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Rodrigues, L M S. O planejamento do estágio supervisionado de enfermagem na 
atenção básica: avaliação da ação dialógica ensino-serviço.2012.102f Dissertação 
(Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial)-Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 
 
 

RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é avaliar o planejamento do Estágio Curricular 
Supervisionado de Enfermagem na Atenção Básica (ESEAB) em uma perspectiva 
da ação dialógica de 10 (dez) docentes de um Curso de Graduação em 
Enfermagem, 10(dez) preceptores da Rede Municipal de Vassouras – RJ e 10 
estudantes dos 7.º período do referido Curso.  O estudo focaliza a ação dialógica 
acerca do ensino-serviço no planejamento do ESEAB visando à formação de 
enfermeiros críticos-reflexivos. A pesquisa descritivo-exploratória segue uma 
abordagem qualitativa de investigação, visto que tem como fonte de geração de 
dados um ambiente natural.  O estudo foi desenvolvido por meio de trabalho de 
campo, no período de junho a dezembro de 2011, tendo por instrumento de 
geração de dados questionários com questões abertas, aplicados aos 
participantes. O conceito-chave do arcabouço teórico da dissertação é a Teoria da 
Ação Dialógica. Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise temática 
de conteúdo, que possibilitou identificar as categorias referentes. Também 
utilizamos a perspectiva teórica de Freire para discutir os dados. Os resultados 
apontam que o ESEAB investigado ocorre com base em um planejamento 
participativo entre os docentes e preceptores, não incluindo os estudantes, 
embora eles demonstrassem que teriam muito a contribuir com essa etapa 
pedagógica. Além disso, houve uma convergência de propósitos entre os projetos 
assistenciais e de ensino e uma aproximação com os princípios do SUS. Nas 
considerações finais asseveramos que o planejamento do ESEAB em foco ocorre 
de forma participativa, mas é necessária a inserção dos estudantes para que se 
torne um planejamento dialógico. Desta feita, indicamos que o diálogo precisa ser 
expandido para abranger outras profissões e atores agentes no Sistema de 
Saúde, de sorte que as práticas do ESEAB se constituam segundo uma 
perspectiva de ação interdisciplinar. 

 
Palavras Chave: Educação em enfermagem, Planejamento participativo, Estágios, 

Atenção primária à saúde.  
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Abstract 

 

 The objective of this dissertation is to assess the planning of the Supervised 
Curricular Training Program in Primary Care Nursing (SCTPPCN) in a perspective 
of dialogical action of 10 (ten) teachers of an undergraduate nursing course, 10 
(ten) Municipal preceptors in the town of Vassouras – RJ and 10 (ten) seven-
grade students of the aforementioned course.  The study focuses on the dialogical 
action of the teaching service in the planning of the SCTPPCN for the training of 
critical-reflexive nurses.  A descriptive-exploratory research follows a qualitative 
research approach, since a natural environment is the source of data generation.  
The study was developed through fieldwork during the period from June to 
December, 2011, having, as the instrument of data generation, questionnaires with 
open questions, which were applied to all participants.  The key concept of the 
theoretical framework of this dissertation is the Theory of Dialogical Action.  Data 
analysis was performed using the technique of thematic content analysis, which 
enabled us to identify the related categories.  We also use Freire’s theoretical 
perspective to discuss the data.  The results indicate that the investigated 
SCTPPCN is based on a participatory planning between teachers and tutors, not 
including students, although they would have much to contribute to this teaching 
phase.  Furthermore, there was a convergence of purpose between the welfare 
and education projects and an approach to the principles of the Brazilian national 
health care system (Sistema Único de Saúde – SUS).  In the closing remarks we 
assert that the planning of the SCTPPCN in focus occurs in a participatory 
manner, but the integration of students is required for the planning to become a 
dialogical one.  Thus, we point out that the dialogue needs to be expanded to 
cover other professions and agent actors of the health system, so that the 
practices of the SCTPPCN are constituted in a perspective of interdisciplinary 
action. 
 
Keywords: Nursing education, participatory planning, Training, Primary Health 
Care. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Rodrigues,LMS. La planificación de la enfermería supervisada en la atención 
primaria: evaluación de la docencia y el servicio de la acción dialógica. 2012. 
Disertación 102f (Máster Profesional en el Cuidado de Enfermería), la Escuela de 
Enfermería Aurora Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2012. 
 
RESUMEN 
 
 
El objetivo de esa disertación es evaluar la planificación de las Prácticas 
Profesionales Curriculares Direccionadas de Enfermería en Atención Básica  
(ESEAB - sigla en portugués) en una perspectiva de acción dialógica de 10 (diez) 
profesores del Curso de Graduación en Enfermería, 10 (diez) preceptores de la 
Red Municipal de Vassouras – RJ e 10 estudiantes del 7º período del referido 
Curso. El estudio se centra en la acción dialógica sobre la enseñanza-servicio en 
la planificación del "ESEAB" dirigido a la formación de enfermeros críticos y 
reflexivos. La investigación descriptiva y exploratoria sigue un abordaje cualitativo 
de investigación, pues tiene como base de producción de datos un ambiente 
natural. El estudio fue desarrollado a través de un trabajo de campo, en el periodo 
de junio a diciembre de 2011 y tiene como instrumento de producción de datos 
cuestionarios con preguntas abiertas direccionadas a los participantes. El 
concepto-clave de la estructura teórica de esa disertación es la Teoría de la 
Acción Dialógica. Para el análisis de los datos,se utilizó la técnica de análisis de 
contenido que nos ha posibilitado identificar las categorías referentes. Se ha 
utilizado también la perspectiva teórica de Freire para discutir los datos. Los 
resultados indican que el "ESEAB" investigado ocurre con base en una 
planificación participativa entre los profesores y preceptores, donde no añadimos 
los estudiantes, aunque ellos demostrasen que tendrían mucho que contribuir con 
esa etapa pedagógica. Además, hubo una convergencia de propósitos entre los 
proyectos asistenciales y de enseñanza y un acercamiento con los principios del 
SUS. En las consideraciones finales certificamos que la planificación del "ESEAB" 
enfocada ocurre de manera participativa, pero es necesaria la inserción de los 
estudiantes para que se vuelva en una planificación dialógica. De ese modo, 
notificamos que el diálogo necesita expandirse para llegar hasta otras profesiones 
y agentes en el Sistema de Salud, de tal modo que las prácticas del "ESEAB" 
puedan constituirse según una perspectiva de acción interdisciplinaria. 

 
Palabras-clave: Educación en enfermería, Planificación participativa, Prácticas 
profesionales, Atención primaria a la salud. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente estudo é a ação dialógica ensino-serviço no 

planejamento do Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem na atenção 

básica em saúde, visando à formação de enfermeiro crítico-reflexivo. 

O Estágio Curricular é uma etapa de ampliação do conhecimento reflexivo e 

do aperfeiçoamento de habilidades em uma situação real. É o momento de junção 

do saber com o fazer e seu objetivo é conduzir o estudante a um agir profissional 

consciente, crítico e criativo 1. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem (DCN-E), o Estágio Curricular Supervisionado corresponde a 

20% da carga horária total do curso. Na elaboração da programação e do 

processo de supervisão do estudante, deverá ser assegurada efetiva participação 

dos enfermeiros do serviço de saúde em que se desenvolve o referido estágio 2. 

Contudo, avaliamos que o Estágio Supervisionado de Enfermagem, em muitos 

casos, é acompanhado por preceptores alheios ao planejamento e às diretrizes 

curriculares. Além disso, a participação de tais profissionais não ocorre de 

maneira tranqüila: há tensão nesse agir coletivo, implicando necessidade de 

negociação de saber e poder. 

Para enfrentar esse desafio, fez-se necessário incorporar aos processos de 

formação uma reflexão crítica e prepositiva sobre o processo de trabalho em 

Saúde e a inserção dos estudantes em cenários reais em que se realiza a 

atenção em saúde. Foi preciso rever a relação estabelecida entre docentes e 

estudantes com os trabalhadores dos serviços de Saúde em que os estágios se 

desenvolvem. Segundo as DCN-E, esses profissionais, nas circunstâncias 

descritas, deixam de desempenhar um papel de supervisores que cumprem o que 

foi estabelecido pelo curso para ter papel participativo no planejamento e na 

avaliação das atividades dos estudantes. 

A 9.ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, já recomendava a 

transformação no desenho dos cursos da área de saúde, em prol da formação de 

profissionais com visão integral, comprometimento social e formação geral, 
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capazes de enfrentar a precoce especialização dos profissionais, além da efetiva 

integração entre instituições de ensino e sistema de saúde 3. Um exemplo disso é 

a lei 8080/1988, que regulamenta o SUS, a qual descreve o papel formativo desse 

sistema junto aos novos profissionais de saúde. Contudo, o ensino de 

Enfermagem, provavelmente, por historicamente ter-se atrelado ao ensino 

médico, se guiou por um modelo que tem o hospital como cenário prioritário de 

práticas e formação. Assim sendo, ainda que se entenda que os serviços de 

saúde constituem cenários imprescindíveis para a formação de recursos humanos 

em saúde, os profissionais que neles atuam têm participação pouco ativa na 

formação profissional, sendo essa participação, na maioria das vezes, circunscrita 

à supervisão dos cuidados prestados por estudantes. 

Mesmo em Cursos de Graduação da área de saúde que reconhecem a 

necessidade de transformar as relações com os serviços, de modo que os 

trabalhadores assumam papel mais ativo nas práticas pedagógicas, são poucos 

os cursos em que o preceptor participa de todas as etapas da formação 

profissional - do planejamento até a avaliação4. Isso parece revelar que a 

resistência à mudança é um dos maiores desafios a serem enfrentados no 

processo de reorientação da formação profissional de saúde na 

contemporaneidade.  

Esses desafios estão associados a diversos fatores, tais como: a falta de 

adesão ao referencial pedagógico por parte dos docentes, os quais parecem 

experimentar uma perda de poder; a falta de responsabilidade e de apropriação 

em relação ao processo de mudança; a falta de habilidade na aplicação das 

novas tecnologias pedagógicas e a crença diante da exigência de adoção da nova 

metodologia, de maior dedicação de tempo acadêmico e de discussão entre os 

pares e com os estudantes 5. 

          Dessa forma, problematizamos o fato de que as instituições formadoras 

passam por um processo de transição paradigmática, que implica necessidade de 

redefinição de seu papel. Busca-se a superação das contradições originadas nas 

tendências teóricas que fundamentam o processo educacional dominante – 

acadêmico centrado, pela inserção de novas estratégias de ensino que ocorram 

para a formação de um perfil profissional capaz de responder às necessidades 
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sociais de saúde 6. Nesse novo contexto, os serviços de saúde são considerados 

cenários indispensáveis à formação dos profissionais de saúde, constituindo lócus 

de confronto dos modos de ensinar, requerendo o diálogo permanente entre 

instituição formadora e serviços de saúde. 

A urgência de transformação no ensino na área de saúde, decorrente das 

novas exigências de perfil profissional requerido pela reorganização do mundo do 

trabalho e, especificamente no Brasil, demandado pelo processo de consolidação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), coloca os cursos de graduação na área de 

saúde diante do desafio de formar profissionais imbuídos de competências 

políticas, científicas, éticas e humanistas que permitam fazê-los avançar. Esse 

desafio impõe uma reorientação no ensino voltada a profissionais formados, 

historicamente para atuar no setor hospitalar 2 . 

No contexto da Enfermagem, várias foram as iniciativas para promover 

mudanças na formação do enfermeiro. A Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), implementou os Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem (SENADEN),  em que foram discutidas as mudanças na Educação 

em Enfermagem. Desse modo, a entidade posicionou-se assumindo um papel de 

destaque e sustentabilidade na trajetória da reformulação e implantação das 

Diretrizes Curriculares para a Graduação em Enfermagem, atendendo às 

necessidades de saúde advindas com a Reforma Sanitária com o intuito de elevar 

a qualidade do ensino, de acordo com uma perspectiva critico-reflexiva e ética, 

para a formação de profissionais de enfermagem que atendam às demandas 

sociais 7.                

         Em 2005, o Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação 

criou um programa de incentivo à reorientação do processo de formação dos 

profissionais de Saúde – o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) – com vistas, principalmente, à 

aproximação entre instituições de ensino e serviços de saúde, sobretudo, com os 

da atenção básica em saúde. 

Nesse contexto de mudanças, e como coordenadora, há sete e docente 

dezoito anos do Curso de Graduação em Enfermagem, me vi impelida a estudar o 

estágio supervisionado em Enfermagem. Entendi que o momento de 
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desenvolvimento curricular é o que melhor reflete o alcance dos objetivos 

intencionados para formação do perfil do egresso.  

Para tanto, nos propusemos a analisar o Estágio Curricular do Curso de 

Enfermagem, criado em 1987 e oferecido pela Universidade Severino Sombra – 

(USS), mantida pela Fundação Educacional Severino Sombra – (FUSVE) em 

Vassouras – Rio de Janeiro. Localizada na região Centro-Sul Fluminense, a USS 

pertence a uma das oito regiões do Médio Paraíba e tem como área de 

abrangência de atividades os municípios de Barra do Piraí, Piraí, Volta Redonda, 

Paty do Alferes, Miguel Pereira, Avelar, Portela, Mendes, Paulo de Frontin, 

Paracambi, Paraíba do Sul e Três Rios 8. 

         Com base nas DCN-E, a partir do ano de 2001, o curso em tela iniciou seu 

processo de discussão em torno da construção de um novo Projeto Político 

Pedagógico(PPP) e teve como ponto de partida de discussão de mudanças a 

proposta de reorientação do eixo assistencial para o da atenção básica. A missão 

do Curso de Enfermagem é formar e aperfeiçoar pessoas para que se tornem 

profissionais enfermeiros, numa perspectiva crítica e humanística, capazes de 

atender às necessidades de promoção, recuperação e reabilitação da saúde da 

pessoa e da comunidade. O curso busca para isso, a excelência no ensino, 

extensão e pesquisa 8. 

Coerente com as diretrizes curriculares e com a política de saúde, o Curso 

de Graduação em Enfermagem da USS vem desenvolvendo estratégias político-

pedagógicas visando à formação do enfermeiro em conformidade com as 

necessidades de saúde da população. Sendo assim, o Estágio Supervisionado de 

Enfermagem na atenção básica constitui o principal elemento curricular para 

intervenção nesse contexto. Nosso pressuposto é que as estratégias político-

pedagógicas estabelecidas no âmbito do Curso de Enfermagem têm colaborado 

com as mudanças no ESEAB visando à formação do enfermeiro crítico-reflexivo, 

sendo o principal dispositivo de mudança - o planejamento dialógico e a formação 

pedagógica integrada e contínua.  

Considerando a dinâmica da interação ensino-serviço para o 

desenvolvimento do Estágio supervisionado do Curso de Enfermagem em estudo, 

definimos como questões norteadoras da pesquisa: 1) Como os conhecimentos 
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presentes nos serviços de saúde dialogam com os conhecimentos acadêmicos no 

planejamento do Estágio supervisionado de Enfermagem? 2) De que maneira os 

princípios pedagógicos presentes na DCN-E se expressam no ESEAB, 

contribuindo com a formação de enfermeiros críticos-reflexivos? 3) Que ajustes 

são necessários realizar no ESEAB para formar enfermeiros críticos-reflexivos?  

Para responder as questões propostas traçamos como objetivo geral 

deste estudo: Avaliar o planejamento do ESEAB na perspectiva da ação dialógica. 

Como objetivos específicos, demarcamos: 1. Descrever como se dá o 

planejamento do ESEAB, com base na visão dos docentes, preceptores e 

estudantes; 2. Confrontar o plano de ensino do ESEAB com os projetos 

assistenciais presentes nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), referidos 

pelos docentes, preceptores e estudantes; 3. Detectar a necessidade de realizar 

ajustes no programa de ensino do ESEAB, de acordo com a perspectiva da 

formação crítica, reflexiva e criativa, previstas nas DCN-E; 4. Criar protocolo de 

planejamento do ESEAB, baseado na ação dialógica entre docentes-preceptores 

e estudantes. 
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2- CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 
             

2.1-O Ensino em Saúde e Enfermagem: Dimensões Sócio-Históricas 
 

O ensino brasileiro de Enfermagem, inspirado no modelo médico de ensino 

foi marcadamente influenciado, no século XVIII, pelo nascimento da Biopolítica e 

da medicalização. Esse modelo foi implantado nos cursos médicos nos anos 40, 

no Brasil. Além disso, o Ensino em Saúde e Enfermagem, na primeira metade do 

século XX, sofre influência do Relatório Flexner, caracterizado pela hierarquia das 

aprendizagens. De acordo com essa visão, um curso se divide em etapas de 

formação com complexidade crescente, partindo do básico e indo até o clínico.  

Desta feita, entende-se o processo de aprender com base nas doenças em 

ambientes de concentração de quadros nosológicos. Nessa perspectiva, os 

hospitais universitários foram apontados como locais de formação privilegiados e 

centrais. E o corpo humano foi considerado sob um ponto de vista mecanicista, ou 

seja, os clientes eram vistos como máquinas corporais. Tal visão se opõe à ideia 

de humanização do campo científico, visto que possibilita a perda da integralidade 

do sujeito social (dicotomias/ciência moderna/hierarquia de serviços)9.  

Nos anos 60, ocorreu a expansão dos Departamentos de Medicina 

Preventiva, que abalizados em uma visão higienista propuseram práticas de 

prevenção de doenças e experiência extra-hospitalar. Entretanto, o modelo seguia 

medicalizador, mantinha o especialismo na dicotomia prevenção-tratamento e 

fragmentação das pessoas em eventos biológicos. Nos anos 70, desenvolveu-se, 

na Universidade, a “educação extramuros” em que se defendem as 

aprendizagens junto à população. Emergiu dessa prática educativa o que se 

denominou saúde comunitária. Nesse contexto, ocorreu a separação da extensão, 

que vai para a periferia, da graduação, que fica no hospital. Os anos 80 foram 

marcados por experiências extramuros e substituição da Integração Docente 

Assistencial (IDA) para a Integração Ensino-Serviço. O debate sobre o Projeto 

Político-Pedagógico da Enfermagem foi deflagrado nesse período. O Movimento 

da Reforma Sanitária Brasileira foi a força motriz para o início desse debate, 

fortalecido pelo Movimento Participação que incluiu, como prioridade em sua 

agenda de trabalho, o tema da educação10.   
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Nos anos 90, surgiu o Projeto Uni – multiprofissionalidade, 

interdisciplinaridade e integração ensino-serviço com inclusão da população. 

Havia, nessa prática, a defesa do chamado Quadrilátero da Formação, constituído 

pelos seguintes fatores: 1) relações orgânicas entre estruturas de gestão da 

saúde (práticas gerenciais e organização da rede); 2) instituições de ensino 

(práticas de formação, produção de conhecimento e cooperação); 3) órgãos de 

controle social em saúde (movimentos sociais e educação popular); e 4) serviços 

de atenção (profissionais e suas práticas)9.  

No Brasil, nos últimos anos do século XX, as reformas que aconteceram, 

no setor saúde provocaram  mudanças no ensino dos cursos da área da saúde, 

gerando ampla discussão acerca de seus projetos pedagógicos.  Com o propósito 

de aprofundar essa discussão e consolidar uma política de educação para a 

Enfermagem, a ABEn criou,  na década de 90, os Seminários Nacionais de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADENs), como um  fórum para 

tratar do tema específico da educação. O primeiro evento ocorreu no ano de 

1994, no Rio de Janeiro10.  

A aprovação de alguns Pareceres na área de educação também 

influenciou o ensino de Enfermagem no Brasil, um exemplo foi o Parecer 314/94, 

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

Desporto, em 15 de dezembro de 1994. Esse parecer determinou o currículo 

mínimo para formação profissional superior. Além disso, foram cruciais para a 

reflexão sobre o ensino de Enfermagem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), Lei nº 9.394/96, que trouxe novas modificações no interior da Enfermagem, 

como por exemplo, a questão da flexibilização curricular e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Enfermagem (Resolução CNE/CES – Nº3 – 

07/11/2001), que apontam um novo perfil para os profissionais de Enfermagem e 

seu compromisso com o Sistema Único de Saúde 11. 

Em se tratando dos fatores que alavancaram as reflexões que geraram 

mudanças no Ensino de Enfermagem, cabe também considerar a nova ordem do 

mundo internacionalizado, globalizado, em que o mercado aparece como modelo. 

Nessa nova ordem, os estudantes já não indagam o que podemos fazer por 

nosso país. Em vez disso, perguntam o que o mercado quer que façamos. A 
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influência da lógica do mercado sobre a formação dificulta a adoção de novas 

abordagens, que favoreçam um novo direcionamento na formação do profissional 

moderno. Em decorrência disso, educadores de Enfermagem têm concluído que 

abordagens tradicionais, embora transmitidas aos alunos por décadas, não são 

mais aceitas para a realidade atual que exige de seus profissionais, além de 

competência técnica, a capacidade criativa, reflexiva, crítico-analítica e 

aprofundamento constante de conhecimentos5. 

Em âmbito nacional, as discussões sobre o currículo de Enfermagem 

geraram a necessidade de revisá-lo e atualizá-lo de forma a oferecer às 

instituições de ensino a possibilidade de construir propostas pedagógicas que 

contemplem os problemas sociais e as mudanças do mundo moderno. Colocando 

isso de outra maneira, tais discussões desafiam para a construção de um 

currículo integrado, compatível com a realidade de saúde do país 5. 

A formação do enfermeiro tem sido amplamente debatida no cenário 

nacional e muitos problemas já foram identificados, e, freqüentemente, nesses 

debates se faz presente o apelo para a necessidade imperiosa de revisar, 

atualizar e operacionalizar as disciplinas que compõem o currículo de graduação 

e questiona-se a ausência de esquemas integralizadores e de linhas de ação 

compatíveis com a realidade de saúde do país. Tais debates implicam um 

processo de mudança, que deve ser pensado como fenômeno que surge no 

decurso de um conjunto de alterações provocadas pela ruptura com valores ou 

pressupostos que passam a ser considerados insuficientes ou inadequados, para 

responder os novos desafios visando à concretização de metas comuns a um 

grupo de pessoas ou apenas idealizadas por um sujeito5. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCN–E, 2001) sinalizam para um ensino flexível, com abandono 

dos percentuais fixos de áreas temáticas, assim como o total de carga horária 

mínima. Evidenciam os conteúdos que devem ser contemplados, salientando a 

necessidade crescente de articulação teórico-prática, a indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão e outros aspectos gerais pertinentes à busca na excelência do 

ensino2. Dessa maneira, entendemos que as DCN–E direcionam para a 

necessidade de uma mudança paradigmática na educação em Enfermagem, cujo 
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principal objetivo, entre outros, é levar os alunos dos cursos de graduação em 

saúde a aprender a aprender. Essa ação engloba aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer 5. 

Os processos de mudanças na formação de enfermeiros têm apresentado, 

em todo o país, várias experiências baseadas nas diretrizes que emanam da Lei 

8080/1998, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Essa lei traz 

claramente definido no seu capítulo I, a responsabilidade dessa instância na 

ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde, o que de fato, 

tem se delineado em todos os cursos da área12. Essa ordenação tem repercutido 

na formação sob a forma de políticas diversas que vão desde a definição das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Saúde, em 

consonância com os princípios do SUS, até a disponibilidade de incentivos 

financeiros para mudanças curriculares que coloquem o SUS como eixo principal 

da formação na área da saúde.  

Cabe ressaltar que, nesse paradigma, o modelo tradicional de atenção 

centrado na doença, ainda existente em muitos contextos, dá lugar a um modelo 

de vigilância à saúde, com a inclusão da prevenção de doenças e promoção da 

saúde. Para tanto, são necessárias mudanças paradigmáticas e epistemológicas 

na produção do conhecimento, nas práticas educativa e profissional e na 

organização dos serviços de saúde. Essas mudanças demandam, além de 

decisão política, a educação permanente de docentes, profissionais de saúde, 

estudantes e líderes da comunidade 10. 

Em outras palavras, as referenciais de promoção da saúde, com base na 

lei 8080/1998, promovem a ressignificação do ensino de Enfermagem de modo a 

implicar uma transformação das práticas de ensino que superam o modelo 

biologicista e a natureza setorial que caracterizam a formação e a atuação dos 

profissionais de saúde. Entender o ensino de Enfermagem dessa forma envolve 

compreender que é preciso que o processo ensino-aprendizagem em 

Enfermagem favoreça as práticas educacionais e de atenção à saúde que 

potencializem o empoderamento dos sujeitos para que atuem na efetivação das 

mudanças sociais. Entendemos que essa perspectiva de educação crítico-

reflexiva é crucial, visto que propicia um movimento dinâmico e de permanente 
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ressignificação do conhecimento, de aquisição de habilidades e de atitudes que 

formam profissionais de Enfermagem mais capazes para a vida e o trabalho13. No 

que diz respeito à organização do Curso de Enfermagem, o Ministério da 

Educação determina que sua estruturação deva assegurar ao acadêmico uma 

educação para a cidadania com participação da sociedade 2. 

Entre as principais mudanças ocorridas no ensino em saúde e 

Enfermagem, destacamos o seu envolvimento com políticas públicas de saúde, 

especificamente, a preocupação com as ações do SUS. Vem sendo 

marcadamente desenvolvida, no final do século XX, a construção de uma política 

de educação para o SUS. Advoga-se que uma formação de profissionais de 

saúde para atuarem na política de saúde preconizada pelo SUS necessita superar 

o modelo biomédico hegemônico, centrado na doença e na assistência curativa e 

formar indivíduos visando atender as práticas de atenção integral à saúde 14. São 

objetivos dessa política: a) construir uma política nacional de formação e 

desenvolvimento para o conjunto dos profissionais de saúde; b) profissionalização 

técnica; c) mudança na graduação; d) mudança e oferta de residências e 

especializações em serviço; e) construção da educação permanente em saúde; f) 

produção de conhecimento para a mudança das práticas de saúde; e g) 

implementar a educação popular para a gestão social das políticas públicas de 

saúde.  

Algumas das estratégias adotadas para o alcance dos objetivos dessa 

política são: Pólos de Educação Permanente em Saúde; Educação nos Hospitais 

de Ensino;Visões e Vivências de Estudantes no Sistema Único de Saúde (VER-

SUS); Residências Integradas em Saúde;Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área da Enfermagem(PROFAE)/ Programa de Formação de 

Profissionais de Nível Médio para a Saúde(PROFAPS); Curso de Ativadores de 

Mudança, PRO-SAÚDE entre outras. Entre essas políticas estabelecidas 

ressaltamos o PRÓ-SAÚDE, pelo montante de recurso investido na graduação na 

área de saúde, pela continuidade de sua proposta e pela dimensão nacional de 

alcance. 

O PRÓ-SAÚDE é uma das estratégias implantadas pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde do Brasil, com vistas às transformações dos processos 
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formativos, de modo a impactar positivamente as práticas profissionais em saúde 

e, por conseqüência, a saúde dos brasileiros. O objetivo desse programa é a 

reorientação da formação profissional em saúde.Uma de suas estratégias é a 

diversificação de cenários de aprendizagem que proporcione a integração ensino-

serviço15, que é o eixo da proposta do PRÓ-SAÚDE. Espera-se que a partir dessa 

reorientação o profissional conheça efetivamente as necessidades de saúde do 

indivíduo e da população. A política do PRÓ-SAÚDE ressalta que é no serviço 

que emergem as demandas de saúde e pressupõe que só quando houver união 

de conhecimentos entre o ensino e o serviço é que a assistência integral com 

qualidade e humanizada ao individuo e à população será concretizada 16. 

O confronto entre teoria e prática resulta em novas formas de agir e 

pensar, no ambiente de trabalho, as relações estabelecidas entre os diversos 

atores em um mesmo campo de conhecimento ou em vários. Esse modo de 

articular o processo de ensino aprendizagem pode acarretar num emergir de 

conhecimentos 17. Sendo assim, entendemos que o Estágio Supervisionado é o 

momento privilegiado de formação em que o estudante exercita esse confronto ao 

tomar decisões como membro de uma equipe multiprofissional, durante sua 

prática enquanto enfermeiro.  

A Integralidade, princípio fundamental do SUS, tem como meta uma 

assistência voltada para as reais necessidades da população. O princípio da 

integralidade aponta para a mudança na formação do profissional, objetivando um 

perfil de um sujeito capaz de atuar de maneira multiprofissional e interdisciplinar,  

prestando atenção integral e humanizada à saúde dos indivíduos e das 

populações 18.  Assim sendo, a integralidade da assistência faz com que os 

Cursos de Graduação de Enfermagem se reorientem para formar um profissional 

capaz de praticar um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos em cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema 19. Criar condições de oferecer esse tipo de 

formação requer mudanças na forma de interação entre academia e serviço, e o 

planejamento participativo torna-se uma estratégia fundamental. 

Recomenda-se que além dos planejamentos das disciplinas curriculares 

apresentarem ementas, objetivos e conteúdos programáticos, contemplem os 



 
 
 

 
 

28

princípios da integralidade, mudando o eixo do modelo biologicista para o 

humanista, focalizando a integração entre as ações de prevenção das doenças e 

promoção de saúde e também defendendo uma nova atitude entre os principais 

atores envolvidos nesse processo20. O desdobramento dessa questão 

demandará, necessariamente, uma nova relação ensino-serviço, de modo a se 

obter uma melhor organização da pratica. Nesse sentido é preciso pensar em 

termos de um planejamento e uma avaliação participativa e integradora. 

Sublinhamos, nesse tocante, a importância de compreendermos o planejamento 

como um processo no qual se organizam intencionalmente as ações, mas não 

como algo estático e cristalizado. O planejamento possibilita antever um horizonte 

e permite, simultaneamente, que se ancore na realidade que define, sem 

conformismos, a viabilidade do que se pretende alcançar. Não devendo estar 

marcado pelo viés tecnicista21. 

Nesse contexto, também é preciso considerar a avaliação participativa 

entre atores dos diferentes cenários (academia e serviço). A avaliação 

participativa implica ação sistemática e contínua e funciona como instrumento 

estratégico na oferta de informações substantivas que possibilitem o exercício do 

controle social. Indica caminhos possíveis para a mudança, pois se assumida de 

forma coletiva, orienta a redefinição de rumos a ser implantada. Além disso, a 

avaliação visa prover informações essenciais sobre o Projeto em questão, para 

que a equipe gestora possa introduzir mudanças a fim de aprimorá-lo durante seu 

processo de implantação 22. 
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2.2-Princípios Norteadores e Pedagógicos do Curso de Enfermagem 

da USS. 

 

Desde sua criação, o Curso de Enfermagem da USS passou por quatro 

reformas curriculares. Com base nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Graduação em Enfermagem, no ano de 2001, iniciou um processo de discussão 

em torno da construção de um novo Projeto Político Pedagógico.  

O Curso de Enfermagem tem como objetivo: formar enfermeiros imbuídos 

de valores éticos que, com competência técnica e humana, possam atuar no seu 

contexto social de forma crítica, criativa, transformadora e solidária; promover 

uma formação profissional orientada para diferentes inserções do enfermeiro no 

mercado de trabalho, com ênfase nos aspectos globais da realidade brasileira e 

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; firmar-se 

progressivamente nos campos do ensino crítico, da extensão e da pesquisa, 

evidenciando o compromisso social do enfermeiro, articulado com as políticas de 

saúde, assegurando a integralidade da atenção, a qualidade e humanização do 

atendimento e produzir e disseminar conhecimentos de enfermagem numa 

perspectiva crítica, humanitária e transformadora, qualificando a prática 

profissional 8. 

O Curso estrutura-se para formar profissionais de Enfermagem, em nível 

de graduação, com formação generalista, de acordo com as competências 

profissionais necessárias, evidenciando o compromisso social do enfermeiro que 

reconhece a saúde como produção social e direito da população 8. 

O trabalho interdisciplinar é apontado como horizonte do curso - objetivo a 

ser perseguido pelos docentes, por meio da integração progressiva de projetos de 

ensino, pesquisa, extensão e assistência. A organização curricular é 

estrategicamente organizada em 8 (oito) módulos de ensino, que compreende as 

seguintes unidades: a) a Enfermagem e eu; b) o processo saúde doença e a 

enfermagem; c) Enfermagem e coletividades; d) a família e a Enfermagem; e) o 

processo de cuidar em enfermagem na atenção básica; f) o processo de cuidar 

em enfermagem na atenção hospitalar; g) o Estágio Supervisionado de 
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Enfermagem em atenção básica; e h) Estágio Supervisionado de Enfermagem em 

atenção hospitalar 8. 

A visão de educação que subjaz o PPP do Curso de Graduação em 

Enfermagem da USS refere-se a uma sociedade historicamente situada, de forma 

que adota uma política de ensino que expressa a sociedade do seu tempo e, 

concomitantemente, serve aos seus interesses. Trata-se de uma ação 

pedagógica que revela uma opção crítico-reflexivo e deliberada de compromisso 

de professores e alunos com a transformação social. Para tanto, o currículo de 

Enfermagem deve ser entendido como ação promotora de análises críticas e 

produção de conhecimentos. O ensino, por sua vez, é pautado no 

desenvolvimento de competências fundadas em aspectos éticos, políticos, 

técnicos, científicos, filosóficos, estéticos, pedagógicos e investigativos 8. 

Coerentemente com esses princípios, o aluno do Curso de Enfermagem da USS 

utiliza como cenário de prática, o Sistema Único de Saúde (SUS), em seus 

diversos níveis de complexidade. 

Como proposta educativa, O PPP do Curso de Graduação em Enfermagem 

da USS aponta para a criação de mecanismos de promoção do aprendizado, que 

propiciem aos alunos condições de escolher e decidir formas melhores de atuar e 

comprometer-se com a comunidade, de forma articulada com os demais 

profissionais de saúde e atores sociais, mobilizando os recursos necessários para 

responder as diferentes demandas e situações de saúde da população 8. 

A prática pedagógica do atual currículo do Curso de Enfermagem, criado 

em 2005, possibilita pensar o aluno em sua totalidade e em sua singularidade, 

visto que concebe o homem e suas práticas, sem dicotomizá-lo e entende que a 

subjetividade pressupõe a coletividade e o social. Além disso, demanda a busca 

de subsídios para se ter uma visão histórica que, sem excluir o particular e 

específico, seja entendida como a realidade do momento e requer a construção 

de uma abordagem interdisciplinar comprometida com a totalidade humana 8. 

Cabe ao professor, nessa nova perspectiva de ensino, negociar e conduzir 

projetos com seus alunos, trabalhar regularmente a partir de problemas concretos 

de saúde, criar e utilizar meios criativos de ensino, considerar os conhecimentos 

como recursos a serem mobilizados, dirigir-se para uma menor 



 
 
 

 
 

31

compartimentalização disciplinar, buscando a integração progressiva de 

conteúdos, experiências, projetos e cenários de aprendizagem8. 

Assim sendo, o perfil desejado para o docente do Curso de Enfermagem 

da USS inclui potencial de participação, flexibilidade e qualificação técnica para 

operacionalização das estratégias delineadas no âmbito do coletivo do curso.  O 

professor, que é compreendido como educador, tutor e orientador, assume papel 

relevante no desenvolvimento e construção do conhecimento, comprometido com 

o sujeito e a promoção de sua cidadania. Cabe, também, ao professor atuar 

projetando os caminhos que os estudantes deverão percorrer na grande rede de 

informações escritas, que é o currículo. Além disso, ele precisa ser um 

dinamizador de grupos, responsável não mais por formar alunos isoladamente, 

mas por constituir comunidades de aprendizagem em que os sujeitos que nelas 

atuam sejam capazes de desenvolver projetos coletivos, se comunicar e aprender 

colaborativamente 8. 

Quanto à organização didático pedagógica, o Currículo do Curso de 

Graduação em Enfermagem da USS está organizado em módulos de ensino 

semi-integrados, de progressivo grau de complexidade, constituído por unidades 

temáticas de estudo em substituição à lógica de organização por disciplina 8. O 

processo de construção desses módulos se dá por meio de uma ação conjunta 

dos professores integrantes do período e se expressa com maior intensidade nos 

Seminários de Integração Curricular. A experiência de construção coletiva dos 

módulos caracteriza-se por uma prática de ensino voltada para a ampliação dos 

limites disciplinares levando à construção de um saber de Enfermagem de caráter 

interdisciplinar.  

            A concepção pedagógica desses módulos, coerente com as metodologias 

desenvolvidas no curso de Enfermagem, parte do pressuposto que os estudantes 

já possuem repertório de conhecimento que devem ser resgatados pelos 

professores e enriquecidos com sua problematização, observação, prática e 

teorização. Nesse contexto educacional, cabe ao professor o papel de facilitador 

do processo e dinamizador de experiências 8. Compreende-se, então, que a ação 

pedagógica/metodológica do curso deve revelar uma opção crítica, refletida e 

deliberada de compromisso de professores e alunos com a transformação social.  
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 Para criar condições que possibilitem ao aluno desenvolver o espírito 

científico, são oferecidas disciplinas de pesquisa ao longo do Curso. Por meio 

dessas disciplinas, o aluno é orientado na construção do seu trabalho de 

Conclusão de Curso. Há, também, disciplinas em que os alunos experimentam 

estratégias, técnicas e procedimentos de pesquisa, tais como: construção de 

questionários, diagnósticos de situação de saúde, estudos de casos clínicos, 

tabulação de dados, entrevistas, análise de registros e prontuários, pesquisas em 

bases de dados científicas, construção do próprio currículo lattes etc  8. 
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   2.3- O Estágio Supervisionado de Enfermagem na Atenção Básica  
            

 

No Curso de Graduação em Enfermagem, o Estágio Supervisionado 

assume especial relevância, visto que a Enfermagem é uma profissão 

eminentemente prática e o estágio é constituído por ações pedagógicas que 

visam à aprendizagem prática assistida dos estudantes. Os estágios curriculares 

oferecem oportunidade do exercício da prática profissional durante a graduação, 

possibilitando aos estudantes vivenciar a realidade dos serviços, dos problemas 

de saúde da população e das relações de trabalho 23.  

O Estágio Curricular Supervisionado é o momento pedagógico em que o 

estudante é capaz de enfrentar de maneira positiva os desafios instituídos pelas 

DCN-E idealizadas para a transformação das práticas de ensino em atos que 

promovem uma integração entre docentes e profissionais da assistência. As 

ações desses profissionais devem criar condições para que os estudantes 

cumpram o estágio com coerência crítica, sendo capazes de compreender a 

realidade e intervir sobre ela, sempre trabalhando em consonância com as 

políticas públicas de saúde 24. 

O Estágio supervisionado é atividade acadêmica bastante rica para a 

formação profissional. Trata-se de uma etapa da formação em que o estudante 

entra em contato direto com a realidade de saúde da população e do mundo do 

trabalho. Além disso, constitui uma experiência profissional que possibilita o 

desenvolvimento pessoal e profissional, e a consolidação de conhecimentos 

adquiridos no transcorrer do curso, mediante a relação teoria-prática 25. 

 No Brasil, o Estágio em Enfermagem está regulamentado pela Lei nº 

11.788, de 25 de Setembro de 2008, que em seu Art.1º define o Estágio como 

 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa 

à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional de educação de jovens e adultos26:1. 
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 As DCN-E determinam que a formação do enfermeiro além de contemplar 

os conteúdos teóricos e práticos deve assegurar o Estagio Supervisionado em 

hospitais, ambulatórios, serviços básicos de saúde e comunidades. Esse estágio 

deve ocorrer em no mínimo 20% da carga horária total do curso, sendo realizado 

nos dois últimos semestres do Curso de Graduação 2. Tradicionalmente, o Estágio 

Curricular de Enfermagem ocorre em dois cenários - hospitais e atenção básica.  

O Estágio Supervisionado na Atenção Básica, outrora considerado pelos 

cursos de graduação e pelos estudantes como secundário, devido à valorização 

hegemônica dos serviços hospitalares, na contemporaneidade, assume 

relevância na medida em que a formação do enfermeiro se alinha à proposta de 

reorganização do modelo de atenção e de políticas específicas e estratégias por 

parte do Ministério da Saúde. Tais políticas têm acarretado mudanças e 

redefinições dos papeis dos profissionais de saúde, sobretudo do enfermeiro, 

tornando sua atuação na atenção básica cada vez mais estratégica para o 

alcance das mudanças pretendidas. Consequentemente leva à crescente 

complexificação do trabalho do enfermeiro no contexto da atenção básica e impõe 

a necessidade de mudanças nos processos formativos 23. 

 O ESEAB deve reunir as competências e habilidades adquiridas no 

decorrer de todo o processo de ensino-aprendizagem e compreendidas durante a 

graduação. Em outras palavras, deve-se viabilizar a formação de profissionais 

para atender aos princípios do SUS, que visam à universalidade, 

descentralização, equidade e integralidade da atenção à saúde do indivíduo, da 

família e da sociedade 27. 

As DCN-E além de orientar o papel do Estágio Supervisionado na 

formação do enfermeiro, redirecionou sua formação, estabelecendo um marco 

estruturante na construção de um novo paradigma para a educação em 

Enfermagem, a fim de atender a efetivação dos princípios do SUS, das demandas 

e necessidades de saúde da população, buscando um modelo da atenção à 

saúde 25. 

 A Enfermagem tem como essência e especificidade na formação 

profissional o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na 

comunidade. Na atualidade, a Enfermagem busca, enquanto atuação em equipe, 
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produzir e aplicar conhecimentos empíricos e pressupostos teóricos e 

metodológicos em saúde que atendam os princípios do SUS, visando, nesse 

paradigma, maiores horizontes e oportunidades para que o enfermeiro possa 

programar, executar e avaliar suas atividades assistências de maneira reflexiva, 

crítica e humana 27.  

Com as DCN-E, houve uma necessidade de mudança nos Projetos 

Políticos Pedagógicos, tanto no que diz respeito à formação do profissional 

totalmente voltado para atenção centrada na doença, quanto naquela que focaliza 

uma atenção voltada à prevenção e promoção da saúde, com um currículo em 

que deve haver uma articulação da teoria e da prática desde o início do curso, de 

forma integrada e interdisciplinar, com obrigatoriedade do Estágio Curricular 

Supervisionado pelo professor e uma efetiva participação do enfermeiro do 

serviço de saúde, cuja carga horária mínima é de 20% da carga horária total do 

curso, de forma que o estágio passa a exercer uma atividade de influência 

decisiva no perfil profissional 2. 

 As contradições existentes entre o discurso hegemônico do ensino e a 

prática profissional tornam-se cada vez mais acentuadas na medida em que o 

Estado redefine as políticas de saúde atendendo os princípios do SUS, que 

requerem profissionais capazes de lidar com as situações de saúde de maneira 

diferenciada do modo tradicional.  A Atenção Básica em Saúde, espaço prioritário 

onde acontecem os Estágios Curriculares Supervisionados, tem se mostrado o 

lugar ideal para se reconhecer essas contradições e também promover 

transformações nas práticas educativas, de maneira que  professores, 

preceptores e demais profissionais de saúde em contato com a realidade sejam 

capazes de mudar o processo de ensino-aprendizagem para que esse 

profissional em formação seja capaz de atuar em conformidade com as 

necessidades de saúde da população,  por intermédio de atitudes éticas, 

científicas e humanas28.  

Como momento da aprendizagem prática assistida, o estágio também 

permite que o estudante demonstre suas inseguranças, ansiedades e medos 

modelando assim suas atitudes. Portanto, o estágio demanda que os docentes 

estejam engajados na prática com a devida atenção à situação vivenciada pelo 
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estudante no contato direto com o paciente, oferecendo suporte para que possa 

alcançar seus objetivos. Nesse contexto, o papel do docente é crucial na 

orientação de um aprendizado baseado em trocas. Cabe a ele articular os 

processos de construção do saber de sorte que o estagiário tenha condições de 

“aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a fazer” e “aprender a 

conviver” sem perder de vista as visões humanitárias do cuidado. Nesse sentido, 

compete ao docente encaminhar o estudante para a descoberta e a prática dos 

valores da profissão, por intermédio dos quais a educação ganha sentido e ele se 

auto-realize 27. 

No Estágio Supervisionado, o estudante de Enfermagem tem a 

oportunidade de exercitar seus conhecimentos teóricos e práticos nas mais 

diversas situações. Contudo, para assegurar um ensino de qualidade, faz–se 

necessário uma reorganização dos espaços de formação, na perspectiva da 

formação do trabalhador-cidadão, humano e comprometido com os princípios do 

SUS e com o cuidado ampliado em saúde 29. 

A visão assistencial multidimensional da prática de Enfermagem favorece o 

amadurecimento acadêmico-profissional. Atuando sob essa perspectiva, o 

estudante sente-se estimulado a buscar o aprofundamento dos conhecimentos 

teóricos e práticos, para traçar um cuidado redimensionado e inovador, segundo a 

arte de cuidar. Nessa prática, o processo de mediação entre o pensamento e a 

ação conscientiza sobre o contato com a realidade profissional que requer análise 

do que acontece, de modo que se promova um agir crítico e tomada de decisão 

para intervir numa determinada direção 30. 

Um desafio importante para o bom funcionamento do Estágio 

Supervisionado é a interação ensino-serviço e a interdisciplinaridade no trato com 

a prática, consubstanciada no trabalho em equipe.  Visando o alcance desse 

propósito, a metodologia do trabalho interdisciplinar é recomendada. Essa prática 

supõe atitude e método que implicam integração de conteúdos e passam da 

concepção fragmentária para a unitária do conhecimento; superação da dicotomia 

ensino-pesquisa, considerando o estudo e a pesquisa, a partir da contribuição das 

diversas ciências; ensino-aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos 

ao longo de toda a vida 31. 
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Uma maior interação entre ensino e serviço está prevista nas próprias 

DCN-E, que indicam a necessidade de saberes distintos se unirem de forma 

coerente e responsável em prol do aprendizado do estudante e do bem-estar da 

população, em que está inserida uma dada prática. Desse modo, vale lembrar a 

importância do diálogo entre a instituição formadora e o serviço, pois ambos 

devem ter como objetivo comum - formar profissionais com competências e 

habilidades para atender às demandas do Sistema Único de Saúde, que visam à 

promoção e prevenção da saúde do indivíduo. É decisivo para a formação do 

enfermeiro, sua inserção nas práticas e na realidade cotidiana, assim ele  atua 

concretamente na realidade, sob a supervisão do docente e do enfermeiro do 

serviço 32. 

Para que a inserção do estudante no cotidiano de trabalho dos serviços e 

na vida das comunidades seja produtiva e coerente, é indispensável à construção 

de parcerias entre universidades, serviços de saúde e comunidade33. Permitindo 

que docentes e estudantes reconheçam as condições de vida e saúde da 

população e suas relações com o processo saúde-doença, identificando 

necessidades e problemas para serem solucionados dentro de uma perspectiva 

ética e humanista 34. 

O Estágio Curricular como prática pedagógica que envolve vários atores 

deve contemplar a parceria no processo de construção, execução e avaliação do 

projeto assistencial, com participação de professores, preceptores e estudantes 

revelando a riqueza da incidência de múltiplos olhares sobre a realidade da 

Enfermagem, na busca permanente de sua superação enquanto profissão que 

atua em equipe multiprofissional de saúde30. 

Contudo, o professor deve ser o maior responsável para estreitar a 

interação do acadêmico e orientá-lo na condução dos relacionamentos, com os 

pacientes e equipe de saúde. Nesse momento do Estágio Curricular, o  

acadêmico sente necessidade de receber apoio e estabelecer um diálogo como 

um fator motivador 35. 

 No momento em que o estudante inicia sua atuação no Estágio 

Supervisionado é que deve haver discussões mais profundas acerca do 
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planejamento, articulando as necessidades do serviço e da academia, a partir da 

interação entre os sujeitos agentes nesse processo36. 

          Nesse sentido, docentes e preceptores devem ser considerados 

educadores e, portanto, capazes de unir os conhecimentos para tomar decisões 

nas diversas situações de ensino-aprendizagem, por meio de uma reflexão, que 

leve a coordenar e diferenciar rapidamente os esquemas de ação e 

conhecimentos para o enfretamento de situações inéditas. A ação em saúde se 

caracteriza por ser um trabalho reflexivo, que depende de saberes distintos, como 

o científico, o técnico, o social, o humano e os conhecimentos provenientes  das 

dimensões éticas e políticas, marcados pelas relações interpessoais entre  

docentes, acadêmicos, profissionais da equipe e usuários 37 . 

Reafirma-se assim, que durante o processo de ensino-aprendizagem do 

Estágio Supervisionado é necessário estimular a comunicação e o trabalho em 

equipe, sendo esses aspectos considerados necessários para o cuidar ampliado e 

formação do profissional ativo, crítico, reflexivo e envolvido na busca de 

soluções38. 
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          2.4- O Planejamento de Ensino no Estágio Supervisionado de 
Enfermagem  

 
O planejamento de ensino é o processo de decisão sobre a atuação 

concreta dos professores, no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo 

as ações e situações, em constantes interações entre os atores nesse processo. 

Nesse contexto, é preciso que os profissionais exercitem a capacidade de tomar 

decisões de forma coletiva, porque há dificuldades, resistência, limites e 

obstáculos no ato de planejar39.  

De acordo com uma perspectiva tradicional de ensino, esta ação é 

desenvolvida exclusivamente pelo docente. Entretanto, quando ampliada para 

uma perspectiva ativa de ensino, inclui o estudante, mas, raramente, esta ação é 

desenvolvida em conjunto com os demais atores envolvidos no processo de 

ensino, como no caso do ensino da prática profissional que se dá no Estágio 

Supervisionado. Mesmo assim, o estágio é um importante momento de tomada de 

decisão que influenciará decisivamente no êxito das situações de ensino-

aprendizagem futuras.  

O projeto ou planejamento de estágio sempre existe, ainda que nem 

sempre esteja necessariamente explicitado. A falta de evidência do planejamento 

propicia e assegura a manutenção de atitudes autoritárias por meio de 

orientações prescritivas e instituídas40.  

O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão 

sobre a ação, processo de previsão de necessidades e racionalização de 

emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à 

concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir 

do resultado das avaliações. Esse processo evita a improvisação e possibilita o 

estabelecimento de caminhos que possam nortear a ação educativa. O professor 

que planeja seu dia-a-dia escolar pode melhor acompanhar o desenvolvimento de 

seus alunos 39:30. 

Para exprimir a especificidade do projeto/planejamento dialético 

recomenda-se considerar três pontos básicos: 1) o projeto tem uma dimensão 

utópica do futuro. É uma idéia a transformar-se em ato, de modo que todo projeto 

se compromete com o futuro; 2) o projeto, por ser uma construção coletiva, tem 
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efeito mobilizador da atividade dos protagonistas. Quando concebido, 

desenvolvido e avaliado como uma prática social coletiva gera sentimentos de 

pertença e identidade, de forma que a participação é um elemento político e até 

garantia da execução e continuidade das ações; e 3) o projeto é uma atividade 

articulada, decorrente de reflexão e posicionamento a respeito da sociedade, da 

educação e do homem. É intencional e, portanto, trata-se de uma proposta de 

ação política educacional e não um artefato técnico38.  

Como ponto de partida da ação pedagógica, o planejamento das disciplinas 

que compõem a matriz dos Cursos de Graduação em Enfermagem deve levar em 

consideração as situações concretas, com as quais o estudante terá que lidar 

quando estiver no momento de Estágio Supervisionado e em seguida na sua vida 

profissional, atuando como membro de uma equipe multiprofissional de saúde.  É 

necessário planejar situações que levem os estudantes a perceber aspectos da 

realidade, como: onde irão atuar ou com quem estarão lidando. Isso possibilitará 

mudanças no futuro. O planejamento deve ser capaz de identificar as 

características e extensão mais relevantes das situações, para as quais o 

estudante precisa desenvolver habilidades, para lidar adequadamente e assim 

identificar os conhecimentos disponíveis que poderão influenciar na resolução de 

problemas, que venha produzir resultados significativos para a sociedade41. 

Nessa perspectiva, o planejamento das disciplinas que compõem a matriz 

curricular deve se realizar, utilizando a metodologia dialética, uma vez que 

pressupõe o entendimento de que o conhecimento é construído pelo sujeito em 

sua relação com os outros e com o mundo. Nessa metodologia, a tarefa de 

educador é mediar as fases de mobilização, construção e síntese do 

conhecimento, formando profissionais capazes de transformar a realidade em que 

esta inserido como cidadão 42. 

No ensino de Enfermagem, o planejamento deve ser considerado uma 

condição para criar elementos fundamentais na formação de profissionais que 

tenham uma identidade na resolução e prevenção de problemas de saúde, 

contribuindo na elevação das condições de uma vida saudável para a população, 

formando assim um enfermeiro crítico, criativo, inovador, ousado e 

problematizador nas suas atitudes enquanto profissional de saúde na equipe em 
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que está inserido. Dessa forma, durante o processo de ensino-aprendizagem é 

necessário repensar o planejamento, de modo que se ensine pelo prazer da 

descoberta, cultivo das múltiplas possibilidades de resolver problemas e pelo 

questionamento daquilo que é dito como inquestionável, não havendo dicotomia 

entre conhecimento teórico-prático. O ensino por meio de atividades de solução 

de problemas se constitui em uma ação dinâmica e dialética. Nesse sentido, é  

importante considerar o replanejamento constante, uma vez que as situações 

reais não são estáticas, mas estão num processo contínuo de mudanças41.   

Devido à diversidade de problemas existentes na saúde da sociedade, é 

imprescindível que o planejamento dos Estágios Supervisionados contemple a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, posto que uma disciplina e/ou curso 

isolado não serão capazes de solucionar e operar mudanças no perfil de saúde 

de uma sociedade.  

As DCN-E mantêm como um dos aspectos no planejamento a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, visando à formação de um 

profissional crítico, reflexivo, ético e humano capaz de resolver as questões de 

saúde da população em que está inserido social e historicamente, por meio da 

construção de uma proposta pedagógica que atenda as necessidades 

epidemiológicas e sociais da região 2. 

          É necessário, assim, engendrar a partir do planejamento do estágio um 

conjunto de conhecimentos teóricos com os da prática profissional desenvolvidos 

nos serviços de saúde, ordenando-os de modo a propiciar a interação com a 

realidade. O Estágio Supervisionado é o momento da formação ideal para colocar 

todo o arsenal de aprendizagem adquiridos teoricamente em ação. 

 No processo de ensino-aprendizagem, a construção do planejamento das 

atividades, define-se como importante instrumento que irá ajudar o docente a 

fazer escolhas, elaborando planos que colaborem com os processos de mudança 

no próprio contexto de saúde em que esse profissional está sendo formado para 

atuar de maneira generalista, com um olhar holístico e tendo como eixo norteador 

as Políticas de Saúde do SUS 43.  

O valor do planejamento do Estágio Supervisionado pode ser medido pela 

competência do docente em torná-lo uma ação mediada pela construção coletiva 
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– Planejamento Dialógico. Mas, o conceito de planejamento dialógico ainda é uma 

utopia para a maioria dos cursos da área de saúde, embora dependam 

demasiadamente dele para o alcance das competências profissionais previstas 

nas diretrizes curriculares. 

 Padilha39 destaca que o planejamento dialógico é raro na maioria das 

escolas e aponta as seguintes razões para essa realidade: direções 

antidemocráticas, interesses pessoais em detrimento de interesses coletivos, 

escassos recursos financeiros destinados às escolas, pressão política e inibição 

do direito de expressão dos professores, falta de respeito à diversidade ética, 

cultural, política e econômica, entre outros.   Essa autora defende a idéia de que o 

planejamento dialógico é capaz de mudar concepções e práticas, e que ele pode 

ser o grande responsável pela mudança de paradigma na escola. Porquanto, o 

planejamento dialógico auxilia o docente no processo de desvelamento da 

realidade, podendo ajudá-lo a reconhecer onde está a resistência à mudança, 

para poder agir na realidade de maneira mais democrática44.   

O planejamento deve sempre promover a participação dos atores que 

estão inseridos no processo de ensino-aprendizagem, para ter uma atividade 

participativa, tanto na criação, aplicação e avaliação. Assim sendo, cabe a 

docentes, preceptores e estudantes participarem, compartilhando suas idéias, 

ansiedades e ações, para que juntos consigam atingir os objetivos que permeiam 

a aprendizagem, gerando mudanças no perfil de saúde desejado para uma 

determinada sociedade, seja como estudantes durante o estágio ou como 

profissionais agentes naquele contexto 45.  

Nesse processo de construção de um planejamento em uma ação dialética, 

a habilidade de comunicação e abertura de todos os atores envolvidos é 

importante, pois por meio do diálogo se pode confrontar diferentes pontos de 

vista, não deixando de perceber e ressignificar a realidade, norteados pelos 

princípios do SUS46.  

É no planejamento do ESEAB, por meio do processo dialógico, que se 

redirecionarão os conhecimentos dos estudantes, preparando-os para ouvir os 

pontos de vista e argumentos sobre a realidade e as propostas sugeridas por 

docentes e preceptores. Essa ação gera condições para que os estudantes 
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possam perceber que não são meros receptores acríticos, mas seres inacabados, 

sempre prontos a adquirir conhecimentos e a ressignificar seu aprendizado, tendo 

em vista se tornar um enfermeiro cidadão, comprometido com a realidade de 

saúde da população46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

44

3- MARCO TEÓRICO 
              

Apesar de a pedagogia de Freire ter nascido dentro de uma proposta não 

formal de educação, seus princípios, ao longo dos anos, vêm marcando as 

experiências formais de ensino. Sendo assim, nesta dissertação, nos valemos das 

idéias pedagógicas de Paulo Freire, que é considerado um dos maiores 

educadores do século XX.  

Nossa reflexão sobre a ação do enfermeiro está abalizada especialmente 

na Teoria da Ação Dialógica, apresentada na Pedagogia do Oprimido47. Nossa 

escolha por esse referencial decorreu do fato dessa abordagem ser a mais 

utilizada no campo da educação em Enfermagem no Brasil, sendo também a mais 

importante e, em decorrência disso, trata-se de uma noção que subjaz as políticas 

de saúde e de formação de profissionais de saúde. Uma demonstração disso 

pode ser observada em um estudo sobre as teses e dissertações, nas quais os 

resumos foram catalogados pela ABEn/CEPEn, no período de 1995 a 1999 revela 

que 3,1% das teses e dissertações, utilizaram o referencial teórico de         

Freire48 . Além desses motivos, a perspectiva de Freire é a que orienta o PPP do 

Curso de Enfermagem em análise nesta pesquisa. 

 
3.1- As idéias pedagógicas de Freire sobre o ensino 
 
Destacamos entre as contribuições de Paulo Freire a teoria dialética do 

conhecimento. Essa teoria apresenta a melhor maneira de pensar a prática e 

retornar a ela para transformá-la. Como a educação tem o compromisso de 

pensar o concreto, a realidade, e não apenas o pensamento ou as teorias, a 

principal categoria pedagógica apresentada por Freire foi a “conscientização”,  

que visa, na educação, à formação da autonomia intelectual do cidadão para 

intervir na realidade. Nessa perspectiva, entende-se que não é possível pensar a 

prática educativa como uma prática neutra, posto que é sempre um ato político49. 

As ideias pedagógicas de Freire constituem uma crítica à Pedagogia 

Tradicional, por ele denominada “bancária”. Com o objetivo de combater essa 

visão de ensino-aprendizagem, Freire47 focaliza o diálogo com o aluno como uma 

noção central na sua proposta pedagógica. Para ele, a ação educativa deve 

estimular o poder criador do aluno, favorecendo a compreensão da realidade em 
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permanente transformação. Para tanto, Freire propõe que o professor parta do 

conhecimento que o aluno traz – expressão de sua classe social, para que haja 

uma superação de tal conhecimento47. 

Na educação tradicional, o estudante desenvolve um saber imposto que 

leva a um “falso conhecimento”, enquanto que na educação problematizadora –

defendida por Feire, esse aprendizado tem a ver com seu poder de captação e 

compreensão do mundo que lhes aparece como uma realidade de transformação 

em processo. Assim, a educação problematizadora cria condições para se 

desenvolver um saber verdadeiro por meio da construção mútua entre educador e 

educando. Esse modo de construir conhecimento torna a educação comprometida 

com a libertação do saber e criatividade, estimula a reflexão e a ação verdadeira 

dos homens sobre a realidade 47. 

Adotando uma perspectiva crítica e reflexiva, Freire50 desenvolve uma 

abordagem da educação multicultural, ética, libertadora, transformadora e 

problematizadora. Desse modo, o Pedagogo advoga que ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdos e que formar não é ação pela qual um sujeito criador 

dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado47. Em vez disso, 

Freire pensa uma pedagogia em que a educação está atrelada ao educador e ao 

educando, pois quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender. Colocando isso de outra maneira, Freire entende que a educação deve 

ser sempre um projeto em construção, que respeita os saberes já existentes em 

um determinado grupo e que problematize tais conhecimentos  de forma que seja 

possível construir um novo aprendizado. 

Para Freire, uma verdadeira aprendizagem é possibilitada por um educador 

cuja prática docente é democrática e geradora de condições que  reforçam a 

capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão. Essa prática 

docente cria condições para que estudantes, ao lado do educador, se 

transformem em sujeitos capazes de construir e reconstruir o saber ensinado. Ou 

seja, ambos, docentes e discentes são sujeitos dos processos de construção de 

conhecimentos. Nessa perspectiva educacional, o docente tem como tarefa 

importante não apenas ensinar conteúdos, mas, principalmente, ensinar a pensar. 

Cabe ressaltar que atingir esse objetivo demanda por parte do professor 
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profundidade na compreensão e interpretação dos fatos. Por sua vez, o educando 

deve ter consciência, desde o princípio do processo de ensino-aprendizagem, que 

o ensino não ocorre por meio de transferência de conhecimentos do educador 

para o educando e sim por intermédio de um processo mútuo de criação de 

possibilidades, no qual o educando deve assumir seu papel de sujeito na 

produção do conhecimento51. 

Nesse processo, o educador deve desenvolver de maneira organizada, 

sistematizada e acrescentada, o conhecimento trazido pelo educando, muitas 

vezes produzido de maneira desestruturada, a fim de compor assim o conteúdo 

programático da educação. O conhecimento, por sua vez, deve ser construído 

com base em uma situação presente, existencial, concreta refletindo o conjunto 

de aspirações do educando. Para tanto, os objetos de ensino devem ser 

apresentados como um problema que desafia e exige uma resposta coerente com 

o nível de ensino em que os sujeitos se inserem. Nesse contexto, o professor não 

deve impor sua visão sobre determinado assunto. Ao invés disso, deve dialogar 

com os conhecimentos do estudante, visando ampliar sua visão de mundo47. 

Coerente com a Pedagogia Problematizadora, o diálogo verdadeiro deve 

compreender duas dimensões: a ação e a reflexão, a fim de transformar o 

mundo.Nesse tocante, o diálogo é o encontro em que se solidariza o refletir e o 

agir, não podendo reduzir-se simplesmente num ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro. Dessa forma, uma estratégia dialógica é a  problematização, 

apontada como opção político-pedagógica da proposta educativa freireana. É por 

meio da problematização que o educador busca superar uma primeira visão 

mágica que o educando apresenta sobre a realidade. Problematizar torna 

possível construir uma visão crítica que leva à transformação do conteúdo      

vivido 47 . 

Como homens que utilizam o diálogo de uma maneira crítica e honesta e 

que confiam mutuamente na palavra um do outro, educador e educando, 

conseguem transformar a educação em algo concreto e sólido, capaz de superar 

as divergências de saberes. Em outras palavras, pelo diálogo, educador e 

educando, imbuídos de um respeito mútuo, são sujeitos no processo da 

construção do conhecimento 47. 



 
 
 

 
 

47

O educador não deve somente expressar seu conhecimento de um 

determinado conteúdo, mas dialogar sobre ele. Para tanto, é necessário que o 

educador seja capaz de conhecer as condições estruturais em que o pensamento 

e a linguagem do estudante, dialeticamente se constituem, para que haja uma 

construção de saberes inovadores e libertadores 47.  

São aspectos fundamentais da Pedagogia de Freire: 1) toda ação 

educativa deve, necessariamente, ser precedida de reflexão sobre o homem e de 

uma análise do meio de vida do educando, isto é, quem o educador quer ajudar a 

educar. Todas as concepções de Freire estão balizadas nessa primeira 

suposição; 2) o homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, 

sobre seu ambiente concreto. Por isso, a educação deve levar o educando a uma 

tomada de consciência e atitude crítica com o objetivo de se transformar a 

realidade; 3) a reflexão, o comprometimento, a construção de si  e do ser sujeito 

acontece por meio da integração do homem com o seu contexto; 4) a integração 

com as condições de seu contexto de vida cria condições para que o sujeito reflita 

sobre o mundo social e obtenha respostas aos desafios que se lhe apresentam, 

constituindo uma cultura; 5) o homem é criador de cultura e construtor da história, 

pois, na medida em que ele cria e decide, também se forma e reforma e 6) a 

educação permite ao homem ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o 

mundo, estabelecer relações de reciprocidade e fazer a cultura e a história 47. 

Para Freire, a prática assume dimensão significativa sobre o ensino. Ele 

destaca ser preciso analisá-la, interpretá-la, olhá-la por todas as partes ou 

ângulos. Para ele, a prática não é a teoria em si, mas sem ela, a teoria corre o 

risco de perder o tempo e aferir sua própria validade, como também a 

possibilidade de se refazer. Por isso, teoria e prática, em suas relações, se 

precisam e se completam. Nesse sentido, há sempre, embutida na prática, certa 

teoria 52.  
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3.2- A Teoria da Ação Dialógica 
 

Destacamos da perspectiva de Freire um conceito fundamental que irá 

sustentar a análise da presente dissertação – o diálogo, que é referido como 

necessidade existencial, como condição básica para o conhecimento, sendo o 

melhor mediador de processos de ensino-aprendizagem. Ele é condição primeira 

para que os sujeitos possam interpelar a realidade para melhor desvendá-la, 

conhecê-la e, criticamente recriá-la 47. 

Para enfrentar a questão da opressão exercida por intermédio de uma 

pedagogia dos dominantes, em que a educação é exercida como uma prática de 

dominação, Paulo Freire propõe como alternativa: a prática da pedagogia da 

libertação dos oprimidos. Nessa pedagogia, trabalha os princípios da 

dialogicidade como essência da educação e como prática da liberdade.  

A Teoria da Ação Dialógica de Freire é norteada por quatro princípios: a co-

laboração, a união, a organização e a síntese cultural. No princípio da co-

laboração, o pensador argumenta que a ação deve ser conjunta, de modo que 

não haja um sujeito individual, ou seja, um eu e um tu, mas que, na dialética 

dessas relações, existam dois ‘tu’ que se fazem dois ‘eu’. Dessa maneira, 

entende-se que os encontros dos sujeitos contribuem para a realização da 

transformação do mundo em co-laboração, não havendo um sujeito que domina e 

um objeto dominado. Em um determinado momento, se um dos sujeitos se 

encontra em uma situação de incapacidade para agir como tal, deverá ser a 

problematização de sua própria opressão que o levará numa forma qualquer de 

ação, torná-lo capaz de agir para transformar. A co-laboração, como característica 

da ação dialógica, só acontece entre sujeitos.  Ainda que existam posições 

distintas de funções e que cada um tenha sua responsabilidade, a comunicação é 

responsável pela realização da ação conjunta, não havendo lugar para a 

conquista, manejamento, domesticação e “sloganização” dos oprimidos e sim 

uma adesão 47. 

 No princípio da união, a liderança se obriga ao esforço incansável da união 

dos oprimidos entre si, e deles com ela, para a libertação. Considerando que a 

situação objetiva de dominação começa por dividir o próprio eu oprimido, 

tornando-o, emocionalmente instável, temeroso e frágil para enfrentar a 
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dominação temos como problema central que a libertação não se dá fora da 

práxis. Com o intuito de solucionar esse problema, a ação dialógica é uma 

estratégia que visa proporcionar ao oprimido o reconhecimento do “por que” e do 

“como” sua aderência vai levar à práxis verdadeira de transformação da realidade. 

Em decorrência disso, a união dos oprimidos leva à tomada de consciência de 

classe. No entanto, para que haja união dos oprimidos entre si é preciso 

desenraizá-los do mundo de opressão por meio de uma de ação cultural que seja 

capaz de desideologizá-los da opressão. Isso lhes permite reconhecerem-se 

como pertencentes a uma dada classe social e, então, problematizarem-se a si 

mesmos em seu enfrentamento com o mundo, a fim de nele poderem realizar seu 

trabalho criador47. 

A organização (das massas populares) é o momento em que a liderança e 

o povo, em uma ação dialógica, constroem juntos o aprendizado da autoridade e 

da liberdade - instaurando o aprendizado da “pronúncia” do mundo. Esse é o 

momento em que ambos, com um só corpo, buscam instaurar a transformação da 

realidade que os mediatiza.  A organização não está diretamente ligada à sua 

unidade, mas é um desdobramento natural dessa unidade - unidade das massas 

populares. Sendo assim, ao buscar a unidade, a liderança (revolucionária) busca 

igualmente a organização, o que implica o testemunho que deve dar a elas, de 

que o esforço de libertação é uma tarefa comum a ambas. O testemunho 

(contextualizado) crítico do momento histórico em que se dá a ação e as 

contradições em que vive a sociedade (para se determinar o “que” e o “como” do 

testemunho) é, na Teoria da Ação Dialógica, uma das conotações principais do 

caráter cultural e pedagógico da revolução47. 

A síntese cultural é a ação para a superação das diferenças culturais entre 

o povo e a liderança, pois toda ação cultural é uma forma sistematizada e 

deliberada de ação que incide sobre a estrutura social para mantê-la ou 

transformá-la.  A síntese cultural é obtida a partir da investigação dos temas 

geradores/temáticas significativas do povo, tendo como objetivo captar temas 

básicos – que serão tomados como ponto de partida do processo de ação.  A 

ação cultural se processa sobre a estrutura social, que se constitui na 

dialeticidade permanência-mudança 47:179. 
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3.3- Freire e Educação em Enfermagem 
  

Para atender aos princípios críticos na formação do enfermeiro, uma 

porção significativa de Projetos Políticos Pedagógicos de Cursos de Graduação 

em Enfermagem em investigação parte da perspectiva pedagógica de Freire.  

O pensamento de Freire tem colaborado de forma significativa na 

construção de uma educação reflexiva na Enfermagem, incorporando uma 

educação crítica e problematizadora, tendo como motivação o diálogo com os 

educandos, instituindo, no ensino de Enfermagem, uma vivência solidária, com 

relações sociais e humanas, buscando com o educando a construção da 

consciência crítica 50.  

  A educação em Enfermagem baseada na pedagogia freireana da 

problematização entende o estudante como sujeito participante na construção dos 

conhecimentos em saúde, inserido como ser no mundo e, como tal, merecedor de 

acesso a saberem tão importantes quanto o saber técnico. Esses saberes, 

quando unidos, possibilitam autonomia e mudanças sociais 53. 

  A Enfermagem vem se apropriando dos conceitos e métodos de Freire com 

o propósito de alcançar mudança em seu fazer. Conceitos construídos a partir de 

Freire sustentam uma prática assistencial de problematização do cotidiano do 

trabalho junto a enfermeiros e auxiliares de enfermagem, com vistas a sua 

conscientização como trabalhadores da equipe de enfermagem 54.  

Nessa perspectiva, a educação é entendida como o ato de produzir, direta 

e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. A produção da humanidade 

decorre de um método pedagógico que parte da prática social em que professor e 

estudante se encontram igualmente inseridos, mas ocupam posições distintas. 

Nessa condição, travam uma relação fecunda na compreensão e 

encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social. Cabe ao 

professor, nos momentos intermediários do método, responder as questões 

suscitadas pela prática social, dispor os instrumentos teóricos e práticos para sua 

compreensão e solução e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes 

da própria vida dos alunos 55. 
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Levando em consideração as transformações necessárias para que a 

educação em Enfermagem deixe de ser uma reprodução de conhecimentos, as 

instituições de ensino superior de enfermagem têm se empenhado em construir 

uma prática educativa reflexiva – com ênfase na investigação da própria prática, 

por meio do diálogo horizontal entre educador-educando, em que o professor 

instigue o estudante a pensar e refletir sobre a criação dos seus      

conhecimentos 56. 

À medida que o educador contribui para formar no acadêmico o 

pensamento crítico e criador, com o intuito que ele participe ativamente da 

construção do conhecimento, estará instrumentalizando-o, para ser um 

profissional capaz de buscar soluções ampliadas dos problemas encontrados nos 

serviços de saúde, atuando na transformação 57. 

O ensino de Enfermagem, quando orientado pelo princípio da integralidade, 

requer que o estudante seja formado para enfrentar os problemas postos pela 

realidade de saúde em suas múltiplas dimensões. Numa perspectiva de 

totalidade, seu pensar e agir tende a tornar-se crescentemente crítico a fim de 

alcançar um cuidado responsável, coerente com os princípios éticos, científicos e 

humanos, para que consiga realizar mudanças na sua prática profissional.  

Toda prática docente pressupõe uma perspectiva pedagógica. Embora, 

nem sempre essa perspectiva seja teoricamente reconhecida pelo docente, já que 

nem todos que atuam no ensino superior realizaram formação pedagógica. 

Contudo, todo professor tem sua fonte de inspiração em relação aos modos de 

ver o mundo e a educação. Tais visões influenciarão diretamente no seu agir 

pedagógico. Além disso, é comum a um professor com menor experiência 

pedagógica se guiar por parâmetros extraídos de sua experiência como aluno 

com outros professores embora o professor nem sempre seja capaz de explicitar 

as teorias de aprendizagem que o influenciaram. O professor de Enfermagem, 

geralmente utiliza a abordagem freireana no ensino quando provoca no estudante 

a compreensão da influência dos fatores sócio-culturais sobre a saúde da 

clientela a ser assistida, contribuindo assim para a formação de consciência 

crítica 58.  
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  A perspectiva de Freire é utilizada em estudos sobre o ensino de 

Enfermagem para apontar as contradições nele presentes. Questiona-se se o 

processo de formação dos enfermeiros é orientado para adaptar esse profissional 

às estruturas e políticas do sistema de saúde tal como ela existe ou se em 

contraposição se educa enfermeiros capazes de analisar criticamente as 

estruturas dominantes e de trabalho para transformá-las em modelos humanos. 

Moya et al59 defendem a ideia de que  os comportamentos dos professores, 

estudantes e enfermeiros são influenciados dialeticamente por estruturas sociais 

e instituições nas quais a Enfermagem é ensinada. Assim, a educação crítica 

pode conscientizar os futuros enfermeiros sobre as relações inaceitáveis de poder 

e visa construir uma relação escolar  e profissional menos distorcida por relações 

de dominação59 . 

Freire também é muito utilizado como suporte referencial para as práticas 

educativas em saúde desenvolvidas pelos enfermeiros. 

   

A enfermeira, em sua prática assistencial mediatizada pelas ideias freireanas, pode 

se considerar, junto com seu cliente, também uma aprendiz, no momento em que ela 

visualiza o cuidado também como atividade de Educação em Saúde, não se 

percebendo dona do cuidado, e não tendo uma atitude verticalizada no ato holístico 

de cuidar. Assim ela poderá construir uma prática libertadora, crítica, valorizando o 

cliente 50:635. 

A proposta educativa de Freire é tida como uma inspiração para construção 

de possibilidade de transformação concreta da própria prática de enfermagem por 

meio do cuidado crítico e criativo, em que a educação em saúde é apontada como 

ferramenta para esse fim, quando colabora para a emancipação dos sujeitos 

envolvidos no processo de cuidado 60.  

 O futuro profissional de enfermagem utiliza a prática dialógica com os 

usuários, tanto em termos dos direitos como dos deveres, ampliando assim a 

conscientização e promoção da saúde 53. 
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4- METODOLOGIA 

           

      4.1- Diretrizes da Pesquisa 

 

          Considerando a base social do problema investigado, para a sustentação 

teórico-metodológica recorremos à perspectiva qualitativa, posto que o estudo 

concentra-se na experiência de trabalho colaborativo de um determinado grupo 

que, no que tange a este trabalho, é constituído por profissionais (enfermeiros e 

docentes) atuantes no ESEAB e estudantes de Enfermagem. O foco do estudo é 

a interação entre três grupos sociais: um composto por docentes, outro por 

estudantes de Enfermagem e outro por preceptores de enfermagem que atuam 

num campo social comum às unidades de saúde do PSF do município de 

Vassouras. Nesse cenário, nossa preocupação está centrada no processo 

formativo dos enfermeiros. 

A pesquisa qualitativa visa desvendar significados e intencionalidades 

inerentes às relações sociais, levando em consideração os processos de 

transformações nas construções humanas significativas 61. Compreendemos que 

a abordagem qualitativa é a mais adequada em estudos por meio dos quais se 

busca a compreensão dos complexos processos subjetivos em que determinado 

objeto de estudo está imerso. 

  O marco teórico adotado neste estudo é a Teoria da Ação Dialógica de 

Paulo Freire47 e seus princípios: Co-laboração; União para libertação; 

Organização e Síntese cultural 47. Acreditamos que a pesquisa qualitativa articula-

se com a perspectiva de Freire, uma vez que ambas preocupam-se com o 

desvelamento da realidade social. Além disso, o propósito da Ação Dialógica de 

Freire assim como o da pesquisa qualitativa é – com base na revelação do que 

está oculto, permitir que os sujeitos/cidadãos criem ou engendrem uma proposta 

de ação sobre a realidade. 
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4.2 -Tipo de Estudo 

 

Esta dissertação reflete uma pesquisa descritivo–exploratória, desenvolvida 

com base em uma abordagem qualitativa, que teve como lugar de geração de 

dados um ambiente natural. A noção que subjaz o fazer investigativo é o de que o 

pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a matéria-prima 

das vivências, das experiências, da cotidianidade e também analisa as estruturas 

e as instituições, entendendo-as como ações humanas objetivadas. Dessa 

maneira, defende-se que a pesquisa qualitativa envolve questões particulares, 

subjetivas. Ela compreende práticas que não podem ou não poderiam ser 

quantificadas, uma vez que trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 61. 

Sendo assim, a pesquisa exploratória envolve mais do que, simplesmente 

observar e descrever o fenômeno. Em vez disso, investiga a natureza complexa e 

outros fatores com os quais o fenômeno está relacionado 62. 

 

       4.3- O Contexto da Pesquisa 

 

Os cenários em que a pesquisa foi desenvolvida são: o Curso de 

Graduação em Enfermagem da USS e a Rede Básica de Saúde do município de 

Vassouras/RJ. 

A USS está situada na Região Centro-Sul Fluminense, no município de 

Vassouras, constituído de 04 (quatro) distritos, com população estimada de 

34.259 habitantes63. A Universidade foi fundada em 1967 e, no período de 

desenvolvimento desta pesquisa, concentra 25 (vinte e cinco) cursos de 

graduação e 18 (dezoito) cursos de Pós-Graduação, sendo 03 (três) mestrados e 

16 (dezesseis) especializações. Oferece também, em seu Colégio de Aplicação 

(CAp), Ensino Tecnológico: Técnico em Enfermagem, Técnico em Prótese 

Dentária e Técnico em Radiologia.  

O Curso de Enfermagem da USS foi implantado em dezembro de 1987, e 

conta com um quadro docente formado por 40 (quarenta) professores. No que diz 

respeito à formação dos docentes, 05 (cinco) são doutores, 05 (cinco) são 
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doutorandos, 21 (vinte e um) são mestres, 07 (sete) são mestrandos e 02 (dois) 

são especialistas. Quanto ao corpo discente, o Curso de Enfermagem é 

constituído, no atual semestre letivo (2012.1) por 200 (duzentos) estudantes.  

 Em relação à sua organização, o Curso de Enfermagem dispõe de um 

Projeto Político Pedagógico construído de forma participativa, tendo implantado 

sua atual matriz curricular no primeiro semestre de 2005. Para seu 

acompanhamento e orientação foi contratada uma assessoria pedagógica 

externa, cuja ação mantém os atores sociais, atuantes no Curso de Enfermagem, 

em diálogo permanente, de sorte que todos os ajustes necessários ao alcance de 

suas metas, finalidades e compromissos sociais assumidos com a formação de 

enfermeiros críticos-reflexivos, em consonância com as DCN-E sejam realizados8. 

A Rede Básica de Saúde do município de Vassouras é composta por 14 

(quatorze) Unidades Estratégicas de Saúde da Família e 6 (seis) subunidades 

que mantêm um corpo de 17 (dezessete) enfermeiros e todos são preceptores do 

Curso de Enfermagem da USS. É importante destacar que 90% dos preceptores 

são egressos do Curso de Enfermagem da USS e recebem uma gratificação 

desta Universidade para o desempenho da preceptoria. Mesmo assim, a ação dos 

preceptores no referido Curso não pode ser considerada satisfatória, visto que os 

preceptores não apresentam propostas próprias para o acompanhamento dos 

estudantes de Enfermagem. 

 
4.3.1- Iniciativas Institucionais para Aproximar Docentes e 

Preceptores do Estágio Supervisionado 
 

Em 2006, como o Curso de Enfermagem contava com a ação da assessora 

pedagógica e com o incentivo financeiro do Pró-Saúde, resolvemos convidar os 

preceptores da Rede Básica de Saúde para participar da reunião pedagógica do 

Curso para planejamento do Estágio Curricular na Atenção Básica em Saúde. 

Inicialmente, houve grande resistência em participar. Existia um descrédito por 

parte dos preceptores quanto ao processo de integração. Inclusive, em relatos 

feitos à época, esses profissionais queixavam-se de discriminação, pois na cidade 

de Vassouras, o senso comum parece preconizar que pertencer à Universidade 

confere maior status social que a inserção no serviço de saúde. Dessa forma, os 

preceptores sentiam-se como não pertencentes à Universidade, embora 
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recebessem dela um pró-labore. Com o avançar da oferta de processos de 

formação coletiva, a questão desapareceu do discurso dos preceptores. 

Os preceptores foram convidados para várias outras capacitações 

pedagógicas e outras tantas reuniões ordinárias do Curso, sempre com o apoio 

da Secretaria de Saúde por intermédio de seus gestores. Gradativamente, houve 

mais aproximação entre docentes e preceptores, permitindo maior organização e 

aproveitamento das atividades de ensino-aprendizagem promovidas no âmbito do 

Curso de Enfermagem. Atualmente preceptores e docentes se reúnem no início 

de cada período letivo para traçar o planejamento e estabelecer metas para o 

estágio, mas ainda se observa uma tímida participação por parte da maioria dos 

preceptores. 

 
      4.4 - Sujeitos da Pesquisa 

  Os sujeitos da pesquisa foram 10 (dez) docentes do Curso de Graduação 

em Enfermagem, atuantes no Estágio Supervisionado de Enfermagem na 

Atenção Básica em Saúde, 10 (dez) preceptores da Rede de Municipal de Saúde 

e 10 estudantes do 7º período (momento curricular do Estágio Supervisionado na 

Atenção Básica em Saúde) do Curso de Graduação em Enfermagem da USS.              

Essa amostra corresponde a 100% dos docentes e preceptores atuantes no 

Estágio Supervisionado de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde e 50% dos 

estudantes inscritos no ESEAB por ocasião do desenvolvimento da pesquisa. 

Os critérios de inclusão dos preceptores e docentes adotados no estudo 

foram: estar acompanhando estudantes de Enfermagem nas Unidades de Saúde 

da Família no ano de 2011 (ano de realização da coleta de dados) e ter 

participado de alguma atividade de capacitação pedagógica promovida pelo 

Curso de Enfermagem. Como critério de exclusão foi estabelecido a não 

participação de docentes ou preceptores que não estivessem acompanhando 

estudantes de Enfermagem na Rede Básica de Saúde do município de Vassouras 

no período de realização da pesquisa de campo, compreendido nos meses de 

março a dezembro de 2011. Em relação aos estudantes, foram excluídos aqueles 

que ingressaram no curso por meio de transferência ou não se dispuseram a 

participar do estudo.    
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Quanto às características dos docentes, sujeitos desta pesquisa, em 

relação ao sexo, 01 (hum) é do sexo masculino e 09 (nove) são do sexo feminino. 

Quanto à idade 03 (três) têm de 29 (vinte e nove) a 39 (trinta e nove) anos, 04 

(quatro) de 39 (trinta e nove) a 49 (quarenta e nove) anos e 03 (três) de 49 

(quarenta e nove) a 59 (cinqüenta e nove) anos. Quanto à formação, 06 (seis) são 

egressos do Curso de Enfermagem da USS, 08 (oito) possuem mestrado e 02 

(dois) são mestrandos. E no que concerne à experiência profissional, 04 (quatro) 

trabalham a mais de dez anos na Instituição, portanto possuem vínculo mais 

estável. No que se refere à área de atuação, 03 (três) atuam no Estágio de 

Administração de Serviços da Rede Básica, 03 (três) no Estágio de Enfermagem 

em Saúde da Criança e do Adolescente, 02 (dois) no Estágio de Enfermagem em 

Saúde do Adulto e do Idoso, 01(hum) no Estágio de Enfermagem em Saúde 

Mental e 01(hum) no Estágio de Enfermagem em Saúde da Mulher. 

Quanto as características dos preceptores, em relação ao sexo, 04 (quatro) 

são do sexo masculino e 06 (seis) do sexo feminino, quanto à idade, 04 (quatro) 

têm de 20(vinte) a 29(vinte e nove) anos, 03 (três) de 29 (vinte e nove) a 39 anos 

( trinta e nove), 02 (dois) de 39 (e nove) a 49 (quarenta e nove) anos e 01(hum) 

entre 49 (quarenta e nove) a 59 (cinqüenta e nove) anos. Em relação à formação, 

09 (nove) são egressos do Curso de Enfermagem da USS, todos possuem 

especialização e um deles ingressou em programa de mestrado profissional em 

ensino na área da saúde, no ano de 2011. No tocante à experiência profissional, 

08 (oito) atuam como preceptores do Estágio Supervisionado de Enfermagem por 

um período entre 01 a 05 anos e 02 (dois) entre 06 (seis) a 10 (dez) anos. Cada 

preceptor atua em uma única Unidade de Saúde da Família do município de 

Vassouras. As unidades de atuação desses preceptores relacionadas aos 

programas de Estagio Supervisionado são: Administração de Serviços da Rede 

Básica – ESF General Severino Sombra e Hélio de Almeida Pinto; Saúde Mental - 

ESF Floriano Cunha; Saúde do Adulto e Idoso - ESF José Ferreira de Souza; 

Enfermagem Saúde da Criança – ESF Pedro Casemiro e General Severino 

Sombra; e Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente - ESF Professor 

Nélson Santos, ESF Sagrada Família de Nazareth, ESF Prefeito Narciso, ESF 

Floriano Lavinas Delgado, ESF Demétrio Ribeiro e ESF General Severino 
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Sombra. Consideramos importante localizar aqui, os sujeitos por ESF, porque 

pretendemos, após a conclusão desta pesquisa, permanecer acompanhando-os 

por meio de novos estudos e ações pedagógicas específicas. 

Quanto as características dos estudantes, encontram-se os 10(dez) na 

faixa etária entre 21(vinte e um) a 25(vinte e cinco) anos. 08(oito) são do gênero 

feminino e 02(dois) do gênero masculino. Todos eles permaneceram um semestre 

letivo atuando no Estágio Supervisionado na Atenção Básica em Saúde, nos PSF 

referidos neste estudo. 

 
4.5- Técnica e Instrumento de Obtenção de Dados 

 

O instrumento utilizado para geração de dados foi questionários com 

questões abertas, aplicados a docentes, preceptores e estudantes (cf. 

Apêndice1). Aplicamos a técnica de auto-relato, por meio do questionário 

estruturado para obter as informações requeridas previamente pelo pesquisador e 

respondidas livremente pelos sujeitos da pesquisa. Desse modo, trabalhamos, por 

um lado, com o questionário totalmente estruturado, importante neste trabalho 

porque, como os sujeitos de pesquisa respondem as mesmas questões, foi 

possível estabelecer comparações. Por outro lado, a inclusão de questões 

abertas justifica-se, porque permite que os participantes respondam em suas 

próprias palavras com informações mais ricas e completas, se os respondentes 

forem expressivos e cooperativos 62. Além do mais, como a pesquisa é realizada 

pela coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem da Instituição em 

análise, pensamos que o uso de entrevista poderia gerar algum constrangimento 

aos participantes, de sorte que a opção pelo questionário não identificado 

pareceu-nos oferecer a oportunidade de anonimato completo. 

Os questionários foram distribuídos junto com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para todos os docentes e preceptores, atuantes no 

ESEAB(cf.Apêndice 04). Depois, o mesmo procedimento foi adotado em relação 

aos estudantes. Os sujeitos da pesquisa foram orientados a devolver os 

questionários respondidos no prazo de uma semana. Finalizado esse prazo, 80% 

dos questionários, devidamente respondidos foram devolvidos pelos preceptores. 

Posteriormente, a pesquisadora fez contato com os sujeitos que não fizeram a 
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devolutiva no prazo estabelecido e conseguiu recuperá-los. Assim, tivemos 100% 

dos questionários respondidos por docentes e estudantes. 

Cabe explicitar que a geração de dados com os docentes foi realizada no 

mês de junho de 2011, com os preceptores, no mês de setembro de 2011 e com 

os estudantes,no mês de dezembro de 2011. 

 

           4.6 - Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise temática de 

conteúdo para identificação das categorias referentes. A análise temática é uma 

técnica de análise de conteúdo, entendida como uma das formas que mais bem 

se ajustam à investigação qualitativa do material sobre educação. Fazer análise 

temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência exerça algum significado para o 

objetivo analítico visado61. 

A análise de conteúdo pressupõe algumas etapas, definidas por Bardin 64 

como: pré-analise; exploração do material ou codificação; e tratamento dos 

resultados (inferência e interpretação). Na primeira etapa - pré-análise - 

selecionamos o material. Na sequência, definimos os objetivos da análise e 

elaboramos os indicadores que fundamentaram a interpretação final. Na segunda 

etapa – exploração do material – os dados brutos foram transformados para a 

descrição das unidades preservamos os conteúdos exatos dos textos sem 

qualquer interpretação. Na terceira etapa – tratamento dos resultados – 

colocamos em relevo as informações fornecidas pela análise, por meio de 

quantificação. Na quarta etapa – análise categorial – com base nos temas 

determinados, definimos as dimensões temáticas, agrupando os dados por meio 

de critério empírico. Na quinta etapa – apresentação dos resultados – os 

resultados foram apresentados em forma de descrições cursivas, acompanhadas 

de exemplificação. Finalmente, na sexta etapa – discussão dos resultados – a 

discussão foi realizada com base na perspectiva teórica de Freire e na revisão de 

literatura que abaliza esta pesquisa.  
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4.7- Princípios Éticos de Pesquisa 

 

Atendendo às exigências da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde, o projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Severino Sombra - Processo nº 0137/2010 (cf.Anexo 02). 

Os sujeitos participantes da pesquisa receberam explicação verbal acerca 

dos objetivos da pesquisa, sua relevância e etapas de desenvolvimento. Também 

foram informados que poderiam retirar-se da mesma a qualquer momento, sem 

prejuízos institucionais – já que os sujeitos da pesquisa são docentes, 

preceptores e estudantes do Curso de Enfermagem, coordenado pela 

pesquisadora. 

 Para participação no estudo, os sujeitos foram consultados quanto ao 

interesse e disponibilidade e só após os esclarecimentos devidos assinaram o 

termo de consentimento já mencionado (cf. Apêndice. 04). 

Para preservar o anonimato dos participantes, na apresentação dos 

resultados, os docentes foram nomeados como D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 

D9 e D10, os preceptores como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 e os 

estudantes como E1,E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
          Nesse capítulo, são apresentadas a análise, interpretação e discussão dos 

dados obtidos por intermédio da aplicação de questionário aos docentes 

supervisores, preceptores e estudantes referidos ao ESEAB. O material 

submetido à analise de conteúdo originou as seguintes categorias: 1- A 

participação dos segmentos acadêmicos e assistenciais na realização do 

planejamento do ESEAB; 2- Aspectos considerados no planejamento do ESEAB; 

3- Visões sobre o Projeto Assistencial; 4- Visões sobre o Projeto de Ensino; 5- 

Interação entre os projetos assistenciais e de ensino e 6-Sugestões de mudança 

no planejamento do ESEAB. 

 

 5.1-A participação dos segmentos acadêmicos e assistenciais na realização 

do planejamento do ESEAB 

 

  O planejamento do ESEAB é referido como participativo por docentes e 

preceptores. Enquanto os estudantes informam não participar dessa etapa de 

ensino. Entretanto, em seus depoimentos apontem elementos que indicam a 

importância de sua participação.  

  

                A percepção dos estudantes 
 

 Poderia colaborar com os conhecimentos de administração para a  
realização dos estágios, com base em outros estágios que já realizei 
(E10). 
                                
 Mostrando o que eu esperava do estágio e o que queria aprender (E 4). 
 
 Através de discussões em sala de aula, ressaltando o que poderia ser 
realizado e o que esperava do estágio (E5).  
                                  
 Tentei participar através dos primeiros encontros com os docentes, onde 
foram expostos e discutidos os objetivos do estágio (E8).      

 
              O fato de os estudantes, mesmo não participando da etapa de 

planejamento, apontar contribuições para o estágio, demonstra a importância de 

se considerar sua colaboração para o alcance de um estágio de fato dialógico.  
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              O depoimento dos estudantes mostra que sua contribuição fundamental 

ao planejamento se daria com base em suas reflexões sobre suas experiências 

anteriores de estágio, que lhes possibilitam avaliar propostas e ajustar 

expectativas. Essa fase é reconhecida por eles como uma oportunidade de 

desenvolver conhecimentos administrativos. 

             Conforme uma das características da Teoria da Ação Dialógica – 

Organização - o testemunho é uma das conotações principais do caráter cultural e 

pedagógico da revolução47.        

  De fato, ao participar do processo de planejamento do ESEAB, o 

estudante poderia tornar-se mais ativo nesse processo, tendo uma importante 

oportunidade de desenvolvimento das seguintes habilidades e competências 

previstas nas DCN-E: 

Art.5º X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos 
humanos; XXIV- planejar, implementar e participar dos programas de 
formação e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e 
saúde; XXXIII- reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em 
atividades de política e planejamento em saúde 2. 

 
 
             A percepção dos docentes  

 
          A realização do planejamento em conjunto com os preceptores destaca-se 
no discurso de parte dos docentes.  
 
                                    O estágio é planejado através de um cronograma e junto com a 

enfermeira da unidade [..] (D1). 
             

Primeiramente, minhas atividades são planejadas em consonância com a 
equipe do PSF já que o território é deles... para somar àquela equipe e 
para o nosso crescimento profissional e acadêmico – afinal todos nós 
crescemos juntos[...] (D5). 
 
Planejo em consonância com o processo de trabalho dos componentes da 
unidade, procurando respeitar a rotina do serviço [...] (D6). 
 

Observa-se, nesses discursos, que o planejamento dialógico encontra-se 

incorporado na prática de parte de docentes envolvidos com o estágio na rede 

básica. Ressaltando que essa pratica é referida como uma atitude de respeito, 

colaboração e crescimento profissional. 

Outros docentes, por sua vez, planejam tomando por base seus próprios 

conhecimentos sobre: 
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Política de saúde  
 

...é planejado a contribuir para a implementação da política de saúde 
mental no âmbito da atenção básica e para ampliar os espaços de 
cuidado de enfermagem em saúde mental, através de novos 
dispositivos de base territorial, contribuindo para transformações na 
prática de atenção a saúde (D2). 
 
Os estágios são planejados com base nas políticas de saúde 
direcionados ao grupo social em questão (D7). 
 
 

Epidemiologia 
 

Realizo um levantamento do perfil epidemiológico da área de atuação e 
o número de discentes que desenvolverão o estágio (D10). 

 
 
Ementa e objetivos da disciplina   
 

O planejamento leva em conta a ementa da disciplina e seus objetivos 
(D 3). 
 

                                         Divisão de grupos que recebemos da coordenação (D7). 
 

Orientações da coordenação do Curso de Enfermagem 
 

                                  Com base na divisão de grupos que recebemos da coordenação (D4). 
 
 
              Também há aqueles que não realizam o planejamento do ESEAB. 
 
                                        Atualmente, não há muito planejamento nem variação (D9). 
                     

  Com base nos depoimentos dos docentes sobre como realizam o 

planejamento, podemos constatar que a maioria considera o planejamento uma 

ação referida apenas ao professor – detentor do saber sobre o ensino da prática 

profissional. Portanto, inferimos que muitos docentes adotam uma perspectiva 

tradicional de ensino. Contudo, a experiência com o planejamento dialógico com 

os preceptores está incorporada em parte do corpo docente, demonstrando que a 

mudança está em curso; embora, para que seja de fato dialógica, deva incorporar 

a participação do estudante. 

 A contradição também está presente nesse processo, em que se identifica 

um docente que diz não realizar o planejamento. Para além da limitação da ação 
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de planejar é preciso considerar que, ainda que não explicitado, o planejamento 

de estágio sempre existe, podendo sua falta de explicitação propiciar a 

manutenção de atitudes autoritárias por meio de orientações prescritivas e 

instituídas 40. 

O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão 

sobre a ação. Esse processo evita a improvisação e possibilita o estabelecimento 

de caminhos que possam nortear a ação educativa. O professor que planeja seu 

dia-a-dia pode melhor acompanhar o desenvolvimento de seus alunos39: 30. Dessa 

forma, entendemos que a ausência de planejamento ou processos planejados de 

modo aligeirado e sem diálogo comprometem significativamente o processo de 

ensino-aprendizagem e, mormente o processo de avaliação. 

               
A percepção dos preceptores 

 
             Os preceptores, nos seus depoimentos, apontam que o planejamento 

ocorre em três perspectivas: do ensino, do serviço e como produto da interação 

ensino-serviço. 

 
                 Necessidades do ensino 
 

O meu planejamento do Estágio Supervisionado da Enfermagem é de 
acordo com o período e a disciplina que o aluno esteja cursando (P1). 
 
Faço o planejamento da ESF conforme o número de acadêmicos, 
informando todos os assuntos pertinentes à atenção básica (P3). 
 
Planejo de acordo com o período e com a disciplina (P5).  
 
De acordo com o planejamento das disciplinas, podemos programar as 
atividades a serem desenvolvidas no Estágio Saúde da Família (P9). 
 

                 Necessidades do serviço 
 
O planejamento é realizado de acordo com as ações da unidade, ou seja, 
dentro do cronograma estabelecido, pra que o acadêmico atue na 
realidade do dia a dia (P7). 
 
De acordo com o perfil e necessidade da área, levo em conta os 
marcadores (P8). 
 

 
                Necessidades ensino-serviço 
 

O planejamento se faz com base na necessidade de aprendizado do 
aluno e demanda de serviços da unidade (P2). 
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O estágio supervisionado de enfermagem é planejado em conjunto com o 
professor [...] (P6). 

 
Através da disponibilidade dos alunos, juntamente com o planejamento da 
UBS (P10). 
 
 

Os preceptores, em sua maioria, parece naturalizarem o fato de o 

ESEAB ocorrer de acordo com o que está planejado pela academia, realizando 

mediações em ações cotidianas sem um planejamento anterior explicitado, 

expressando passividade diante do ato de planejar. Confirmando a percepção dos 

docentes, três preceptores informam que o planejamento é fruto da interação 

ensino-serviço. 

             Com base nos depoimentos dos três segmentos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, observamos que o planejamento dialógico encontra-se em 

construção, precisando avançar para incluir a participação do estudante  e quem 

sabe a do próprio usuário. Nesse sentido, é preciso considerar que todos os 

atores são responsáveis por esse processo, conquanto o valor do planejamento 

do Estágio Supervisionado possa ser medido pela competência do docente em 

torná-lo uma ação mediada pela construção coletiva. 

Segundo a característica - Co-laboração, da Teoria da Ação Dialógica de 

Freire, a ação dialógica só acontece entre sujeitos, co-responsáveis, ainda que 

ocupem posições distintas de funções, sendo a comunicação instrumento crucial 

para a realização dessa ação conjunta, não havendo lugar para conquista, 

manejamento, domesticação e “sloganização” dos oprimidos e sim uma adesão47. 

             Nesse sentido, o planejamento dialógico auxilia o docente no processo de 

desvelamento da realidade, podendo ajudá-lo a reconhecer onde está a 

resistência à mudança, para poder agir na realidade de maneira mais 

democrática44 . 

             O planejamento dialógico é raro na maioria das escolas. Acredita-se que 

esse fato é decorrente de direções antidemocráticas, em que os sujeitos agem 

segundo interesses pessoais em detrimento de interesses coletivos, contando 

com escassos recursos financeiros destinados às escolas, em situações de 

pressão política e inibição do direito de expressão dos professores, além de 
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contextos em que há falta de respeito a diversidade ética, cultural, política e 

econômica, entre outros 39 .  
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5.2- Aspectos considerados no planejamento do ESEAB 
 
             Os aspectos destacados pelos docentes e preceptores no planejamento 

do ESEAB foram: objetivo do processo ensino-aprendizagem expresso no PPP; 

perfil epidemiológico e demandas dos usuários dos serviços; trabalho em equipe; 

aplicação da teoria na prática; rotina do serviço; políticas de saúde e 

necessidades do estudante. 

 

                Objetivo do processo ensino-aprendizagem expresso no PPP 
 
                O objetivo estabelecido para o processo de ensino-aprendizagem 

expressos no PPP do Curso de Enfermagem é o principal aspecto levado em 

consideração pelos docentes e preceptores na elaboração do planejamento do 

ESEAB. Esse aspecto pode estar relacionado às capacitações pedagógicas, 

realizadas com o grupo e com a construção coletiva do PPP do Curso de 

Enfermagem. 

 
O planejamento leva em conta a ementa da disciplina e seus objetivos [...] 
(D3). 
 
O planejamento tem como objetivo proporcionar ao discente 
competências e habilidades voltadas para o diagnóstico de enfermagem 
(D7). 
 
Levo em conta os objetivos da disciplina, oportunidades do campo de 
estagio e a necessidade identificada nos alunos (D10). 
 
O planejamento da minha disciplina proporciona ao aluno habilidades e 
competências, a fim de que possa planejar e implementar ações de 
enfermagem (D9). 
 
De acordo com o período e a disciplina que o aluno esteja cursando [...] 
(P1). 
 

                                       Levando em consideração os objetivos das disciplinas [...] (P6). 
 
De acordo com o planejamento das disciplinas, podemos programar as 
atividades a serem desenvolvidas no estágio saúde da família. Leva-se 
em consideração o período acadêmico que o mesmo se encontra [...] 
(P9). 
 

              O perfil epidemiológico e demandas dos usuários dos serviços 
 

O perfil epidemiológico é um aspecto importante para o planejamento do 

ESEAB. Compreendemos que está relacionado ao fato da epidemiologia ser uma 
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ferramenta fundamental para os profissionais e docentes da área de saúde 

coletiva.  

O planejamento para abranger a integralidade em saúde deve ser pautado, 

no conhecimento do perfil epidemiológico da comunidade sobre a qual se quer 

operar e transformar, causando mudanças na educação e consequentemente na 

sociedade em que determinado grupo está inserido 45. 

O Estágio Curricular Supervisionado, como um meio de operar a formação 

articulada ao perfil epidemiológico e realidade profissional de cada região, numa 

perspectiva dialética, possibilita a aprendizagem significativa, algo essencial na 

formação de recursos humanos para o SUS 25 . 

 

Primeiramente, é feito o levantamento do perfil epidemiológico da área 
em que ocorre o estágio [...] (D7). 
  
Realizo um levantamento do perfil epidemiológico da área de atuação 
[...] (D10). 
 
De acordo com o perfil e necessidade da área, levo em conta os 
marcadores (P8). 
 

                                                Para realizar o planejamento, levo em conta a demanda da clientela,   
do território em que atuamos (D2). 

 
                                               Levo em consideração as demandas dos usuários no momento do 

estágio (D5). 
               
                     Outros aspectos significativos para o setor ensino e serviço também 

são levados em consideração no planejamento do ESEAB, conforme listados 

abaixo. 

 
                       A rotina do serviço 
 
                                   Procuro respeitar a rotina do serviço, as atividades já desenvolvidas nele, 

buscando inserir o estudante nesse contexto de forma que possam ser 
contempladas as etapas do processo ensino-aprendizagem (D6). 

 
Sempre é voltado para a rotina do serviço, calendário de vacinação, 
consultas... (P3). 
 
Temos pacientes certos para serem acompanhados, sigo a rotina... (P4). 
 

                        
                     Necessidades do estudante 
 

 Levo em consideração a necessidade de cada aluno e seus  
conhecimentos (P2). 
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Os aspectos considerados são justamente a observação e avaliação das 
necessidades de aprendizado do aluno dentro da realidade da unidade 
básica (P7). 
 
As necessidades do aluno, sua disponibilidade aliada à realidade da 
Unidade de saúde (P10). 

                           
                          O trabalho em equipe 
                                       
                                         Considero o relacionamento e o trabalho em equipe (D1). 
                                           
                                             Levo em consideração as responsabilidades da equipe, seu vínculo e  

respeito perante o serviço (D5). 
 
                               
                      Aplicação da teoria na prática 
 

O aspecto mais relevante é a aplicação da teoria na prática (D4). 
       
                     Políticas de saúde 
  
                   Levo em consideração as políticas de saúde direcionadas ao grupo social 

em questão. Os acadêmicos são preparados, na disciplina, para 
desenvolverem ações pertinentes aos protocolos ministeriais (D10). 

 
           
             Com base nos resultados acima apresentados, é importante destacar que 

os preceptores consideram os aspectos de natureza acadêmica em seus 

planejamentos. Em compensação, observamos que os docentes valorizam 

aspectos relacionados ao serviço. Esse dado mostra que há uma intersecção de 

propósitos entre ensino-serviço na ação planejamento. 

           Conforme se lê na literatura, o planejamento de ensino integrado entre 

docentes, preceptores e estudantes é condição fundamental para criar elementos 

para a resolução de problemas relacionados à educação e à saúde na realidade 

atual, trazendo resultados significativos para a sociedade 41. Além disso, o 

planejamento integrado oferece ao estudante maiores possibilidades de 

aprendizagem prática e conceitual6. 

As demandas do serviço sejam elas retratadas pela clientela, pelo quadro 

epidemiológico, pela prevenção e promoção da saúde ou pelas rotinas do serviço, 

assumem aqui a centralidade no ato de planejar. Consideramos isso um avanço 

na formação do enfermeiro, já que esses aspectos apontam para o Modelo 

Ampliado de Saúde, contrapondo-se ao Tradicional, que é centrado em doenças.  
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5.3- Visões sobre o Projeto Assistencial da ESF 
 

Modelo de Promoção em Saúde 
 

                                  As atividades envolvem práticas educativas, culturais com a promoção da 
saúde [...] (D1). 

 
Há uma preocupação no planejamento em se atingir indicadores e ao 
mesmo tempo fazer valer mudanças no perfil de seu público para o bem 
comum e benefício de todos (D5). 
 
A equipe de saúde de uma Unidade Básica tem várias atividades a serem 
desenvolvidas por seus componentes junto ao usuário, família e 
população, descritas nas normas do Ministério da Saúde, previstas na 
portaria 648, advindo daí ações como visita individual, consulta de 
enfermagem, vacinações, educação em saúde,entre outras e é neste 
contexto que o acadêmico de enfermagem é inserido D(7). 
 
Todas as famílias são cadastradas e as crianças pesadas e medidas, 
vacinadas e acompanhadas (P3). 

                                    
O projeto assistencial da unidade está voltado para ações de promoção à 
saúde, levando em conta o cliente como um todo biopsicossocial (P7). 
 

                                          O projeto assistencial é no nível básico de assistência, nele 
desenvolvemos atividades de prevenção e promoção da saúde, grupos de 
atendimentos específicos, atividades em grupo, salas de espera, o que 
permite aos acadêmicos a prática das atividades dos conteúdos 
aprendidos em sala de aula (P9). 

 
Realizar assistência em atenção básica, visando os usuários, baseando- 

se no Mistério da Saúde (E1). 

 

                    Supervisionar e monitorar a saúde dos pacientes (E 2). 

 

Assistência primária à saúde da família, visando à promoção da saúde 

(E8). 

                                    
Gestão compartilhada 

 
...são desenvolvidas práticas de gerenciamento da assistência planejadas 
junto à comunidade e equipe de saúde (D1). 
 

                                          Por meio de uma agenda semanal de atividade, mediada por diretrizes da 
Unidade ajustada às necessidades dos usuários e da comunidade (D 3). 

 
 

Prevenção de doenças e agravos 
 

...Também existem programas/ações de cuidado focadas para as pessoas 
que já possuem alguma doença diagnosticada como: hipertensão arterial e 
diabetes. O diferencial, nessa unidade, são as ações voltadas para a área 
de saúde mental que nós (curso de enfermagem) desenvolvemos (D2). 
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Educação em saúde 
 

                                        As atividades envolvem práticas educativas e culturais com a promoção da 
saúde (D1). 

 
                                      ...Trabalha-se com educação em saúde, através de palestras (na unidade 

e escolas), sala de espera e visita domiciliar  (D2). 
 

                                          O projeto assistencial, na unidade em que acompanho os alunos do 
estágio supervisionado de enfermagem, tem como base a busca ativa e 
assistência humanizada e tem como primazia a educação para a saúde 
(D8). 

 

  Destaco aqui dois projetos nos quais me insiro, juntamente com os alunos 
da disciplina de saúde da criança e do adolescente, que é brinquedoteca, 
que atende pré-escolares e escolares e o pró-jovem, que atende pré-
adolescente e adolescente, através de palestras educativas (higiene, 
alimentação e sexualidade) (D10). 

     
Epidemiologia 
 

Após o atendimento será alimentado o SISVAN/Mapa de 
acompanhamento nutricional, que é entregue ao funcionário responsável 
no setor de epidemiologia (D3). 

                                     
                                          Os locais onde acompanho os alunos têm como proposta assistencial a 

Vigilância da Saúde (D4). 
 
                                          O planejamento assistencial se faz em cima dos indicadores de saúde 

daquela população acompanhada (P2). 
   
                                          Há uma preocupação e um planejamento para se atingir indicadores e 

ao mesmo tempo fazer valer mudanças no perfil de seu público para o 
bem comum e benefício de todos (D5). 

 
                                    ... visando fazer a vigilância em saúde das famílias cadastradas (E9). 
 

A maioria dos depoentes concebe que o projeto assistencial do serviço, 

onde ocorre o ESEAB pauta-se no Modelo de Promoção da Saúde, apontando as 

principais ferramentas para sua operacionalização, quais sejam: epidemiologia, 

educação em saúde, gestão compartilhada, programas de prevenção de agravos 

à saúde.  Contudo, constatou-se que parte dos preceptores e dos estudantes 

desconhece o projeto ou não sabe conceituá-lo. Isso compromete o desempenho 

de sua ação no ESEAB e aponta para necessidade de capacitação dos 

profissionais de saúde.  

Considera-se assim, que o Projeto Assistencial das unidades onde ocorre o 

ESEAB, assim como a visão dos atores envolvidos nesses setores, encontra 
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correspondência com o que está previsto na Portaria nº 648/GM/2006, que 

estabelece a política de Nacional de Atenção Básica e toma como estratégia 

prioritária o Programa Saúde da Família (PSF), define como atribuições do 

enfermeiro, as seguintes atribuições específicas: 

 

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade de Saúde 
da Família (ESF) e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta 
e terceira idade; 
II - conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 
legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames 
complementares e prescrever medicações; 
III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); 
IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; 
V - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do 
Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e 
Técnico em Higiene Dental (THD); e VI - participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da ESF 65:25. 
 
 

Dessa forma, o ESEAB na instituição em estudo assume papel relevante 

na formação dos enfermeiros, oferecendo a oportunidade do exercício da prática 

profissional durante a graduação, possibilitando ao estudante vivenciar a 

realidade dos serviços básicos de saúde.  
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5.4- Visões sobre o Projeto de Ensino 
 
 

A maioria dos depoentes informou conhecer o projeto de ensino para o 

ESEAB, apresentando uma visão específica sobre ele. Os principais elementos 

relacionados ao projeto de ensino são: promoção e prevenção da saúde; 

planejamento participativo; vigilância em saúde; necessidades do usuário, família 

e comunidade; necessidades do aluno e diretrizes do Curso de Enfermagem. 

Contudo, a maioria dos estudantes não possui uma visão clara sobre o projeto de 

ensino. Esse problema pode estar relacionado ao fato de os estudantes não 

participarem da etapa de planejamento do ESEAB. 

 
                                            
                Promoção e prevenção da saúde 
 
                                          Eles realizam com bastante propriedade tudo aquilo que lhes compete, 

como: realização de ações de prevenção [...] (D5). 
 
                                          O projeto de Ensino realiza ações de enfermagem com vistas à prevenção 

de agravos à saúde da criança e do adolescente, nas escolas, no domicílio 
e na comunidade, visando à promoção da saúde e do cuidado da criança, 
centrado na família (D7). 

 

                                          Valoriza a medicina preventiva não desvalorizando as necessidades 
biomédicas (D8). 

 
O projeto de ensino prevê a realização de inúmeras ações de enfermagem 
com vistas à prevenção de agravos à saúde da criança e do adolescente 
nos diversos cenários de atuação, visando à promoção da saúde da 
criança e da família, de acordo com a proposta pedagógica (D10). 

 
Acompanhamento na prática, palestra, sala de espera, puericultura, pré-
natal, preventivo, etc [...] (P1). 
 
O projeto de ensino de enfermagem visa aprimoramento da prática de 
enfermagem, bem como da assistência a nível básico [...] (P9). 

 
                                         Tem como finalidade fazer com que o acadêmico perceba que quando 

cuidamos de um paciente não devemos ter só aquele membro da família 
como foco e sim a família toda, pois é no momento da assistência a um 
determinado integrante de uma família que temos como oportunidade de 
informar, cuidar e através do diálogo, saber as deficiência, dificuldades 
daquela família, orientação sobre as doenças que podem ter, medicações, 
vacinas (avaliar o cartão, orientando o mesmo a realizar caso haja alguma 
falha no esquema vacinal), enfim avaliar aquela família de forma a 
orientar, explicar e dar a ela a devida importância e dedicação (E5). 

 
O projeto visa promover assistência baseada na vigilância em saúde das 
famílias cadastradas (E2). 
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Considerando o que foi relatado pelos depoentes como projeto do serviço, 

observamos que o ensino encontra um ponto de intersecção, até mesmo porque 

não se pode projetar o ensino para o campo de estágio sem considerar o próprio 

projeto do serviço. Mesmo assim, observamos que há depoimentos que apontam 

para a perspectiva assistencial e não promocional como a de P9 e que se 

ancoram na perspectiva biomédica, como a D8. 

 
Planejamento participativo 
 

                                           A proposta do corpo docente é uma parceria com a equipe da UBS. 
Então, junto com a enfermeira do setor, dividimos os acadêmicos para a 
realização de visitas domiciliares, fazendo um levantamento de problemas 
e com isso realizando o cuidado ao paciente (D1). 

 
                                  

O projeto de ensino é elaborado de forma conjunta, em reunião, no início 
do semestre, entre os professores do estágio e preceptores do estágio, 
onde são apresentados os objetivos pedagógicos e os do serviço, na 
busca de uma integração e de uma assistência que atenda, cada vez 
mais, as necessidades da população (D3). 
  

                                           Esse projeto tem sido muito satisfatório com a presença dos docentes da 
USS e a interseção com os profissionais de saúde que trabalham na ESF. 
Vejo um aproveitamento dos acadêmicos e uma troca de conhecimentos 
entre docente, preceptores e acadêmicos (P3). 

 
            O planejamento é uma etapa essencial do estágio e, nos relatos acima, 

emerge como um princípio fundamental do próprio projeto de ensino. Isso indica 

que os docentes e preceptores estão adotando uma visão dialógica em relação à 

realização do ESEAB, não sendo, contudo, observada pelos estudantes. 

Há necessidade de promover maior participação do estudante no ESEAB, 

pois quando a formação acadêmica traçada no projeto pedagógico utiliza como 

ferramenta a metodologia dialética, o conhecimento é construído por meio de um 

trabalho em conjunto, em que professores e estudantes refletem e reelaboram os 

conteúdos, tornando a aprendizagem um momento real e significativo 42. 

 

Baseado nas necessidades do usuário, família e comunidade 
 

Tem que ser o mais transparente possível, para que o aluno possa 
perceber de perto as verdadeiras necessidades da comunidade (P10). 

                                             
 O ensino de enfermagem abrange os cuidados do indivíduo e de seus 
familiares (E3). 
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 O ensino de enfermagem abrange o cuidado ao indivíduo e seus 
familiares - inseridos na comunidade (E4). 
 

                   O projeto busca levar o atendimento à comunidade, através dos 
acadêmicos (E6). 
    
O ensino de Enfermagem abrange o cuidado do indivíduo e dos familiares 
que estão inseridos na comunidade (E7). 

                                       
Os depoimentos acima mostram que, principalmente os estudantes 

percebem que o projeto de ensino está baseado na atenção às necessidades de 

saúde dos usuários, orientados pelos propósitos das DCN-E e pelos princípios do 

SUS. Embora não tivesse sido nomeada, foi reconhecida a compreensão da 

integralidade do cuidado na perspectiva de um modelo de atenção à saúde, que 

tem como direcionalidade o cuidado centrado no usuário. 

A integralidade na atenção à saúde é definida como um princípio do SUS, 

orientando políticas e ações programáticas que respondam às demandas e 

necessidades da população no acesso à rede de cuidados em saúde, 

considerando a complexidade e as especificidades de diferentes abordagens do 

processo saúde-doença e nas distintas dimensões, biológica, cultural e social do 

ser cuidado 66.     

A formação dos enfermeiros, orientada para a integralidade, favorece a 

aquisição de competências e habilidades para a boa prática profissional de 

Enfermagem que contribui para a consolidação do SUS. 

 
Baseado nas necessidades do aluno e diretrizes do Curso de 

Enfermagem 
                                      O projeto de ensino é de acordo com o período do aluno (P1). 

 
O projeto de ensino é traçado conforme necessidades de aprendizado 
prático e teórico de cada aluno (P2). 
 

                                          O projeto se baseia na realização das ações praticas pelos acadêmicos de 
enfermagem, observando-se estas ações, discutindo-as e avaliando de 
que maneira o aluno aplica seu conhecimento teórico em uma prática real 
(P7). 

 
O Projeto de Ensino de Enfermagem vem ao encontro das diretrizes 
curriculares propostas pelo MEC(D4). 
 
O projeto de ensino de enfermagem caracteriza-se no próprio 
planejamento das disciplinas que têm objetivos e habilidades formuladas 
para cada uma, em conformidade com o PPP do Curso de Enfermagem 
[...] (D9). 
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                                          Executar procedimentos, sendo supervisionados pelo professor e com 
orientação do preceptor (E9). 

 
Colocar em prática o conhecimento adquirido com a supervisão do 
preceptor e do professor responsável (E10). 
 

           Observamos nos relatos acima que os preceptores percebem que o projeto 

de ensino está baseado nas necessidades de aprendizado do aluno, indicando 

uma perspectiva de ensino centrada no estudante ou nos objetivos de ensino-

aprendizagem.  Essa perspectiva vai ao encontro de depoimentos anteriores que 

focaram o projeto nas necessidades do usuário. 

          Alguns docentes apontam como marco do projeto de ensino do ESEAB o 

próprio PPP do Curso, enquanto os estudantes identificam práticas pedagógicas 

contraditórias ao PPP, uma vez que estão centradas em procedimentos práticos e 

não no aprendizado da complexidade do cuidado de enfermagem na atenção 

básica 8. 

           De um modo geral podemos dizer que a visão dos depoentes sobre o 

Projeto de Ensino do ESEAB é coerente com o preconizado pelo SUS para a 

formação dos profissionais de saúde – formar para atuar na atual política de 

saúde, superando o modelo biomédico, centrado na doença e na assistência 

curativa, a fim de formar profissionais para atender demandas de atenção integral 

à saúde da população. Contudo, faz-se necessário avançar no estabelecimento 

de estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam o diálogo, o trabalho em 

equipe, a transdisciplinaridade - considerando os saberes formais e não-formais, 

tendo em vista o conjunto de competências requeridas no processo de trabalho 

em saúde para a construção de projetos coletivos 14. 
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5.5 - Interação entre os projetos assistenciais e de ensino  
 
 Na sequência, apresentamos alguns depoimentos que mostram a 

existência de interação entre os projetos assistenciaes e de ensino. Os principais 

elementos apontados por docentes e preceptores como promotores do diálogo 

são: o diálogo entre ensino-serviço; a adoção de metodologia comum e a 

perspectiva de trabalho orientada para o SUS. 

  O diálogo é necessário para que os planejamentos de ensino e serviço 

tenham coerência e atendam às diretrizes e princípios do SUS para que se 

possam confrontar diferentes pontos de vista, formas diversas de perceber e 

significar a realidade em que estão inseridos 42.  

 

              Dialogo entre ensino-serviço  

 
Vejo que não existe um diálogo bem estabelecido. Às vezes, penso que 
nem todas as pessoas da equipe entendem que o espaço que para eles 
é do trabalho, para nós é de aprendizagem/conhecimento. Essa falta de 
compreensão, por vezes, dificulta o nosso trabalho (D2). 
 
Apesar das diversas tentativas, o diálogo não acontece na prática como 
intencionado na teoria (D3). 
 
Os projetos dialogam por meio das reuniões com a equipe e em 
momentos de atenção específica [...] (D5). 
 
Sinto que os projetos dialogam pouco (D6). 
 
É feita uma reunião com os profissionais do serviço, docentes e 
estudantes, onde se traçam propostas de atendimento à clientela e 
demais ações a serem desenvolvidas (D7). 
 
No setor onde atuo o dialogo é simultâneo, isto porque existe uma 
parceria entre os serviços e o ensino [...] (D8). 
 
Realizamos reuniões com os profissionais inseridos no projeto, para 
trocar propostas de atendimento à comunidade [...] (D 10). 
 
 Os projetos são afinados com as reuniões mensais entre docentes e 
preceptores. As oficinas de capacitação pedagógica favorecem o 
dialogo (P3). 
 
 Nos encontros semanais junto à professora responsável 
acompanhamos, coletivamente, os casos em atendimento (P4). 
 
O diálogo ocorre continuamente entre preceptores, docentes e 
estudantes (P6). 
 
 A articulação é continua, uma vez que o docente acompanha estes 
acadêmicos juntamente com o preceptor. Como participamos do 



 
 
 

 
 

78

planejamento do estágio junto com os docentes, podemos programar os 
conteúdos a serem praticados (P9). 
 
Conversando com todos da equipe, para saber se chegaram ao 
resultado desejado (E5). 
 
Os projetos estão entrelaçados e buscam um mesmo propósito (E8). 
 
Existe uma boa articulação entre Rede Básica e a Instituição de ensino, 
facilitando a prática (E9) 
 

                                        Dialogam de maneira positiva, mas existem mudanças a serem feita 
(E10). 

 
 
 Os dados obtidos demonstram existir interação ensino-serviço no Curso 

de Graduação em estudo, facilitado pela realização conjunta do planejamento do 

Estágio Supervisionado por docentes e preceptores. Há, contudo, depoimentos de 

docentes que demonstram que esse diálogo não é homogêneo, havendo conflitos 

de interesse. Vale ressaltar que, os estudantes reconhecem a existência desse 

diálogo entre os projetos, fato extremante positivo para sua formação. 

              Na formação do profissional, faz-se necessária a interação ensino-

serviço, pois é no serviço que emergem as demandas de saúde. Teremos uma 

transformação na formação de profissionais de saúde, quando houver união de 

conhecimentos entre o ensino e o serviço, no intuito de prestar ao indivíduo e à 

população uma assistência integral com qualidade e humanizada 16. 

  Sabemos, com base na pedagogia da problematização, que a educação 

deve estar em uma construção contínua, respeitando os saberes já existentes 

num determinado grupo e problematizando esse conhecimento para construir um 

novo aprendizado 50. Esse caminho, em geral, não se dá de modo espontâneo, já 

que é muito difícil mudar e atuar compartilhando saberes, até mesmo porque a 

sociedade em que vivemos reforça o individualismo e a competitividade. Assim, 

essa lógica deve ser construída coletivamente por meio da ação cultural. 

 Conforme nos fala Freire, o que pretende a ação cultural não é o 

desaparecimento da dialeticidade permanência-mudança, mas superar as 

contradições antagônicas de que resulte a libertação dos homens47. 
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                    Adoção de metodologia comum  

 
As estratégias, habilidades e competências são bem desenvolvidas 
diante dos problemas relacionados [...] (D1). 
 
Interessante que tanto no projeto assistencial quanto no assistencial 
discutimos os princípios de formação e aplicação dos conhecimentos 
adquiridos durante a graduação na prática, através da problematização 
[...] (D4). 
 
Como cuidam dos mesmos usuários, problematizamos as situações. A 
partir dos problemas trazidos pelos acadêmicos As dúvidas geradas são 
confrontadas com as experiências do profissional (P 5). 
 
Por meio de materiais e estratégias desenvolvidas, em comum acordo 
encontramos as soluções para os problemas do dia a dia (P10). 

 
                                          Estão entrelaçados e caminhando para o mesmo propósito(E 8). 
 
 
                 Com base nos depoimentos acima, é possível verificar intersecção de 

saberes entre docentes e preceptores na condução de processos pedagógicos no 

ESEAB por meio do uso de metodologias comuns – no caso, a problematização.  

Vale lembrar que, tanto a capacitação pedagógica dos docentes na instituição de 

ensino em análise quanto a capacitação dos enfermeiros para atuar na ESF foram 

mediadas pela pedagogia da problematização, o que confere ao grupo certa 

familiaridade e expertise com o método. 

  Constata-se, assim, que no ESEAB o conhecimento é construído 

considerando o saber prévio de cada sujeito e sua forma particular de estabelecer 

relações. Essa ação pedagógica permite que o processo criador desenvolvido no 

ambiente de aprendizado, valorize o aprender e não só o ensinar. Nessa esfera, a 

relação entre os sujeitos docentes, estudantes, preceptores, equipe de saúde e 

clientes, constroem colaborativamente as relações 41. 

                

                    Perspectiva de trabalho orientada para o SUS 
 

O projeto de ensino se consolida dentro do projeto assistencial, quando   
os estudantes aplicam os conhecimentos teóricos e também fortalece os 
objetos da ESF (P7). 

                                                  
                                    Parte do princípio de saúde integral ao indivíduo na comunidade (E 3).        

                                   
                               Atenção à saúde integral ao indivíduo na comunidade (E 4).        
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                                           O que há de comum entre os projetos é que eles buscam a atenção  
integral ao indivíduo na comunidade (E6). 

    
                                       Ambos buscam a atenção integral ao individuo na sua comunidade (E7).   
      
            Importante notar que a subcategoria acima apresentada emerge, 

fundamentalmente, do depoimento dos estudantes que apontam que os projetos 

assistenciais e de ensino dialogam a partir de princípios e objetivos comuns, 

estando relacionados à perspectiva de uma assistência integral aos usuários. 

   Compreendemos que esse é um importante indicador de avaliação do 

ensino de Enfermagem, condizente com o processo de mudança pretendido no 

campo da formação em saúde, posto que a materialização da proposta de 

mudança no modelo de atenção à saúde, com base em uma visão da atenção 

básica que se fundamenta, sobretudo, no princípio da integralidade, tem, na 

prática, apresentado a necessidade de mudanças e ampliação dos referenciais 

trabalhados em cada profissão; mudanças nas relações entre os profissionais e 

entre esses e a população usuária dos serviços 23. 

    Confirmamos, assim, a idéia de que para que se tenha uma prática que 

atenda à integralidade, é necessário atuar em equipe, desde o processo de 

formação. Para isso, é necessário estabelecer rotinas que favoreçam o diálogo 

entre o ensino–serviço 14. 
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5.6 - Sugestões de mudança no planejamento do ESEAB              
 

O planejamento do ESEAB deve criar oportunidades de simulação de 

experiências profissionais assistidas com base no perfil desejado para o 

enfermeiro, um profissional crítico, criativo, inovador, ético e comprometido com a 

qualidade da atenção em saúde. Dessa forma, o planejamento deve prever ações 

do ensinar pelo prazer da descoberta, cultivo das múltiplas possibilidades de 

resolver problemas e pelo questionamento daquilo que é dito como 

inquestionável, não promovendo dicotomia entre conhecimento teórico-prático e 

mantendo sempre uma ação dialógica e dialética. Esses objetivos indicam a 

importância de se realizar um replanejamento constante, uma vez que as 

situações reais não são estáticas, mas se constituem em um processo contínuo 

de mudanças 41. 

   O ensino de Enfermagem tem sido compelido a mudar, por conta de 

políticas educacionais ou de saúde, com vista a melhor preparar profissionais 

para atender aos desafios postos pelo Sistema de Saúde. Aqui, abrimos um 

espaço de diálogo com os sujeitos da pesquisa para pensar diretrizes para o 

planejamento do ESEAB. Foram apresentadas as seguintes sugestões para 

mudança no planejamento do ESEAB: 

.         

              Prever maior tempo de permanência do estudante nas unidades 

 

[...] Permanecer mais tempo na mesma unidade como se fosse um 
internato, acho que o aproveitamento seria melhor [...] (D1). 
 
Apesar de diversas tentativas, há ainda necessidade de se rediscutir a 
estratégia de rodízio dos grupos de alunos, de forma que ofereça maior 
tempo para desenvolvimento da prática assistencial e gerencia [...] (D3). 
 
Penso que poderíamos atuar com os alunos tipo internato na atenção 
básica. Não seria tão fragmentado o ensino-serviço (D4). 
 
Tempo dos módulos com maior espaço para troca [...] (D5). 
 

                                           Seria importante os alunos pudessem permanecer mais tempo com os 
preceptores, a fim de acompanhar toda a rotina e demanda daquela 
unidade (P2).  

 
Acredito que o estágio está muito bom, acho que os acadêmicos deveriam  
ficar mais tempo nas unidades, para obter maior capacidade e ter um 
excelente aprendizado, para ser um profissional de enfermagem atuante 
para os dias atuais (P3). 
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O tempo de permanência do aluno no ESF poderia ser maior (P6). 
 
O aluno deveria permanecer mais tempo em uma UBS, pois só assim ele 
poderia participar avaliar e modificar algo que porventura pense de outra 
forma (P10). 
 

                                           Maior carga horária. (E2).  
 

Maior tempo no campo de estágio, maior participação do enfermeiro, 
melhor infraestrutura da unidade, transporte da faculdade para o local de 
estágio (E3). 

 
                                           Maior tempo no campo de estágio (E4). 
                                            
                                           Melhor aproveitamento do tempo nos locais de estágio (E7). 
 

Observamos que o tempo é o principal fator apontado para mudança. 

Tanto os docentes quanto os preceptores e estudantes sugerem aumentar o 

tempo de permanência no campo de estágio. Consideramos que o tempo pode 

ser redimensionado pela diminuição de rodízios de alunos entre unidades. Isso 

asseguraria maior oportunidade de convivência com os usuários, a comunidade e 

a própria equipe de saúde favorecendo o vínculo e ampliando as possibilidades 

de conhecimento e desvelamento da realidade.  Vale, contudo, considerar a 

advertência de E7 – que nos leva a refletir sobre o melhor uso do tempo 

disponível, fato que pode ser otimizado pelo próprio planejamento. Advertimos, 

com base no referencial teórico desse estudo, que o melhor uso do tempo não 

deve ser dimensionado pelo “tarefismo”, mas pelo aprendizado do compromisso. 

Compreendemos que assegurar maior tempo de permanência dos 

estudantes na mesma unidade de saúde envolve uma nova compreensão do que 

vem a ser o trabalho em saúde hoje, entendido como o trabalho vivo em ato, 

conforme proposto por Merhy67. Essa visão reconhece o valor do cuidado 

singularizado, a importância da escuta sensível, a valorização do vínculo, a 

responsabilização e a integralidade das propostas terapêuticas 67
. 

Para construirmos uma reflexão mais aprofundada sobre o tempo na 

formação do enfermeiro, julgamos crucial a ideia da dimensão do tempo,  

compreendida por Freire 51como “tempo problematizado”. O pedagogo assevera 

a necessidade de tempo para ler e reler o mundo, para compreender 

criticamente a realidade e reescrever a própria história, de modo que o sujeito 

social não seja compreendido como simples espectador. Essa consideração 
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freireana sobre o tempo aborda princípios, como: totalidade, historicidade, 

temporalidade, ludicidade, corporeidade e dialogicidade. A totalidade é a 

possibilidade de conhecimento de si e do mundo a partir de múltiplas dimensões; 

historicidade exige que o sujeito se contextualize estando relacionado com a 

temporalidade, pois homens e mulheres percebem-se como ser histórico, atinge 

o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã, acima de tudo descobre-se 

como dirigente da própria história e de sua cultura; ludicidade diz respeito à 

capacidade do ser humano abstrair a realidade concreta transitar entre a 

realidade e a ficção, imaginar, inventar, criar e recriar, descobrir e redescobrir, 

conhecer e reconhecer-se sujeito; corporeidade tem a ver com existência de um 

corpo que compreende as dimensões físicas, psíquicas, emocionais, cognitivas, 

culturais, sociais e, por fim, o princípio da dialogicidade que diz respeito à 

interação do ser humano com si próprio e com os outros 51. 

 

     Aplicação da SAE 
 

  Poderíamos estar desenvolvendo até mesmo o SAE dentro da Unidade  
básica(D1). 
 
 

Conforme depoimento acima, de fato, a implementação da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) é fundamental para otimizar a assistência, 

tornando-a mais segura, dinâmica e competente e mais facilmente gerenciada 

pelos profissionais.  Entretanto, conforme advertem Backes et al., 200568,  a SAE 

só se torna um processo seguro e dinâmico da assistência, quando os registros 

indicam mudanças nas ações da equipe, as quais são capazes de provocar novas 

intervenções 68.Dessa forma, a implementação da SAE requer uma decisão 

política tanto da Secretaria de Saúde como da Instituição de Ensino. 

Estudo realizado por Porsebom e Horibe 69 demonstrou que a 

implementação da SAE nas Unidades Básicas de Saúde não é efetiva pelos 

seguintes fatores: excesso de trabalho dos enfermeiros, falta de instrumento 

padronizado, falta de subsídios técnico-teórico, falta de referencial teórico na 

unidade de saúde, não assiduidade do cliente às consultas subsequentes de 

Enfermagem e o acúmulo de funções gerenciais do enfermeiro na unidade 69.  
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A realização dessa proposta constituiria um ganho para os processos de 

qualificação da assistência prestada por enfermeiros se houvesse capacitação 

dos profissionais e garantia dos recursos necessários para sua adequada 

implementação.  

                                                     
    Prever a realização de ações conjuntas com outros cursos – 

interdisciplinaridade 
 

                                   [...] E outra sugestão seria a busca por desenvolvimento de ações 
conjuntas com os demais cursos da faculdade, pois hoje em nosso 
mercado de trabalho é proeminente o trabalho em equipe, a 
interdisciplinaridade,o envolvimento multiprofissional  enfim...Na última 
semana, tivemos um evento no Grecco com as gestantes, e Enfermagem 
e Medicina, se apresentaram. Foi interessante como eles dividiram bem o 
espaço e como a Enfermagem se sobressaiu frente sua habilidade e 
envolvimento com o trabalho em equipe e em comunidade (D5). 

 
 Promover ações de integração entre os cursos da área de      saúde (E5). 

 
                                           Colocar em prática a integração entre os cursos da Universidade, para 

melhor atender a população e desenvolver ainda mais o trabalho em 
equipe (E6). 

      
Vimos ao longo do presente estudo que  a interação ensino-serviço se deu 

fundamentalmente com base no diálogo entre profissionais de Enfermagem. 

Certamente, esse diálogo precisa ser expandido em direção a outras profissões e 

atores agentes no Sistema de Saúde, porque o atual paradigma de atenção à 

saúde requer uma nova atitude dos profissionais em relação à população usuária 

dos serviços de saúde. Nesse tocante, a interdisciplinaridade passa a ser uma 

exigência e um desafio posto pela complexidade do processo saúde-doença. 

        A interdisciplinaridade tem sido invocada para a consolidação de princípios 

assistenciais do SUS, como por exemplo, integralidade e intersetorialidade. 

Compreendendo-se que o trabalho em saúde é eminentemente relacional, 

constitui também uma exigência do modelo promocional em saúde. O próprio 

conceito de saúde, emanado da VIII Conferência Nacional de Saúde, permite 

constatar que sua natureza é eminentemente interdisciplinar, visto que tem por 

base as múltiplas determinações e mediações históricas que o constituem, 

envolvendo ao mesmo tempo o social, as expressões emocionais, o biológico e 

as razões sócio-históricas e culturais de indivíduos e grupos70. 
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Os trabalhos de Freire mostram que o compromisso com a construção de 

um conhecimento autêntico parte da realidade, oferecendo respostas aos 

problemas vividos pelo povo. Assim sendo, o saber sobre a realidade deve ser 

construído coletivamente e em diálogo permanente com todos, dada a 

consciência de nosso “inacabamento” e da nossa condição de “sujeito histórico” 

51. 

 Selecionar/capacitar preceptores 
  

Selecionar melhor os preceptores, para que sejam possuidores de maiores 
conhecimentos científicos (E1). 
 

                                           A escolha dos preceptores deveria ser feita através de uma seleção mais 
rígida, pois alguns não possuem autonomia e conhecimento suficientes 
(E9). 

 
Selecionar melhor os preceptores da rede E (10).  
 

Importante notar que o aspecto seleção/capacitação de preceptores foi 

referido apenas pelos estudantes. O aprimoramento desse aspecto  indica a 

necessidade de maior compromisso ensino-serviço com processos de educação 

permanente de profissionais que se encontram na prática. A educação 

permanente dos profissionais de saúde é um problema reconhecido pelo próprio 

Ministério da Saúde, que nos últimos anos tem promovido políticas de educação 

permanente dirigida aos profissionais do SUS, como por exemplo, Curso de 

Especialização de Ativadores de Mudança; PRÓ-SAÚDE e Pet-Saúde. Tais 

programas envolvem a própria relação ensino-serviço. Vale ressaltar que as 

instituições analisadas no presente estudo são cenários de desenvolvimento de 

ações do PRÓ-SAÚDE, portanto os preceptores de Enfermagem da Rede Básica 

já  integram processos de capacitação.  

Compreendemos que o problema de capacitação profissional detectado 

pelos estudantes guarda relação com o compromisso individual de cada 

profissional com a mudança e a qualificação da atenção em saúde. Por outro 

lado, é preciso considerar que todo processo de mudança tem determinações 

históricas e, portanto, se processam sobre a estrutura social, que se constitui na 

dialeticidade “permanência-mudança”, conforme explicou Freire47. 

Desse modo, na medida em que somos convidados a captar o sentido 

oculto da “seleção” proposta pelos estudantes, buscamos, por meio do 
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planejamento, estratégias político-pedagógicas para enfrentá-lo, partindo para 

isso da avaliação das experiências vividas. Segundo Freire71:89: “a readmiração de 

sua anterior admiração é necessária para provocar essa mudança. Os 

educadores adquirem uma capacidade de conhecimento crítico – muito além da 

simples opinião – ao “des-velar” suas relações com o mundo histórico-cultural no 

qual e com qual existem”71. 
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6-PRODUTO 
PROTOCOLO DE ORIENTAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO                                  
SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

               Introdução/Mensagem ao professor 

 
Este Protocolo é o resultado do trabalho de Dissertação de Lilia Marques 

Simões, apresentado ao Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial da 

UFF, sob orientação da Prof.ª Dra. Claudia Mara de Melo Tavares e tem como 

objetivo favorecer o planejamento dialógico do ESEAB. Para implantação desse 

protocolo, o docente tem o papel de coordenar as atividades nele propostas, 

envolvendo os atores nele referidos (estudantes, preceptores, gestores e outros), 

de modo a promover uma ação dialógica que visa o planejamento participativo. 

Esperamos com sua implantação inovar o planejamento do ESEAB com o fato de 

contribuir com a formação de enfermeiros críticos, criativos e reflexivos. 

 

Orientações Gerais para Etapa de Planejamento do ESEAB 

 

a) Realizar, durante o planejamento do ESEAB, reuniões para tomada de        
decisão sobre o programa do estágio e conteúdos a ele referido com 
participação de estudantes, docentes, preceptores, gestores. 

 

b) Avaliar o ESEAB, ao final do semestre letivo, considerando os seguintes 
aspectos: conteúdo, estratégias, métodos empregados, recursos, 
supervisão, alcance de objetivos e metas traçados, interdisciplinaridade, 
relação docente-estudante-preceptor-usuário.  

 

c) Selecionar as Unidades que receberão os estágios que são divididos nos 
seguintes módulos: Saúde do Adulto e Idoso, Saúde da Mulher, Saúde da 
Criança e Adolescente, Administração dos Serviços da Rede Básica e 
Saúde Mental. 

 

d) Garantir que a relação docente supervisor-estudante não ultrapasse o 
número de oito estudantes. 

 

e) Selecionar as Unidades de Saúde de acordo com a demanda e o número 
de estudantes, não ficando nenhuma Unidade com mais de quatro alunos. 
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f) Promover o planejamento do estágio pelos professores, obrigatoriamente 
em colaboração com os preceptores, sendo recomendável a participação 
de estudantes, gestores e demais profissionais de saúde. 

 

g) Inserir os estudantes em todas as atividades das Unidades, com os demais 
profissionais e cursos de graduação que estejam nos campos.  

 

h) Realizar planejamento de oficinas ou cursos de capacitação a serem 
oferecidos semestralmente aos preceptores das Unidades de Saúde – 
cenário do ESEAB, visando à Educação Permanente. 

 

i) Programar a participação dos estudantes do Curso de Enfermagem nas 
Campanhas de Saúde, previstas pela Secretaria de Saúde do município. 

 

j) Programar participação dos estudantes em atividades de educação em 
saúde junto às comunidades referidas a Unidade de Saúde. 

 

k) Programar a realização de estudos de caso, seguindo a metodologia da 
problematização, a serem desenvolvidos pelos estudantes no módulo de 
ensino, sob orientação de docente e preceptor. 

 

Aspectos a Serem Considerados no Planejamento do ESEAB 

1- Elaborar planejamento semestral, em conformidade com o principio da 
dialogicidade e da integração ensino-serviço; 

2- Realizar levantamento diagnóstico das necessidades ensino-serviço; 
3- Identificar parcerias para o desenvolvimento do ESEAB; 
4- Relacionar conteúdos teóricos e práticos a serem desenvolvidos para cada 

módulo específico de estágio; 
5- Elencar bibliografia referenciada a cada Módulo específico de estágio a ser 

atualizada semestralmente; 
6- Relacionar competências e habilidades a serem alcançados no ESEAB 

com base nas DCN-E; 
7- Elaborar plano dialógico de metas a serem alcançadas no ESEAB; 
8- Programar metodologia de trabalho que contemple a integralidade em 
saúde; 
9- Promover a Educação Permanente em serviço; 
10- Descrever estratégias de acompanhamento do estudante em campo; 
11- Promover a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe; 
12- Planejar avaliação dialógica e formativa a partir dos indicadores 
construídos em parceria e visando à formação de profissional crítico-reflexivo; 
13- Produzir relatórios de planejamento; 
14-  Planejar ações de intervenção que visem à mudança no ESEAB com base 
nas avaliações dialógicas do semestre anterior; 
15-  Construir cronograma semestral do ESEAB. 

 



 
 
 

 
 

89

7-CONCLUSÃO 
 
Este estudo, realizado com docentes, preceptores e estudantes, avaliou o 

planejamento do ESEAB na perspectiva da ação dialógica. Durante todo período 

de geração de dados, observamos que houve interesse dos sujeitos participantes 

em contribuir com o estudo no sentido de poder aprimorar a experiência do 

ESEAB. 

No que tange ao primeiro objetivo deste estudo - descrever como se dá o 

planejamento do ESEAB, com base na visão dos docentes, preceptores e 

estudantes , constamos que o planejamento do ESEAB foi realizado por docentes 

e preceptores, sem contar com a participação dos estudantes. Os docentes 

organizavam o planejamento, com base em seus conhecimentos relacionados à 

política de saúde, epidemiologia, ementa e objetivos da disciplina e orientações 

da coordenação do Curso de Enfermagem, enquanto os preceptores tinham como 

princípios de ação as necessidades do serviço, do ensino e do ensino-serviço. 

Com base nesses resultados, concluímos que, embora o planejamento ocorresse 

de forma participativa, a percepção dos conteúdos nele inscritos se constituía de 

modos diferentes para preceptores e docentes. Isso revela que o planejamento do 

ESEAB investigado é parcialmente dialógico. Tal interpretação é também 

reforçada quando se leva em  consideração que houve ausência de participação 

do estudante no ato de planejar. 

Quanto ao segundo objetivo - confrontar o plano de ensino do ESEAB com 

os projetos assistenciais presentes nas ESF referidos pelos docentes, 

preceptores e estudantes - verificamos que os projetos dialogavam, embora a 

maioria dos estudantes não possuísse uma visão clara sobre o projeto de ensino. 

Destacamos como ponto de interseção desses projetos as necessidades do 

serviço de saúde/usuário, aspecto apontado inclusive pelos estudantes. Com 

base nesse objetivo, ressaltamos a necessidade do grupo referido ao ESEAB 

avançar no estabelecimento de estratégias de ensino-aprendizagem que 

favoreçam o diálogo, o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade com o intuito 

de promover o aprendizado da integralidade em saúde.  

                No terceiro objetivo - detectar a necessidade de realizar ajustes no 

programa de ensino do ESEAB, de acordo com a perspectiva da formação crítica, 



 
 
 

 
 

90

reflexiva e criativa prevista nas DCN- E - surpreendemo-nos, principalmente, com 

a contribuição dos estudantes – que mesmo não tendo participado da etapa de 

planejamento do ESEAB, apontaram sugestões para o seu aprimoramento. Suas 

sugestões mostram que estão dotados da criticidade esperada do profissional de 

Enfermagem. Entre as sugestões dos estudantes participantes deste estudo 

destacamos: promover a Educação Permanente dos preceptores e promover a 

interdisciplinaridade. Assim sendo, do ponto de vista da Ação Dialógica, 

consideramos ser preciso ampliar a participação dos sujeitos no planejamento, 

incluindo estudantes, profissionais de outras áreas, gestores e usuários. 

Aplicando os princípios a Ação Dialógica de Freire aos depoimentos 

gerados para este estudo, constatamos que o planejamento do ESEAB em foco 

ocorre de forma participativa, mas para haver um planejamento dialógico há 

necessidade de uma participação de todos os atores envolvidos no processo de 

ensino-aprendizado. Também, ao se considerar a característica da co-laboração, 

em que a ação dos sujeitos deve ser conjunta para a realização da transformação 

do ensino de uma forma horizontal, entendemos que se faz necessário que 

docentes, preceptores e estudantes participem da construção do conhecimento, 

pois dessa forma não haverá um sujeito que domina e um objeto dominado. Cabe 

ressaltar que no planejamento do ESEAB que este estudo focaliza, os docentes 

se vêem na condição dos detentores do saber. Isso requer uma intervenção da 

coordenação, por meio de capacitação dos professores em metodologias 

problematizadoras que os levem a compreender que para se transformar a 

realidade devem ter consciência de sua importância como mediadores do 

processo. 

Para encaminhar as propostas de ajuste no planejamento do ESEAB 

apresentamos um protocolo de planejamento do ESEAB, baseado na ação 

dialógica entre docentes-preceptores e estudantes, o qual se baseou nos achados 

do presente estudo. 
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APÊNDICE 01: 
Questionário da pesquisa. 

                                 
 

 
Título da Pesquisa: O planejamento do estagio supervisionado de enfermagem 
na atenção básica: avaliação da ação dialógica ensino-serviço 
 

 
Questionário 

 
I- Identificação: 
 

A- Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino (    ) Outros 
 
B- Idade:_________________________________ 

 
C- Tempo que desenvolve o Estágio Supervisionado de Enfermagem: _______ 

 
D- Atuação: (    ) Docente   (    ) Preceptor   (   ) Estudante 

 
E- Se docente ou enfermeiro informar cursos de pós-graduação realizados________ 

 
II- Questões relacionadas ao Estágio Supervisionado: 
 
1 – Como se dá o planejamento do Estágio Supervisionado de Enfermagem na 
Atenção Básica? Qual a sua participação? Que aspectos leva em consideração? 
 
2- Você conhece o Projeto Assistencial do setor onde realiza o Estágio 
Supervisionado de Enfermagem?  (    ) sim  (    )não 
Comente o projeto__________________________________________________ 
 
3- Você conhece o Projeto de Ensino para o setor onde realiza o Estágio 
Supervisionado de Enfermagem?  (    ) sim  (    )não 
Comente o projeto__________________________________________________ 
 
4- Como interagem os projetos assistenciais e de ensino (princípios, conceitos, 
habilidades, competências e estratégias) no setor onde atua? 
 
5- Quais as principais demandas de cuidados dos usuários do setor onde 
desenvolve o Estágio Supervisionado de Enfermagem na Atenção Básica? 
 
6- O que poderia ser mudado no planejamento do Estágio Supervisionado de 
Enfermagem na Atenção Básica? 
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APÊNDICE 02: 
 
 
 

DECLARAÇÂO 

 

               Declaramos para os devidos fins que os resultados da pesquisa:“ O 

planejamento do estagio supervisionado de enfermagem na atenção básica: 

avaliação da ação dialógica ensino-serviço”.,serão tornados públicos, 

divulgados em trabalhos e eventos científicos, sendo eles favoráveis ou não. 

 

 

 

 

 

Niterói, 20 de outubro de 2010. 

Profa Dra Cláudia Mara de Melo Tavares 

Enfermeira Lília Marques Simões Rodrigues 
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APÊNDICE  03: 

 

DECLARAÇÂO 

 

 

              Declaramos que o material e/ou dados coletados na pesquisa“ O 

planejamento do estagio supervisionado de enfermagem na atenção básica: 

avaliação da ação dialógica ensino-serviço” será usado exclusivamente com 

fins científicos de pesquisa. 

 

 

 

 

  

Niterói, 20 de outubro de 2010. 

Profa Dra Cláudia Mara de Melo Tavares 

Enfermeira Lília Marques Simões Rodrigues 
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APÊNDICE 04 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Título do projeto: “O planejamento do estagio supervisionado de enfermagem na 

atenção básica: avaliação da ação dialógica ensino-serviço” 

Pesquisador Responsável: Lília Marques Simões Rodrigues 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense  

Nome do Voluntário (a): ____________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos               RG:__________________ 

 

“O Senhor (a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa:” “O 

planejamento do estagio supervisionado de enfermagem na atenção básica: 

avaliação da ação dialógica ensino-serviço” de responsabilidade da pesquisadora 

Lília Marques Simões, que visa analisar a contribuição do estágio supervisionado 

de enfermagem na atenção básica para a formação do profissional crítico-

reflexivo.Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 

sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.  

O objetivo desse estudo é: Avaliar o planejamento do estágio supervisionado  

enfermagem na atenção básica com ênfase na interseção dos saberes 

acadêmicos com os dos serviços de saúde. 

 

Pesquisadora: Lília Marques Simões 

E-mail: lsimoes@uss.br 

Eu, __________________________________________, RG nº. 

___________________declaro que entendi os objetivos do meu consentimento 

para a realização da pesquisa acima descrita e concordo em participar, como 

voluntário (a). 

Niterói, ____ de ____________ de 2010. 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário. 
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ANEXO 02 
 

 


