensão 

(OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2011). 

O preceptor, direta ou indiretamente, mantém um vínculo com o residente através da 

supervisão de suas ações e parceria nos procedimentos de enfermagem. Assim, ele se torna o 

principal profissional influenciador na carreira desse especializando. Logo, preocupar-se com 

a formação humana e com o seu papel no desenvolvimento do residente tende a ser um dever 

desses preceptores, que são corresponsáveis pelo desenvolvimento teórico-prático do 

residente de enfermagem. 

O desenvolvimento de habilidades e competências nesse residente pode ser favorecido 

pelo incentivo do preceptor por meio do acompanhamento em atividades diárias, 

procedimentos de enfermagem assistenciais e gerenciais, onde o preceptor realmente atue 

como formador garantindo a técnica necessária aos procedimentos práticos sem fragmentar os 

conteúdos, alcançando a articulação desses com o conhecimento teórico, fazendo com que o 

residente adquira competências frente ao processo de trabalho e compreenda a visão holística 

do cuidado prestado e do paciente assistido. 

O desenvolvimento das competências deve ser oportunizado em situações em que o 

residente possa argumentar e expressar suas idéias, de forma que aprenda a analisar, refletir e 

se responsabilize por seu aprendizado contínuo (MIRA et al, 2011). 

A competência dos enfermeiros para orientação dos residentes fica evidenciada por 

terem domínio técnico de suas atividades, fornecerem orientação objetiva, consistente e não 

apresentarem dificuldades para compartilhar seu conhecimento, nem tampouco, ao precisarem 

ensinar conteúdos para os quais não foram preparados (MIRA et al, 2011).  

Ser educador é fazer parte de um macro processo de formação de pessoas, onde a 

educação se incorpora a valores culturais, religiosos, sociais, econômicos e, formar novos 

profissionais especialistas é um grande desafio. Muitos são os nossos parceiros nesse caminho 

de aperfeiçoamento, a começar pelos preceptores, que são peças fundamentais para união da 

teoria com a prática e responsáveis pelos conceitos iniciais que o residente terá de sua 
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profissão. É preciso capacitar o residente de enfermagem para o futuro, para a sociedade, e 

para o Sistema Único de Saúde, do qual somos todos colaboradores.  

De acordo com o Guia de Orientação para Enfermeiro Residente do Ministério da 

Saúde, fica definido como propósito da residência:  

 

Proporcionar ao enfermeiro residente o acesso a um conjunto de 

atividades/ações que articulem os conhecimentos referentes à pesquisa, à 

assistência, à extensão e ao ensino de enfermagem, qualificando-o como 

profissional crítico e inserido no debate sobre o desenvolvimento técnico-

científico (BRASIL, 2005). 

 

Assim, preparar os residentes para complexas situações do processo de trabalho do 

enfermeiro e para tomada de decisão também vem a ser tarefa do preceptor, fazendo com que 

valores como dignidade, justiça, ética e moral sejam adquiridos e entendidos, levando em 

consideração o contexto de vida de cada residente, afinal, o preceptor constrói junto ao seu 

residente uma relação de confiança e respeito.  

 

2.2. HOSPITAL DE ENSINO: UM COMPROMISSO COM O AMBIENTE 

PEDAGÓGICO PARA O PRECEPTOR E O RESIDENTE DE ENFERMAGEM 

 

A portaria interministerial 1006, que define o Programa de Reestruturação dos 

Hospitais de Ensino (HE) do ministério da Educação no sistema único de Saúde, conceitua 

HE como um local de atenção à saúde de referência para alta complexidade, formação de 

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

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

(BRASIL, 2004a). 

Pereira; Nassar (2008) definem os hospitais de ensino como uma estrutura 

hierarquizada, com linhas de poder diferentes, que vão além dos níveis administrativos. É 

sabido que num Hospital de Ensino, necessariamente vinculado a uma universidade, há uma 

influência de atores sociais além da direção da instituição, e que conflitos com valores 

humanos, tolerância ao erro, difícil controle dos recursos humanos são problemas existentes, o 

que traz prejuízo ao cotidiano de trabalho com os pacientes, com os funcionários e no serviço 

como um todo. 
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Para Medici (2001), que realizou um estudo com HE de 22 países, esse ambiente, 

segundo uma concepção tradicional, se constitui como um “prolongamento” da instituição de 

ensino em saúde devido ao treinamento ofertado ao graduando, por ser reconhecido e 

supervisionado por autoridades competentes e por propiciar um atendimento até a alta 

complexidade à população.  

Os hospitais de ensino vêm sofrendo forte influência dos sistemas de saúde, e para 

Medici (2001), isso contribui para a desvalorização da autonomia e do criativismo dos HE, 

devido ao fato de estarem cada vez mais subordinados aos sistemas de saúde, com menos 

ênfase no desenvolvimento profissional.  

Os HE são estratégias para promover um sistema de saúde melhor, pois além de 

promover o cuidado a níveis cada vez mais elevados, contribuem para especialização dos 

profissionais de saúde e instrumentalizam os residentes em processos de especialização e 

aperfeiçoamento, o que contribui para construção de profissionais melhor preparados para 

atender as necessidades da população.  

É importante ter um ensino de qualidade, que insira o residente precocemente no seu 

processo de trabalho, não apenas como expectador, mas como ator protagonista na assistência, 

favorecendo a prática profissional mais reflexiva. Os HE, campo de treinamento em serviço 

de pós-graduandos, vem para favorecer o desenvolvimento intelectual e científico do 

residente. 

A partir da inserção do residente no HE, este poderá ser capaz de identificar e se 

preparar para intervir nas situações-problema do processo saúde-doença, estar mais bem 

capacitado para atuar com sensatez, responsabilidade social e compromisso com a saúde da 

população. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, podemos enfatizar que, a partir da 

integração bem sucedida do HE com a proposta educacional do curso, o residente assume seu 

papel frente à promoção da saúde com foco na integralidade do ser humano (BRASIL, 2001). 

O Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010, dispõe sobre o Programa Nacional de 

Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, e no artigo 2º, inciso 1°, considera-se:  

 

No campo do ensino, pesquisa e extensão, os hospitais universitários 

desempenham as funções de local de ensino-aprendizagem e treinamento em 

serviço, formação de pessoas, inovação tecnológica e desenvolvimento de 

novas abordagens que aproximem as áreas acadêmica e de serviço no campo 

da saúde (BRASIL, 2010). 
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Destacamos que os Hospitais de Ensino têm por objetivos desenvolver mudanças para 

os recursos materiais, tecnológicos, humanos e financeiros desses hospitais, buscando 

desenvolver programas de pós-graduação voltados a formação dos docentes e pesquisadores 

em saúde, e promover o aprimoramento de atividades vinculadas ao ensino, pesquisa e 

extensão, e a assistência à saúde, com implementação de ações de educação permanente, com 

vistas a qualificação de recursos humanos. 

É importante enfatizar que o HE também deve ser um ambiente pedagógico, pois é um 

lugar de aprendizado e de produção de conhecimento, e onde, aliás, não pode faltar didática e 

pedagogia para lidar com o residente. Acompanhar e orientar o residente em processo de 

treinamento em serviço exige um mínimo de capacitação, devendo o enfermeiro estar 

preparado para a preceptoria e fazer com que o especializando possa se beneficiar dessa 

relação. A reciprocidade do aprender e ensinar deve ser uma realidade almejada. 

O compromisso educativo existente na instituição hospitalar de ensino pode ser 

oportunizado pela integração do preceptor com o residente, onde a articulação de saberes e a 

interação entre o aprender e o ensinar incorporem o desenvolvimento da formação contínua 

do residente e o enfermeiro preceptor assuma uma postura facilitadora frente ao processo de 

ensino-aprendizagem, articulado com o proposto pelo referencial teórico conhecido. 

As instituições de saúde, campo de prática para os residentes, são peças fundamentais 

para a construção do saber, para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento do conhecimento teórico-prático. Porém, a aproximação da realidade do 

processo de trabalho do enfermeiro e a articulação do saber teórico e da habilidade técnica 

vêm a ser favorecidos quando no HE existe uma coresponsabilidade no processo de ensinar, 

afinal, é preciso compromisso para educar. 

Ainda no decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010, o artigo primeiro diz que o HE 

tem por objetivos atender as necessidades do ensino de graduação em relação à oferta de 

campo de estágios supervisionados, segundo as diretrizes curriculares nacionais de cada curso 

da área da saúde, promovendo, também, o desenvolvimento de programas de pós-graduação 

lato e strictu sensu, voltados para formação dos docentes e pesquisadores em saúde.  

Observa-se a preocupação com os campos de estágio justamente devido a novas 

diretrizes curriculares que enfatizam a inserção do estudante cada vez mais cedo no campo da 

prática, para que o processo de autonomia do sujeito seja favorecido, tendendo a favorecer a 

formação de profissionais dotados de saber e habilidades, possibilitando o desenvolvimento 

de competências.  
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O decreto ainda enfatiza o incentivo da formação de docentes e pesquisadores, onde a 

princípio, o enfermeiro que não está inserido na universidade se mantenha distante dessa 

formação, beneficiando os enfermeiros que construíram sua prática docente e recebem mais 

incentivo por parte do governo para se especializarem. Porém, o enfermeiro assistencial, nessa 

discussão, destaca-se o preceptor, necessita desse encorajamento à prática educativa reflexiva. 

Todo o processo de trabalho de um preceptor demandará a capacitação pedagógica, ficando 

exposto que ainda é preciso a inserção deste profissional na preocupação com a formação 

contínua e consequentemente numa capacitação didático-pedagógica.  

Ainda no artigo primeiro do Decreto acima citado, nos incisos quatro e cinco, aparece 

a preocupação com a implementação da residência multiprofissional, especificamente citada 

nas áreas que são estratégicas para o SUS, e o incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa de interesse do sistema de saúde, para estimular ao profissional de saúde a estar cada 

vez mais inserido nas metas e planos do sistema, o que contribuiria para uma assistência 

integral à saúde.  

Entretanto, faz-nos pensar como esses residentes estão sendo trabalhados e se 

realmente estamos formando profissionais para o SUS. A preocupação do Ministério da 

Saúde está em ter profissionais que trabalhem num mesmo objetivo e que sejam inseridos no 

Sistema Único de Saúde. Mas, os preceptores que acompanharam esses residentes estão 

qualificados para garantir um ensino voltado para execução das estratégias do SUS? 

A qualificação profissional nesse sentido é relevante, pois precisamos formar nossos 

preceptores de forma que eles sejam capazes de fornecer meios à capacitação dos futuros 

profissionais que irão compor o SUS. A instituição coresponsável por esse ensino deve propor 

caminhos, de forma a garantir, em conformidade com as instituições de ensino a que são 

vinculadas, a formação permanente desses profissionais, não excluindo o docente. Pelo 

contrário, promovendo encontros entre esses e os preceptores, na tentativa de criação de 

propostas unificadas e fortificadas para se trabalhar pedagogicamente com o residente, 

fortalecendo o processo do aprender e ensinar, buscando melhor inserção nas tecnologias 

oferecidas, no cuidado prestado, e assim, contribuindo para as estratégias do SUS. 

Como já dito anteriormente, os HE são base para as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, sempre em parceria com as instituições de ensino a qual são vinculadas. Dessa 

parceria surgem expressivas vocações universitárias e um vasto campo de atuação. A 

enfermagem ainda tem um longo caminho para se fazer ciência, porém, através dos hospitais 

de ensino e do incentivo adequado a produção de ciência, traçaremos o caminho certo, 
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buscando a incorporação das tecnologias em saúde, a inserção do estudante cada vez mais 

cedo na prática, e a construção de profissionais repletos de consciência e capazes de se educar 

para o aprimoramento de suas atividades.  

 

2.3. A PEDAGOGIA LIBERTADORA E A DIALOGICIDADE ENTRE O 

PRECEPTOR E O RESIDENTE DE ENFERMAGEM 

 

A preocupação em trazer o residente para assumir o seu papel perante o aprendizado já 

nos é conhecida. Porém, num caminho em via de se fazer, é necessário não só mudar a 

percepção do residente, mas fazer com que o preceptor assuma outra postura referente a não 

verticalização da sua relação com o educando, mas sim contribuir para o engrandecimento de 

quem se educa, e oportunizar sua autonomia através da postura facilitadora frente ao processo 

do aprender e do saber-fazer.  

O preceptor, muito mais que transmitir conhecimento, tem o papel de trazer o 

residente a se inserir no mundo, criando situações-problema, onde conflitos possam ser 

resolvidos e refletidos na busca da criação de consciência, fazendo com que eles repensem e 

problematizem esses conflitos e, em parceria, construam suas soluções e adquiram postura 

profissional. 

É claro que a maturidade e autonomia são passos a serem conquistados aos poucos. 

Porém, o preceptor pode influenciar diretamente nesse processo, pois é quem acompanha o 

residente em todo o treinamento em serviço. Esse é o momento de formar opiniões, decidir 

sua organização para o trabalho, sistematizar suas ações, lidar com conflitos e situações-

problema. Afinal, o processo de trabalho da enfermagem é complexo e dinâmico e exige do 

preceptor capacitação para lidar com isso.   

A pedagogia da autonomia de Freire (2011a), definida como uma pedagogia fundada 

na ética, no respeito e na própria autonomia do educando, alerta sobre a impermeabilidade nas 

ações pedagógicas. Educar exige compromisso, competência técnico-científica, mas também 

amorosidade. Isso, para que as ações pedagógicas estejam realmente abertas às mudanças e o 

preceptor compreenda sua prática enquanto dimensão social e humana, pois como a educação 

lida com pessoas, é preciso estar atento a todas as práticas de desumanização.  

A autoreflexão, o saber-fazer e o saber-ser, são caminhos necessários a uma prática 

reflexiva e cada vez mais autônoma, onde prevalece a construção do conhecimento junto ao 

residente. E isso, cada vez mais, provoca nos preceptores o abandono das práticas irreflexivas 
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e estáticas, favorecendo o dinamismo, a criatividade e uma prática educativa crítica e 

construtora da realidade, sem alienação, porém com o ideologismo necessário.  

O ideologismo na educação é algo pertinente. É necessário acreditar que mudanças 

ocorrerão, adequando a pedagogia às situações reais vivenciadas por nossos preceptores e 

residentes, assumindo o compromisso de uma formação científica ética, fundada no respeito 

aos outros, na capacidade de aprender com o diferente, e no cumprimento de obrigações das 

quais devemos nos dedicar (Freire, 2011b).  

O nosso compromisso não se encerra com os educandos, pois o preceptor é peça chave 

no processo de educar, e a responsabilidade de capacitá-los vem em resposta a transformar a 

pedagogia tradicional numa pedagogia da autonomia, trazendo os preceptores para uma 

reflexão crítica sobre a prática profissional e educativa, que tem na preceptoria um papel de 

significativa importância.  

É importante ressaltar que, segundo Freire (2011a), não há docência sem discência, 

pois quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Assim, a relação da 

teoria com a prática não deve ser enfraquecida. O aprender e o ensinar se completam, a teoria 

embasa a prática e a prática se fundamenta na teoria, e uma relação de interdependência é 

criada a fim de que a articulação dos saberes tenha a construção do conhecimento como 

objetivo comum.  

A capacitação, necessária aos preceptores, significa levar até esses uma educação 

transformadora, trabalhando com métodos pedagógicos diferenciados para que possam se 

integrar a essa pedagogia libertadora, tornando-os, assim, modificadores, não somente de suas 

realidades, como deles mesmos, aproximando o processo de aprendizagem da participação 

ativa do residente junto a ele, onde o diálogo constante e a reciprocidade do ensinar e 

aprender permeiem o processo de educar. 

Fortalecer no preceptor a capacidade de incentivar o crescimento do residente é tarefa 

fundamental, pois encorajar a capacidade crítica, a curiosidade e a criatividade do residente, 

consiste numa prática educativa libertadora que influencia a vivência de uma aprendizagem 

significativa, onde sujeitos protagonistas do saber ensinado agem igualitariamente, sendo 

estes educandos ou educadores.  

Freire (2011b) fala em respeito e estímulo à capacidade criadora do educando e o 

preceptor precisa conhecer essa práxis. Por isso, o mínimo de capacitação pedagógica se faz 

necessário, pois esses profissionais acompanham residentes em especialização e, no exercício 

da educação, o papel instrutivo desse preceptor tem fundamentalmente um caráter formador. 
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Ou seja, ele vai além do treinamento das habilidades técnicas e perpassa o conhecimento que 

o residente traz, afinal, é preciso desconstruir o conhecido.   

Consideramos a educação como uma forma de intervir no mundo, pois é uma prática 

que está além do conhecimento apreendido e do aprender e ensinar. Ela consiste em reflexão, 

mudança e desconstrução de saberes para construção de novos conhecimentos, acerca do 

mundo e do homem, implicando responsabilidade, compromisso, ética, respeito e 

amorosidade.  

Educação é exercitar a curiosidade e, para Freire (2011b), “o exercício da curiosidade 

convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar (...)”, 

e ao estabelecer vínculo com o residente, o preceptor permite essa curiosidade, e isso estimula 

seu crescimento, pois está aberto às perguntas e respostas que tendem a criar no educando a 

capacidade do aprendizado mediante dúvida, conflitos e resolução de problemas. 

O preceptor tende a compreender seu papel também ao educar, afinal somos todos 

seres em processo de aprendizado e educação. Não existem seres educados, apenas graus de 

educação, os quais muitas vezes ficam obsoletos. A educação consiste em mudança e a 

mudança é gerada pela tomada de consciência que media o processo do educar. Como 

ninguém educa ninguém, trazer o ser para o mundo, para a tomada de consciência viva e real 

é parte do processo de formação. Assim, precisamos formar para educar e vice-versa 

(FREIRE, 2011c). 

A reflexão e posterior ação advêm da relação entre o homem e o mundo, pôr o 

preceptor nesta relação, ou melhor, atentá-lo para tal relação com a realidade é trazer a tona 

condições para transformação de si próprio e para a sociedade, propondo reflexão e 

consequentemente uma ação reflexiva, através das experiências e de suas concepções para ir 

ao encontro das situações de ensino-aprendizagem. 

A busca pela pedagogia da libertação perpassa o campo da verdadeira superação das 

contradições de concepções tradicionais da educação que o autor apresenta como “educação 

bancária”, onde os educandos são apenas depósitos de informação, pela transmissibilidade de 

conteúdos, e os conteúdos são passados por quem sabe mais para quem nada sabe (FREIRE, 

2011b).  

Na educação bancária, o residente não seria visto como o sujeito do processo. Sua 

capacidade criativa, reflexiva e inovadora é tomada pela relação vertical do preceptor para 

com ele, de tal forma que a passividade e o dinamismo completam essa relação, e faz do 

residente um mero ouvinte. 
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Daí vem à opressão. Nessa visão bancária, diminui-se ou até anula-se o poder de 

criação, inovação e criticidade do sujeito. O preceptor que segue essa visão faz com que o 

residente permaneça na consciência ingênua, e não viabiliza o crescimento de uma 

consciência crítica, viva e capaz de compreender e agir sobre a realidade que o cerca. O 

residente não se aprofunda, não interage, não se integra, não domina qualquer objeto 

estudado. 

Os educandos sofrem o processo de opressão, onde os opressores não querem 

transformar a situação que os oprime, mas apenas transformar suas mentes. Na educação, 

mudança é preciso, porém, mudar implica em ser responsável, compromissado e 

principalmente autêntico, entretanto, “ser autêntico é perigoso”, e vai contra a domesticação e 

a passividade (FREIRE, 2011b). 

Frente ao exposto, explica-se o porquê do poder da palavra e como a dialogicidade 

pode ser a essência da educação como prática da liberdade. O fenômeno diálogo advém da 

palavra, e a palavra nos leva a considerarmos outras duas questões: a ação e a reflexão, que 

mantém uma interação forte e difícil, e com sucesso nos leva a uma Práxis, pela palavra 

verdadeira, que transforma o mundo (FREIRE, 2011b).  

A palavra, a pronúncia, a ação e a reflexão nos encorajam ao descobrimento do 

mundo. Ao ver o mundo e conseguirmos enxergá-lo, nós o trabalhamos, falamos ao mundo e 

viabilizamos a capacidade de transformá-lo através de uma práxis dominante de libertação. 

Pronunciar o mundo é problematizá-lo e isso significa tomar consciência dele, mas uma 

consciência que chamo de viva, que é crítica, autêntica e incentiva a transformação.  

Paulo Freire afirma que o diálogo é uma exigência existencial, o encontro do refletir e 

do agir. Porém, esse encontro só é possível quando existe a humildade, a confiança e o amor 

entre os dois polos, afinal, a ignorância e a autossuficiência invalidam o diálogo, fazendo com 

que o encontro entre sujeitos não seja uma pronúncia do mundo, criando homens que não 

querem saber mais e nem “ser mais”.  

O diálogo é uma intensa relação de um sujeito com o outro através da pronúncia, do 

pensar crítico, da verdade, e da amorosidade. O homem dialógico tem fé nos outros homens, 

fé no poder de fazer e refazer. A fé vem antes do encontro e nem por isso ela é ingênua. Pelo 

contrário, através do diálogo o homem se torna crítico, capaz de criar, de transformar, 

estabelecendo uma relação horizontal em que a confiança de um lado a outro é necessária. E 

isso vem como consequência do encontro verdadeiro criado pelo diálogo, tornando os homens 

dialógicos companheiros na pronúncia do mundo. 
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A antidialogicidade está na falta de compromisso dos homens com uma educação 

libertadora, se apoia na educação bancária e na falta de confiança que prejudica o poder dos 

homens no fazer e refazer. A falta de esperança e de fé pode deixar os sujeitos alienados em 

suas capacidades, e a opressão leva ao silêncio, sem buscar a comunicação efetiva e o 

encontro para “ser mais”. 

A esperança é essencial, pois é preciso acreditar naquilo que se propõe a fazer. Os 

homens serão dialógicos somente se esperarem do seu fazer. O diálogo se tornará verdadeiro 

se o pensar for verdadeiro, um pensar crítico, capaz de modificar a realidade do agir, através 

da palavra, da ação e reflexão, trazendo uma práxis necessária à educação libertadora, a 

comunicação eficaz e ao refazer do mundo. 

A práxis é fonte de conhecimento reflexivo e criativo, e essa concepção como prática 

de liberdade traria ao preceptor e ao residente a dialogicidade necessária para uma relação 

pedagógica verdadeira, onde se estimula a pergunta sobre a própria pergunta, e a passividade 

dá lugar a dúvida e a explicações discursivas, na busca de refazer o pensar crítico. É 

necessário enfatizar tanto ao residente quanto ao preceptor a validade de ambas as posturas 

serem dialógicas, abertas, curiosas, indagadoras e sem se apassivar, é preciso ouvir e refletir 

enquanto se fala (FREIRE, 2011b). 

Segundo Jaspers (1958), o diálogo gera criticidade e assim, como diz Freire, nutre-se 

de amor, humildade, fé, esperança e confiança. Sendo assim, só existe comunicação com o 

diálogo, só esse pronuncia, e os dois polos de uma relação horizontal ligam-se entre si e se 

fazem críticos, na busca pelas respostas e pelas novas perguntas, só assim há de fato 

comunicação. 

Para tudo na vida é necessário comunicar-se, portanto, o diálogo é um indispensável 

caminho para avançar no campo da política, no campo social, e precisamente na educação. 

Afinal, educar é dar a palavra ao outro através de sua pronúncia aberta e dialógica, 

estimulando o ser dialógico e sua significação e fazendo com que o “ser mais” transpasse a 

irreflexidade humana quando em sua passividade.  

A educação dialógica se dá além da troca de palavras entre interlocutores. O preceptor, 

enquanto ser dialógico, poderia desenvolver estratégias que fomentem no residente uma 

aprendizagem dialógica. Urge que se conheça o discurso do outro, mesmo que conflituoso ou 

contrário. A apropriação da pronúncia do outro e sua utilização para criar e recriar, construir, 

desconstruir e reconstruir torna uma ideia criativa e significativa e constitui o diálogo frente à 
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apropriação de gêneros de discursos e implica em atitudes científicas (FREIRE, 2009; 

DOTTA; GIORDAN, 2007). 

É a ação dialógica que embasa a educação problematizadora, que favorece a uma 

análise crítica sobre a realidade, que busca respostas para conflitos e indaga as situações-

problema e leva a uma postura reflexiva, significando participação e coparticipação dos 

sujeitos para compreensão dos significados. Prover situações-problema é uma maneira de o 

preceptor possibilitar a participação ativa, crítica e criativa dos residentes, para construção do 

conhecimento embasado na aprendizagem dialógica (FREIRE, 2009; DOTTA; GIORDAN, 

2007).  

E por fim para Freire (2009) e Jaspers (1958), ao expor o diálogo, fica claro o 

antidiálogo em nosso tempo. Tão presente e tão antagônico às novas propostas de educação, o 

antidiálogo traz uma relação vertical dos interlocutores e é propício ao desamor, não gerando 

criticidade exatamente pela falta de fé, de humildade e de confiança. É como a arrogância e a 

autossuficiência, e obrigatoriamente não comunica, não pronuncia, apenas informa, transmite 

e engessa seus participantes oprimidos, apenas apresenta comunicados. Tudo isso gera a 

antidialogicidade entre os sujeitos, não permitindo a postura ativa, crítica e modificadora da 

realidade. 

 

 

 

 

2.4. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

SABERES DOCENTES E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: TEORIA DE MAURICE 

TARDIF 

 

Diante do tema proposto na pesquisa, deu-se a necessidade de refletir quais saberes 

pedagógicos direcionam a prática pedagógica do preceptor e quais serão objeto do estudo. 

Noutras palavras, quais seriam os saberes necessários ao preceptor no dia a dia de seu 

processo de trabalho junto ao residente? Esses saberes pedagógicos propostos para discussão 

se apresentam como marca da prática pedagógica do preceptor, pois são esses que norteiam, 

margeiam, permeiam e transpassam a prática do ensinar.  
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Segundo Maurice Tardif, o saber docente é um saber social. Dentre os motivos 

expostos, o saber é social, pois é partilhado por um grupo de atores de formação comum, 

porque sua utilização garante a legitimidade do saber profissional levando em consideração o 

grupo de agentes envolvidos, e ainda porque o objeto desse saber é um objeto social, ou seja, 

são práticas sociais, e pode ser adquirido a partir da socialização profissional, o professor 

aprende ensinando e ensina aprendendo (TARDIF, 2010, p. 12).  

Esses saberes embasam uma prática pedagógica fundamentada na ação e reflexão, 

onde a teoria e a prática se unem no propósito de uma verdadeira práxis cujo novo 

profissionalismo é a principal meta, em que se busca a emancipação do sujeito como 

educador, como cidadão, como agente e ator de uma transformação profissional num contexto 

de socialização.  

A construção individual da prática pedagógica do preceptor não deixa de ser uma 

interpretação dos saberes vivenciados atrelados ao cotidiano dele, onde a socialização desses 

saberes é que faz produzir conhecimento e acaba por legitimar o acervo dos saberes que 

juntos formam os chamados saberes docentes. Esses saberes não podem ser avaliados de 

forma individual, pois só se tornam saberes quando vinculados aos saberes de experiência e 

da experiência do preceptor. Ou seja, os saberes disciplinares, curriculares e de formação são 

vivenciados a partir do que o professor traz segundo seu cotidiano e segundo sua prática 

profissional, e o saber então se torna social. 

Descrevendo esses saberes, surge o questionamento: que saberes pedagógicos servem 

de base para o ofício da preceptoria? Antes dessa reflexão, é necessário entendermos que o 

saber docente é um saber relacionado, pois é o saber do preceptor que tem uma personalidade, 

uma história de vida, um cotidiano, uma experiência pessoal e profissional a ser materializada 

na própria vida profissional, que concretizam o trabalho preceptor (TARDIF, 2010, p.11). 

O saber de um preceptor é visto como uma realidade social materializada através de 

uma formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma 

pedagogia institucionalizada, mas ao mesmo tempo são os seus próprios saberes. Os saberes 

tanto são resultado de um processo social como também são obra do próprio individual, os 

saberes docentes completam seus significados na interface do social e individual (TARDIF, 

2010, p. 16). O quadro a seguir propõe um modelo para identificação e classificação dos 

saberes docentes, relacionando o saber profissional com o próprio trabalho docente e articula 

suas fontes de aquisição: 
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Por mais que consideremos a construção individual do preceptor, entendemos também 

que a partir da interação feita com a instituição em que trabalha, os atores envolvidos, o 

objeto de trabalho, a interrelação com os outros profissionais, as experiências ao longo da 

vida, enfim, todo o convívio social e sua história de vida interferem na forma do seu agir e 

consequentemente na forma de ensinar, na sua prática pedagógica. Por isso, os saberes não 

devem ser vistos separadamente, pois o próprio saber não é sozinho e tão pouco quem o vive. 

Se os saberes são relacionados, observa-se uma relação de condução entre uma ação e 

outra na prática profissional. Assim, Tardif propõe sua perspectiva acerca dos saberes, 

baseando-se nos chamados “fios condutores” desses saberes. São eles: saber e trabalho, 

diversidade do saber, temporalidade do saber, a experiência de trabalho enquanto fundamento 

do saber, saberes humanos a respeito de seres humanos e saberes e formação de professores 

(TARDIF, 2010). 

O “saber e o trabalho” é um fio condutor que relacionaria o preceptor ao seu próprio 

trabalho, não que o saber venha sobre o trabalho, mas sim do trabalho, pois o saber vai estar a 

serviço do trabalho. O preceptor é aquilo que ele é, é aquilo que ele faz, já fez e que fará. Sua 

íntima relação com o trabalho traz o seu saber, estará sempre contextualizado com a prática 

diária.  

A diversidade do saber, como o próprio nome diz, trata do pluralismo do saber. Os 

saberes advêm de conhecimentos curriculares, da história de vida, das experiências no 

trabalho, da família, da universidade a qual pertenceu. Todas são formas de gerarem o saber 

em suas diversas fontes, que enriquecem a natureza social e individual que esses saberes têm.  

(Tardif, 2010, p.63). 
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A temporalidade do saber é o que atribuímos à memória de vida, não só em relação à 

história pessoal, mas também ao caminho percorrido durante a carreira profissional. Todo 

trajeto do preceptor marca a construção do seu saber. Ensinar exige aprender tal ato, pois as 

habilidades do ensinar serão fruto de um domínio progressivo dos saberes necessários a essa 

prática.  

Se os saberes vêm de várias fontes e são construídos na interface entre o social e o 

individual, como experimentar, vivenciar esses saberes numa mesma prática educativa? A 

experiência de trabalho explica, e por isso entende-se como fundamento do saber. É o espaço 

onde se aplicam esses saberes, e independente da fonte, embasam a prática profissional.  

Se pensarmos no objeto do próprio saber, o que vem à tona é a forma de se relacionar. 

O trabalho interativo coloca seres humanos relacionando-se com seres humanos. A partir 

dessa interação, criam-se regras, características do grupo, meios de comunicação, onde os 

saberes mobilizados pelos atores sociais estão ligados a valores éticos e as tecnologias de 

interação. 

E por fim, os saberes relacionados à formação dos professores, aqui nesta reflexão, a 

formação dos preceptores. Mas que formação é essa? Para o que estamos formando, ou, será 

que estamos formando? A formação de preceptores vem muito mais de uma formação 

continuada, de um contexto coletivo, do que uma formação universitária. Levando em conta 

os saberes dele e da realidade específica de seu trabalho, expressa a vontade de articular o 

conhecimento produzido “intra-muros” às práticas cotidianas, para que contribuam com uma 

nova concepção do papel desse profissional.  

Os saberes de formação, disciplinares, curriculares trazem à tona a formação 

tradicional e também devem ser levados em consideração os saberes da experiência, o 

aprendizado com o professor e a prática profissional cotidiana; eles devem estar entrelaçados. 

A relação da teoria com a prática deve ser uma relação de interdependência.  

É preciso que o preceptor contextualize seus saberes, teorize a prática, traga o sujeito à 

reflexão e vivencie situações reais no trabalho, para que a reflexão e a ação leve a uma práxis 

profissional. E nesse sentido Tardif encontra situações negativas que podem influenciar a 

prática pedagógica, ao que chama de “achismos” e “individualismos”, que não devem nortear 

a prática do preceptor. Esses perigos, que devem ser evitados, ele define como: Mentalismo e 

Sociologismo.  

O mentalismo consiste em reduzir o saber, exclusiva ou principalmente, a processos 

mentais, cujo suporte é a atividade cognitiva dos indivíduos (TARDIF, 2010, p. 11). Ou seja, 
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o saber é social e individual, porém não caiamos no subjetivismo. As formas de pensamentos 

estritamente individuais, se o saber é social, precisam conhecer suas articulações e os porquês 

de sua natureza social para melhor entendermos o mentalismo e para que fujamos dele.  

 Já o sociologismo tende a eliminar totalmente a contribuição dos atores na construção 

concreta do saber, tratando-o como uma produção social em si mesmo e por si mesmo 

(TARDF, 2010, p. 14). Os saberes vêm para embasar uma prática educativa reflexiva, e não 

para tratar do professor como um mero executor de tarefas. Os atores dessa prática educativa 

são capazes de transformar suas próprias ações, e fazem parte do processo de mudança e 

construção do conhecimento.  

Se os saberes são fruto de um pluralismo de fontes, são destacados grupos construtores 

de saberes, que ao se articularem, produzem o que chamamos de saber pedagógico. Esses 

saberes são os da formação profissional, que não se reduzem a transmissão de conhecimento, 

e que, através da mobilização desses, se produz a prática pedagógica.  

 A prática pedagógica engloba saberes disciplinares, curriculares, experienciais, que se 

articulam e relacionam entre si para a formação profissional. Entretanto, aos saberes 

experienciais é conferida uma dimensão maior, pois a experiência do trabalho provoca um 

efeito de retomada crítica, que abre espaço a reflexão, a consciência, a mudança, as 

habilidades que, juntas, constroem o saber-fazer e principalmente o saber-ser (TARDIF, 

2010).  

Aos saberes disciplinares destacamos aqueles produzidos nos diferentes campos de 

conhecimento das ciências humanas, biológicas, exatas, etc. São saberes produzidos ao longo 

da história da humana e administrados pela comunidade científica.  

Os saberes curriculares são os conhecimentos adquiridos pela forma com que as 

instituições educacionais gerem os saberes disciplinares e como serão socializados. 

Exemplificamos: programas escolares com os métodos, objetivos, conteúdos, que o professor 

deve tomar ciência de como aplicá-los. 

Os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos aos professores durante 

a formação inicial e/ou continuada, além dos conhecimentos pedagógicos acerca dos métodos 

e técnicas de ensino, transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação. 

E por fim, os saberes experienciais, destacados como o “carro-chefe” dos saberes por 

resultarem da própria atividade docente, são vivenciados por situações no espaço da escola e 

pelas relações estabelecidas tanto com os estudantes quanto com os colegas da profissão. 

Tardif reconhece a posição de destaque desses saberes experienciais principalmente pela 



 

 

 

36

36

relação de exterioridade que o docente vem a estabelecer, e pela forma de produção e 

legitimação dos outros saberes. 

Os saberes docentes advêm de diversas fontes, de diversas práticas, e por isso 

contemplam o preceptor de forma natural. Mesmo que não se aperceba disso, esses saberes 

circundam a prática educativa do preceptor. Contudo, é necessário que esses saberes sejam 

identificados ao menos para que entendam que sua prática diária junto ao residente tem 

influência de um saber, ou melhor, de um conjunto de saberes, que se bem trabalhados, 

acabam por construir uma prática pedagógica centrada no novo profissionalismo.  

 

 

3. DESENHO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

3.1. ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA  

 

A abordagem do estudo será qualitativa através da pesquisa etnográfica. 

Desse modo, no estudo qualitativo, o pesquisador atenta-se para todas as situações 

possíveis presentes, preocupando-se com o processo do estudo e não necessariamente com o 

produto, sendo o maior objetivo verificar como o problema do estudo se manifesta, fazendo 

com que os dados coletados sejam predominantemente descritivos. “Supõe o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de 

regra através do trabalho intensivo de campo” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.11). 

Segundo Polit; Beck; Hungler (2004), a abordagem qualitativa tem como uma das suas 

características: ser flexível e capaz de ajustar-se ao que se aprende durante a coleta de dados. 

Envolve várias estratégias como método de coleta de dados, possibilitando uma visão 

holística e fazendo com que o pesquisador se envolva com a pesquisa, exigindo tempo 

prolongado no campo do estudo. 

 Para Marconi; Lakatos (2007) “o estudo qualitativo é o que se desenvolve numa 

situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada.”  

Ainda, Polit; Beck; Hungler (2004) contextualiza sobre a tradição da pesquisa 

qualitativa, percebendo que o pesquisador se utiliza desse tipo de pesquisa para desenvolver 

diretrizes metodológicas para conduzir estudos relevantes, e afirma: “(...) é comum que, 

depois de identificar a faceta do comportamento humano que é do seu interesse, o pesquisador 
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encontre abundantes informações, relacionadas aos métodos, que podem se mostrar 

produtivas”.  Assim, com a abordagem qualitativa busca-se o que não está escrito, leva-se em 

consideração a subjetividade humana e por isso direciona para estudos importantes que 

incluem fatos ainda não abordados, com objetos ricos que produzirão os dados da pesquisa.  

 Vale destacar que Minayo traz as seguintes considerações da pesquisa qualitativa: 

 

Assim a pesquisa qualitativa torna-se importante para: (a) compreender os 

valores culturais e as representações de determinado grupo sobre temas 

específicos: (b) para compreender as relações que se dão entre atores sociais 

tanto no âmbito das instituições como dos movimentos sociais; (c) para 

avaliação das políticas públicas e sociais tanto do ponto de vista de sua 

formulação, aplicação técnica, como dos usuários a quem se destina 

(MINAYO, 2004). 

 

Destacamos a etnografia como um esquema de pesquisa para estudar a cultura e a 

sociedade, onde a preocupação está no processo educativo e o princípio da interação está entre 

o pesquisador e o objeto, sendo o pesquisador o instrumento principal na construção de dados. 

E ainda para André:  

Etnografia significa “descrição cultural”, e para os antropólogos, o termo 

tem dois sentidos: (1) um conjunto de técnicas que eles usam para coletar 

dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os 

comportamentos de um grupo social; e (2) um relato escrito resultante do 

emprego dessas técnicas (ANDRÉ, 2012). 

 

A etnografia tem um sentido próprio, e segundo Spradley (1979) apud Ludke; André 

(1986), assim a define: “É a descrição de um sistema de significados culturais de um 

determinado grupo”. E ainda para Wolcott (1975) apud Ludke; André (1986), o uso da 

pesquisa etnográfica para educação deve envolver uma preocupação em pensar o ensino e a 

aprendizagem dentro de um contexto cultural amplo. 

Apresento alguns critérios resumidos por Firestone e Dawson (1981) apud Ludke; 

André (1986) que foram discutidos por Wolcott para a utilização de uma abordagem 

etnográfica que focaliza a escola, porém, tais critérios se enquadram no estudo presente 

devido aos nossos objetivos: 

- O problema é redescoberto no campo. 
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- O pesquisador deve realizar a maior parte do trabalho de campo pessoalmente. 

- A abordagem etnográfica combina vários métodos de coleta.  

- O relatório etnográfico apresenta uma grande quantidade de dados primários.  

 

Um dos estágios de pesquisa etnográfica consiste numa busca detalhada dos dados que 

o pesquisador percebeu como pertinentes e mais importantes para entender o fenômeno a ser 

estudado. A etnografia favorece ao pesquisador a compreensão das estruturas de significado 

dos participantes em suas diversas expressões, sejam verbais, e para Wilson (1977) apud 

Ludke; André (1986) os tipos de dados relevantes são: “Forma e conteúdo da interação verbal 

dos participantes, forma e conteúdo da interação verbal com o pesquisador, comportamento 

não verbal, padrões de ação e não-ação; traços, registros de arquivos e documentos” 

(WILSON, 1977 apud LUDKE;ANDRÉ, 1986). 

Levando em consideração a problemática do estudo, a pesquisa etnográfica pode ser 

defendida para esse estudo a partir do seguinte pressuposto:  

 

A etnografia da educação, sobretudo por recusar qualquer possibilidade de 

arranjo de natureza experimental, e por, ao invés, estudar os sujeitos nos seus 

ambientes naturais, pode constituir uma ferramenta poderosíssima para a 

compreensão desses intensos e complexos diálogos intersubjetivos que são 

as praticas pedagógicas (FINO, 2006). 

 

A etnografia trabalha no significado, na maneira própria que as pessoas vêem não só a 

si mesmas como também suas experiências e o mundo que as cerca. O pesquisador dá ênfase 

no processo, naquilo que está ocorrendo, e tenta apreender e retratar essa visão pessoal dos 

participantes, e o período de tempo em que o pesquisador mantém esse contato direto com a 

situação estudada pode ir de algumas semanas a meses ou até anos (ANDRÉ, 2012). 

E ainda segundo Pope; Mays (2005) a etnografia “enfatiza a importância de 

compreender o mundo simbólico no qual as pessoas vivem, vendo coisas de maneira como 

elas vêem e captando os sentidos que elas atribuem as suas experiências”.  

Dentro da perspectiva etnográfica, existem instrumentos básicos para a construção de 

dados. Sendo assim, selecionamos os que melhor atenderam aos objetivos da pesquisa, que 

foram a observação e a entrevista, visto que é necessário criar um vínculo entre o pesquisador 

e o participante, havendo interinfluência entre quem observa e o observado, e entre quem 
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pergunta e quem responde, sendo a interação a ser criada, um fator decisivo para o sucesso da 

construção de dados. 

Segundo André (2012), a observação na etnografia é chamada de participante porque 

parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 

estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. E a entrevista, definida como entrevista 

intensiva, tem a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. 

A tarefa de observação traz as mesmas dificuldades de ser um entrevistador. Um 

observador precisa ser aceito, procurando não ser identificado com de nenhum grupo 

particular, precisando dedicar tempo para observar o enfoque do estudo, e à escolha do 

método de registro de suas observações (LUDKE; ANDRÉ, 1986; POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Durante a observação, o principal instrumento para registro foi o diário de campo, 

onde foram feitos notas de tudo o que está sendo observado na situação social investigada, e 

essas informações contidas nesse diário devem fazer parte da análise de dados, e virão para 

complementar as informações colhidas durante a entrevista (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2010).  

Agregando a essa ideia, Minayo; Deslandes; Gomes (2010) acrescenta: “Uma 

entrevista, como forma privilegiada de interação social, está sujeita à mesma dinâmica das 

relações existentes na própria sociedade”.  

Como qualquer situação de interação, inicialmente, é necessária a aceitação das partes 

envolvidas para que as informações possam ser geradas, sendo algumas considerações 

importantes nesse processo. Por exemplo, a apresentação feita pelo entrevistador no local da 

coleta de dados; o investigador deve deixar claro o interesse da pesquisa, seus objetivos, os 

motivos pelos quais o estudo está sendo desenvolvido e a importância do informante, 

principalmente explicando o porquê dele ser selecionado (MINAYO; DESLANDES; 

GOMES, 2010). 

Durante a entrevista, o entrevistador deve buscar obter a confiança do participante, se 

propondo a ouvir mais do que falar, procurando não ser inoportuno, de modo a dar tempo 

necessário para que o entrevistado discorra satisfatoriamente sobre o tema, assim o 

entrevistador deve controlar a entrevista e se necessário reconduzir o entrevistado ao objetivo 

da entrevista (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). 

Uma estratégia a ser desenvolvida antes da entrevista é tentar uma aproximação do 

entrevistado por uma simples conversa inicial, onde o entrevistador já fará o diagnóstico de 
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suas possíveis dificuldades durante a entrevista, e cria um clima descontraído e informal que 

favorece o surgimento das informações pertinentes ao estudo de forma mais natural e 

autêntica.  

A entrevista semi- estruturada atende melhor as questões e ao tipo de estudo proposto, 

visto que se apresenta como um instrumento mais flexível, onde o principal objetivo é 

conhecer, mesmo que apoiado em um roteiro. Esse tipo de entrevista atinge melhor os sujeitos 

a serem abordados, pois nos permite perceber além das respostas de conteúdo verbal.  

A entrevista envolve uma série de aspectos éticos, sociais, culturais, entre outros, e há 

uma série de exigências e cuidados requeridos. A garantia do anonimato do informante, o 

respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado e o desenvolvimento da capacidade de 

escuta exigem paciência e dedicação do entrevistador.  

Ludke; André (1986) reintegra que o roteiro a ser pré-estabelecido na entrevista semi-

estruturada preferencialmente deve ser feito em tópicos, para serem cobertos pelo 

entrevistador no momento da entrevista, o roteiro deve seguir uma ordem natural, lógica e 

psicológica. 

O entrevistador deve dispor de qualidades essenciais para o sucesso da investigação, 

entre elas: uma boa capacidade de comunicação verbal, paciência para ouvir atentamente, 

habilidades de escrita e percepção aguçada para perceber além do não dito.  

O entrevistado pode gerar um conteúdo de respostas além das verbais, que envolve 

gestos, entonações, expressões, sinais não verbais, hesitações, alterações de ritmo. É 

importante que toda comunicação não verbal seja captada e que sejam agregadas a outras, 

para melhor compreensão e validação do que foi efetivamente dito (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Serão utilizadas duas formas para registro dos dados obtidos durante a entrevista, 

sendo o registro através de notas no momento da entrevista e a gravação com posterior 

transcrição delas. Entendemos que somente a transcrição das entrevistas pode prejudicar a 

compreensão do não-dito e colocar a prova a memória do entrevistador, e com as notas 

registradas no momento da comunicação, teremos um dado a mais para comparar com a 

entrevista transcrita, o que auxilia no aparecimento de situações importantes não ditas e ao 

mesmo tempo situações verbalizadas e complementadas por outras formas de expressão.  

Exigirá do entrevistador habilidade suficiente para conseguir manter um clima de 

atenção e interesse pela fala do entrevistado, enquanto organiza-se para ir anotando o que é 

importante. “As notas já representam um trabalho inicial de seleção e interpretação das 

informações emitidas” (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  
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3.2. CAMPO DE PESQUISA 

 

O estudo foi realizado em dois Hospitais de Ensino, vinculados à Instituição de Ensino 

Superior no estado do Rio de Janeiro. Para efeito de singularização e preservação da 

identidade institucional, neste estudo o primeiro campo de construção dos dados foi 

identificado como Cenário A, e o segundo de cenário B. 

 O HE, segundo a portaria nº 1000/ 2004 do Ministério da Educação e da Saúde, se 

caracteriza como campo para prática de atividades curriculares na área da saúde, sejam eles 

Hospitais Gerais e, ou Especializados, de propriedade de Instituição de Ensino Superior, 

pública ou privados, ou ainda, formalmente conveniados com Instituição de Ensino Superior 

(BRASIL, 2004b).  

A seguir, descreveremos cada campo de pesquisa, segundo suas peculiaridades a cerca 

da Residência oferecida para enfermeiros. Esses dois cenários foram escolhidos devido à sua 

importância para população do Estado do Rio de Janeiro pela demanda do atendimento, e por 

terem seus programas de residência consolidados e vinculados diretamente a instituições 

públicas de ensino. Assemelham-se pela proposta do programa, pelo incentivo a pesquisa e 

extensão segundo as normas dos programas de pós-graduação e pelo próprio cenário do HE, e 

se diferenciam pelo tempo de residência em enfermagem que cada um possui e pela 

quantidade de programas de residência, onde o cenário A possui um número maior de 

especialidades na residência de enfermagem e um maior tempo do programa, enquanto que o 

cenário B tem quatro especialidades na modalidade da residência multiprofissional e o setor 

estudado é um dos mais novos no programa. 

 

3.2.1. CENÁRIO A: 

 

Este HE é um hospital geral, de nível terciário a quartenário, de alta complexidade, 

com atendimento ambulatorial e internação em convênio com o SUS. Tem a capacidade de 

525 leitos entre leitos clínicos, cirúrgicos e unidades fechadas. Conta com mais de 60 

especialidades e subespecialidades, programa de transplante e atendimento ambulatorial de 

referência. 

Fundado em 1950, tornou-se Hospital de Ensino em 1962, e em 1975, sofre uma 

mudança radical, tornando-se um hospital de atendimento geral, em decorrência do convênio 
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firmado com o Ministério da Educação e Previdência Social (Convênio MEC-MPAS), 

adequando-se às necessidades da população mais carente.  

A residência de enfermagem constitui uma modalidade de ensino de pós-graduação 

lato sensu, destinada a enfermeiros (as), sob a forma de curso de especialização em 

Enfermagem na Modalidade Residência, caracterizado por ensino em serviço, com carga 

horária de 60 (sessenta) horas semanais e duração mínima de 2 (dois) anos, perfazendo um 

total de 5760 horas, realizada sob a supervisão docente-assistencial, de responsabilidade 

conjunta dos setores da educação e da saúde. 

Essa Residência de Enfermagem oferece cerca 75 vagas distribuídas em doze áreas: 

Enfermagem em Clínica Médica, Nefrologia, Terapia Intensiva, Cardiovascular, Clínica 

Cirúrgica, Centro Cirúrgico, Obstetrícia, Pediatria, Neonatalogia, Enfermagem do Trabalho, 

Psiquiatria e Saúde Mental e Saúde do adolescente. 

Todo enfermeiro é considerado preceptor, embora não sejam designados formalmente 

para preceptoria, o que constitui um total de 287 enfermeiros, contando o período diurno e 

noturno. Mesmo considerando que as atividades da residência acontecem durante o dia neste 

cenário, os residentes também realizam alguns plantões noturnos mensais para cumprir carga 

horária, o que leva ao enfermeiro do serviço noturno também acompanhar o treinamento em 

serviço deste residente. 

 

3.2.2. CENÁRIO B: 

 

Foi fundado em 1951, é atualmente a maior e mais complexa unidade de saúde da 

Grande Niterói, tratando-se de um hospital de nível terciário e quartenário. 

Este HE atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de 

abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela 

proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município. 

Oferece a Residência Multiprofissional em Saúde que fora criada pela lei federal nº 

11.129/2005, onde segundo o artigo décimo terceiro, a Residência Multiprofissional em área 

profissional da saúde constitui modalidade de ensino de Pós-Graduação Lato Sensu voltado 

para a Educação em Serviço destinado às categorias profissionais que integram a área de 

saúde, excetuada a médica.  
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         Nesse HE a residência para enfermagem é oferecida nas áreas de Oncologia, 

Atenção em Terapia Intensiva Adulto, Atenção a Saúde do Idoso e Atenção à Saúde da 

Mulher, da Criança e do Adolescente, porém alguns dos preceptores são nomeados e 

designados formalmente para exercer essa função, sendo o total de 23 preceptores 

formalmente designados. Porém, todo enfermeiro em campo acompanha os residentes.  

As atividades práticas do residente têm um total de 60 horas semanais, contando as 

aulas práticas ministradas no próprio prédio do HE ou quando necessitarem de outro espaço 

quando dependem de laboratório ou equipamentos específicos.  

 

3.3. SUJEITOS DO ESTUDO 

Os sujeitos do estudo foram os enfermeiros que atuavam como preceptores nesses 

Hospitais de Ensino que acompanhavam pós-graduandos de enfermagem em modalidade 

Residência e que atendiam aos critérios de inclusão. 

No estudo, foi definido que os preceptores entrevistados seriam aqueles informados 

pela coordenação de residência de cada unidade, aqueles que são designados preceptores, e 

nas unidades em que não havia essa nomeação, os sujeitos foram selecionados aleatoriamente 

segundo os critérios de inclusão e os métodos de investigação definidos na pesquisa.  

Os critérios de inclusão dos sujeitos no estudo foram: Ser profissional de enfermagem 

de nível superior (enfermeiro); Estar em pleno exercício de suas funções; Ser preceptor da 

Residência de Enfermagem há no mínimo 1 (um) ano.  

E como critério de exclusão: Ser profissional do serviço noturno, visto que as 

atividades da residência não são desenvolvidas nesse turno. 

Se o número de sujeitos possíveis de participar da pesquisa fosse muito grande, 

considerando a quantidade de recursos humanos de cada setor, a escolha dos sujeitos seria 

feita a partir de diferenciação de características profissionais que influenciassem o processo 

de trabalho. Entretanto, essa escolha não foi necessária, pois em ambos os cenários o número 

de enfermeiros era restrito e o objetivo era aplicar os critérios de seleção dos participantes e 

tentar fazer a coleta com o maior número de preceptores em cada campo. A seleção dos 

participantes foi realizada durante a primeira semana de ambientação com o campo, onde o 

pesquisador identificou dentre os preceptores informados pela coordenação quem seriam os 

participantes.  

Os setores de escolha para construção de dados foram os que comportavam maior 

número de preceptores e residentes no período da construção de dados, visto que, mais 
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situações de trabalho foram oportunizadas para observação, pois o preceptor se deparava com 

residentes a todo instante, o que contribuiu com o roteiro da observação participante. 

Foram entrevistados 12 (doze) preceptores no total, sendo 5 (cinco) no cenário A e 7 

(sete) no cenário B. Em ambos, o coordenador do setor e o enfermeiro da rotina foram 

entrevistados, e os demais contemplam o quadro de enfermeiros plantonistas do serviço 

diurno. Das 12 (doze) entrevistas realizadas, 2 (duas) foram entrevistas de elite, realizadas 

com os chefes dos setores e 10 (dez) entrevistas simplificadas, realizadas com os enfermeiros 

preceptores plantonistas e diaristas. 

 

3.4. TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO 

A construção de Dados teve duração 4 (quatro) meses, a partir do primeiro trimestre 

de 2013, e somente iniciou a partir da aprovação dos comitês de ética pelo qual a pesquisa 

passou, contando um mês destinado ao teste piloto, e três meses para coleta separada em cada 

campo de pesquisa. Foi em torno de 5 (cinco) semanas de duração para cada HE, sendo a 

primeira semana reservada para realização da aproximação com o campo e com os sujeitos, as 

três semanas seguintes foram para observação participante e a última semana foi para realizar 

as entrevistas individuais, que necessariamente não precisariam ocorrer no setor de trabalho 

do participante. Aproveitando o dia em que estavam na instituição, todas foram realizadas no 

setor, mas em espaço reservado. 

A observação participante seguiu um roteiro específico, onde foram relacionados os 

objetivos da pesquisa e o referencial com as situações do trabalho preceptor onde poderíamos 

encontrar dados (APÊNDICE C). Descrevemos as situações de trabalho do preceptor, que 

foram observadas fazendo correlação com os saberes encontrados nessas ações e a prática 

pedagógica analisada.  

Durante a primeira semana de ambientação, a observação teve o intuito de permitir ao 

pesquisador entender a dinâmica dos sujeitos da pesquisa. Foram feitas conversas informais 

com os preceptores para iniciar a observação da prática pedagógica, investigando quais 

competências, habilidades e embasamento teórico-prático que esse preceptor constrói junto ao 

residente. Após a primeira semana, foi feito um diário de campo, com observações 

pertinentes, que foram utilizadas junto aos outros dados construídos para análise e discussão 

do problema de pesquisa. 

Desse modo, para investigar os objetivos específicos e contribuir para as entrevistas, o 

pesquisador acompanhou os preceptores em campo, observando e tomando notas no diário de 
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campo, sendo o foco de investigação identificar os saberes pedagógicos e a prática 

pedagógica desses preceptores. Num segundo momento de investigação mais profunda, foi 

analisada a prática pedagógica do preceptor junto ao residente e de que forma os saberes 

identificados, aliados a prática pedagógica, influenciam no processo de ensino-aprendizagem 

no campo específico de conhecimento escolhido pelo residente para especialização. 

Após a fase de observação, os sujeitos que atenderam aos critérios de inclusão, após 

assinarem o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), participaram de 

uma entrevista do tipo semi-estruturada (APÊNDICE D e E) que contou com perguntas 

fechadas e abertas. Todas as entrevistas foram gravadas com o participante estando ciente 

disto, sendo, posteriormente, transcritas. A entrevista seguiu um roteiro pré-estabelecido, mas 

permitiu ao participante responder de forma aberta, flexível e subjetiva, sobre determinadas 

perguntas. As entrevistas foram individuais, de acordo com o agendamento feito com cada 

sujeito. O pesquisador foi o entrevistador que realizou todas as entrevistas e se comprometeu 

a disponibilizar o tempo necessário para que todas as perguntas fossem respondidas.  

A primeira parte da entrevista contou com perguntas estruturadas para identificar o 

perfil dos entrevistados, e versou sobre: sexo, idade, tempo de formado, tempo que atua como 

preceptor, se possui especialização Lato Sensu ou Strictu Sensu (se possuir, em quais áreas), 

área de atuação atual e breves perguntas acerca da história de vida. 

No decorrer desse primeiro contato com o participante, o entrevistador iniciou a 

entrevista com uma pergunta aberta, para oferecer-lhe espaço para se expressar, a fim de 

melhorar a interação durante a entrevista. Foi pedido que o participante descrevesse como foi 

a trajetória para se tornar um preceptor e que saberes ele acredita ser importantes para 

desenvolver essa tarefa.   

Para investigar o primeiro objetivo específico, o pesquisador questionou o participante 

sobre sua formação: Como foi sua graduação, se ele se lembra de algum preceptor específico 

e por que, se durante a graduação ou especialização foi incentivado a ser educador de sua 

equipe, qual a importância da sua experiência de trabalho, e como ele poderia narrar a 

trajetória de sua formação.  

Para investigar o primeiro e o segundo objetivos específicos, instigamos os sujeitos 

aos seguintes questionamentos: Como ele descreveria seu trabalho preceptor, Quais os 

incentivos de capacitação pedagógica que esse preceptor recebeu do HE, se houve 

participação em algum curso sobre preceptoria fora da unidade hospitalar em que atua, se 

utiliza algum embasamento teórico para sustentar sua prática pedagógica junto aos residentes, 
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como organiza suas atividades de preceptoria para acompanhar o residente de forma a fazer 

com que cada encontro seja mais produtivo e obtenha aprendizagem no campo específico do 

conhecimento da residência escolhida, se eles sentem que há necessidade de capacitação 

pedagógica para os preceptores da unidade e por que, se atualmente ele se sente capacitado 

pedagogicamente para realizar suas atividades preceptoras visando o alcance dos objetivos da 

preceptoria na residência, de que forma o preceptor acredita que sua postura influencie direta 

ou indiretamente a experiência de aprendizado do residente que o acompanha, como construir 

no residente de enfermagem uma postura mais crítica e reflexiva diante do processo de 

trabalho da enfermagem. 

O terceiro objetivo específico foi alcançado a partir da última abordagem na 

entrevista: Que o próprio preceptor fizesse sugestões e recomendações de caminhos, métodos, 

estratégias e ações que eles acreditassem serem possibilidades de melhora para a preceptoria 

desenvolvida atualmente nos Hospitais de Ensino.  

Após a fase de investigação, serão apresentadas junto às considerações do estudo, a 

partir da reflexão realizada pelos resultados e discussão atrelados ao referencial, estratégias de 

inovação para o processo de capacitação dos preceptores, considerando a demanda informada 

pelos mesmos.  

Os sujeitos foram identificados numericamente, e em nenhum momento o nome foi 

divulgado na pesquisa. Os preceptores foram identificados de 1 (um) a 12 (doze) e em 

situações de observação, onde exemplificamos momentos de diálogo do preceptor com o 

residente, os residentes foram identificados com a letra R e depois com o número, iniciando 

em R1, e assim por diante. 

O estudo teve um teste piloto que direcionou as modificações necessárias para iniciar a 

construção dos dados formalmente, e a partir da realização do teste piloto decidiu-se por 

realizar um Seminário Introdutório a temática da pesquisa com os participantes e os 

residentes, antes de iniciar a observação participante. 

O Seminário inicialmente tinha o objetivo de apresentar aos participantes da pesquisa 

os objetivos desta, para que eles pudessem compreender o papel do pesquisador no campo, 

principalmente porque o pesquisador estaria no cotidiano de seu processo de trabalho, 

participando da sua rotina, mesmo que na condição de observador, onde o grau de interação 

com os participantes era um fator importante para que a observação participante acontecesse 

da forma mais favorável possível para construção dos dados.  
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Em cada cenário não foi possível realizar o seminário logo no primeiro dia, pois os 

coordenadores de cada setor optaram por autorizar a realização do seminário no segundo 

encontro com os preceptores, e assim foi feito. Então no primeiro dia já fora avisado a cada 

preceptor que poderia participar da pesquisa e também aos residentes que seria feito um 

seminário para que conhecessem a pesquisa. No seminário foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e os preceptores foram convidados para participar da 

pesquisa. 

 

3.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na pesquisa etnográfica, o último estágio contempla a explicação da realidade. Nesta 

fase desenvolvem-se teorias, processo que se desenvolve em todo o decorrer do estudo, onde 

o pesquisador confronta suas questões com a realidade observada dos dados (LUDKE. 

ANDRÉ, 1986).  

A interação entre os dados obtidos e as possíveis explicações teóricas permite 

estruturar uma teoria na qual o fenômeno possa ser explicado, interpretado e principalmente 

compreendido. O pesquisador, a todo o momento, tenta responder as suas questões e 

confronta explicações teóricas existentes com as reais situações vividas. 

Inicialmente, as entrevistas foram transcritas e lidas exaustivamente, onde as respostas 

das perguntas fechadas foram utilizadas para traçar o perfil de nossos sujeitos, e também pelas 

perguntas abertas, utilizando uma abordagem seletiva, conforme conceitua Polit; Beck; 

Hungler (2004), “Na abordagem seletiva, o pesquisador sublinha, enfatiza, ou extraí 

afirmações ou frases que parecem essenciais para a experiência sob estudo”. 

A partir dessa leitura, foi realizada uma articulação com o referencial, trazendo a 

perspectiva de Maurice Tardif sobre os Saberes Docentes e a Formação profissional, para 

discutir com os resultados apresentados os saberes e a prática pedagógica do preceptor. 

As temáticas que surgiram para discussão foram resultado de uma reflexão teórica e 

contextualizada, trazendo o diálogo da realidade encontrada com o referencial, que tende a 

possibilitar a construção de novas concepções a cerca dos saberes pedagógicos dos 

preceptores, explicando, a partir de toda análise, como esses saberes interferem na 

aprendizagem do residente de enfermagem. 

A obra de Maurice Tardif é extensa e se aprofunda no trabalho docente, portanto, 

limitamos o uso dessa teoria para o estudo dos conceitos dos saberes profissionais e aos 
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fatores a que são relacionados, a forma de aquisição, produção e legitimação desses saberes e 

sua influência para a atividade educativa, que identificados no preceptor como a prática 

pedagógica.  

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

Foram respeitados todos os limites e compromissos do pesquisador segundo a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, cumprindo assim os preceitos éticos e 

legais exigidos para pesquisa, além de serem elaborados todos os documentos necessários à 

seguridade e a qualidade do estudo, de acordo com o comitê de ética, o qual o estudo será 

subordinado. 

Os sujeitos do estudo que atenderam a todos os critérios de inclusão e que aceitaram 

participar da pesquisa, após lerem e concordarem, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNCDICE A) antes de participarem da construção dos dados 

do estudo.  

Foram elaborados os seguintes documentos: Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, Cronograma de pesquisa (APÊNDICE F), Orçamento da Pesquisa (APÊNDICE 

G) e segue em anexo os pareceres consubstanciados do CEP com a aprovação do projeto 

submetido, com CAAE do cenário A e B de número: 09475612.3.0000.5243 (ANEXO A e 

B).   

O presente estudo tinha como proposta explorar quatro tipos de cenários. O comitê de 

ética (CEP) exige que, para submeter o trabalho à plataforma Brasil e assim ser avaliado pelos 

comitês dos quatro hospitais de ensino gradativamente, toda a documentação solicitada por 

cada comitê de ética fosse disponibilizada no sistema para que a avaliação seja mais clara e o 

parecer de aprovação, se assim julgado, fosse concedido sem dispensar um longo tempo.     

Assim, a pesquisadora se dispôs a ir ao encontro dos comitês de ética em cada hospital 

de ensino para solicitar a listagem de documentação exigida por esses comitês. Em todos os 

HE, a pesquisadora entregou uma cópia do projeto de pesquisa na direção do hospital e na 

coordenação de enfermagem, e após os prazos estipulados, retornou para buscar a carta de 

encaminhamento ao comitê de ética do HE.  

Todo esse processo demandou três semanas e de quatro a cinco encontros em cada HE 

para conseguir a carta de encaminhamento ao CEP da direção, da coordenação de 
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enfermagem. Em alguns hospitais, o projeto passou ainda pelo centro de coordenação de 

pesquisas e pela coordenação de residência.  

A documentação foi submetida através de escaneamento dos documentos assinados à 

plataforma Brasil, e assim aguardamos a avaliação do projeto e as devidas aprovações no 

comitê de ética, assim como o parecer consubstanciado final de apreciação do projeto.  

O processo de submissão até a aprovação final pela Instituição proponente durou cerca 

de 65 dias, prazo consideravelmente rápido, visto que as avaliações foram facilitadas pela 

pesquisadora já ter submetido todas as cartas de encaminhamento e ciência do projeto de 

pesquisa dos gestores de cada hospital logo na submissão inicial à Plataforma Brasil, na 

tentativa de não gerar pendências em relação a documentação.  

 A aprovação do CEP do segundo cenário a ser pesquisado, e a primeira resposta de 

uma das instituições coparticipantes veio dois meses depois, e nas outras duas instituições 

ainda não havia resposta do CEP através da plataforma. 

A pesquisa se iniciou nos HE dos quais já tínhamos a aprovação nos CEPs, enquanto 

aguardávamos a resposta dos outros. Porém, seis meses depois da aprovação do CEP da 

instituição proponente, veio a resposta do CEP de uma das instituições que seria 

coparticipante negando a realização da pesquisa. De outro CEP não obtivemos resposta até o 

período considerável limítrofe para reorganizarmos a coleta. Levando em consideração os 

prazos assumidos com o programa de mestrado e por entender que aguardar mais alguma 

resposta do CEP ou submeter o estudo novamente a plataforma poderia levar a atrasos para a 

finalização da pesquisa, a mesma foi reorganizada sem prejudicar os objetivos propostos, 

contando, então, com dois cenários para construção dos dados.  

 

3.7 TESTE PILOTO 

 

O teste piloto foi necessário à pesquisa para validar o roteiro de observação e o da 

entrevista. Nessa etapa, realizou-se a construção de dados no total de quatro semanas, onde 

inicialmente, foi feita a observação participante, seguindo o roteiro previsto, sendo apenas no 

último dia, a pesquisadora realizou as entrevistas.    

Para realizar o teste piloto foi escolhido o cenário A, que era a instituição 

coparticipante, devido à peculiaridade de todo enfermeiro nessa unidade ser considerado 

preceptor. Sendo assim, não teríamos dificuldades em encontrar participantes.  
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Dentre os setores fechados existentes no HE, foram oferecidos pela coordenação de 

residência os seguintes setores para coleta: Terapia Intensiva Neonatal, Terapia Intensiva 

Adulto ou Terapia Intensiva Cardíaca. Inicialmente, pelo número de residentes em cada setor, 

optei pelo CTI neonatal, visto que eram seis residentes naquele mês em treinamento em 

serviço. Como a observação se dá principalmente quando o preceptor está com o residente, 

um setor com maior número de residentes poderia facilitar as situações propostas no roteiro 

de observação. Quanto ao número de preceptores não era problema, pois todos os enfermeiros 

nesse HE são considerados preceptores.  

No primeiro dia marcado para dar início à construção dos dados, o pesquisador se 

apresentou na Unidade de Terapia intensiva neonatal, porém não foi possível iniciar a coleta. 

Primeiramente, o setor tem uma documentação específica para autorizar pesquisas dentro da 

unidade, então, a coordenação da unidade disponibilizou essa autorização. Após isso, ao 

entrar no setor, a coleta foi impossibilitada pela estrutura física atual do setor, que está 

passando por reformas, e em vez de um salão com todos os pacientes e profissionais, ele foi 

dividido por salas, e uma dupla de profissionais permanecem ali, então, preceptor e residente 

quase não trabalhavam na mesma sala. Na maioria das vezes eles estavam em salas separadas.  

Após essa tentativa de realizar o piloto na UTI Neonatal, o pesquisador retornou a 

coordenação da residência solicitando ir para outro setor, relatando as dificuldades 

principalmente de ordem estrutural, que impossibilitava parte da coleta. Então, como na 

Terapia Intensiva Adulto só havia um residente no momento, e na Terapia Intensiva Cardíaca 

existiam três residentes em treinamento em serviço, essa última, naquele momento foi a 

melhor opção para realização do teste piloto, visto que mais situações entre o preceptor e o 

residente poderiam ser observadas. 

O pesquisador se apresentou no setor de terapia intensiva cardíaca (CTI cardíaco), 

explicou a pesquisa ao chefe do setor, como se daria a construção de dados e quem seriam os 

sujeitos da pesquisa segundo os critérios de inclusão. No mesmo instante, foram apresentadas 

à unidade, as escalas e aos possíveis informantes. Como a pesquisa tem um período estipulado 

e nas situações a serem observadas devem estar presentes além do preceptor o residente, foi 

visto que os enfermeiros diaristas seriam sujeitos mais qualificados para a participação da 

pesquisa, pois como os residentes, estão no setor durante toda a semana, logo, seriam mais 

facilmente observados nas situações propostas tendo mais contato com o residente.  

Dentre os seis enfermeiros diaristas do setor, que se dividem entre manhistas e 

tardistas, e levando em consideração o critério de exclusão do estudo que anteriormente não 
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participariam da pesquisa preceptores que fossem docentes, quatro desses enfermeiros 

diaristas eram docentes de Ensino superior e não participariam da pesquisa. Então, o 

pesquisador se adequou aos horários de dois enfermeiros diaristas, um manhista e um tardista 

e por vezes trabalhavam juntos, para realizar a observação e posterior entrevista. O primeiro 

passo foi apresentar a temática da pesquisa para esses dois sujeitos e então fazer o convite 

para serem participantes, sendo que os dois aceitaram e assinaram o TCLE antes de iniciar a 

construção dos dados.  

 

3.7.1 CAMINHO METODOLÓGICO DO TESTE PILOTO 

 

A metodologia seguida no teste piloto foi a proposta pelo estudo. Quando já em 

campo, iniciamos a construção de dados com a observação participante. Foram três dias 

considerados necessários para diminuir a estranheza da presença do pesquisador no setor, para 

que a equipe já o identificasse e não deixasse essa presença ser motivo de mudança de 

comportamento para eles, para que se fizesse aceito em campo, e também para que pudesse ir 

tendo uma visão geral do setor, entender o processo de trabalho dos enfermeiros, as relações 

interpessoais deles, as parcerias feitas, e principalmente, observar o preceptor junto ao 

residente, sua postura, sua prática, sua dinâmica de trabalho com o residente ao seu lado.  

Nesses três primeiros dias, não foi realizado diário de campo, pois o objetivo era a 

aproximação com o campo, mas ao final de cada dia de observação, já fora do setor, foi feito 

um relato das impressões, transcrevendo as percepções a partir de cada situação observada.  

Na segunda semana, o pesquisador já entrou em campo com uma aceitação bem 

diferente dos primeiros dias, começando a observação com os preceptores já sabendo que ali 

ele estaria para observá-los e para escrever sobre. Era notável que eles contavam com essa 

presença a cada dia no setor. A partir dessa segunda semana, a observação foi seguida de 

diário de campo, onde era descrito todo o observado seguindo o roteiro de observação 

proposto, e por algumas vezes também era descrito o observado fora do roteiro, sem querer 

perder o foco, porém em situações que se julgou importante assim foi feito. Foi um total de 

três semanas com diário de campo.  

Na última semana de observação, quarta semana do total, foram agendadas as 

entrevistas com cada sujeito, sendo que as duas entrevistas foram realizadas no mesmo dia, no 

último dia destinado para a coleta, em sala reservada, onde só esteve a pesquisadora e o 

sujeito participante, sem nenhum tipo de interrupção.  
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Foram realizados no total 10 (dez) dias de observação participante, em dias 

intercalados e sendo um dia reservado para realizar as entrevistas. As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas e digitalizadas para iniciar a análise dos dados.  

 

3.7.2 RESULTADOS DO TESTE PILOTO 

 

Dentre os dois preceptores participantes, logo no primeiro dia observamos que um 

(p2) ficava bem próximo aos residentes, e era como se fosse um enfermeiro de referência para 

qualquer ajuda a eles, e o outro preceptor (p1) observado ficava mais distante dos residentes, 

quase não desenvolvia ações junto deles e também quase nunca era solicitado pelos mesmos. 

Porém, esses dois preceptores eram os que mais se aproximavam dos residentes, pois os 

outros preceptores do setor, que inclusive eram docentes, não se aproximavam do residente e 

também nunca eram solicitados.  

O preceptor escalava o residente como qualquer membro da equipe de enfermagem do 

dia, porém esses dois preceptores observados nunca eram colocados na escala, e tinha livre 

acesso a qualquer procedimento. O preceptor 1 resolvia mais questões burocráticas e o 

preceptor 2 ficava mais na assistência, mas tinham autonomia para ambos os lados, e por 

vezes trabalhavam juntos, e o bom relacionamento interpessoal entre os dois era nítido, assim 

como desses com os residentes. Entretanto, o preceptor 2 demonstrava mais afinidade com a 

preceptoria.  

Em relação aos recursos da unidade, apesar de faltar alguns materiais relativamente 

simples, eles contavam com equipamentos e recursos tecnológicos suficientes para o 

atendimento de terapia intensiva cardíaca, e a falta de recursos ou estrutura no setor, não 

parecia ser empecilho para o desenvolvimento das atividades e da assistência a ser prestada.  

A chefe do setor, que também é docente do ensino superior, enfermeira e preceptora, 

geria a unidade toda e não se encontrava na assistência, mas pela tarefas burocráticas de sua 

responsabilidade, não conseguia estar perto do residente. 

Percebeu-se que observando apenas um preceptor por vez, limitavam-se as situações a 

serem observadas, visto que elas acontecem com diferentes preceptores, sendo estes os 

observados ou não.  

No que diz respeito ao critério de exclusão, existem muitos docentes em campo, assim 

como preceptores, e era nítida uma distância em relação às atividades preceptoras. Então, 

restou a dúvida se realmente tínhamos que excluí-los da pesquisa, percebendo, numa visão 
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precoce, que a prática pedagógica que iria ser facilmente desenvolvida pelo preceptor docente 

e que nem sempre ou quase não aparecem nos que não exercem a docência. 

E se a coleta fosse realizada com os dois tipos de sujeitos (preceptores docentes e não 

docentes), assim como a entrevista, poderia até servir para fazer uma comparação entre os 

sujeitos. Ao observar vários preceptores num mesmo setor, poderíamos ver quem realmente 

se aproximava do residente, exercendo suas atribuições, e quem não exercia a preceptoria. E 

partir daí, aleatoriamente, aplicando os critérios de diferenciação, selecionar aqueles que 

seriam entrevistados. Assim, todos os observados assinariam o TCLE, esclarecendo quem 

seriam observados e possivelmente entrevistados, se fossem selecionados para essa fase. 

Foram realizadas duas entrevistas antes de iniciarmos. Expliquei que seria gravada 

para posterior transcrição, e solicitei a assinatura do TCLE. Cada entrevista durou cera de 35 

minutos e contava com um roteiro de 19 perguntas, sendo que parte delas ao longo do relato 

não precisou ser feita, pois a fala do sujeito já contemplava o que iria ser perguntado 

posteriormente.  

A entrevista foi realizada em sala reservada, sem nenhum tipo de interrupção, e ambos 

os entrevistados estavam bem à vontade durante todas as perguntas, não demonstrando 

nenhum tipo de constrangimento.   

Inicialmente foram realizadas perguntas para traçar o perfil de cada sujeito, e assim 

descrevo:  

- Ambos do sexo feminino, com mais de 20 anos de experiência na enfermagem e 

mais de 10 anos de experiência com preceptoria, com graduação pela UERJ, pós-graduação 

Lato Sensu, nenhuma pós na área de Cardiologia, ambas com experiência na área de 

Transplantes, nunca lecionaram e o preceptor 1 já havia feito residência, além de pós-

graduação lato sensu.  

A partir da leitura da transcrição das entrevistas, foi realizada a análise dos textos, 

refletindo a problemática da pesquisa, e os autores que nos auxiliaram para trazer uma 

discussão teorizada puderam servir de base para contextualizar nossa análise e, a partir dessa 

reflexão, possibilitou o surgimento de temáticas, que foram discutidas e analisadas, pautadas 

no referencial teórico da Pesquisa. 

Ao indagar ao preceptor para falar sobre sua trajetória para se tornar preceptor, eles 

foram bem claros que isso não foi uma escolha, nem um resultado da carreira profissional, foi 

consequência de uma aprovação em concurso público para Hospital Universitário. 
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Os preceptores foram unânimes nas seguintes respostas: ambos informaram que 

gostam de exercer a preceptoria, porém nenhum deles realizou alguma capacitação nessa área. 

Entretanto, alegam ter ciência do curso que é oferecido pela instituição.  

Ao serem questionados se se sentiam capacitados pedagogicamente para exercer a 

preceptoria, o preceptor 1 respondeu que não, e o preceptor 2 respondeu que sim, essa 

dicotomia nas respostas foi exatamente condizente com a observação realizada, visto que um 

preceptor (p2) exercia a preceptoria de forma mais ativa, e mantinha mais contato com o 

residente, demonstrava postura de preceptor e desenvolvia ações em que convidavam o  

residente a reflexão, já o outro preceptor, se mantinha mais afastado da assistência e 

consequentemente do residente, e justamente o que se considerou como não capacitado 

pedagogicamente para o exercício da preceptoria. 

Os preceptores não apresentavam uma dinâmica de trabalho planejada com o 

residente, não sistematizavam suas ações diárias na preceptoria, e afirmaram a existência de 

um planejamento uma vez ao ano, e que é este o que norteia suas ações diárias de preceptor. 

Não havia também um referencial teórico que tenham buscado para embasar a prática 

preceptora. 

Sobre os saberes de um preceptor, toda a sua fala foi voltada para conhecimento 

teórico que um preceptor deve ter. Com tom de dúvida na fala e tensão nas palavras a serem 

utilizadas, os preceptores apresentaram medo diante da palavra “Saberes” e fizeram uma 

tentativa de responder a pergunta com o objetivo claramente desconhecido por eles.   

Os preceptores entrevistados demonstraram bastante apreensão quando questionados 

sobre a formação continuada como fator que influencia a preceptoria, visto que os preceptores 

que são docentes no setor não atuam na preceptoria de forma efetiva, assim dito pelos 

entrevistados. Mas pelo contrário, se distanciam desse campo, e por isso, não são preceptores 

procurados pelo residente. No entanto, esses que não tem uma formação continuada voltada 

para especialização Strictu Sensu, são preceptores de referência para os residentes e ficam em 

contato diário com esses residentes.  

A experiência de trabalho foi apontada como um forte e unânime fator que influencia 

diretamente a aprendizagem do residente. Os preceptores apontam para a segurança na fala, o 

saber-fazer como importantes a serem percebidos pelo residente no preceptor. A 

fundamentação teórica, que vem da prática, vai além do tecnicismo da profissão. A 

experiência de trabalho, segundo eles, faz refletir sobre cada ação. Os anos de trabalho tornam 

o profissional melhor, com uma postura que não pode ser encontrada no profissional que está 
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começando, pois toda habilidade, destreza, naturalidade no fazer e segurança no falar sobre 

determinado assunto vem do tempo de experiência, mesmo com embasamento teórico, o 

profissional novo não detém a mesma postura profissional.    

A preocupação em servir de “espelho”, de “modelo” para o residente foi expressa em 

vários momentos durante a entrevista, o que já nos foi esclarecendo a resposta a cerca da 

influência do preceptor na experiência de aprendizado do residente. E ainda assim, quando 

questionados sobre isso, os preceptores foram enérgicos ao afirmar a certeza de que sua 

postura pode influenciar a aprendizagem do residente tanto de modo positivo, quanto de modo 

negativo, e ainda afirmam que sua postura interfere diretamente na formação do profissional, 

onde o preceptor se torna corresponsável pelo tipo de profissional que o residente opta em ser. 

  Ao tentarmos buscar na demanda do próprio preceptor estratégias de capacitação para 

a preceptoria, um dos pontos mais enfatizados foi o fato de considerar o seu perfil, o “querer” 

ser preceptor deveria ser considerado pela instituição. Afinal, só encontraríamos 

disponibilidade, boa vontade de ensinar e todas as outras atribuições esperadas de um 

preceptor, se primeiro ele gostasse de exercer a preceptoria.  

Numa perspectiva de Tardif, antes dos saberes, é necessário pensar nos fios condutores 

do saber, afinal, trabalhamos com seres humanos e a resposta dessa questão vem ao encontro 

desse conceito, onde considerar quem é esse preceptor, o que ele traz de história, que perfil 

ele tem, conhecer sua pessoa, sua identidade, fariam toda diferença na hora de formar, de 

capacitar, de melhorar a preceptoria.  

 

3.7.3 DISCUSSÃO E MODIFICAÇÕES PROPOSTAS NA CONSTRUÇÃO DE 

DADOS 

 

A partir do teste piloto, ficou proposto manter o roteiro de observação, ainda que 

considerado muito teórico. A prática observada nos preceptores não correspondia 

completamente com a realidade teórica estudada que serviu de base para a elaboração do 

roteiro, mas essa observação, guiada por um roteiro centrado no referencial teórico escolhido 

e na busca de princípios Freireanos e Tardifianos, nos orienta para uma percepção mais 

aguçada da realidade a ser estudada. Apresenta-se não só como um roteiro de observação, mas 

também como um roteiro de situações, condutas e comportamentos que se esperava observar. 

Um encontro ou desencontro a essas possíveis situações já nos transmite informações valiosas 

e significativas.  
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            Tiveram ajuste os seguintes itens: 

 

a) Critérios de seleção: Ampliamos a possibilidade de amostra, retirando o critério de 

exclusão do preceptor que fosse docente de Ensino superior, visto que diante dos resultados e 

pelo próprio motivo de utilizar esse critério de exclusão ter sido refutado durante a 

observação, o preceptor que seja docente também poderá participar da pesquisa.  

 

b) Roteiro da Entrevista: A entrevista foi reduzida para onze perguntas, sendo que 

aproveitamos melhor as perguntas a serem feitas, de modo a incentivar o sujeito a falar sobre 

diversos aspectos antes abordados em várias perguntas ao mesmo tempo, e depois de 

realizada a revisão das perguntas, contextualizamos melhor cada uma e unimos outras que se 

aproximavam.  

No início da entrevista, para traçarmos o perfil dos sujeitos, observou-se a necessidade 

de uma abordagem sobre a família do entrevistado, visto que o profissional de hoje se forma a 

partir de fios condutores com os saberes. Sendo assim, acreditamos que conhecer as relações 

de identidade da história do entrevistado auxiliaria no entendimento de como é esse preceptor. 

Acrescentamos, então, as seguintes perguntas: Se tem filhos, se foi criado na casa dos pais, se 

tem algum membro na família que inspirou sua carreira profissional.  

Além da investigação acerca de parte de história de vida desses preceptores, ainda foi 

necessário buscar sua formação profissional, experiência de trabalho, questões relacionadas 

ao saber e por fim o interesse pela formação continuada a partir da capacitação pedagógica. 

 

c) Realização do Seminário: mediante as respostas em relação à pergunta sobre capacitação 

pedagógica e o desconhecimento dos preceptores sujeitos do teste piloto em relação a esse 

assunto, pensamos numa maneira de orientar melhor os preceptores para a construção dos 

dados, a partir da realização de um Seminário Introdutório (APÊNDICE B), então, no 

primeiro dia de coleta, antes de iniciar a observação, foi feito um Seminário com os 

preceptores do setor e, todos que quisessem participar, para que fosse esclarecida toda a 

pesquisa.  

 

 O Seminário discutiu a temática da pesquisa, explicando como se daria a construção 

de dados, de que se tratava a participação dos sujeitos, como esses dados seriam registrados, 

critérios da pesquisa, e considerações sobre o referencial teórico escolhido. Esse Seminário 
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teve por objetivo introduzir os participantes na pesquisa, de maneira que conhecessem os 

objetivos do estudo e a importância de cada participação.  

 

d) Instituída a Entrevista de Elite: Em cada HE, durante a observação, foi selecionada a 

amostra por conveniência, onde, a partir do observado, selecionamos para entrevista um 

preceptor com uma prática mais desenvolvida, e um com uma prática menos desenvolvida, 

para que fosse possível ter essas duas entrevistas possivelmente com dados diferenciados e 

pudéssemos trabalhar com a observação em comparação. E um preceptor de cada unidade foi 

selecionado para a realização de uma “Entrevista de Elite” (APÊNDICE E), considerando um 

informante qualificado onde faremos uma entrevista completa, seguindo o roteiro do teste 

piloto e mais as perguntas acrescidas.  

O teste piloto muito nos auxiliou para realizarmos os devidos ajustes aos instrumentos 

de construção de dados, visto que somente aplicando esses roteiros é que surgem dificuldades 

e limitações da pesquisa, o que nos dá a chance para realizarmos as devidas correções, assim 

como propor novos caminhos para que a coleta de dados seja feita de forma a proporcionar 

resultados fidedignos e que realmente corresponda a problemática da pesquisa e que a 

profundidade dos dados, fator significativo na pesquisa Qualitativa, fosse alcançada.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

   

Os resultados serão apresentados seguindo cada fase da construção de dados, e 

inicialmente, faremos uma descrição sobre a realização dos seminários em ambos os cenários. 

Será apresentada a caracterização dos sujeitos, e posteriormente os resultados da observação 

participante seguida das entrevistas com a discussão pautada no referencial do estudo.  

A Discussão foi construída a partir de eixos temáticos referentes ao observado e 

mediante as falas dos próprios preceptores. Na perspectiva da pesquisa etnográfica, os 

fenômenos serão observados, a partir do olhar, da realidade, do mundo dos próprios 

participantes, e por isso, a demanda dos preceptores ao longo da investigação foi o que 

norteou a discussão e o aprofundamento nos dados mediante o referencial Tardifiano, além de 

referenciais conceituais utilizados na pesquisa. 

 

4.1 SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO À TEMÁTICA DA PESQUISA 
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No cenário A, de cinco dos participantes convidados compareceram três preceptores, 

os demais não estavam no plantão naquele dia. Também estiveram no Seminário três 

residentes, que estavam em treinamento em serviço no setor naquele mês.  

A sala que estava disponível para a realização do seminário, continha uma mesa oval 

com cadeiras ao seu redor e foi selecionada pela própria pesquisadora por reunir 

características ambientais facilitadoras do diálogo. De início, foi distribuído um resumo do 

trabalho feito pela pesquisadora, que continha: título do trabalho, objetivos, objeto de estudo, 

referencial teórico escolhido, metodologia proposta, técnicas de investigação a serem 

utilizadas e importância de cada preceptor para o estudo (APÊNDICE B). O seminário estava 

programado para acontecer em 40 minutos, mas foi realizado em 30 minutos. A pesquisadora 

apresentou a proposta de forma sistemática, objetiva e didática, principalmente para discorrer 

sobre a metodologia e referencial do estudo. 

Os participantes ficaram concentrados durante o seminário, não permaneceram em 

silêncio, pelo contrário, surgiram comentários sobre a pesquisa, interesse pelo autor estudado 

e sobre a pesquisa etnográfica, e no fim na explanação oral, ao abrir para esclarecimentos, os 

preceptores declaravam seu interesse em participar da pesquisa pelo incentivo que seria para 

preceptoria e para residência de enfermagem. E refletiram que por vezes não sabem no que 

estão errando e no que poderiam melhorar, já que nunca são questionados quanto ao trabalho 

preceptor, concluindo que a pesquisa poderia trazer mudanças boas para o ofício do preceptor. 

A disponibilidade dos preceptores em querer contribuir com a pesquisa, 

aparentemente, mostrou-se a nós como interesse em saber no que poderiam melhorar. E numa 

visão inicial, levando em consideração a preocupação de Tardif (2010) em estudar os saberes, 

serviu-nos de base para esse ofício do ensinar. Noutras palavras, fizemos um paralelo com os 

conhecimentos, habilidades e competências que esses preceptores não se importaram em 

mostrar-nos, revelando, então, que eles consideram a atividade educativa que exercem. 

E como os residentes estavam presentes também no seminário, pois mesmo não sendo 

o objeto do estudo, considerou-se importante a participação deles para o entendimento o passo 

a passo da pesquisa, e soubessem exatamente os objetivos do pesquisador. As ideias expostas 

pelos residentes demonstravam claramente a insatisfação em relação à preceptoria, e não 

hesitaram em expor isso mesmo na presença de alguns preceptores.  

Ao mesmo tempo em que os residentes apresentaram suas opiniões e indiretamente 

queixas aos preceptores, sem citar nomes, colocaram uma visão geral do que eles entendem 

que a preceptoria pode melhorar em função da residência. Os preceptores também 
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apresentaram sua opinião em relação aos residentes e aos problemas vividos durante a 

residência, sejam institucionais ou nas próprias relações. A pesquisadora moderou a discussão 

voltando a falar dos aspectos da pesquisa, e destacando a importância do estudo para iniciar a 

resolução de conflitos citados tanto pelos residentes quanto pelos preceptores.  

Lembrando esse fato, Tardif reafirma que ensinar é agir com seres humanos, é saber 

agir com outros seres humanos. Os saberes são sociais por que fazem parte de práticas sociais, 

e conflitos com essa interação humana existirão (TARDIF, 2010). A relação com o outro para 

produção do trabalho interativo pede relações mediadas pelos atores sociais baseados na 

interação concreta, fato este não observado entre os preceptores e residentes nesse segundo 

contato.  

O seminário foi válido para introduzir cada participante na pesquisa, facilitar a entrada 

da pesquisadora e principalmente sua aceitação e interação com os preceptores e com toda a 

equipe. Ao expor os objetivos da pesquisa, todos os preceptores se dispuseram a ajudar, 

mesmo que isso significasse a exposição de seu trabalho com o residente, ficando mais 

tranquilos em relação a outras coisas que a pesquisadora poderia observar. Entre essas, a 

preocupação maior deles era em relação a recursos materiais e físicos que, por vezes, contam 

com a improvisação e precarização do serviço. Eles não queriam que isso fosse “divulgado”, 

mas ao expor o objeto de estudo e os objetivos do trabalho, eles ficaram mais relaxados para 

participar da pesquisa.  

Para os preceptores que não participaram do seminário, o pesquisador realizou uma 

explanação oral individual com cada um, em outro dia de disponibilidade, entregando o 

mesmo resumo da pesquisa utilizado no seminário, para que assim, todos estivessem 

integrados na pesquisa. 

Até esse segundo contato, foi visto que a coleta seria um desafio, pois conhecemos os 

sujeitos da pesquisa. Na primeira impressão dos participantes, fora percebido que os 

preceptores reconhecem suas ações preceptoras, mas ainda não detém a importância desse 

trabalho para formação profissional continuada, além de não identificarem seus saberes e o 

compromisso com a prática pedagógica.  

Essa representação inicial foi ponto de partida para observação, partindo de 

pressupostos identificados, porém sem ideias formadas de cada preceptor, apenas como 

hipóteses dos saberes e da prática pedagógica desses preceptores, a serem confrontadas com 

os dados da observação e complementar a entrevista. 
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No cenário B, compareceram 4 dos 7 participantes, tendo em vista que os que não 

participaram não se encontravam no HE no dia do seminário. A disposição do setor escolhido 

foi um desafio, contava com pouco espaço físico e o seminário foi desenvolvido no posto de 

enfermagem por ser o lugar amplo e que tinha cadeiras para os enfermeiros se acomodarem 

melhor. 

Participaram do seminário a enfermeira chefe do setor, a enfermeira diarista da rotina 

e duas plantonistas, e apenas uma residente que estava em treinamento em serviço no setor 

naquele mês. Foi distribuído um material de resumo da pesquisa, o mesmo utilizado no outro 

cenário, e foi realizada a explanação oral do estudo, pontuando cada tópico destacado no 

resumo. O seminário teve duração de 20 minutos. 

Uma limitação do seminário no cenário B foi à interrupção que aconteceu algumas 

vezes por parte de outros profissionais da equipe multidisciplinar, que não foram informados 

sobre o seminário e como este aconteceu no posto de enfermagem devido à falta de espaço 

físico no setor, a circulação de pessoas era inevitável. Mas ainda assim os preceptores se 

esforçaram para atentar-se ao que estava sendo explicado, somente a residente interrompeu 

por vezes a pesquisadora durante a explanação do estudo para fazer alguma pergunta, e ao 

final, após explicar toda a pesquisa, foi disponibilizado um tempo de 10 minutos para que 

cada um pudesse esclarecer suas dúvidas ou expor ideias, opiniões e sugestões.  

O seminário trouxe uma nova ideia em relação aos objetivos da pesquisa para os 

preceptores, pois quando se falou em um estudo sobre a preceptoria na residência de 

enfermagem, os próprios preceptores da unidade não se reconheciam como sujeitos da 

pesquisa, e não entendiam como seria essa participação no estudo. Ao explicar sobre a figura 

do preceptor, o que estaríamos buscando, como traçamos nosso objeto de estudo e a 

metodologia da pesquisa, os preceptores foram perdendo a estranheza à temática e foram 

entendendo sua importância no estudo. 

O pouco conhecimento a cerca do papel educativo do preceptor e a expressão de 

dúvida e de estranheza no decorrer da explanação oral ao falar da temática central do trabalho, 

foram encontradas nesses preceptores. Não houve interrupções por parte dos preceptores, e 

acreditamos que isso possa ser consequência da identidade de preceptores não estarem tão 

claras no cotidiano do processo de trabalho com o residente.  

Como os preceptores eram maioria, e o seminário contou com a participação de apenas 

uma residente, que se pronunciou sobre a importância do estudo para melhora tanto da 
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preceptoria quanto da residência como um todo, sem especificar situações conflituosas ou 

insatisfação com os preceptores, não houve discussão relacionada a esse assunto.  

Uma preceptora no fim da explicação da pesquisa também pronunciou suas 

considerações sobre o estudo, apresentando uma crítica à preceptoria responsabilizada ao 

enfermeiro plantonista, que para ela, com toda sobrecarga do próprio plantão não consegue 

“dar atenção” ao residente, e que isso não seria culpa dos próprios, mas que deveria haver 

preceptores que não ficassem diretamente responsáveis pela assistência. 

Entendemos que o trabalho de um preceptor, levando em consideração suas 

atribuições, os saberes que o constituem e a prática pedagógica necessária, não são conceitos 

organizados e reconhecidos por esses preceptores. Correlacionando com o discurso tardifiano, 

os saberes experienciais são necessários para impulsionar a relação de exterioridade com os 

outros saberes, e o preceptor que está cada vez mais engajado na prática profissional contribui 

para própria construção dos diversos saberes, relacionados ao saber-fazer em seu papel 

educativo. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PRECEPTORES  

 

Apresentar o perfil dos preceptores nos ajuda a compreender o porquê dos saberes 

serem relacionados, e a que são relacionados, assim como, entender a pluralidade do saber, 

levantando as diversas fontes advindas da história de vida, da experiência profissional, da 

identidade e da própria pessoa. Só se pode entender os saberes docentes se levarmos em 

consideração a aquisição deles, e as diversas fontes que são necessárias para construí-los.  

A seguir, apresenta-se um quadro onde se demonstrou as principais características 

desveladas do perfil realizado mediante as entrevistas: 

 

CARACTERIZAÇÃO CENÁRIO A CENÁRIO B 

Sexo Feminino- 4 sujeitos 

Masculino – 1 sujeito 

Feminino – 7 sujeitos 

Masculino – 0 sujeito 

Faixa etária 30 – 40 Anos - 1 sujeito 

40 – 50 Anos – 2 sujeitos 

50 – 60 Anos – 2 sujeitos 

30 – 40 Anos – 1 sujeito 

40 – 50 Anos – 3 sujeitos 

50 – 60 Anos – 3 sujeitos 

Ano de Graduação 1982 – 1 sujeito 

1986 – 2 sujeitos 

1988 – 1 sujeito 

1980 – 1 sujeito 

1985 – 1 sujeito 

1991 – 2 sujeitos 
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2003 – 1 sujeito 1994 – 1 sujeito 

1995 – 1 sujeito 

2000 – 1 sujeito 

Tempo de Experiência 

Profissional 

6 – 10 anos – 1 sujeito 

11 – 15 anos –  0 sujeito 

16 – 20 anos – 0 sujeito 

21 – 25 anos – 2 sujeitos 

26 – 30 anos – 2 sujeitos 

6 – 10 anos – 1 sujeito  

11 – 15 anos – 2 sujeitos 

16 – 20 anos – 2 sujeitos 

21 – 25 anos – 1 sujeito 

26 – 30 anos – 1 sujeito 

Tempo de Experiência na 

Preceptoria 

6 – 10 anos – 1 sujeito 

 11 – 15 anos –  0 sujeito 

16 – 20 anos – 1 sujeito 

21 – 25 anos – 2 sujeitos 

26 – 30 anos – 1 sujeito 

2 anos – 7 sujeitos 

Pós graduação Lato Sensu – 5 sujeitos 

*Strictu Sensu – 1 sujeito 

*Lato Sensu em Ensino – 2 

sujeitos 

Lato Sensu – 7 sujeitos 

*Strictu Sensu – 3 sujeitos 

*Lato Sensu em Ensino – 1 

sujeitos 

Residência Sim – 3 sujeitos 

Não – 2 sujeitos 

Sim – 2 sujeitos 

Não – 5 sujeitos 

História familiar- Criação 

em família (Pai / Mãe) 

Sim – 5 sujeitos 

Não – 0 sujeito 

Sim – 7 sujeitos 

Não – 0 sujeito 

História Familiar – Filhos Tem filhos – 5 sujeitos 

Não tem filhos – 0 sujeito 

Tem Filhos- 4 sujeitos 

Não tem filhos- 3 sujeitos 

Gosta de ser Preceptor Todos responderam SIM Apenas 1 sujeito respondeu 

NÃO 

Realização de Capacitação 

na área de preceptoria 

Todos responderam NÃO Todos responderam NÃO 

Experiência profissional 

influencia a preceptoria? 

Todos responderam SIM Todos responderam SIM 

Formação Continuada 

Influencia a preceptoria? 

SIM – 3 sujeitos 

NÃO -  2 sujeitos 

SIM – todos os sujeitos 

Autoavaliação: Sua 

preceptoria pode 

Todos responderam SIM Todos responderam SIM 
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melhorar? 

Dificuldades Estruturais do 

setor (recursos humanos, 

materias, físicos) interfere 

na preceptoria? 

1 preceptor respondeu que 

NÃO interfere. 

Todos responderam que SIM 

interfere. 

 

 No cenário B, todos os preceptores têm o mesmo tempo de experiência, pois o 

programa de residência incorporou esse setor como cenário de treinamento em serviço há 

pouco mais de 2 anos. 

A experiência profissional foi citada por períodos temporais, independente do ano de 

graduação de cada sujeito, pois alguns dos sujeitos, apesar de terem mais de 20 anos de 

graduados, só começaram a trabalhar anos mais tarde. Alguns ainda ficaram mais de 10 anos 

sem experiência profissional, e só a partir de aprovação em concurso público é que se virão 

“obrigados” a ingressar na profissão. Essa foi uma informação dada que pode interferir no 

desempenho das ações de preceptoria, tendo em vista que esse enfermeiro só está em campo 

por necessidades pessoais e não por interesse pela profissão. 

O tempo de experiência em preceptoria foi totalmente diferente entre os cenários, visto 

que o cenário A conta com a residência há mais de 20 anos, já no cenário B todos os 

preceptores tem um pouco mais de 2 anos nessa função. E um dos pontos mencionados pelos 

preceptores no cenário B foi que eles passaram a receber residentes sem muitas explicações 

sobre a preceptoria, apesar de ter sido oferecido um curso no início, que nenhum dos 

entrevistados realizou. A partir do início da residência não mais foram oferecidas explicações, 

esclarecimentos e capacitação para cada um deles. Sendo isso, de certa forma, um ponto 

favorável para que não criassem responsabilidade com o programa de residência e não 

fomentassem o exercício da preceptoria como compromisso diário. 

Já no cenário A, o tempo de preceptoria se concentrou em mais de 19 anos, visto que 

os enfermeiros estatutários desse HE são antigos na instituição, e são preceptores da 

residência desde que entraram para esse HE, que tem o programa de residência há mais de 20 

anos. Reafirmando o conceito de Tardif (2010) sobre os saberes da experiência, esses 

preceptores se mostraram mais conscientes do papel do preceptor, não necessariamente 

significando que eles fossem compromissados com a prática pedagógica esperada. Entretanto, 

o reconhecimento de que são preceptores e que têm responsabilidades por serem enfermeiros 

de HE foi muito mais aparente que no cenário B.  
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Uma característica importante encontrada nos preceptores foi que todos possuem pelo 

menos uma pós-graduação. Como demonstrado no quadro, alguns preceptores, tanto no 

cenário A quanto no B, possuem uma pós-graduação voltada para metodologias do Ensino 

Superior, o que é um diferencial para esses preceptores, tendo em vista o investimento na 

formação continuada voltada para questões educativas. 

 E em relação à pós-graduação Strictu Sensu, um preceptor no cenário A, que já tinha 

o mestrado concluído, apresenta uma desenvoltura nas ações de preceptoria bem expressiva. 

Esse preceptor desenvolvia suas ações junto ao residente, apresentava uma prática pedagógica 

compromissada e era disponível para o residente, independente da demanda do setor. Esse 

mesmo sujeito referenciou durante a entrevista que o mestrado mudou a maneira de exercer a 

preceptoria.  

No cenário B, três sujeitos estão com o mestrado em andamento, e também 

referenciaram uma mudança na postura na maneira de planejamento com o residente a partir 

do mestrado. Porém, nesses mesmos preceptores não fora observada uma prática pedagógica 

tão expressiva, apesar de apresentarem total disponibilidade quando havia demanda dos 

residentes. Isso não se dava de forma espontânea, mas, ao menos, se apresentavam mais 

pacientes, esclareciam dúvidas da maneira mais didática possível. Essas realmente foram 

características vistas que legitimaram as falas durante as entrevistas.  

Apesar de todos os preceptores apresentarem pelo menos uma pós-graduação, nem 

sempre essa especialização foi condizente com o campo atual de atuação em que a maioria já 

está há cerca de 10 anos ou mais. Isso foi um fator preocupante, e nos leva a refletir sobre até 

onde os preceptores fundamentam sua prática profissional, para que dessa forma enriqueçam a 

preceptoria. Afinal, não se especializar para o exercício da profissional, ou não se atualizar, 

não favorece as ações pedagógicas e de formação, visto que o ensinar e o aprender estão 

ligados ao contínuo aprendizado, que além de interferir na prática profissional, podem 

influenciar a prática pedagógica e a experiência de aprendizado do residente. A prática pela 

prática não favorece ao processo de ensino-aprendizagem do residente. Já a prática 

fundamentada, além de qualificar o próprio enfermeiro, subsidia a preceptoria, que terá 

ferramentas para ser mais bem exercida. 

Dos cinco entrevistados no cenário A, três sujeitos fizeram residência. Já no cenário B, 

dos sete entrevistados, apenas dois fizeram residência. Esse foi um dado muito importante na 

comparação dos resultados das entrevistas com os dados da observação. Ao saber quais desses 

preceptores entrevistados tinham residência e correlacionar com a prática pedagógica exercida 
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e a maneira de legitimar os saberes do preceptor, foi reconhecida nesses preceptores, que já 

haviam feito residência, uma prática bem desenvolvida junto ao residente, o que demonstra 

que a própria experiência profissional, que se assemelha àquela que o residente está passando 

no momento, pode auxiliar o preceptor no desenvolvimento da prática pedagógica.  

Nesse estudo, o preceptor que já havia feito residência se apresenta disponível no 

campo para com o residente, é paciente, humilde, tem mais visão das necessidades de 

aprendizado do residente como um todo, e não só na assistência direta. Consegue estar com o 

residente independente da demanda do próprio, não o ajuda e só o acompanha quando 

solicitado. Sabe acompanhar e supervisionar sem opressão da prática profissional, ainda 

precoce, do residente.  

A história familiar também pode interferir na postura do preceptor. Os sujeitos 

mencionaram a relação interpessoal e o compromisso com o residente como semelhante ao 

compromisso de educar os filhos em casa. Citaram que a responsabilidade de ensinar sempre 

algo bom, mostrar a realidade complexa da profissão, ajudar na aquisição de conhecimento e 

habilidade eram tarefas que se comparavam a responsabilidade de ser pai ou mãe.  

Outro ponto importante nessa caracterização foi que todos os preceptores alegaram 

que a maneira de exercer sua preceptoria pode melhorar. Quase todos citaram embasamento 

teórico como necessidade atual de melhora como preceptores. Entretanto, nenhum deles 

trouxe falas sobre a postura, atribuições e a prática pedagógica do preceptor. A preocupação 

deles era de estar desatualizados devido ao tempo de formados, e que para serem preceptores 

precisariam estar mais em contato com conhecimentos teóricos atualizados. 

A experiência profissional foi um fator reconhecido por todos os sujeitos da pesquisa 

como influenciador da preceptoria. Todos alegam ser condição sine quon para ser preceptor. 

Segundo eles, a prática profissional embasa a fala, a explicação, a segurança do preceptor 

perante o residente e suas demandas de aprendizado. E ainda, referem que experiências 

negativas na prática profissional também podem contribuir para que o preceptor repita esse 

comportamento com o residente. Essa consciência de alguns preceptores também demonstrou 

reflexão deles em relação à quais experiências eles querem reproduzir e construir junto ao 

residente.  

Diferentemente da unanimidade em relação à experiência profissional, a formação 

continuada, apesar de ter sua importância reconhecida por todos os entrevistados, foi vista 

como fator que diretamente pode não influenciar na preceptoria, pois dependerá do perfil e da 

disponibilidade do preceptor. De acordo com dois preceptores, um preceptor pode ter uma 
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formação e titulação acadêmica mais alta, porém isso não quer dizer que se reflita na prática 

pedagógica exercida. Muitas de suas experiências foram contrárias, com preceptores com alta 

titulação acadêmica, como mestrado e até doutorado, porém que não se relacionam com o 

residente e nem contribuem no aprendizado deles.  

Os preceptores foram questionados quanto à participação em alguma forma de 

capacitação na área de preceptoria, sendo que no cenário A existe um curso anual para 

preceptores. Quatro dos cinco sujeitos têm conhecimento da existência do curso, porém nunca 

fizeram, e também não realizaram nenhum curso de capacitação na área. Já no cenário B, não 

existe um curso específico oferecido pelo HE. Os preceptores não realizaram nenhum tipo de 

capacitação, nem buscaram cursos ou outros tipos de aperfeiçoamento fora da instituição.  

 

4.3 O COTIDIANO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO E OS DESAFIOS DO 

DESEMPENHO DO PAPEL PRECEPTOR: OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

            Iremos aqui discorrer sobre as experiências durante a observação participante. A 

vivência do cotidiano de trabalho dos preceptores nos apresenta as dificuldades enfrentadas 

no processo de trabalho do enfermeiro, que interferem no desenvolvimento da prática 

pedagógica e se tornam impeditivas para o preceptor. 

             

4.3.1 O CENÁRIO 

 

O setor observado no cenário A, a Unidade Coronariana Intensiva (UCI), possui 6 

leitos, dispostos lado a lado, com um balcão central, onde a equipe de enfermagem fica de 

frente para os leitos. Neste setor, os profissionais permanecem sempre de frente para os 

pacientes. A equipe referida à residência é constituída por 1 enfermeiro plantonista por dia, na 

escala 12hx60h; 02 enfermeiros diaristas da Rotina do setor, sendo que uma dessas diaristas é 

também a tutora da residência de enfermagem em cardiologia do HE; e 1 enfermeiro chefe de 

setor. A construção dos dados foi realizada entre os meses de abril a maio de 2013. 

Nesse primeiro cenário, os preceptores pareciam reconhecer suas atribuições com a 

residência, assim como suas responsabilidades com cada residente que estava em treinamento 

em serviço. Ao falar sobre a pesquisa, os preceptores demonstraram já estarem ambientados 

com a temática da preceptoria, e suas preocupações eram mais em relação ao pesquisador 
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“perceber” o que há de errado no setor e não no trabalho deles. Não demonstravam ansiedade, 

nem alteração de comportamento com o pesquisador em cena. 

No cenário B, a coleta se deu na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo). 

Havia uma residente no setor. A UTINeo conta com 07 leitos e um leito extra, caso 

necessitem de uma oitava vaga até liberar algum paciente. O setor se subdivide em UTI e UI 

(Unidade Intermediária), e a escala da enfermagem é 12x60 horas, para enfermeiros e técnicos 

de enfermagem. Existe um enfermeiro em cada setor, além do enfermeiro Rotina e do 

enfermeiro chefe do setor e de três a quatro técnicos por turno. Sendo que por muitas vezes o 

setor contava com apenas um enfermeiro plantonista que ficava nos dois setores, e contavam 

com auxílio do residente de enfermagem em materno-infantil que passava quatro meses na 

UTINeo. Dependendo do mês, ainda contavam com um acadêmico de enfermagem no setor. 

A coleta aconteceu entre o mês de maio a junho de 2013. 

Neste cenário os preceptores demonstraram estranheza com a temática da preceptoria, 

e principalmente com a presença do pesquisador no cotidiano de trabalho deles. Apesar do 

seminário, e com o pesquisador por vezes repetindo sobre os objetivos da pesquisa, pareciam 

não saber o contexto da presença do pesquisador os acompanhando na assistência. Os 

preceptores também demonstraram preocupação em relação às dificuldades estruturais do 

setor serem “abordadas” na pesquisa.  

Essa preocupação em ambos os cenários pode ser explicada pelo fato dos preceptores 

se sentirem na obrigação de “fazer o errado”, na maioria das vezes por não terem materiais ou 

insumos necessários para observância das técnicas corretas, e estando sob as observações do 

pesquisador, poderia gerar discussões sobre o que “eles fazem de errado”.  Havia a 

preocupação com a imagem profissional e entender a pesquisa como modo de denúncia. O 

pesquisador tentava ser objetivo no esclarecimento de dúvidas sobre a temática estudada. 

 

4.3.2 DA OBSERVAÇÃO DO FAZER 

 

Por grande parte do tempo no cenário A e B observou-se o preceptor na assistência 

direta ao paciente. Neste período, alguns residentes estavam juntos ao preceptor, enquanto que 

outros se encontravam sozinhos, realizando cuidados diretos aos pacientes. 

Verificou-se que alguns preceptores se colocaram a disposição dos residentes, 

oportunizando diversas situações de aprendizado durante os cuidados, compartilhando 
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conhecimentos teóricos e práticos, e demonstrando disponibilidade para atender as demandas 

de aprendizado dos residentes. 

As atitudes apresentadas pelos preceptores nesse cenário, conforme o que foi 

observado inicialmente, parecem encorajar o residente a realizar a prática, embora muitas 

vezes as orientações realizadas restringem-se aos procedimentos técnicos sem desenvolver um 

cuidado reflexivo junto ao paciente, conforme adverte Freire (2011b) sobre a práxis 

eduacativa, onde ação e reflexão geram criação e transformação. Segue um exemplo de um 

diálogo demonstrando a situação citada1: 

 

- Preceptor 9: Você pode ficar na medicação hoje? 

- Residente 5: Posso, mas preciso da sua ajuda, porque eu só fiquei lá umas quatro 

vezes, então algumas coisas eu não sei.  

- Preceptor 9: Não, sem problemas. Eu te ajudo, vou ficar lá do seu lado te 

explicando direitinho.  

- Residente 5: Ah, então já vou arrumar as coisas. 

A residente foi para sala de medicação e começou a arrumar as coisas, visto 

que ela já tinha feito o procedimento algumas vezes. A medicação nesse setor é 

realizada por apenas um enfermeiro, paramentado e utilizando materiais estéreis. A 

residente iniciou o procedimento e logo teve dúvidas, mas a preceptora estava ali. 

- Residente 5: Explique-me aqui rapidinho, para eu diluir essa medicação, eu faço 

assim...? 

- Preceptora 9: Isso mesmo, pegue essa seringa, com essa agulha, coloque 5 ml de 

água, e faça a conta da diluição. Se você quiser fazer de outro jeito também pode  

- Residente 5: E agora, para fazer essa medicação? Eu primeiro...? 

- Preceptora 9: Não, não, você faz desse jeito: Primeiro a gente sempre vai pegar...  

(OBSERVAÇÃO, CENÁRIO B, MAIO DE 2013). 

 

 

Porém, em consonância com o pensamento de Freire (2011b), perceberam-se ações 

educativas centradas na concepção bancária. Apesar de estarem disponíveis em alguns 

                                                             
1
 Quando o residente tinha dúvidas acerca do preparo das medicações, ele primeiramente procurava o enfermeiro diarista e não o plantonista. 

Acredita-se ser pelo distanciamento das ações preceptoras e maior envolvimento desse enfermeiro plantonista com a assistência. No início, a 
preceptora diarista vai com a residente para sala de medicação, explica o passo a passo e depois sai da sala deixando a residente desenvolver 
a tarefa. Porém, muitas dúvidas surgiam e a residente apenas encontrava a pesquisadora por perto, que era o tempo todo solicitada para 
esclarecer dúvidas, para que não fosse preciso “chamar” a preceptora. A residente continuou o preparo das medicações, embasada na 
explicação dada pelo preceptor. Contudo, não conseguindo executar tal tarefa sozinha, pediu que a pesquisadora ficasse por perto. Nesse 
momento, a supervisão e parceria do preceptor poderiam ter feito diferença (TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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momentos, quando solicitados, os preceptores transmitem conhecimento ao residente como se 

fosse ele o sujeito do processo, o que pode estimular a ingenuidade e a não criticidade dos 

residentes, fazendo com que a prática reflexiva não se torne uma realidade. 

 

Num dado momento da observação, uma preceptora viu um residente fazendo um 

procedimento errado. Esse residente deixou de contribuir com o setor, porém estava 

respaldado pelo regimento da residência. A preceptora o questionou, mas quando viu que não 

iria conseguir resolver naquele momento, preferiu solicitar a ele que depois conversassem. O 

diálogo abaixo exemplifica essa situação2: 

 

 - Preceptora 1: Por que você não pegou o plantão? 

 - Residente 1: Porque não havia enfermeiros do setor, só tinha chegado eu. 

 - Preceptora 1: Mas você sabe que vamos ficar sem plantonista hoje, temos uma 

folga da enfermeira, você poderia ter colaborado, até que eu chegasse para 

resolver. 

 - Residente 1: Eu não posso assumir plantão, está no regimento da COREMU, tinha 

que esperar alguém chegar.  

 - Preceptora 1: Eu desconheço isso. Mas vou procurar saber com a coordenadora 

de vocês. Até essa hora e ninguém pegou plantão. Você também é um enfermeiro. 

 -Residente 1: Eu sei, mas eu não posso assumir. Posso ajudar hoje ficando até mais 

tarde, mas não poderia assumir o plantão como o enfermeiro plantonista. 

 - Preceptora 1: Ok. Vou falar com a coordenadora de vocês. Você pode ficar até o 

final do plantão hoje então? Depois você ganha uma folga. Eu gostaria de 

conversar com você a sós sobre sua postura depois, pode ser? Não podemos ser 

assim tão críticos. 

 - Residente 1: Tudo bem. Eu me considero um bom residente. Eu acho que sou um 

bom residente. Mas por querer fazer o certo, eu estou sendo visto como o errado. 

 - Preceptora 1: Tudo bem. Eu sei como você é. Mas tem coisas que se seguirmos ao 

pé da letra deixamos de colaborar com o que podemos. Mas vamos conversar 

depois sobre isso, tá? 

  (OBSERVAÇÃO, CENÁRIO A, MARÇO DE 2013). 

                                                             
2
 O enfermeiro diarista, também tutor da residência, assim que chegou ao plantão, se depara com um conflito entre o único residente que 

havia chegado e o enfermeiro plantonista do serviço noturno que queria passar o plantão para poder sair. Porém, como o residente não 
recebeu o plantão, pois não queria ficar sozinho no setor, foi chamado atenção por essa postura. A preceptora insiste que sendo ele 
enfermeiro, pode ficar sozinho no setor. Depois de minutos de discussão, foi perceptível que a preceptora modificou um pouco seu 
comportamento de insatisfação com a postura do residente, mas ainda assim os dois tiveram momentos juntos durante a manhã, mesmo numa 
relação estremecida, onde a preceptora manteve suas ações educativas com esse residente (TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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  Com base no diálogo acima, se observou que o preceptor deve ter a sensibilidade para 

lidar com o outro. O residente está em processo de amadurecimento profissional, e a 

consciência de saber lidar com o outro, nos remete a experiência de trabalho como 

fundamento do saber. Pois as relações e interações com os demais atores do campo de sua 

prática dão condições à profissão, enquanto o preceptor vai buscando meios pessoais para 

ensinar. Nesse caso, a preceptora se utilizou desses saberes. 

No caso acima, vimos um exemplo de um preceptor que também é enfermeiro do 

setor, onde numa necessidade de serviço, a demanda do setor acaba por sensibilizá-lo de uma 

forma mais forte e o intima a resolver o problema do setor e posteriormente refletir sobre o 

que implicaria para a residência. A prática e a experiência desse enfermeiro acabam por 

encorajá-lo a banalizar a própria preceptoria, pois naturalmente como enfermeiro supervisor 

numa equipe ele vai pensar como líder na resolução de problemas estruturais, uma prática que 

faz parte do processo de trabalho do enfermeiro habitualmente. 

E conforme nos fala Tardif (2010), os saberes advindos da experiência de ensinar vêm 

articular a dificuldade com a resolução do problema, na tentativa de ajudar o residente, 

estando junto a ele. Ações centradas numa prática pedagógica, ainda com heranças do ensino 

tradicional, continuavam frequentes. Os preceptores queriam propor ações reflexivas ao 

residente, porém, na maioria das vezes, essas ações eram propostas com perguntas e respostas 

a beira do leito, onde a explicação complexa só o preceptor dominava e expunha isso na 

mesma hora, não viabilizando a capacidade de refletir, criar e criticar. 

 Decisões sobre pacientes, acerca de cuidados, eram tomadas pelo preceptor. Então, o 

residente perguntava o que fazer, sem expor sua opinião sobre o paciente que ele cuidara por 

quase todo o plantão. Para Freire (2011b), essa visão anula o poder criador do residente, ou 

então, minimiza, e não prevê transformação do mundo. Veja como a situação descrita abaixo 

exemplifica essa ação3: 

- Residente 1: Vou começar o curativo ali. Depois você me ajuda no 

desbridamento da úlcera sacra? 

  - Preceptor 4: Com certeza. Separa o material que já estou indo. 

                                                             
3 Os preceptores, por serem muitos engajados na assistência, ficam responsáveis por procedimentos de maior complexidade, como no caso 
acima um desbridamento de ferida com necrose. O residente separou o material e pediu que o preceptor o ajudasse, então, ele se preparou 
para realizar o procedimento. Na hora, o preceptor se paramentou e começou o procedimento. Depois de um tempo, o residente pediu então 
que ele pudesse fazer, e aí o preceptor deu espaço para o residente realizar o procedimento. Pareceu que o preceptor aguardava uma reação 
do residente, uma tomada de decisão para, então, deixá-lo terminar o procedimento (TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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 O residente inicia o procedimento. Quando o preceptor chega, ele pega o 

material, calça a luva estéril e realiza o desbridamento.  

  - Preceptor 4: Você está vendo, agente vai fazendo assim.... 

  - Residente 1: Entendi. 

  (OBSERVAÇÃO, CENÁRIO A, MARÇO DE 2013). 

 

Relacionando essa educação bancária de Freire (2011b) ao que Tardif (2010) chama 

de mentalismo, podemos dizer que muitas vezes o preceptor foi observado na transmissão de 

conhecimento através de seus “achismos”, onde a prática não fundamentada era percebida. O 

preceptor cai ao que Tardif nos chama atenção para o perigo; uma forma de subjetivismo, 

onde o saber é reduzido, exclusiva ou principalmente a processos mentais, e o preceptor se 

afasta dos aspectos sociais, científicos e profissionais da sua prática educativa. 

As ações de preceptoria, a vivência do “ser preceptor” era facilmente esquecida, ou 

adormecida em consequência da própria organização do setor, visto que a escala de serviço já 

colocava o residente junto de um técnico de enfermagem ou sozinho com um leito, e o 

enfermeiro sob supervisão ou escalado com um paciente diferente do que estava com o 

residente. Então, como o contato entre o preceptor e o residente seria oportunizado? Os 

residentes permaneciam atarefados com seus pacientes, o tempo disponível para assistência 

direta junto ao técnico de enfermagem era bem maior do que o tempo que o residente 

permanecia em procedimento com o preceptor. O preceptor acabava por negligenciar ações 

como: acompanhar, supervisionar, auxiliar, acolher, esclarecer dúvidas, e não se davam conta 

dessa falta de visão da postura do preceptor e da carência demonstrada na prática pedagógica. 

Os preceptores, em muitos procedimentos, agiam conforme seus anos de prática, o que 

é louvável do ponto de vista dos saberes experienciais, que legitimam e exteriorizam os outros 

saberes, assim fala Tardif (2010). Entretanto, confundir formas de subjetivismo entre o pensar 

e agir na prática assistencial acabava levando o preceptor a esbarrar no processo de trabalho 

atrelado ao mentalismo, e não a um raciocínio crítico da realidade vivida e que contaminava o 

residente a exercer a mesma postura. A situação observada e citada abaixo nos remete a um 

exemplo desse “achismo” na prática preceptora, onde o preceptor se alicerça no tempo de 

experiência porém não articula esses saberes experiências, tão ricos e singulares, de cada um, 

aos outros saberes que o introduziram a se experienciar. Os saberes de formação, a relação 
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teórico-prática e a fundamentação da prática assistencial podem ser vistas sendo deixadas na 

periferia4: 

- Preceptora 3: O Sr. Jorge (paciente) vai fazer Eco (ecocardiograma) 

- Residente 2: “Ah tá”, vou adiantar o banho dele e ligar para o maqueiro. 

- Preceptora 3: Acho que é melhor descer logo. Eles já chamaram. 

- Residente 2: Mas ele ainda está sem acesso. Tem que puncionar.  

- Preceptora 3: Então pega o acesso e chama o maqueiro logo para adiantar. 

O residente vai pegar o material de punção venosa, e em vez de chamar a preceptora 

para ajudá-la, pede ajuda de outro Residente. Como essa residente responsável pelo 

paciente parecia não ter muita prática em punção, ela pediu para o outro residente 

puncionar. A preceptora ao passar pelo leito e ver que era outro residente que 

estava puncionando, hesitou no mesmo instante e disse: 

- Preceptora 3: Não senhora, quem vai puncionar é você. É você quem está com o 

paciente. Sempre foi assim. Você é responsável pela paciente, quem tem que 

puncionar é você. E você (o outro residente que foi auxiliar) pode sair daí. Quem 

vai puncionar é ela. 

(OBSERVAÇÃO, CENÁRIO A, ABRIL DE 2013). 

 

Pode-se ver que a preceptora não olhou para a dificuldade da residente, apenas 

engessou o que sempre “foi feito” e da maneira que ela faria, e assim, foi transmitido para o 

residente, de forma não dialógica, opressiva, e não construtiva. Assim como diz Freire 

(2011b), o diálogo se faz numa relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é 

consequência óbvia. No entanto, sem diálogo não há humildade, crença no outro, a 

antidialogicidade implica em não pensar crítico, e nesse sentido o preceptor gera no residente 

a falta de confiança, comunicação e não autenticidade no dia a dia da residência. 

Essa interação entre o preceptor e o residente foi algo muito determinante no 

treinamento em serviço e no processo de trabalho da equipe. Os preceptores têm 

personalidades diferentes e visivelmente afinidade ou antipatia era perceptível, se tornando 

um fator para aproximar ou distanciar o residente do preceptor. Preceptores com posturas 

mais incisivas e por vezes opressoras, não conseguiam interação com o residente e nem 

mesmo com alguns membros da equipe. Ao delegarem funções, muitas vezes, o residente não 

atendia ao pedido e o preceptor tentava com outra pessoa da equipe. Já os preceptores que 

                                                             
4 A preceptora centrada em ações pedagógicas tradicionais, até mesmo pela história profissional, e pelos seus mais de 25 anos de preceptoria, 
não entendeu a dificuldade e insegurança do residente para realizar a punção, do modo com que ela achou correto ensinar, exigiu que a 
punção fosse feita pela residente que era responsável pelo paciente, na tentativa de pressionar o aprendizado. Entretanto, destacamos uma 
postura de opressão, não dialógica, que acaba por deixar o residente ainda mais inseguro e pressionado pela preocupação de não poder errar. 
Já o preceptor, ainda que numa rigidez educativa, tentou fazer com que o residente não perdesse a oportunidade de realizar esse 
procedimento (TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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desenvolviam uma relação mais comunicativa com o residente, de humildade, de parceria, 

demonstravam uma forte interação com o residente e toda equipe e o respeito de todos era 

nítido, não tendo dificuldades em delegar tarefas.  

Exemplificando essa representação percebida, foi visto que os preceptores mais 

jovens, ao realizar a escala, deixavam sempre pacientes de menor complexidade com os 

residentes e os mais graves e instáveis com eles. Já os preceptores mais antigos não 

demonstravam essa preocupação. As duas situações são desfavoráveis para preceptoria, pois 

em situações mais complexas o preceptor era mais solicitado pelo residente. A tendência é 

aparecer mais dúvidas e inseguranças diante de alguns procedimentos e se o residente nunca 

for escalado com esses pacientes graves, ele não passará por essa experiência. E caso fosse 

escalado, mas não tivessem o apoio do preceptor, a aprendizagem poderia ser prejudicada.  

Tardif (2010) chama de um dos fios condutores do saber a ideia do trabalho interativo, 

ou seja, um trabalho onde o trabalhador se relaciona com o seu objeto de trabalho 

fundamentalmente através da interação humana. E ainda, reafirmando esse conceito, Tardif 

(2012) caracteriza a interatividade como o principal objeto de trabalho do professor, pois o 

essencial de sua atividade profissional consiste em entrar numa classe e deslanchar um 

programa de interação com os alunos. E os preceptores? Como estão deslanchando sua 

interação com os residentes? É preciso pensar na relação construída com esses residentes. Em 

muitos preceptores, apesar de uma prática educativa não tão desenvolvida, existe uma relação 

forte e interativa com cada residente, onde o preceptor se preocupa em tratar de cada residente 

conforme a singularidade de cada um. Conforme a situação demonstrada abaixo5: 

 

Preceptor 1: Você vai ficar junto comigo hoje, na parte de gerência e atividades 

burocráticas, tá? 

Residente 1: Tá. Do que você está precisando? Posso ir adiantando o que está 

aqui? 

Preceptor 1: Pode. Vá fazendo o livro, veja as prescrições, quais são os pacientes 

para exame... 

Enquanto o residente fazia as tarefas, como o pesquisador estranhou a postura do 

preceptor e ficou perto para tentar entender o porquê de colocar o residente nas 

                                                             
5 A preceptora diarista e chefe do setor, ao convocar esse residente para permanecer junto a ela nas atividades gerenciais, chama a 
pesquisadora para explicar o porquê disso. Como ela sabia que a preceptora do plantão e o residente, por terem personalidades fortes, sempre 
acabavam se conflitando por terem opiniões divergentes. Para preservar o plantão e proteger o residente, por esse já estar envolvido em 
diversas discussões nesse mesmo plantão, acreditou ser melhor deixar esse residente fora do convívio e dos problemas do plantão neste dia, e 
ao mesmo tempo, propôs atividades para seu aprendizado de qualquer forma (TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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atividades burocráticas, se em nenhum dia da observação fora feita essa rotina. A 

preceptora chama a pesquisadora e diz: 

Preceptora 1: Eu, de vez em quando, tenho essa postura com esse residente, pois ele 

e o enfermeiro plantonista de hoje não são muito afins, sempre dá problema. Ele é 

muito questionador, você vê? Então, eu o deixo mais comigo nesse plantão. 

(OBSERVAÇÃO, CENÁRIO A, MARÇO DE 2013). 

 

Todavia, o que foi se tornando marcante durante a observação foi à distância do 

preceptor para com o residente. Não no sentido de interação e trabalho em equipe, mas nas 

funções da preceptoria. Ações em parceria, atividades teórico-práticas, supervisão e 

acompanhamento no dia a dia do residente foram fatos difíceis de observar, e a prática 

pedagógica que se esperava de um preceptor se tornou uma realidade cada vez mais distante a 

cada dia em campo.  

Justamente, todas as ações de um preceptor foram difíceis de serem observadas por ele 

não estar em contato com o residente, embora dividindo o mesmo espaço e estando numa 

mesma equipe. Suas ações eram paralelas e independentes, como se o preceptor dividisse suas 

responsabilidades, esquecendo-se da condição de um residente de enfermagem em 

especialização. Os preceptores demonstraram muita segurança nas atividades de assistência, 

contudo, suas ações eram pouco fundamentadas e mal exerciam as tarefas de um preceptor. 

Por poucos momentos, alguns preceptores desenvolveram tarefas junto ao residente. 

Tiveram postura humilde e paciente, demonstrando disponibilidade para ensinar. A esses 

preceptores ficava clara a facilidade de interação com o residente e como isso interferia no 

processo de aprendizagem. O preceptor e o residente desenvolviam parceria e viam o 

resultado do trabalho conjunto, ficando ambos satisfeitos com o aprender e o ensinar. Mas 

esse fato foi observado em situações específicas e pouco presentes. 

Tardif (2010, p.180) diz que os saberes do professor não são mensuráveis entre si. 

Agir conforme as normas, os fatos, os papéis, saber argumentar são tipos de ações que exigem 

dos professores competências que não são idênticas e mensuráveis. Os vários saberes são 

mobilizados na prática educativa. Em última análise, podemos ver que o “saber-ensinar” 

possui uma especificidade prática que deve ser buscada naquilo que se pode chamar de 

cultura profissional dos professores.  

No entender desse contexto, a prática pedagógica deveria estar agregada à dimensão 

estrutural do ensino, a uma prática concreta, que articule diferentes meios para a produção de 
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resultados educativos, e o preceptor compromissado em atingir os objetivos referentes à 

aprendizagem dos residentes e a socialização dos conhecimentos. 

No cenário B, a observação foi bem diversificada comparada ao cenário A, visto que 

os enfermeiros se apresentaram bem distantes das ações de preceptoria. A todo o momento, o 

que foi mais perceptível é que eles não se davam conta dessa responsabilidade, não 

assumiram o compromisso e, por isso, não articulavam o trabalho do enfermeiro às práticas 

pedagógicas. Assim, não se oportunizava atividades educativas esperadas para desenvolver a 

residência junto aos objetivos de formação continuada no campo de treinamento em serviço.  

Levando em consideração a observação realizada, enquanto o cenário A apresentava 

mais conflitos de ordem institucional, o cenário B apresentou dilemas com os próprios 

preceptores. Os saberes estavam presentes, porém pouco legitimados. A prática pedagógica, 

por sua vez, não era uma realidade, em consequência dos problemas destacados em cada 

instituição. E também pela pouca disponibilidade de ensinar dos preceptores, muito mais pelo 

fato de não serem cobrados a “serem preceptores”, como se a instituição (não) soubesse desse 

distanciamento da prática pedagógica preceptora. Diante disso, a aprendizagem do residente 

poderia estar sendo influenciada de modo desfavorável à construção e socialização de 

conhecimentos. 

Isso nos remete a ideia do que Tardif (2010, p.14) designa de sociologismo, que tende 

a eliminar totalmente a contribuição dos atores na construção concreta do saber. O saber real 

dos atores concretos é sempre associado à outra coisa que não a si mesmo e priva os atores de 

toda e qualquer capacidade de conhecimento e de transformação de sua própria situação e 

ação. Articulamos essa fala com a postura dos HE referente aos preceptores. A preocupação 

com esses atores, em relação à formação de especialistas, deveria ser maior no sentido de 

incentivar a prática pedagógica, ações educativas sistematizadas, construção de parcerias com 

os próprios residentes, para um melhor conhecimento e desenvolvimento da residência. 

E mais ainda do que a preocupação com a prática pedagógica do preceptor, o HE deve 

se atentar para a forma com que os recursos são oferecidos a esses preceptores no 

desenvolvimento da preceptoria. Pois para ensinar, é essencial que os recursos materiais, 

físicos, humanos sejam disponibilizados da melhor maneira possível, visto os enfrentamentos 

do complexo processo de trabalho do enfermeiro, aliados as ações de preceptoria, o campo do 

treinamento em serviço, ofertado de maneira qualificada pode interferir na preceptoria e, 

consequentemente, na experiência de aprendizagem do residente. 
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A falta de recursos humanos comprometeu a preceptoria em muitos momentos, visto 

que o preceptor mais sobrecarregado de responsabilidades delegava mais funções ao residente 

e não mantinha o compromisso de acompanhá-lo nessas atividades. O residente parecia sentir-

se “solto” no setor, como se ele mesmo se organizasse para alcançar a realização das tarefas 

que o cabiam, tarefas meramente assistenciais. Os preceptores gerenciavam a assistência sem 

aproximar o residente dessas tarefas privativas do enfermeiro e essa preceptoria não realizada 

adequadamente acabava por comprometer o aprendizado do residente para além das 

atividades de assistência.  A falta desses recursos compromete o dia a dia do preceptor6: 

 

- Preceptor 8: Você pode ficar na UI (unidade intermediária) hoje? Pois só temos 

uma enfermeira no setor, então você fica na UI e na medicação, tem problema? 

- Residente 5: Mas eu nunca fiquei na medicação. É minha segunda semana.  

- Preceptor 8: Não, mas eu te ajudo. Qualquer coisa, eu vou te explicando. 

Essa residente havia começado seu treinamento em serviço na semana anterior, e 

nesse dia, pela falta de enfermeiros, ela teria que assumir o setor menos complexo e 

realizar o preparo das medicações. Ela ficou assustada no primeiro momento, 

ansiosa, solicitando o tempo todo ajuda dos técnicos e do enfermeiro do setor de 

terapia intensiva, além do enfermeiro da rotina, quando este estava pelo setor, visto 

que o enfermeiro da rotina gerenciava a unidade em relação a insumos, 

equipamentos e escalas de serviço, e por vezes não estava no setor. 

 - Residente 5: Vamos lá, vai me falando como faz aqui. Primeiro eu faço 

assim, não é? 

 - Preceptora 8: Isso. Você vai pegar seu material, abrir aqui por cima do 

campo estéril. 

(OBSERVAÇÃO, CENÁRIO B, JUNHO DE 2013). 

 

No caso específico do cenário B, essa residente que iniciava no setor passava primeiro 

pela UI e depois diretamente na UTINeo. Esperava-se então que a preceptoria nessa fase fosse 

mais atuante, visto que a residente iniciava sua primeira experiência em cuidados neonatais. 

Ao contrário do observado, o preceptor quase não se aproximou da residente no período 

observado, parecendo que não tinham o que ensinar para a residente, como se ela tivesse que 

aprender as rotinas aos poucos. Por mais que a mesma se esforçasse, várias dúvidas surgiam e 

                                                             
6 Por diversos momentos, durante a observação, fora visto o quanto a falta de recursos, principalmente de recursos humanos, interfere nas 
ações educativas dos preceptores. Pois o preceptor se consumia pela falta de estrutura e por sempre se ver numa posição de não conseguir 
ensinar direito, além da falta de recursos humanos deixarem o residente vulnerável as necessidades do setor e não da residência. O preceptor, 
nesse tipo de situação, de falta de funcionário, contava com o residente para resolver o problema de escala, afinal, naquele momento, se 
tornava um profissional a mais, independente de estar em formação. Esse excesso de responsabilidade mal estruturada, muitas vezes, deixava 
o residente também insatisfeito, o que trazia estresse à equipe toda (TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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ela tinha o apoio da equipe de técnicos e não o preceptor. Além disso, o preceptor, por 

algumas vezes, se ausentava do setor por tempo considerável para atuar na outra parte de UTI, 

deixando a residente liderar as responsabilidades do plantão na UI. 

Essa conduta dos preceptores nos atentou para a influência no processo de aprendizado 

do residente. Até que ponto o preceptor apenas deixa de compartilhar o conhecimento e até 

que ponto o residente deixa de aprender, não só os procedimentos técnicos, mas ações, 

condutas e uma aprendizagem significativa que interfere na formação continuada e na prática 

profissional? 

Essa dificuldade na identidade dos preceptores pode ser atribuída ao que Tardif (2010) 

chama “Saber relacionado”, que traz a ideia da pluralidade do saber docente e identifica mais 

uma vez a natureza social dos saberes. Alguns preceptores têm na história de vida, na família, 

na própria experiência ou na identidade a disponibilidade pessoal para preceptoria, já outros, 

pelos mesmos determinantes, mas com experiências diferentes e até mesmo possivelmente 

desfavoráveis ao ensinar, não construíram essa identidade de preceptor, de ser responsável por 

uma atividade educativa. 

Os preceptores não cobravam postura dos residentes em relação a horário, vestimenta, 

proatividade, e os residentes pareciam “entender” essa falta de cobrança como se os 

preceptores não tivessem obrigação de ajudá-los. Os preceptores não se atentavam ao 

momento de ensinar e consequentemente do aprender com a preceptoria, e o residente tinha 

de construir outras parcerias durante as atividades em que precisavam de ajuda. Portanto, a 

figura do preceptor, muitas vezes, era substituída por quem o residente “achava” disposto a 

ajudá-lo. 

A figura do pesquisador, por muitas vezes, era confundida como a de um preceptor, 

pois o pesquisador estava também ali junto da equipe, compartilhando saberes, seja de 

formação ou de vida, dividindo experiências e interagindo com a equipe. O pesquisador fora 

visto como mais um preceptor que poderia ser consultado a todo o momento. Esse foi um 

fator visto como desfavorável à pesquisa, visto que o pesquisador poderia tomar o lugar do 

preceptor em campo, e diante disso, não poderia haver justificativas do preceptor estar ou não 

desenvolvendo suas funções. Então, o pesquisador optava por estar mais próximo dos 

próprios preceptores do que dos residentes, na tentativa de ser “menos visível” nas atividades 

preceptoras, como citado nesse caso7: 

                                                             
7 Pela sobrecarga de trabalho numa jornada de 12 horas de plantão, o preceptor torna-se pouco entusiasmado pelas ações educativas com o 
residente, acabando por mecanizar até suas explanações teóricas acerca de diversas temáticas. Em procedimentos mais complexos, o delegar 
das funções tornava-se mais aparente, porém atividades mais difíceis de serem executadas necessitariam de supervisão e acompanhamento, e 
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- Preceptor 2: Vai ter uma cardioversão no leito 5. Tem que testar o desfibrilador e 

preparar o leito. Eu vou fazer o dripping que a Doutora me pediu pra ele. 

- Residente 3: Vou preparar o material. E testar o desfibrilador. 

Nesse momento, outros residentes se aproximam deste leito, na curiosidade de testar 

o desfibrilador e ver o procedimento.  

- Residente 3: Você sabe testar esse desfibrilador? Não estou conseguindo (o 

residente pede ajuda a outro). 

- Residente 4: Eu acho que sei... Deixe-me ver se é assim. Nunca fiz isso, mas já me 

mostraram como faz.  Não estou lembrando também.  

O Residente 3 olha ao redor. O preceptor não está perto e como a pesquisadora 

estava próxima, e ele pede ajuda a ela.  

- Residente 3: Você sabe como testar esse desfibrilador? Você pode vim aqui ver? 

– Pesquisadora: Eu acho que sei sim. A pesquisadora foi tentar realizar o teste, mas 

também não conseguiu ter êxito. Tentou realizá-lo algumas vezes com o auxílio dos 

residentes. Um tempo depois, sugeriu que chamasse o preceptor. E assim o fizeram. 

Residente 3: Nós não conseguimos testar o desfibrilador. Todo mundo já tentou. Você 

pode ir lá ver? 

- Preceptor 2: Sim, com certeza. Vamos lá.  

O preceptor então testou o desfibrilador, sendo demonstrando passo a passo para os 

residentes. 

(OBSERVAÇÃO, CENÁRIO A, MAIO DE 2013). 

 

Nesse entendimento, vimos que o próprio campo convocou o pesquisador a 

desenvolver uma observação participante com a equipe, por ser visto como integrante do 

setor, mesmo que não institucionalmente. Por diversos momentos como este acima citado, o 

pesquisador foi percebendo como o preceptor fazia falta para que o residente pudesse 

desenvolver suas ações na potência que desejava. Apesar de o preceptor estar no campo, ele 

não permanecia a todo o momento disponível para a preceptoria e, consequentemente, para o 

residente, que entendia que só poderia contar com o preceptor “algumas vezes”. Porém, ao 

longo do dia, era nítido que o residente movia esforços para realizar os procedimentos sem 

ajuda.   

 Essa estratégia do residente em campo, pela ausência da preceptoria efetiva, pode 

desfavorecer seu processo de aprendizagem, visto que o residente tenta criar mecanismos para 

                                                                                                                                                                                              

essa é a grande dificuldade do preceptor, organizar seu tempo durante o plantão para poder acompanhar o residente e oportunizar situações 
de aprendizado, tendo em vista que o residente, por vezes, necessita da presença do preceptor quando o procedimento é novo para ele 
(TRECHO DO DIÁRIO DE CAMPO). 
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a resolução das tarefas de sua responsabilidade sem se preocupar com a construção do 

conhecimento. Mas, pensando no alcance das metas do dia com um determinado paciente, e 

se a práxis, segundo Freire (2011b), a ação e reflexão verdadeiramente transformadora da 

realidade, é fonte de conhecimento reflexivo e criação, a preceptoria não deve se tornar mais 

uma produção em si, nem apoiar-se na antidialogicidade. Somente o diálogo implica no 

pensar crítico. A residência, a preceptoria, os preceptores junto aos residentes necessitam 

desse diálogo para um pensar verdadeiro, que vai possibilitar mudanças no cotidiano do 

mundo da preceptoria e da residência. 

 

4.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL X DISPONIBILIDADE DO PRECEPTOR: A 

IDENTIDADE PROFISSIONAL A PARTIR DOS SABERES CURRICULARES, 

DISCIPLINARES E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

  

O preceptor, ao contar parte da sua história de vida profissional na preceptoria, nos 

trouxe a representação de um enfermeiro preparado para atender ao complexo processo de 

trabalho em enfermagem, e referenciou sua formação profissional como base para exercer a 

preceptoria. Porém, a experiência descrita com a preceptoria não pareceu se correlacionar 

com sua experiência na assistência de enfermagem.  

Conforme Medeiros (2005), a perspectiva de Tardif, que todo saber do professor é um 

saber social, está em consonância com o conceito de Freire, que diz que os saberes sociais 

resultam de um comprometimento político e ético, constituídos no ambiente social. Temos em 

vista os saberes necessários para execução do trabalho do preceptor, e lembramos que esses 

saberes não são independentes na sua construção. Pelo contrário, como afirma Cunha (2003), 

esses são saberes constituídos por vários outros saberes, pois os professores em suas 

atividades pedagógicas diárias, planejam, executam ações que acham pertinentes segundo 

metodologias escolhidas, elaboram tarefas e constroem instrumentos avaliativos. Assim, o 

preceptor, que também exerce o ensinar em seu dia a dia com o residente, é dotado desses 

saberes que vão nortear sua prática preceptora. 

Os preceptores, ao serem indagados sobre os saberes necessários ao preceptor, 

levantaram questões que vão além de sua formação profissional, pois alegam que sua 

formação não os prepara para preceptoria, mas para serem enfermeiros assistenciais, e assim, 

parece que os saberes convocados para a prática profissional acabavam por alimentar a prática 

assistencial do enfermeiro e não a prática pedagógica do preceptor: 
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- Eu acho assim, conhecimento, a gente está sempre trocando e se 

atualizando, tem que ter uma disponibilidade de transmissão, de 

ensinar, de ser aberto, tem que ter essa disponibilidade pro outro. 

Porque, às vezes, eu acho que é uma questão das pessoas serem muito 

individualistas, às vezes (elas) têm até o conhecimento, mas não 

conseguem transmitir, não têm paciência para transmitir. Eu acho 

que tem que ter uma boa comunicação... uma boa receptividade, ser 

educado, ser respeitoso...(Preceptor 1)  

 

- Bom, é..., pesa a responsabilidade porque, além da prática, ele tem 

que saber a teoria para justificar a prática, a práxis. Então, quando 

só trabalha, a gente vai muito na prática, prática, prática! O 

fundamento existe, mas às vezes ele fica guardado, reservado em 

algum lugar. E a gente tem que buscar isso tudo porque é importante 

saber o porquê, pra que isso, qual o objetivo disso... (Preceptor 10) 

 

Durante a entrevista, observou-se que o preceptor frequentemente relacionava sua 

prática a responsabilidade do saber, da fundamentação teórica ao embasamento de sua prática. 

Mas pensando na prática profissional do enfermeiro como sendo o compromisso como 

preceptor, as bases e fundamentos para a própria prática pedagógica, esperada de um 

preceptor, quase não foi enfatizada. Mas ainda assim, a preocupação em fundamentar sua 

prática para melhor instruir o residente nos mostra um viés para vislumbrar a prática 

pedagógica. 

Segundo Medeiros (2005), numa reflexão sobre a pedagogia da autonomia proposta 

por Paulo Freire, um professor que não busca embasamento para se preparar para ensinar, não 

estuda, ensina mal, pois mal sabe, e não luta pela melhora de condições materiais necessárias 

a sua prática educativa. Acaba por anular-se como professor, principalmente na formação 

intelectual dos estudantes.  

Tardif (2010) ainda nos diz que o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos”. Embasados nessa concepção, o preceptor deve ter sua prática fundamentada 
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para ir ao encontro das demandas da prática assistencial vindas dos residentes a fim de exercer 

a preceptoria. Contudo, mais do que isso, é importante que o preceptor também saiba exercer 

esses saberes para prática pedagógica, que o faça saber fazer bem e consequentemente ensinar 

bem o que bem sabe. Segue um exemplo na fala de um dos preceptores entrevistados: 

 

- O preceptor tem que dominar as principais patologias, estar sempre 

se atualizando,, para que a gente não fique mecânico, para que eu 

não seja uma mera treinadora de prática. Eu acho que a atribuição 

do preceptor não é treinar ninguém a executar técnica nenhuma, vai 

além disso. O preceptor tem uma atribuição de treinamento da 

técnica, mas ele tem que ir além disso, ele tem que  aliar a técnica 

com a visão do enfermeiro que é uma visão diferenciada. Eu acho que 

o preceptor tem que ter uma noção de que ele é uma pessoa do 

ensino, é um profissional que está ali numa prática de ensino, ele não 

está ali só pra delegar. (Preceptor 6) 

 

Percebe-se no preceptor, conforme Berardinelli; Coelho; Figueiredo (2003, p.31), um 

pano de fundo do cotidiano da preceptoria em saber lidar com seus diversos papéis e funções 

em sua prática, assim como o saber quase invisível aos olhos, acostumada a repetir, assumir e 

até a criar novas estratégias para essa atividade, que envolve um movimento dinâmico entre o 

fazer e o pensar, assim como o fazer e o transmitir ao mesmo tempo. 

Refletindo sobre essa identidade do preceptor, Cunha (2003), segundo reflexões de 

outros autores, faz referência à construção da identidade profissional e afirma que essa 

identidade é mutável, mas que depende de um processo de construção do sujeito, partindo da 

revisão dos significados sociais da profissão, de práticas consagradas culturalmente, da 

revisão de tradições. É assim que se constrói historicamente uma identidade profissional que, 

a todo o momento, vai necessitar se reafirmar e se resignificar. 

Relacionando a pedagogia da autonomia de Freire e as bases conceituais de Tardif, 

percebemos que ambos falam dos saberes necessários a uma prática educativa, a uma prática 

pedagógica, enfatizando esses saberes como fatores importantes na prática do ensinar. Para 

Medeiros (2005), o professor é convocado a ter uma rigorosidade metódica, ser incentivador à 

pesquisa, respeitar aos saberes dos educandos, ter criticidade, criatividade e ética. Os 

preceptores, a partir de seus saberes, convocam o residente a fazer a sua própria leitura do 
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mundo e da realidade vivida. Um dos preceptores nos convoca a uma reflexão sobre as 

atribuições do preceptor e a compreensão do residente: 

 

- O preceptor tem que ter o domínio teórico e prático da assistência 

que ele presta, e a partir daí, entender a chegada desse residente. Ele 

tem que olhar para o residente e imaginar que esse profissional teve 

uma grade curricular que não é plena, ele não pode querer cobrar do 

residente, sobretudo na sua chegada, nos primeiros seis meses, que 

ele tenha domínios teóricos e práticos de um campo específico. A 

parceria com esse residente, a cumplicidade com esse residente e a 

orientação, a paciência é acompanhar o residente durante uma 

prática assistencial, saber que, naquele momento, ele tem que estar 

próximo desse residente. (Preceptor 5)  

 

 Segundo o diálogo acima, muito mais do que recrutar os saberes curriculares, 

disciplinares e de formação profissional, o preceptor deve desenvolver meios para uma ação 

educativa autêntica, capaz de mobilizar esses saberes e de interferir na prática pedagógica 

com os residentes e consequentemente na experiência de aprendizado destes. O preceptor é 

convocado em campo para uma prática pedagógica de qualidade que traga eficácia no 

processo de ensino e aprendizagem dos residentes.  

Os saberes que Freire propõe na prática educativa vão ao encontro do que Tardif fala 

da prática docente, e ainda segundo Medeiros (2005), nos convida a ir mais fundo nos saberes 

de formação a partir da própria experiência, propondo romper com ações pedagógicas 

previsíveis e empíricas para ir ao encontro dos saberes da ação pedagógica. A busca da 

formação e da aprendizagem traz a tona à criatividade do preceptor e instiga o residente a 

criticidade, a curiosidade e a não ingenuidade. A prática fundamentada apresenta-se como 

uma necessidade na preceptoria, tendo sua importância exposta pelo próprio preceptor: 

 

- Eu acho que o preceptor tem que... ensinar não é bem o termo, mas 

transmitir o conhecimento dele para o aluno. Ele tem que mostrar 

rotinas do setor, ele tem que ter uma atuação correta. Eu tenho que 

passar para ele as bases científicas, as atuações, os procedimentos 

mais fundamentados cientificamente, para ele sair daqui sabendo por 
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que ele faz aquilo. Não repetir os vícios dos profissionais. (Preceptor 

12) 

 

O depoimento acima exemplifica o que Tardif chama de “diversidade do saber”, que é 

a ideia de pluralismo do saber, que assinala sua natureza social, pois o saber advém de 

diversas fontes, podendo estar ligados à família, à escola em que formou esse preceptor, e à 

própria universidade. E nesse sentido, o saber profissional do preceptor sofre diversas 

confluências de vários saberes para construção do seu saber profissional, da sua identidade, e 

principalmente da sua disponibilidade para exercer essa prática. 

A postura do preceptor frente ao próprio aprendizado pode ser relacionada à mesma 

postura adquirida ao longo da sua vida escolar e da formação profissional, onde o preceptor 

reproduz o cuidado, a forma de gerenciar, as ações da preceptoria da maneira que também 

foram exercidas com ele. Para Tardif (2010), o “Saber Relacionado” não vem sozinho. Eles 

são oriundos e se relacionam com diversas fontes: a pessoa, a identidade, a história 

profissional, a experiência e as relações estabelecidas. O saber profissional, como o próprio 

nome diz, vem de um sujeito, que ao longo da vida foi construindo uma história, pessoal e 

profissional, que pode interferir na maneira que ele representa sua própria profissão. 

 A perspectiva de que o saber se relaciona com diversas fontes fora percebida em 

diversas falas dos preceptores acima já citadas (Preceptor 10, 5 e 6), visto que os preceptores 

correlacionam sua experiência com o residente, com sua prática profissional, com sua 

identidade, com sua disponibilidade para ensinar, com a história de vida muitas das vezes 

marcada por dificuldades no início da profissão, com as relações exercidas com a instituição e 

com o outro. 

Quanto à formação profissional, ela pode favorecer a preceptoria. Em seus 

depoimentos, os preceptores destacam que não basta ter conhecimento, é preciso “querer” 

ensinar. E esse querer, essa vontade, essa disponibilidade para o outro foi uma das 

dificuldades declaradas pelos próprios preceptores entrevistados, que acabam por se justificar 

por esse esquema citado. Afinal, os saberes não estão sozinhos, fazem parte do próprio ser, da 

pessoa, do profissional. Como diz Tardif (2010, p.20): “Ensinar supõe aprender a ensinar, ou 

seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho 

docente”, e Lopes; Moura (2004, p.42) enfatiza ainda que o despertar dos enfermeiros para a 

cientificidade e as mudanças em sua práxis são compreendidas dialeticamente na medida em 

que expressam o movimento social, cujo ponto de partida se apoia nas estruturas de valores, 
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representações sociais, ideias e orientações cognitivas, tão requeridas na atualidade. Os 

próprios preceptores demonstraram isso na fala:  

 

- Aquele que tem dificuldade de desenvolver sua prática, sem duvida 

nenhuma, tem que ter um pouco mais de paciência, porque isso pode 

estar se refletindo em dois problemas. O primeiro seria o individual, a 

dificuldade cognitiva de aprender e apreender. Isso pode ter 

acontecido durante a sua vida acadêmica, não só na graduação, como 

isso (pode) se perpetuar na sua vida profissional. E ai, de repente, é 

um profissional que vai precisar da ajuda de outro profissional. A 

outra situação é uma dificuldade na graduação, na sua vida 

acadêmica, às vezes é um profissional que tem toda uma capacidade 

intelectual cognitiva, entretanto, ele não tem um estímulo acadêmico 

adequado. (Preceptor 5) 

 

Além de pensarmos nas relações dos saberes, nossa preocupação deve estar em torno 

também de como esses saberes foram adquiridos, pois para Cardoso; Pino; Dorneles (2012) o 

processo de aquisição dos saberes dita a constituição do profissional. Ou seja, aceitar que os 

saberes são oriundos de diversas fontes significa referir a fonte desses saberes às experiências 

do presente e também do passado, ao que chamamos de “Temporalidade do saber”, aos 

conhecimentos adquiridos no contexto de vida pessoal, familiar e durante a trajetória escolar. 

Isso tudo será decisivo para a construção da identidade e do que chamamos de carreira 

profissional. 

 E ainda para Tardif (2010) os saberes dos professores devem ser considerados como 

saberes pessoais, provenientes da sua formação escolar, profissional e de magistério, e 

também devem ser considerados em relação as suas fontes de aquisição, sejam elas a família, 

a escola, a universidade, e a partir desse entendimento articular os modos de integração desses 

saberes no trabalho docente. 

Ao articularmos a ideia das fontes de aquisição dos saberes e seus modos de 

integração, entendemos como acontece a integração desses saberes à prática profissional dos 

preceptores, a sua forma de socialização, a partir das suas experiências prévias à preceptoria, 

ou durante a própria trajetória do preceptor. Os saberes não devem ser uma construção 

individual, e no dia a dia das ações preceptoras, devem fazer parte de uma construção 
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coletiva, de forma que esses saberes e sua relação com a socialização interfiram no seu 

trabalho diário, na sua conduta com o residente, na forma em que são propostas as ações 

pedagógicas e na maneira de oportunizar o aprendizado. Para Tardif (2010), os saberes 

profissionais têm, portanto, origens diversas e só podem ser compreendidos se considerados 

em todos os seus aspectos.  

 

4.5 A EXPERIÊNCIA DE TRABALHO ENQUANTO FUNDAMENTO DO SABER: O 

ALICERCE DA PRÁTICA 

 

Numa perspectiva Tardifiana, se concordamos que os saberes não provêm de uma 

fonte única, e que os preceptores tendem a operá-los de forma que os hierarquizem, onde os 

que são mais mobilizados no trabalho acabam por serem mais valorizados profissionalmente, 

os saberes oriundos da experiência são o alicerce da prática e da competência profissional, 

pois a experiência vai ser a condição para aquisição e produção dos seus próprios saberes. 

Berardinelli; Colho; Figueiredo (2003) consideram que no dia-a-dia das relações de 

trabalho que os preceptores precisam vencer, estão em jogo normas de comportamento, 

palavras amistosas, gestos e sinais que constituem uma riqueza de vivências que exigem 

regras do ensinar a cuidar em diversas situações e ao mesmo tempo equilíbrio, segurança 

profissional, experiência, criatividade e resistência do enfermeiro preceptor. 

Os preceptores pontuaram fortemente a experiência como fundamento do saber, como 

condição prévia para a ação educativa do preceptor, de forma que o próprio trabalho acabe 

por fundamentar a prática preceptora. Tendo em vista que o preceptor precisa, segundo a fala 

abaixo descrita, a experiência como requisita para prática preceptora:  

 

- Eu acho que isso é determinante porque uma pessoa, assim, a meu 

ver, que não tem experiência no que vai fazer, que não conhece o 

campo de atuação, não vai poder cobrar do residente ou de quem ele 

está supervisionando uma atuação direcionada. Se ele não conhece o 

assunto, ele não pode falar sobre isso. Então, acho que é 

determinante a experiência, o conhecimento. Inclusive porque você 

deixa o teu residente muito tranquilo. Sabendo o que ele pode esperar 

de você. (Preceptor 3) 
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Na perspectiva da fala acima, segundo Cunha (2003) e Tardif (2010), os saberes da 

experiência são definidos como um conjunto de saberem atualizados, adquiridos e exigidos na 

prática profissional. Eles defendem que os saberes da experiência não constituem um grupo 

de saberes entre outros, mas o próprio carro chefe da competência profissional dos docentes. 

São formados a partir de todos os outros saberes e originados da prática e da vivência no 

contexto real profissional.  

Os preceptores tentaram descrever durante as perguntas que relação mantém com a 

exterioridade dos seus saberes. Na opinião deles, uma boa formação se reflete num saber-

fazer melhor, fundamentado, numa prática orientada pelo mundo científico, e uma prática 

fundamentada reflete numa preceptoria melhor desenvolvida, o que tornou expressões como 

“Se você nunca fez como vai ensinar a alguém?” frequentes durante as entrevistas. O 

preceptor expressou que os saberes da experiência certificam todo o saber de um profissional, 

de um preceptor. 

A relação de exterioridade do preceptor com os saberes contribui para a valorização 

dos próprios saberes da experiência, pois é onde encontram meios de legitimar cada saber, 

sejam eles curriculares, disciplinares e da formação profissional. O próprio cotidiano faz com 

que o preceptor vivencie situações concretas que fazem necessária a mobilização da criação, 

da improvisação, da tomada de decisões, que permitem construir estratégias de sucesso para a 

ação pedagógica. 

O preceptor apresenta ao residente a experiência como fundamento do saber. As 

complexas situações do trabalho de enfermagem expõem esse residente à mobilização de 

diversos outros saberes. Ou seja, os saberes experienciais são precursores para convocar o 

próprio profissional ao desenvolvimento e ao uso dos outros saberes, por isso, constituem, 

segundo o preceptor, o alicerce da prática:  

 

- Eu acho que a experiência faz toda a diferença. Eu condeno o aluno 

sair da graduação e acompanhar aluno. Eu acho condenável porque 

a enfermagem, ela é cuidado e o cuidado exige prática. Se você não 

tem o tempo prático, vai faltar alguma coisa e eu acho que para eu 

passar para o aluno, eu tenho que ter vivenciado aquilo. Eu não posso 

dizer para ele como que eu atuo numa “parada” sem nunca ter 

atuado, como é que eu vou ensinar?...  (Preceptor 6) 
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Para Tardif (2010), a experiência de trabalho é um espaço onde o professor aplica 

saberes, sendo ela mesma “saber do trabalho sobre saberes”. Os saberes da experiência trazem 

reflexividade, retomada, reprodução, reiteração daquilo que se faz e que se sabe, a fim da 

construção da própria prática profissional. 

Ainda para Tardif (2010), os saberes experienciais são enraizados num ensino que se 

desenvolve num contexto de diversas interações e representam os condicionantes para a 

atuação do professor. O preceptor lida com esses condicionantes que são relacionados às 

situações reais no trabalho, à interação com o outro, ao processo de trabalho que exigem 

criatividade, improvisação, raciocínio rápido e habilidade pessoal. Lidar com esses 

condicionantes acaba por ser formador. Somente através desses mecanismos que se exige do 

preceptor a aquisição da práxis da profissão, sendo essa práxis o que faz com que o saber-

fazer, neles mesmos, seja reafirmado para incentivarem à prática preceptora. Na fala abaixo, o 

preceptor reconhece o papel da fundamentação teórica para nortear sua prática: 

 

- Além de eu ter bastante tempo de experiência, eu sempre busquei 

fundamentar todas as minhas ações. Então, quando alguém questiona 

assim, até um colega questiona assim: “mas não sei por que fizeram 

isso?”. Eu digo assim: “Fizeram isso por isso e isso e isso.” Está 

correto mesmo. A gente não tem essa prática. Mas o correto é isso. 

Então, eu acho que a experiência junto com a busca de inovação e de 

renovação do conhecimento me ajuda muito, não só na preceptoria, 

mas também na coordenação e no trabalho com os outros colegas 

enfermeiros, sem dúvida. (Preceptor 12) 

 

Representando melhor a fala acima, para Cunha (2003), a concepção que associa o 

‘saber’ ao juízo, mostra que o ‘saber’ é um juízo verdadeiro que não é fruto de uma intuição 

nem de uma representação subjetiva, mas é a consequência de uma atividade intelectual, 

presente nos discursos que apresentam um juízo verdadeiro sobre um objeto, um fenômeno. O 

‘saber’ se encontra unicamente nos juízos de fato. 

 

- Eu acho que influencia sim. Porque para você estar passando para 

outra pessoa, você tem que ter certa experiência sim. Porque quando 

a gente... Se você é um profissional recém-formado, você tem um 
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olhar diferente de um profissional que já “tá” há dez anos na 

assistência. Então, até algumas coisas que eu sei que eu tenho que 

passar, foi por conta da experiência que eu tive anteriormente, até 

como residente não só como profissional agora da UTI neonatal. 

Então, eu busco muita coisa também da residência que eu fiz para 

estar vendo o que eu tenho que passar para essa pessoa aqui. 

(Preceptor 7) 

 

          O preceptor, além de reafirmar o que Tardif nos fala sobre os saberes da experiência, 

lembra-nos de um fator que também reitera os “fios condutores do saber”. O preceptor que foi 

um residente de enfermagem traz consigo uma sensibilidade à prática preceptora, que 

contribui para compreender as demandas de aprendizado que o residente traz, e se 

disponibiliza da melhor forma para ensiná-lo. A experiência não só de trabalho, mas do 

trabalho, da vivência que esse preceptor tem, que faz parte da sua história profissional e de 

vida, interfere na postura preceptora. 

 

- A própria vivencia também da residência, da preceptoria, isso 

também vai acrescentando experiência a essa atividade também. 

Quanto mais você exerce a atividade de preceptoria (mais) isso vai 

acrescentando experiência. Porque a cada ano é um grupo novo, 

experiências novas, comportamentos novos. Isso vai te dando uma 

bagagem também de como lidar com situações conflitantes, situações 

difíceis, por exemplo, residentes com demandas diversas... A gente 

tem residentes interessados, residentes desinteressados, residentes 

responsáveis, residentes irresponsáveis, antiéticos. Então, durante os 

anos vai acrescentando também a experiência de como lidar com as 

situações e vai deixando você mais tranquila também para conduzir 

as situações. (Preceptor 1) 

 

Segundo a situação acima descrita, Lopes; Moura (2004) nos confirma que esses 

desafios vivenciados no cotidiano do trabalho têm levado os enfermeiros a perceberem suas 

realidades com uma visão mais crítica e a partir daí buscarem outros saberes para 
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fundamentar sua prática profissional. As próprias situações de trabalho instigam o preceptor a 

buscarem outras fontes de conhecimento para resolvê-las. 

Tardif (2010) traz a concepção de que os saberes da experiência se diferenciam dos 

saberes de experiência, e Cunha (2003) nos auxilia nessa diferenciação, expondo que os 

saberes de experiência se referem aos saberes adquiridos no cotidiano diário de cada um, já os 

saberes da experiência seriam relacionados à prática docente. Uma fala abaixo citada nos 

remete a um exemplo de como o preceptor vivencia esses dois momentos dos saberes da 

experiência: 

 

- Eu acho que você quando é jovem, sem muita experiência, você vê 

de uma maneira. Mas quando você tem um pouco mais de “viver”, 

você enxerga de outra forma. (Preceptor 4) 

 

Os saberes experienciais fornecem a integração com o contexto de trabalho ao longo 

dos anos. Logo, um preceptor que está nessa prática há mais tempo terá uma “bagagem” 

melhor para ser preceptor, na medida em que a própria experiência assegura a prática da 

profissão, e a própria experiência se transforma. O preceptor vai criando seus meios de 

ensinar, e pelos saberes experienciais também cria uma identidade, uma personalidade 

profissional. 

 

 

  

 

 

4.6 A INTERAÇÃO ENTRE O PRECEPTOR E O RESIDENTE ENVOLVE O 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM: O SABER MOBILIZADO PELOS ATORES 

SOCIAIS NAS RELAÇÕES 

 

Iniciamos essa discussão com a fala de um dos preceptores entrevistados. Questionado 

se existe alguma dificuldade em “lidar” com o residente no dia a dia da residência, o 

preceptor, é claro, na tentativa de enxergar o residente não como um recipiente vazio, diz que 

sua relação vai depender do que esse residente traz de interesse, demanda de aprendizado, 

dúvidas, sendo a busca do residente o que o impulsiona a exercer a preceptoria: 
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- Nunca tive dificuldade. E assim, a primeira coisa que eu faço 

quando eu recebo um número de residentes é observar o que eles 

trazem para gente em nível de interesse, em nível de tempo deles, do 

que eles querem deixar aqui. Se eu sinto que o residente está 

buscando ensino, aprendizado nessa área, eu exploro mais a minha 

relação com ele. Agora, se eu sinto que ele está passando aqui por 

passar, porque tem que cumprir aquele tempo no setor, eu respeito 

esse momento dele. (Preceptor 6) 

 

Segundo a fala acima, Tardif (2010) enfatiza outro dos fios condutores do saber. É a 

ideia do trabalho interativo, onde o trabalhador se relaciona com o seu objeto de trabalho 

fundamentalmente através da interação humana, onde a questão do saber está ligada a poderes 

e regras mobilizados pelos atores sociais nessa interação concreta, além de estar ligado a 

fatores como: valores, ética, tecnologia da interação, que constroem o conhecimento e dão 

base para o saber-fazer, para as competências e habilidades.  

O que Tardif (2010) nos propõe é que a subjetividade do ator social deve ser levada 

em conta, afinal, o saber é ligado a fatores específicos da sua prática cotidiana. Os preceptores 

então devem ser vistos como sujeitos que possuem, utilizam e produzem saberes específicos 

ao seu ofício. É importante pensar na subjetividade desse preceptor para entender a interação 

com os residentes e com os outros atores no espaço educativo. 

Considerar valores, ética profissional, regras as quais o profissional tem que se 

submeter pela instituição, interação com seu objeto de trabalho e as observâncias das relações 

de poder estabelecidas, nos convocam a mais uma vez levar em consideração a subjetividade 

do preceptor e a relação que ele estabelece com a teoria e prática. Exemplificando a 

subjetividade do preceptor influenciando o interesse pelas ações educativas, seguem as falas: 

 

- Olha só, se ele encontra um preceptor interessado em ensinar, ele 

vai buscar mais; se ele encontra um preceptor que vive rechaçando 

ele, ele vai sair fora ou ele vai buscar conhecimento sozinho ou ele 

não vai buscar. Então, eu acho que a postura dele influencia sim. 

(Preceptor 12) 
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- Eu acho que para ser preceptor precisa, antes de tudo, gostar de 

ensinar, gostar de passar o conhecimento. Eu acho que a pós..., 

qualquer especialização, é muito importante para o profissional e é 

claro que ele vai ter mais bagagem para passar também, lógico que 

isso é inegável, mas não adianta só ter a especialização em várias 

áreas se você não tem boa vontade de passar o conhecimento.  

(Preceptor 11) 

 

Ao que Tardif relaciona a ideia do trabalho interativo, Freire nos chama para a 

dialogicidade, e a fala dos preceptores demonstra que o querer, a disponibilidade, a 

humildade, a confiança, a fé que tanto Freire descreve, são vistos como o interesse dos 

preceptores para essa atividade e, em contrapartida, a busca do próprio residente dependeria 

também da reciprocidade sentida pela postura do preceptor.  

Freire (2011b) considera a disponibilidade para o diálogo como algo imprescindível, e 

como um saber necessário a prática educativa. Para ele, é necessário testemunhar a abertura 

aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, ao viver respeitosamente essa abertura e tomar 

essa própria prática como objeto de reflexão crítica da aventura docente. 

E ainda, para Berardinelli; Colho; Figueiredo (2003, p.65), o silêncio que perpassa o 

cotidiano dos preceptores está repleto de significações, expressas por meio de pistas, 

manifestas por murmúrios e palavras esparsas, conjuntas de frases ou conversas inteiras.  O 

silêncio pode ser evidenciado no preceptor como privação do falar, de reações, de forma a 

preferirem posição de comodidade e conforto. Nessa fala abaixo, evidencia-se representações 

de um preceptor que traz uma experiência de “não mudez” frente à preceptoria: 

 

- Eu acho que quando o profissional é um profissional que não se 

envolve, quando, o preceptor, no caso, é um profissional que não se 

envolve, que não briga pelo residente, que não está junto, ninguém vai 

querer ser como ele ou, de alguma forma, estar junto com ele, confiar 

nele.   

Agora, quando a gente percebe que o residente tem dificuldades e não 

se interessa, eu te confesso que eu tenho muita dificuldade de lidar 

com isso, porque eu sei que eu tenho que buscar o potencial dele, o 

melhor, mas eu tenho um pouco de reserva e dificuldade.  
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(Preceptor 3) 

  

Nesse caso, o preceptor deixa claro sua dificuldade em relação ao residente quando a 

reciprocidade da dialogicidade, da disponibilidade, não é a mesma. Entendendo que a relação 

fica estremecida, pois o preceptor sente-se desanimado perante um residente que ele percebe 

“não ter interesse”, não se criam estratégias para lidar com as dificuldades do outro. E com 

isso, o processo de aprendizagem pode ficar frágil e as experiências do residente com o 

campo e com o preceptor passam a não serem tão autênticas.  

A relação dos preceptores com os residentes e sua influência no processo de 

aprendizagem pode ser comparada com relações familiares, maternas ou paternas, como 

apresentado na fala abaixo. A preceptora sente a responsabilidade e o desafio do ensinar, não 

como o peso de educar um filho, mas como se fosse ensinar algo para outrem que já veio com 

seus valores, sua ética, sua moral: 

 

- Eu acho que é igual mãe e filho, é a melhor maneira de ensinar, é o 

exemplo. Então, se eu não tiver uma postura perante a minha equipe, 

o meu cliente e os outros profissionais, eu não vou ser um espelho 

para o residente. Eu acho que a gente, quando tem postura... Por 

exemplo, eu fui residente e a gente chega muito ávido em aprender, 

como que a gente vai agir... A gente não sabe como agir em várias 

situações e a minha postura é tudo para o residente. (Preceptor 6) 

 

A fala acima enfatiza a responsabilidade preceptora no que tange a postura 

profissional e ao aprendizado do residente. Entendemos que a aquisição de conhecimentos se 

associa a troca de experiências e ao relacionamento com os colegas. Cardoso; Pino; Dorneles 

(2010) afirmam que essas relações encorajam a ativar novos conhecimentos, em espaços 

coletivos, gerando estímulos às atividades colaboradoras do trabalho compartilhado, a 

aquisição de novos conhecimentos e, sobretudo, favorece o desenvolvimento individual e 

coletivo.  

A Construção do trabalho interativo contribui para avançar no processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista o favorecimento da produção de conhecimento e do 

desenvolvimento dos saberes a serem mobilizados durante a prática preceptora. O estímulo a 

uma interação forte, autêntica, que se baseie na confiança e no respeito poderá contribuir para 
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mudanças significativas na prática pedagógica. Para Cunha et al (2010), a tomada de decisões 

pode ser vista como melhoria do processo de aprendizado, e faz com que o preceptor assuma 

o compromisso com a prática educativa. 

 

- Hoje, como eu também fiquei com essa responsabilidade da tutoria, 

esse acompanhamento ficou mais próximo e eu consigo desenvolver 

com eles uma relação mais próxima e individual, porque eu chamo 

cada um, converso, faço uma avaliação depois que eles passam aqui, 

eu faço uma avaliação individual de como foi esse tempo, o que eu vi. 

(Preceptor 1) 

 

O preceptor menciona a relação construída com o residente, mesmo com a dificuldade, 

muito exposta por quase todos eles, da falta de tempo para acompanhar esse residente. Mas, 

ainda assim, nos reafirma a interação como fator para melhor desenvolvimento das tarefas 

diárias na preceptoria, descrevendo o processo avaliativo feito de forma adequada como parte 

integrante dessa interação. Segundo o preceptor acima, o acompanhamento desse residente, a 

relação estabelecida trará meios para uma avaliação real do próprio residente.  

A respeito do processo avaliativo, Cunha (2003) descreve que deve preocupar-se com 

a aprendizagem dos alunos, permitindo que alcancem o desenvolvimento da autonomia como 

sujeitos. Nesse sentido, o preceptor, com os próprios resultados de uma avaliação, poderia 

utilizá-los para ajudar os residentes em suas dificuldades de aprendizagem a partir do diálogo, 

da troca de conhecimento. O preceptor ajudaria o residente a aprender e com isso redefinir sua 

prática pedagógica. 

E sobre o fator tempo, os preceptores alegam que acumular a responsabilidade de ser 

enfermeiro do plantão e ao mesmo tempo ser o preceptor da residência não os deixa numa 

situação confortável, haja vista que o processo de trabalho do enfermeiro de uma unidade 

fechada é extremamente agitado, dificultoso e exige uma dinâmica e sagacidade profissional 

muito grande. E quando ainda exercem a preceptoria que, então, é vista muitas vezes como 

uma função a mais na lista de tarefas do enfermeiro do setor, eles entendem que pode ou não 

ser feita, dependendo do tempo. A sequência de falas exemplifica o quanto os preceptores 

alegaram esse fator como um enfrentamento nas ações preceptoras: 
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- E o preceptor, ele primeiro vai olhar pra assistência, para o 

resultado da sua assistência, depois ele vai olhar para o resto, da 

preceptoria de residência. Ele vai priorizar o doente. (Preceptor 5) 

 

 - Eu até acho que a residência em enfermagem, ela precise ser mais 

bem cuidada, melhor reformulada, porque os residentes ficam um 

pouco soltos, assim. E eu acho que eles acabam fazendo muito o 

trabalho manual, o trabalho braçal e poucos momentos acontecem 

para discussão, para verificação do que esse residente tem para 

passar, do que a gente tem para passar para eles, de uma troca na 

verdade. (Preceptor 2) 

 

- Realmente falta tempo até de acompanhar o residente. Porque não 

dá tempo de fazer. Porque quando tem menos um ou menos dois, aí o 

negócio fica complicado. Eu acho que atualmente atrapalha mais a 

falta de funcionário do que falta de material. (Preceptor 10) 

 

Essa falta de tempo pode favorecer ao que Tardif (2010) nos chama atenção e já 

exposto anteriormente. Os preceptores correm o risco de caírem no mentalismo, pois as ações 

não mais são planejadas e sistematizadas, advindas de um embasamento científico. O 

mentalismo contribui, então, para a prática pela prática, não fundamentada. Uma preceptoria 

exercida no imediatismo e na mecanização, baseada apenas em procedimentos técnicos. Não 

se prepara um especialista somente pelo “achismo”, seguindo apenas processos mentais.  

E ainda, a falta de tempo, citada muitas das vezes, foi relacionada à falta de recursos 

humanos, materiais e físicos, pois toda a logística da preceptoria estaria ligada a estrutura do 

setor. O preceptor acaba por criar mecanismos e estratégias para exercer a prática correta, sem 

poder se preocupar com a preceptoria. A resolução de conflitos de ordem estrutural coloca sua 

atenção direcionada a esses problemas no setor. Como foi dito na última fala, a falta de 

recursos, já tendo sido mencionada outras vezes como um fator impeditivo de exercer uma 

preceptoria adequada, remarquemos: 

 

- A falta de recursos humanos, a falta de material, de equipamentos, 

isso atrapalha porque nem sempre aquilo que você diz que é o correto 
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é o que ele vai conseguir vivenciar, pela falta de material, falta de 

recursos humanos. Eu acho que interfere no sentido de que ele vai 

ficar mais sobrecarregado de tarefas, porque são inúmeras as tarefas 

da enfermagem, são inúmeras as tarefas do técnico e do enfermeiro. E 

quando falta o técnico, ele acaba, querendo ou não querendo, tendo 

que exercer também funções que seriam do técnico. Às vezes percebe 

assim sendo subutilizado. Eu não vejo assim. Eu vejo que você, sendo 

enfermeira, você pode exercer aquilo também. Não todo dia, mas em 

algumas situações pontuais você vai exercer. (Preceptor 1) 

 

- Você, às vezes, tendo que construir uma estratégia de ensino para o 

residente. Uma falha estrutural vai interferir no resultado final disso. 

Estabelecer estratégias de assistência num modelo de pacientes de 

cuidados graves, que exigem maior número de profissionais e você 

não ter esse numero de profissionais acaba que quanto menos 

profissionais você tiver, aumenta o teu numero de horas na 

assistência ao paciente, aumenta a possibilidade de desconformidade 

e você acabada usando o residente, como mão de obra assistencial. 

Isso interfere. O residente vê isso, ele sente isso. E desestimula o 

residente e a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, 

pra que ele não perca o entusiasmo com a residência. (Preceptor 5) 

 

Essas dificuldades de estrutura com as quais o preceptor se depara, mesmo 

desfavorecendo por um lado suas ações, segundo eles mesmos, podem contribuir para 

mobilizar diversos saberes necessários à resolução desses conflitos. O preceptor, lidando com 

essas situações reais de trabalho, aquilo que ele faz e o que ele é, os condicionamentos e 

recursos ligados a esse trabalho, tudo isso contribui para dar ênfase à ressignificação 

profissional, a capacidade de criar e recriar. Essas são barreiras do processo de trabalho do 

enfermeiro. O preceptor mostra para o residente uma realidade contextualizada pelas marcas 

do trabalho, o que Tardif (2010) nos explica como o saber do trabalho não sendo realmente 

um saber sobre o trabalho, mas realmente do trabalho. 

Conforme nos fala Pereira; Nassar (2008), os hospitais universitários e as pessoas que 

lá trabalham são responsáveis tanto pelo cumprimento das normas da organização quanto pelo 
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atendimento às pessoas, pela atenção à saúde e pela dimensão formativa dos alunos. Portanto, 

com o preceptor engajado nesse contexto, há de se pensar num modelo de comunicação que 

considere a cultura da organização, a decodificação da pessoa e do potencial formativo da 

instituição. Para isso, considera-se necessário entender o HE como um lugar de vida, onde o 

conjunto de pessoas em constante interação não mais o enxergam apenas como um sistema 

estrutural rígido a ser seguido. 

E mais uma vez, reafirma-se a ideia do trabalho interativo no ofício preceptor, e Tardif 

(2010) explica que a interatividade caracteriza o principal objeto de trabalho do professor. A 

docência se desenrola concretamente dentro das interações. As dificuldades apontadas 

constituem o processo de trabalho do enfermeiro, nos quais o residente precisa penetrar para o 

seu próprio desenvolvimento. 

O preceptor também destaca a importância de ter sua prática fundamentada. Em 

momentos diversos, preceptores alegaram ter diferentes formas de atualização e aquisição de 

novos conhecimentos teóricos. Para eles, a necessidade está no “saber o que está falando, o 

fundamento de cada procedimento explicado”. Isso demonstra que a postura do preceptor 

pode realmente interferir na experiência de aprendizado do residente, pois a comunicação 

efetiva, as relações estabelecidas, a dialogicidade, a mobilização dos saberes, só serão 

possibilitadas quando o preceptor estiver disposto a recrutar esses mecanismos, para então 

favorecer ao processo de aprendizagem do residente. 

Segundo Tardif (2010), os professores são atores competentes e sujeitos ativos, e sua 

prática não vem somente como um espaço para aplicação de saberes provenientes da teoria, 

mas também de saberes específicos que vem dessa própria prática. O trabalho do professor é 

compreendido, então, como um espaço de produção, transformação e mobilização de saberes 

e também de teorias e do saber-fazer. Como diz o preceptor abaixo: 

 

- A noção de didática é importante. Ele precisa ter conhecimento de 

algumas técnicas usadas em didática pra que o residente adquira 

realmente o conhecimento, é um passo a passo. O ideal é aquilo que 

eu já tinha falado, do menos complexo para o mais complexo, então 

essas noções de didática, eu acho muito importante e a boa vontade 

também. Por que se ele não quer receber bem, ele vai ter dificuldade 

de ser preceptor. (Preceptor 11) 
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- A preceptoria é como se eu começasse uma música, canta a primeira 

frase e espero que ele continue a segunda, e vou cantando com ele se 

for preciso. (Preceptor 5) 

 

A sensibilidade da fala desse preceptor anterior foi essencial para compreensão da 

interação humana a que Tardif (2010) tanto explica. O preceptor, junto ao residente, resiste a 

situações adversas condizentes com o processo de trabalho da instituição, e constrói uma 

relação de parceria, de ajuda mútua, de ensino e aprendizagem ao mesmo tempo, o que 

favorece não só ao próprio preceptor mas, principalmente, ao residente e ao seu processo de 

aprendizagem, que se torna significativo em campo e interfere em sua formação de maneira 

potente. 

 

4.7 COMO CAPACITAR UM PRECEPTOR 

 

Um dos objetivos do estudo era tentar traçar estratégias de capacitação para os 

preceptores, considerando a dificuldade percebida deste quando surgiu a problemática da 

pesquisa, na existência de preceptores com carência na formação para esse ofício. Tendo em 

vista que um estudo com uso da etnografia traz um fenômeno a partir da representação do 

próprio ser que o vivencia, a capacitação dos preceptores também precisaria partir da 

demanda do que eles acreditassem ser necessário e importante para sua qualificação.  

Os preceptores, ao serem abordados para nos direcionar sobre como qualificar um 

preceptor, responderam quase que instantaneamente as perguntas, como se tivessem já 

refletido sobre, ou estivessem expressando um desejo de como eles gostariam de receber a 

capacitação para “lidar”, termo muito usado durante as entrevistas, com os residentes.  

Segundo Freire (2011b), a educação como prática de liberdade “implica a negação do 

homem abstrato, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente dos 

homens. A reflexão à que propõe é sobre os homens em suas relações com o mundo”.  Há de 

se pensar nessa perspectiva para capacitar um preceptor, pois se pensamos em seres 

dialógicos e numa educação libertadora para o residente de enfermagem, é preciso capacitar o 

preceptor nos mesmos moldes, para que eles compreendam o que é, então, essa educação 

como prática de liberdade, o que é o “ser no mundo”, como ser dialógico e como pronunciar 

sua realidade de forma autêntica, reflexiva, criativa e curiosa. 
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Os preceptores primeiramente enfatizaram a importância de se sentirem “parte da 

instituição”, e não marginalizados por serem preceptores e não docentes da universidade. 

Sentem a necessidade de estarem mais engajados a cada grupo de residentes, para que ambos 

criem uma relação desde o primeiro contato: 

 

- Eu acho que a gente precisa que o preceptor precisa estar engajado 

nos processos do hospital e o que eu sinto é que nós, os plantonistas, 

ficamos muito a margem do que acontece nos processos do hospital. 

O que a gente precisa discutir é uma maneira de como esse preceptor 

plantonista estar sempre acompanhando como aquele residente está 

evoluindo nos outros plantões, porque é o que acontece comigo. 

(Preceptor 3) 

 

- É, na verdade, eu não fui preparada para ser preceptora. Eu fui 

preparada pra ser enfermeira. Então, é a nossa prática jogada para 

eles, mas a gente não tem uma rotina, uma coisa assim com eles. Mas 

como tudo começa assim mesmo, as coisas são jogadas e aí, depois, 

as coisas se organizam para a gente poder melhorar... (Preceptor 10) 

 

Acredita-se que os preceptores demandem uma organização e sistematização de suas 

ações que estejam em consonância com a instituição e o programa de residência, onde eles, de 

fato, possam se sentir parte do processo de formação de especialistas através da sua 

preceptoria. Os preceptores demonstram uma necessidade em se reconhecerem como 

preceptores devido à recíproca da própria instituição. Nesse caso, um ponto para pensar, com 

relação à capacitação, seria a qualificação que pode ser feita com os preceptores e a não 

precarização de suas ações diárias e de suas ações preceptoras.  

Para Tardif (2012), a organização celular do trabalho docente não é apenas um 

dispositivo espacial, mas também temporal e social, visto que ela rege o tempo de trabalho 

bem como as formas de colaboração no seio da coletividade de trabalho dos estabelecimentos. 

A colaboração dos diversos atores, também institucionais, para capacitação dos preceptores 

também se faz necessária.  

Os preceptores também apontaram a forma de abordagem em cada setor como um dos 

caminhos a ser traçado para a melhoria da preceptoria.  Na mesma lógica de organização da 
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preceptoria, eles entendem que deveriam se reunir, conversar, se encontrar para fazer o 

desenho de suas ações com os residentes do novo grupo, expor opiniões, acrescentar ideias 

com os outros colegas preceptores, acreditando ser uma questão pertinente aos responsáveis 

pela residência no serviço:  

 

- Eu acho que a gente poderia ter um momento a cada período que 

vem um grupo novo, e a gente faz uma reunião com todos os 

enfermeiros, vamos ver o que a gente vai poder fazer para ajudar. 

Então, começar a fazer um roteiro do que a gente pode a cada dia ir 

orientando. Eu acho que isso vai fazer diferença, porque fica tudo 

muito solto, na minha opinião. Hoje em dia está muito solto, a gente 

teria que ter melhores condições de dar atenção. (Preceptor 9) 

 

Mais de um preceptor apresenta como estratégia de capacitação o planejamento de 

ações, realizados por eles mesmos e mediante um espaço coletivo de ideias que serão 

compartilhadas e desenvolvidas. Isso reafirma mais uma vez a ideia de Tardif (2010) que o 

saber também é social a partir do momento que é compartilhado por um grupo de agentes que 

possuem uma formação em comum e que estão sujeitos aos mesmos condicionamentos e 

recursos, comparáveis por conta da estrutura coletiva em que se encontram. Ou seja, são os 

próprios preceptores que podem de fato direcionar como exercerão a preceptoria de maneira 

mais efetiva, qualificada, resolutiva para com a residência. Alguns diálogos a seguir 

demonstram ideias, demandas e necessidades dos preceptores entrevistados em relação à 

capacitação profissional: 

 

- Eu acho que podiam ser feitos cursos ou encontros para preparar 

esse preceptor para ele saber realmente qual é o papel dele em 

relação aos residentes antes de os residentes chegarem. (Preceptor 7) 

 

- A distribuição de um roteiro, por exemplo, para o enfermeiro que 

está acompanhando. Um roteiro do que aquele residente tem que 

alcançar no período de residência dele, o tempo que ele vai passar 

ali, naquele setor... (Preceptor 11) 
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- Eu acho que a primeira coisa é treinar um grupo de preceptoria 

para que seja uma prática homogênea. Conscientizar a equipe do 

setor que vai receber esse profissional de uma maneira mais 

sistematizada. Isso tudo eu acho que tem que ser feito um programa 

de educação continuada com a equipe do setor e o enfermeiro acaba 

sendo o preceptor. Então, ele tem que ser treinado para isso, que 

sejam noções básicas do que ele tem que fazer com o residente porque 

cada uma age da sua maneira. Então, acho que a primeira coisa seria 

é um treinamento junto da equipe. (Preceptor 6) 

 

Os preceptores sentem a necessidade de planejamento nas ações preceptoras. A falta 

de planejamento, segundo eles, expõe o trabalho à desqualificação, tendo em vista que não se 

programam para aquelas ações e não se preocupam em fazer diferente, pois não refletiram 

sobre estas ações. As necessidades do trabalho acabam por direcionar a preceptoria, e acabam 

por contribuir para relações superficiais. Mas ao contrário disso, esse trabalho exige um 

investimento profundo, tanto do ponto de vista afetivo como cognitivo, nas relações humanas 

com os alunos, com os residentes. Uma fala citada abaixo representa a preocupação do 

preceptor em relação ao acompanhamento contínuo de um residente e a corresponsabilidade 

de ser preceptor e enfermeiro do setor: 

 

- Eu acho que os residentes deveriam vir junto com alguém 

responsável por eles. Hoje, eu sei que isso mudou, até a legislação 

inclusive. Mas ele deveria vir junto com um profissional que 

minimamente tivesse conhecimento da área para que eles possam ter 

um processo de aprendizado melhor ao invés de deixar um 

profissional assistencial ali com a gente. Porque a responsabilidade 

aumenta muito. Então, não usá-lo mais como mão de obra. Eu acho 

que o principal é isso: ter alguém pra acompanhá-lo. (Preceptor 8) 

 

Ainda na dificuldade de reconhecerem seu papel educativo preceptor, os preceptores 

assumem os residentes como uma tarefa “a mais”, que os sobrecarrega e dificulta a própria 

assistência. Alguns não conseguem articular de uma maneira efetiva à prática assistencial às 

atividades preceptoras. 
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Cunha et al (2010) traz a reflexão de que o desenvolvimento profissional é um 

conjunto de fatores que possibilita ou impede que o professor progrida, e enfatiza que esse 

desenvolvimento profissional não se restringe a cursos, mas requer outros fatores envolvidos 

no processo de trabalho, como estrutura, remuneração, adesão, relações, etc., que influenciam 

no desenvolvimento profissional. Pensamos que muito além de oferecer cursos de capacitação 

se encontra o desafio de qualificação da preceptoria. O investimento nesse caso é 

institucional, setorial, pessoal e profissional, engloba vários fatores que incorporam o poder 

de decisão de cada ator envolvido para que assim realmente se pense em desenvolvimento 

profissional autêntico.  

Nesse sentido, alguns preceptores trazem representações reflexivas sobre o que 

contemplaria uma capacitação estratégica para preceptoria: 

 

- O curso de preceptoria não tem que se deter na formação do 

conteúdo programático, e sim na maneira como ele tem que lidar com 

o residente. Interfaciar esse saber com o ensinar. Essa estratégia, 

essa metodologia que deve ser bem amarrada, bem entendida. Porque 

nem sempre o preceptor tem esse bom senso. Porque há alguns dias 

da semana, algum momento do plantão, que o preceptor também está 

cometido por emoções, sejam pessoais, sejam profissionais. E se ele 

não tiver um entendimento do manejo desse relacionamento com o 

residente, ele acaba transferindo isso para o residente e o residente 

esmorece. Ele se afasta desse preceptor que pode ter muito domínio 

teórico, acadêmico e prático. É uma tendência natural, se alguém te 

trata mal, você não vai voltar mais mesmo, e às vezes é um preceptor 

que tem muito a colaborar e, acontece. (Preceptor 5) 

 

A preceptoria é voltada para o treinamento em serviço, assim como a especialização 

nos moldes de residência. A prática fundamentada é uma necessidade clara do dia a dia do 

preceptor e uma demanda que o residente traz consigo. Concomitante a isso, Berardinelli; 

Coelho; Figueiredo (2003) destacam que o enfermeiro continuamente atualizado na sua área 

estará em melhores condições de receber o residente de enfermagem com mais desenvoltura e 

facilidade. Tendo em vista essa necessidade de articulação da teoria com a prática e a 

responsabilidade da formação durante a residência, alguns preceptores acreditam que 
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momentos de discussão das próprias situações clínicas também contribuiriam tanto com a 

formação do residente quanto na sua prática assistencial: 

 

- Eu acho que existem várias especializações, mas eu acho que no 

momento de formação, a assistência é essencial, porque você não vai 

gerenciar uma coisa que você não conhece. Então, assim, eu acho que 

tem que existir o momento de assistência sim, mas eu acho que os 

residentes tinham que... Eu acho que tinha que ter mais sessões 

clínicas, mais rounds de enfermagem mesmo, momentos de discussão 

científica, apresentação de estudo de caso. Então assim, infelizmente, 

hoje a nossa profissão lida muito com pessoas mal formadas, 

tecnicamente e cientificamente, e chega à residência, você vai jogar 

um profissional no mercado especializado, mas especializado em que 

se ele também não teve nem o básico? A residência sozinha não tem 

como corrigir isso. É bem difícil, mas eu acho que tem que associar a 

prática profissional com a discussão clínica, com a prática científica: 

têm que andar juntos e sempre. (Preceptor 2) 

 

Esse preceptor alega que o ensino não pode ser descontextualizado da prática, ponto 

fundamental de discussão, pois o preceptor que abarca saberes disciplinares, curriculares, de 

formação profissional e principalmente da experiência acaba por se envolver no tecnicismo da 

profissão e também reconhece a importância do saber científico, mas sempre atrelado com a 

prática. A todo o momento, o preceptor expõe sua prática assistencial como centro dos seus 

saberes para lidar com a preceptoria. E assim, trazem uma reflexão de não fragmentação das 

áreas acadêmicas e assistenciais: 

 

- Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar em oferecer, 

capacitação para os nossos enfermeiros também. Eu acho que isso 

também é um caminho, eu acho que a educação continuada tem que 

estar paralela a vários processos que são desenvolvidos na 

enfermagem. Eu acho que não tem como melhorar um trabalho em 

equipe em todos os sentidos se você não alinhar isso a educação 

continuada. Agora, o que eu vejo como impeditivo é a questão do 
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servidor e do preceptor quererem isso, porque não deveria ser 

obrigatório deveria ser uma vontade. (Preceptor 1) 

 

A educação continuada também é vista como uma forte estratégia de capacitação 

profissional. Pensando na qualificação necessária segundo as reflexões acima e os objetivos 

esperados por essa capacitação pelos próprios preceptores, enfatizamos a Política Nacional de 

Educação Permanente (BRASIL, 2004) para subsidiar o processo de capacitação desses 

preceptores, destacando que a Educação permanente permite e possibilita a 

instrumentalização teórico-prática do profissional em serviço e configura-se como uma das 

Estratégias de capacitação profissional pelo Ministério da Saúde. 

A educação permanente favorece o desenvolvimento profissional pensando no serviço, 

na instituição, no perfil do profissional, nos saberes que ele já traz consigo, e considera ações 

coletivas e ferramentas que favoreçam a educação no ambiente de trabalho. Portanto, além de 

se pensar em estratégias que contemplem a política de educação permanente, é necessário 

pensar na identidade, na pessoa, na personalidade desse profissional a ser capacitado. O 

preceptor não é recipiente vazio, onde apenas transmitiremos informações. O preceptor abarca 

saberes profissionais que vivificam sua prática e legitima sua vida profissional, e traz consigo 

valores, crenças, cultura, ética, que merecem ser conhecidos e bem trabalhados.  

O próprio preceptor alega que ter como responsabilidade “obrigatória” a preceptoria 

torna difícil que as ações sejam tão qualificadas, tendo em vista que não encontraremos em 

todos os enfermeiros do HE o perfil preceptor:  

 

- E acho que fica muito simples: “Ah! ele é preceptor.”, mas qual é o 

perfil do preceptor? A gente não tem. Então, eu acho que isso são 

coisas que tem que ser construídas: qual é o perfil? O que ele 

precisa? Ele precisa ser só especialista? Ele precisa ter mestrado?. 

Então, eu acho que são coisas a se pensar sim e precisa melhorar 

muito. (Preceptor 1) 

 

Porém, é necessário pensar que o HE já é uma instituição formadora, e constitui-se 

como a extensão da própria universidade, onde os enfermeiros que ingressaram nesse campo 

de trabalho já reconhecem esse caráter educativo da instituição e não necessariamente podem 

abster-se desse compromisso. O que representa mais um desafio para a capacitação 
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profissional é pensar no papel educativo do preceptor, com diferentes histórias presentes, e 

trabalhar em cima de cada história, para que a preceptoria e a formação de especialistas sejam 

realizadas verdadeiramente no compromisso formador da instituição e com 

corresponsabilidade da preceptoria. 

Se educar exige amor, e o amor exige conhecimento do que se quer amar, façamos o 

preceptor conhecer e reconhecer primeiro seu papel educativo na residência de enfermagem, 

para deixarmos um caminho para o apaixonamento por essa prática. O preceptor, mesmo 

diante de todas as dificuldades apresentadas, tem um papel importante e essencial na 

formação desses especialistas, e é um profissional que merece investimento pela sua 

contribuição ao longo de toda residência. Contribuição essa, que envolve desgaste físico e 

emocional, disponibilidade, amor, conhecimento, fundamentação teórica e prática 

profissional. São muitos os saberes mobilizados por um preceptor num só dia de residência, 

imagine se levarmos em consideração seu papel ao longo dos dois anos do programa.  

O amor por educar poderá fazer o preceptor não aderir a antidialogicidade na sua 

prática pedagógica. O diálogo se faz necessário por estreitar a relação entre os sujeitos. Ao 

pensarmos em capacitar esse preceptor, pensemos em ações também dialógicas, e como fazer 

com que esse preceptor pronuncie o mundo que o cerca através da fala, do pensar crítico, da 

verdade e da amorosidade? Seja mediante cursos, frequentes encontros, roteiros pré-

estabelecidos, que a palavra, a pronúncia, a ação e a reflexão se tornem base para capacitação 

do preceptor. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os preceptores apresentam diversos saberes cujas fontes de aquisição são identificadas 

desde a formação escolar e a infância, perpassando a graduação e as especializações, a 

história de vida, tanto pessoal quanto profissional, e a forma com que cada preceptor optou 

por escrever sua carreira profissional. Encontramos nos preceptores os saberes de formação 

atrelados aos saberes adquiridos a partir da experiência, o que possibilita trazer a reflexão que 

através da experiência do enfermeiro e, muitas vezes, por ser preceptor, obrigatoriamente fez 

com que sua postura pudesse ser construída, baseada no seu processo de trabalho. 

Os saberes da experiência brotam da própria experiência e por ela são validados, ao 

passo que se incorporam a construção individual e coletiva desses saberes a partir do 

cotidiano e da práxis, do saber-fazer e do saber-ser. A formação dos saberes legitima 

habilidades e conhecimentos da profissão. 

A questão do processo de trabalho sendo reflexo da forma como exercem a 

preceptoria, faz-nos pensar sobre os desafios que foram observados no complexo processo de 

trabalho da enfermagem, e a tentativa da realização desses papéis fundem as 

responsabilidades do preceptor e do enfermeiro, o que faz esse profissional mobilizar seus 

diversos saberes. Entretanto, a fusão de papéis, muitas vezes ainda não tão claro para o 

preceptor, pode fazer com que o investimento pessoal seja maior na assistência e a preceptoria 

fique a margem de suas ações. O preceptor sofre influência de fatores determinantes e 

condicionantes da sua prática educativa, tendo em vista o contexto institucional e setorial ao 

qual são submetidos, assim como valores e regras que interferem na relação dos saberes. 

Isso pode não traduzir-se em um problema, afinal, há preceptores que atuam como 

enfermeiros e no papel educativo de forma equilibrada e harmônica, construindo no residente 

uma postura ativa para o processo de trabalho. Já outros preceptores têm dificuldade em 

entender que o papel do preceptor está intimamente ligado ao trabalho do enfermeiro e, aliás, 

é interdependente desse trabalho. E mesmo que a assistência se torne uma prioridade, as ações 

da preceptoria devem estar previstas no cotidiano do trabalho. 

No tocante ao reconhecimento do papel educativo do preceptor, o tempo de 

experiência interfere nessa identidade construída no próprio ato dessa prática; preceptores 

com mais tempo de experiência percebem-se melhores e conseguem discutir mais sobre suas 

responsabilidades e atribuições do que o preceptor com pouco tempo de experiência na 

preceptoria. Tendo em vista que o tempo de experiência profissional nem sempre foi 
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condizente com o tempo de preceptoria, destacamos que a experiência na própria preceptoria, 

além da experiência profissional na enfermagem, é o que constrói no enfermeiro uma 

identidade mais bem definida sobre seu papel preceptor. Haja vista que, além dos saberes da 

experiência ou saberes curriculares, disciplinares e de formação também estão atrelados à 

construção dessa identidade.  

Idealmente, o preceptor que reconhece seu papel junto ao residente de enfermagem 

consegue desenvolver melhor suas atividades diárias e colabora de forma mais efetiva no ato 

de ensinar, acolher, acompanhar, avaliar, construir e ressignificar os saberes. Nesse sentido, 

há necessidade de termos preceptores informados sobre seu papel, para que eles possam criar 

enfrentamentos e estratégias com as ações educativas. É essencial para o serviço criar meios 

de fazer com que esse preceptor esteja cada vez mais engajado ao seu papel educativo dentro 

do “ser enfermeiro”, quer seja plantonista, diarista, chefe; o enfermeiro deve compreender seu 

papel no processo de aprendizagem do residente de enfermagem.  

O processo de aprendizagem do residente de enfermagem pode então ser possibilitado 

pela articulação teórico-prática que fora muito observada nos sujeitos da pesquisa. A 

fundamentação teórica de procedimentos de enfermagem explicitada pelo preceptor foi uma 

realidade aparente, o que traz então segurança ao residente para ser instruído, enquanto que o 

preceptor traz a construção de significados dos saberes e da prática profissional, o que 

possibilita o desenvolvimento de conhecimento, habilidades e competências no residente.  

Os saberes dos preceptores foram vistos como caminho para possibilitar a 

aprendizagem significativa no residente. Um preceptor dotado de saberes que se exteriorizam 

de forma mais visível, torna-se uma referência para o residente e consequentemente para 

construção de seus saberes, que, futuramente, farão parte de sua história de vida e 

profissional. A preceptoria e o hospital de ensino têm papéis legitimados na construção da 

carreira profissional. É a partir dessas interrelações que se constroem elos de confiança, 

possibilitando trocas de conhecimentos oriundas de todas as demandas desses atores. 

Todavia, essa articulação teórico-prática e o compartilhamento de saberes e 

conhecimentos não foi a todo o momento observado. Segundo a perspectiva da educação 

libertadora e pedagogia problematizadora, o preceptor se preocupava com a transmissão de 

conhecimentos, em passar o conteúdo adiante, e esse termo “transmissão” pode nos levar a 

diversas interpretações, levando em consideração que, durante a explanação sobre o que o 

preceptor entende por transmissão de conhecimento, os conceitos apresentados por vezes iam 

de acordo com a pedagogia tradicional, por vezes se configuravam como uma educação 
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voltada para problematização. O preceptor entende a transmissão de conhecimento como 

fazer com que o residente alcance esse conhecimento, e não necessariamente tem uma 

concepção do real significado desse termo na perspectiva freireana.  

A transmissão de conhecimento se baseia na educação bancária, onde o conhecimento 

é depositado no educando de forma hierarquizada, de cima para baixo, do professor para o 

aluno. Porém, na preceptoria, o conhecimento deve ser construído, sendo o preceptor e o 

residente convocados a uma relação de parceria, de trabalho em equipe onde os residentes vão 

ao encontro da recíproca encontrada nos preceptores, e ambos abrem caminho para que o 

processo de ensino-aprendizagem seja influenciado pela preceptoria. Essas múltiplas 

articulações entre a prática da enfermagem e a prática pedagógica fazem do preceptor e do 

residente um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande parte, de suas 

capacidades de dominar, integrar e mobilizar os saberes enquanto condições para as suas 

práticas profissionais.  

Contudo, o processo de ensino-aprendizagem, se construído de forma significativa, vai 

estar intimamente ligado à construção da prática fundamentada, e encoraja tanto o preceptor 

quanto o residente a se atentarem para o perigo da “prática pela prática”, convidando-os a 

uma assistência de melhor qualidade, onde o preceptor, dotado de fundamentos do saber, pode 

criar essa mesma postura no residente. Assim, correlacionamos o processo de ensino-

aprendizagem a uma preceptoria realizada de forma ativa, reflexiva, criativa e transformadora 

que nos possibilita um direcionamento para prática fundamentada e uma formação 

profissional continuada de qualidade. 

A concepção tradicional do ensino se torna redutora e contrária à realidade do 

processo de trabalho do enfermeiro e às necessidades e demandas que essa profissão traz. O 

preceptor, no uso de suas atribuições,  deve ter em mente as responsabilidades do enfermeiro 

preceptor, que engloba a função de supervisão docente-assistencial, e a partir daí, o olhar 

sensível da instituição formadora, dos atores de fora do processo e dos objetos sociais desse 

trabalho, que entendem o preceptor ideal não como aquele que se apresenta com todas as 

características acima citadas, afinal o preceptor é um ser, é um sujeito, é um todo e junto a ele 

estão seus saberes que também não foram construídos de forma isolada.  

Não idealizamos aqui um preceptor, pois essa prática tem caráter singularizado. As 

diretrizes de habilidades necessárias ao preceptor, dotado de saberes segundo sua história de 

vida, englobam interesse pela prática do ensinar e necessariamente se utiliza de suas próprias 

estratégias e caminhos para ser exercida. A prática pedagógica torna-se subjetiva em alguns 
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aspectos, a partir das próprias experiências do preceptor. Assim, não existe um modelo 

preceptor, mas uma ética orientadora que vai direcionar o papel educativo do preceptor.  

 Tratando do cenário HE, percebemos essa instituição formadora tendo influência nos 

próprios preceptores que a formam, relembrando o exposto pelos mesmos que afirmaram que 

gostariam de se sentir mais inseridos e engajados nos processos do hospital, no planejamento, 

nas capacitações, de forma a não ficarem à margem do que acontece a cerca da formação 

profissional. 

Entendemos o preceptor como ator fundamental no processo de formação do residente, 

assim como o Hospital de Ensino, que faz parte da organização social que compõe a 

residência de enfermagem e a preceptoria. Assim, enfatizamos o papel do hospital de ensino 

para prever oportunidades pedagógicas não só para os estudantes, mas para os profissionais 

que o formam. O preceptor expõe a necessidade de apoio do HE e, aqui, também 

apresentamos que a relação do HE precisa ser mais bem estreitada com os preceptores, para 

que o processo de responsabilização da formação profissional se torne um compromisso 

individual e não apenas institucional. 

O HE aliado à instituição de ensino a que este é vinculado pode empenhar-se em 

propor meios de capacitação para o preceptor. Todos os atores sociais envolvidos na formação 

de especialistas mediante a residência de enfermagem devem ter papéis definidos na 

capacitação pedagógica do preceptor. A capacitação profissional pedagógica ainda se 

apresenta como uma necessidade para o preceptor. Por ter esse papel articulado ao trabalho da 

enfermagem, o preceptor apresenta desenvoltura em procedimentos e habilidades acerca da 

área de conhecimento, porém ainda com carência na forma de lidar com esses conteúdos junto 

ao residente.  

Por isso se faz necessário o investimento em capacitação pedagógica, em didática e no 

papel do ensinar; primeiro, por ter sido umas das fragilidades expostas pelo preceptor, sendo 

também constatada na fase de observação, e segundo, pelo caráter educativo das ações do 

preceptor. É preciso que esses enfermeiros sejam inseridos nos objetivos e metas da formação 

do residente, merecendo conhecer o plano pedagógico da residência, e ainda, oportunizar a 

aproximação no relacionamento dos preceptores com os tutores e coordenadores da 

residência.  

Com base nas teorias apresentadas na pesquisa, compreendemos que a capacitação 

pedagógica do preceptor deve acontecer segundo suas demandas de aprendizado, afinal, 

ninguém educa ninguém e nem conscientiza ninguém. Então, a capacitação deve prever meios 
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para nortear esse preceptor na construção de sua postura pedagogicamente ativa, 

possibilitando a ressignificação da preceptoria para o próprio preceptor.  

A ressignificação do papel educativo do preceptor implica na desconstrução de uma 

perspectiva tradicional de ensino e envolve convocá-lo a repensar suas ações, baseadas na 

prática tecnocrática, e a inserir-se num ambiente pedagógico capaz de provocar inquietação e 

também num programa de residência que reconheça sua importância para o alcance das 

metas, num setor de trabalho onde as inter-relações sejam reciprocamente capazes de gerar 

confiança, segurança e compromisso em todos os atores. 

Para a capacitação pedagógica do preceptor, é imprescindível ter como base 

fundamentos teórico-metodológicos que atendam ao trabalho coletivo e dinâmico do 

preceptor, que envolvam ativamente cada ator, que oportunizem o pensar coletivo em 

didática, e que, fundamentalmente, considerem o preceptor como sujeito de sua ação e não 

mero executor de atividades. 

A prática pedagógica do preceptor resulta dos encontros e desencontros que a própria 

ação de ensinar traz, e a fim de que essa prática seja transformadora é necessário a 

problematização. Isso implica na participação no planejamento e na organização das ações 

educativas, produzindo conhecimentos colaborativos decorrentes dos saberes profissionais. O 

preceptor faria parte então do processo de operacionalização do plano pedagógico da 

residência, não como um participante a margem, mas como ator ativo no caminhar dessa 

formação. 

Os sujeitos da pesquisa se apresentaram, em sua maioria, disponíveis para ações 

educativas, e, ao contar suas experiências, deixaram transparecer que sua prática era 

direcionada segundo seu cotidiano de trabalho. Contudo, o interesse pelo planejamento das 

ações de preceptoria foi aparente, o que nos dá margem para repensar de que forma as ações 

de preceptoria podem ser planejadas, de forma a integrar todos os preceptores de uma mesma 

turma de residentes. Afinal, se todos trabalharem com a mesma perspectiva de trabalho, ainda 

que cada um se utilize de seus métodos e saberes, o papel educativo do preceptor pode se 

apresentar de forma mais organizada e resolutiva, segundo os objetivos da formação 

específica.  

Há um consenso entre alguns teóricos da educação, que não há educação sem paixão, 

não se ensina sem amor, o apaixonamento pelo papel educativo preceptor se faz necessário a 

esses sujeitos, afinal, é pelo amor que se dialoga, que se criam autênticas interações, e 

constrói-se confiança de um polo a outro da ação e reflexão. Talvez a preceptoria necessite de 
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mais do que disponibilidade desses enfermeiros, e possivelmente mais paixão pelo que fazem 

diariamente junto ao residente. 

O preceptor sem amor pelo ensinar estará apenas cumprindo a obrigatoriedade que o 

HE o confere. Não há compromisso pelo ensinar, e pelo próprio desgaste físico-emocional do 

cotidiano de trabalho, as ações da preceptoria já não se desenvolvem de forma regular, 

contínua e reflexiva. O preceptor se torna frágil frente ao cansaço diário e o residente se torna 

vítima dessas condições de trabalho, o enfermeiro assume o silêncio e mantém ações 

mecanicistas e reprodutoras. O preceptor não se apaixona pela sua prática educativa, pois a 

opressão aquieta o amor, necessário para motivar a educação, o ensino e a construção de 

conhecimento. 

Finalmente, entendemos que o preceptor de fato é ator fundamental no processo de 

aprendizagem do residente de enfermagem, de forma a influenciar positivamente ou 

negativamente o aprendizado desses. E sua prática pedagógica, ainda que necessite de 

capacitação e melhora, merece incentivo para uma postura que se reflita no residente e na 

construção de um novo profissionalismo, em cuja estrutura contamos com os diversos atores 

como o HE, o preceptor, a universidade, e toda equipe do setor envolvido, rumo ao objetivo 

comum da formação continuada de qualidade, de forma a construir um profissional que 

realmente contribua para as necessidades de saúde de nossa sociedade e de nosso sistema de 

saúde. Entretanto, sua prática educativa requer aprimoramentos, e o preceptor tem que ser 

sensibilizado para ser um educador, não só ele, mas seu contexto, a organização institucional, 

os diversos atores envolvidos, e também pela mobilização e aproximação dos professores da 

academia do cenário onde ocorre a residência. 

Como recomendações, pautadas no referencial estudado e nas considerações dos 

sujeitos da pesquisa, acredita-se que o preceptor necessite encontrar-se com outros 

preceptores, precise fazer parte do processo de planejamento das estratégias pedagógicas a 

serem traçadas para a residência, sendo necessários grupos de discussão, de debate, de 

conversa, de interação, onde os diversos atores, que detém um importante papel educativo na 

preceptoria, possam discutir suas concepções acerca do ensino, do processo de aprendizagem 

e de sua própria formação pedagógica. 

Ao preceptor, é essencial que transpasse sua prática pedagógica entre o domínio 

técnico-científico e os saberes pedagógicos da docência. É sabido que o preceptor não é um 

docente, porém, se faz necessário que ele compreenda as dimensões socioculturais e 

pedagógicas para que possa se colocar numa postura problematizadora frente ao processo de 
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ensinar. A transformação da realidade do ambiente de aprendizado do residente só será 

possível se mediatizada pelos preceptores aptos para essas transformações.  

Vemos como fator de suma importância que o preceptor seja incentivado à formação 

continuada e permanente, principalmente no que tange a especialização da qual ele é um 

formador. O êxito da formação desse profissional para o HE abarca interesse, entusiasmo, 

criatividade, disponibilidade, e amor de todos os atores envolvidos, assim, o preceptor 

capacitado estará mais bem preparado para receber o residente e, consequentemente, para 

atuar em seu papel educativo. 

Entregamos aqui a sugestão e torcemos para que os preceptores tenham acesso ao 

acervo da biblioteca, da mesma forma que o docente vinculado à universidade associada ao 

HE também tem, para que criemos condições facilitadoras a um ambiente de aprendizagem, 

onde o preceptor é instrumentalizado através do espaço e das ferramentas para a pesquisa. 

Ainda, parece-nos necessário convocar outros pesquisadores para o aprofundamento 

dessa temática, longe de ser esgotada. A preceptoria na residência de enfermagem pode se 

favorecer de mais estudos, tendo em vista que o descobrimento de diversas facetas nesse tema 

nos encoraja a mudança e a transformação social. É preciso olhar para o preceptor de uma 

forma mais dialógica, mas também é preciso observar que residentes estamos recebendo nos 

HE. Há diversas demandas de ensino e aprendizado, de perfil profissional, de necessidade de 

especialistas e de saúde da população. 

Abordar os saberes preceptores foi apenas um ponto de partida para entender o 

dinâmico trabalho de um preceptor na residência, ficando o convite para que mais estudos 

possam ser construídos acerca dos preceptores, aprofundando temáticas como: o 

relacionamento interpessoal entre o preceptor e o residente, o contexto da instituição HE em 

seus aspectos sociopedagógicoculturais, o preceptor e o ambiente de trabalho na enfermagem, 

e as necessidades de capacitação profissional.  

Lembrando que no presente estudo houve limitações como o tempo de construção dos 

dados, o número de cenários abordados e de preceptores estudados, além do perfil de 

residência ser diferenciado em cada HE. Entretanto, mesmo diante dessas, o estudo contribuiu 

para iniciarmos a compreensão do sujeito preceptor, de seus saberes mobilizados no 

esgotamento do cotidiano de trabalho da enfermagem e, também, para nortearmos diferentes 

caminhos estratégicos para capacitação profissional pedagógica desse ator social da educação 

na saúde. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação: 
Título do Projeto: Saberes e prática pedagógica na Preceptoria da Residência de 
Enfermagem 
Pesquisador Responsável (Orientador): Profª Drª Cláudia Mara de Melo Tavares 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora Afonso 
da Costa - UFF 
Telefones para contato: (21) 2629-9493 e 2629-9492 
Mestranda: Letycia Sardinha Peixoto RG: 21743264-0 
Tel: (21) 81737670 e-mail : letyciasardinha@gmail.com 
 
Nome do voluntário:______________________________________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “SABERES E 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PRECEPTORIA DA RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM”, 
de responsabilidade do pesquisador Profª Drª Cláudia Mara de Melo Tavares e da Mestranda 
em Ciências do Cuidado em Saúde Letycia Sardinha Peixoto. 

A preceptoria na enfermagem, realizada por enfermeiros assistenciais necessita de 
embasamento teórico-pedagógico que sustentem nesses atores, mediadores do processo de 
ensino-aprendizagem do residente, a aprendizagem significativa. 

O objetivo geral da pesquisa é: Investigar os saberes pedagógicos presentes/ausentes 
nos preceptores e sua interferência no processo de ensino-aprendizagem do Residente de 
Enfermagem. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em: participar de um seminário 
introdutório a temática do trabalho, ser observado em seu processo de trabalho como 
preceptor junto ao residente de enfermagem e responder a uma entrevista com perguntas 
abertas sobre a preceptoria na enfermagem. As informações obtidas através desta pesquisa 
serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua participação. Os dados não serão 
divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão posteriormente 
arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as respostas serão analisadas. Você 
receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, dos dados 
coletados, dos benefícios ou outros assuntos relacionados; bem como informações atualizadas 
durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas 
científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento pode recursar-se a 
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que 
forneceu seus dados, como também na que trabalha. 
  O Sr (a) não terá nenhum custo ou qualquer compensação financeira. Não haverá 
riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua 
participação será o de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem e 
contribuir para aumentar a capacitação pedagógica nos preceptores de enfermagem. 

O Sr (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador 
responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 
qualquer momento. 

Eu, __________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.                                                 

        Rio de Janeiro, _____/ _____/ 2013. 
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APÊNDICE B 
 

ROTEIRO SEMINÁRIO INTRODUTÓRIO PARA CONSTRUÇÃO DE DADOS 

DISSERTAÇÃO: SABERES E PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PRECEPTORIA DA 
RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Responsável: Pesquisador e Orientador da pesquisa. Duração: 40 minutos 

Cenário: Sala reservada no próprio setor ou próximo ao setor. 

Participantes: enfermeiros preceptores do setor da coleta de dados em cada HE. 

Aspectos éticos: Aprovação em CEP de cada Instituição participante 

Apresentação do Pesquisador: 5 minutos 

Mestranda: Letycia Sardinha Peixoto 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde – UFF/Niterói 

 

Apresentação dos Participantes: 5 minutos 

Apresentação da Pesquisa: 10 minutos – Introdução ao tema da pesquisa, apresentação dos 

objetivos, objeto do estudo, Referencial Teórico e Método escolhido.  

Título: SABERES E PRÁTICA PEDAGÓGICA NA PRECEPTORIA DA RESIDÊNCIA 
DE ENFERMAGEM 
 
O estudo tem por objeto os saberes e a prática pedagógica dos enfermeiros preceptores em 

Hospital de Ensino e de que forma esses saberes influenciam o processo de aprendizagem do 

residente de enfermagem. A partir da vivência enquanto residente de enfermagem foi 

perceptível o problema do estudo, sendo observado o pouco preparo pedagógico dos 

enfermeiros preceptores de hospitais de ensino, e como isso influencia seu desempenho como 

educador junto aos residentes de enfermagem. Tem por objetivo geral: Investigar os saberes 

e a prática pedagógica nos enfermeiros preceptores e sua influência no processo de ensino- 

aprendizagem do Residente de Enfermagem. Justifica-se a realização do estudo a necessidade 

de que a formação continuada do enfermeiro seja voltada também para o desenvolvimento 

técnico-científico, que lhe confiram qualificação profissional, por isso repensar em práticas 

educativas atribuídas ao processo de capacitação teórico-prático do enfermeiro é fundamental, 

principalmente ao nos colocarmos compreensivos frente aos preceptores que acompanham os 

residentes de enfermagem. Sendo assim, traçaremos um estudo qualitativo, através da 

pesquisa Etnográfica, onde os dados serão coletados em Hospitais de Ensino de propriedade 

de Instituições de Ensino Superior Públicas, e os sujeitos do estudo serão os Enfermeiros 
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Preceptores da Residência de Enfermagem desses hospitais. A coleta de dados se dará pelo 

Seminário de introdução ao Tema da pesquisa, observação não participante e entrevista 

semi-estruturada. A Análise de dados inicialmente será feita segundo a pesquisa etnográfica, 

desenvolvendo aprofundamento teórico para discussão de estratégias de inovação para o 

processo de capacitação pedagógica do preceptor.  

 

 

Esclarecimento da Coleta de dados: 5 minutos – Participação dos sujeitos, observação não 

participante e entrevista.  

Neste estudo o cenário escolhido foi especificamente HE certificados pelo Ministério 

da Saúde e Ministério da Educação que sejam instituições Hospitalares Gerais de propriedade 

de Instituição de Ensino Superior no estado do Rio de Janeiro. 

Os sujeitos do estudo constituem-se dos enfermeiros que atuem como preceptores nos 

Hospitais de Ensino selecionados para campo de coleta de dados da pesquisa, que 

acompanhem pós-graduandos de enfermagem em modalidade Residência, e que atendam aos 

critérios de inclusão. 

A coleta de Dados terá duração quatro meses, a partir do primeiro trimestre de 2013, 

há contar 120 dias a partir da aprovação em todos os comitês de ética pelo qual a pesquisa 

passará, e máxima de seis meses se assim for necessário, e após parecer favorecendo o início 

da pesquisa será iniciado a produção de dados separada em cada campo de pesquisa, em torno 

de quatro semanas de duração para cada HE, sendo a primeira semana separada para 

realização da aproximação com o campo e com os sujeitos, sem coletar dados, as duas 

próximas semanas serão para observação não participante e a última semana será para realizar 

as entrevistas individuais, que necessariamente não precisarão ocorrer no setor de trabalho do 

participante.  

 

Considerações Finais: 5 minutos – Importância da participação dos sujeitos e Importância da 

pesquisa. 

 

Abertura da palavra aos participantes: 10 minutos – esclarecimento de dúvidas em relação 

à pesquisa, discussão do tema abordado.  
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

O preceptor é capaz de:  

1- Acompanhar e Supervisionar o residente sem opressão? 

2- Problematizar situações de trabalho com o residente? 

3- Comunicar-se efetivamente com o Residente? 

4- Adquirir postura de educador/educando (aprender e ensinar)? 

5- Levar em consideração a singularidade de cada residente? 

6- Compartilhar o saber teórico-prático com o residente? 

 

Situações de trabalho da preceptoria a serem observadas:  

Situação 1: Acolher o residente, apresentá-lo a equipe, explicar a rotina do setor e as 
atribuições do enfermeiro residente. 

Situação 2: Preceptor e residente em procedimento juntos (Sondagem, curativo, punção 
venosa...). Observar a orientação dada ao residente, quem realizará o procedimento, que 
postura assume o preceptor.  

Situação 3: Explicação teórica de algum procedimento, intercorrência durante o plantão, 
medicação, patologia, procedimentos de enfermagem feita pelo preceptor. 

Situação 4: O preceptor designa tarefas para o residente que estimule a reflexão, criatividade 
e pensamento crítico ou solicita caso clínico para ser apresentado. 

Situação 5: Diante do erro do residente como foi a postura do preceptor: Opressora ou 
Reflexiva. 

Situação 6: Em caso de dúvidas e perguntas feitas pelo residente, observar a postura do 
preceptor, se explica quando detém conhecimento do assunto, ou reconhece quando não tem 
conhecimento acerca do assunto abordado, se procura saber junto ao residente, se retorna num 
outro encontro com a dúvida resolvida.  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA DE ELITE 

 

Perfil do sujeito nº ___ 

Idade:           sexo:          Graduação em:         Tempo de experiência:  

Área de atuação:  

Formação Continuada:  

 

Fez residência:                                   Tempo de experiência em Preceptoria:  

Tem filhos?    Quantos?          

Foi criado com quem? 

Alguém da família se tornou espelho para carreira profissional? Quem? 

 

1- Fale sobre sua trajetória para se tornar preceptor? 

2- Você gosta de ser preceptor?  

3- Poderia definir quais são suas atribuições? 

4- Você lembra de algum preceptor durante seu período de estágio/especialização?  

5- Como você descreveria sua preceptoria hoje? Como você desenvolve essa função? 

6- Você se sente capacitado pedagogicamente para exercer essa função? 

7- Já fez algum curso de preceptoria? 

8- Você pensa em realizar algum curso, capacitação, especialização, que te ajude ainda mais 

para atuar como preceptor? 

9- A instituição oferece algum incentivo (capacitação, treinamento, apoio para participação 

em eventos científicos...)? 

10- A experiência de trabalho influência na maneira de exercer a preceptoria? Por quê? 

11- A formação continuada (pós-graduação, mestrado...) influenciam na maneira de exercer a 

preceptoria? Por quê?  

12- Como é seu relacionamento interpessoal com o (s) residente (s)? 

13- De onde busca embasamento para sua prática de preceptor? 

14- Você acredita que sua postura profissional influencia a aprendizagem do residente? De 

que forma? 
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15- Em relação aos obstáculos do preceptor perante o residente, como você age quando se 

depara com dificuldades de aprendizado de um residente? 

16- Alguma vez você se deparou com dificuldades de estrutura no setor (recursos físicos, 

humanos, materiais...) que dificultou, atrapalhou ou indiretamente interferiu na sua 

preceptoria com os residentes? 

17- Você acredita que a maneira como desenvolve a preceptoria pode melhorar? 

18- Quais meios de capacitação para o preceptor são eficazes em sua opinião? 

19- Quais seriam possíveis estratégias para melhorar a preceptoria na residência de 

enfermagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

123

123

 

APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA SIMPLIFICADO 

Perfil do sujeito nº ___ 
Idade:           sexo:          Graduação em:         Tempo de experiência:  
Área de atuação:  
Formação Continuada:  
 
Fez residência:                                   Tempo de experiência em Preceptoria:  
Tem filhos?    Quantos?          
Foi criado com quem? 
Alguém da família se tornou espelho para carreira profissional? Quem? 
  
 

1- Conte-me como você se tornou preceptor, e descreva sua preceptoria falando como 

desenvolve suas ações diárias junto ao residente e de onde busca embasamento para sua 

prática?   

2- Sob seu ponto de vista, quais são os saberes necessários a um preceptor e que 

atribuições ele tem? 

3- Você já realizou algum meio de capacitação nessa área de preceptoria, a instituição em 

que trabalha lhe oferece algum aperfeiçoamento nessa área? 

4- A experiência de trabalho influencia na maneira de exercer a preceptoria? Por quê? 

5- A formação continuada (pós-graduação, mestrado, doutorado..) influencia na maneira de 

exercer a preceptoria? 

6- Como é seu relacionamento interpessoal com o residente? 

7- Você gosta de ser preceptor, e acredita que sua preceptoria pode melhorar? 

8- Você acredita que sua postura profissional influencia no aprendizado do residente de 

enfermagem? De que maneira? 

9- Em relação aos obstáculos do preceptor perante o residente, como você age quando se 

depara com dificuldades de aprendizado de um residente? 

10- Alguma vez você se deparou com dificuldades de estrutura no setor (recursos físicos, 

humanos, materiais...) que dificultou, atrapalhou ou indiretamente interferiu na sua 

preceptoria com os residentes? 

11- Quais seriam possíveis estratégias de capacitação que poderiam ser realmente eficazes 

no desenvolvimento da preceptoria, que tragam o preceptor a conhecer seu lugar na 

formação de um especialista?  
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APÊNDICE F-- CRONOGRAMA DA PESQUISA 
 

Ano 

 

 

Atividades 

2012 2013 

 2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

Elaboração 

do projeto 
X X      

Defesa do 

projeto 
  X     

Submissão 

para o 

Comitê de 

Ética 

  X     

 

Coleta de 

dados 

 

   X X   

Análise e 

Discussão 

dos Dados  

   X X X  

Qualificação 

da 

Dissertação 

     X  

Elaboração 

das 

Conclusões 

da Pesquisa 

     X X 

Defesa da 

Dissertação 
      X 
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APÊNDICE G - ORÇAMENTO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orçamento 

     Semestre 

                Ano 

Descrição 

1° semestre  

Ano 2012 

2° semestre 

Ano 2012 

1° Semestre 

Ano 2013 

2º semestre  

Ano 2013 
TOTAL/ 

Descrição 

Transporte R$ 100,00 R$ 200,00 R$400,00 R$ 200,00 R$ 900,00 

Fotocópia  R$ 100,00 R$ 100,00 R$200,00 R$ 100,00 R$ 500,00 

Livros /Revistas R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 800,00 

Alimentação R$ 100,00 R$ 100,00 R$300,00 R$ 100,00 R$ 600,00 

Impressão e 

encadernação 

R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 600,00 

TOTAL / 

Semestre 

R$ 600,00 R$ 800,00 R$1200,00 R$ 800,00 Orçamento 

final 

R$ 3400,00 

 Custo total estimado durante os quatro semestres utilizados para 

desenvolver a dissertação, desembolsado pelo pesquisador, sem 

patrocínio e sem ônus para a Instituição, cenário desta pesquisa. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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