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RESUMO 
 

COSME, Fabiana Silva Marins Nazareno. A Preceptoria de Enfermagem na Atenção básica: 

Uma Questão de construção de Competências. Orientadora: Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti 

Valente. Niterói, 2013 136p. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional de ensino na 

Saúde) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Niterói, 2013. Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

O estudo emergiu a partir da vivência da autora como preceptora em Unidades Básica de 

Saúde que recebem estagiários. Objeto de estudo: a construção de competências pelo preceptor 

de Enfermagem na Atenção Básica. Objetivos: descrever as atividades do enfermeiro preceptor, 

da atenção básica, na formação de graduandos de Enfermagem; identificar as competências que o 

enfermeiro preceptor necessita desenvolver e/ou aprimorar para atuar na formação de graduandos 

de Enfermagem; analisar possíveis estratégias para o desenvolvimento e/ou aprimoramento das 

competências identificadas e elaborar uma tecnologia educacional, com a participação dos 

preceptores sobre competências e estratégias didático-pedagógicas, com base nos achados deste 

estudo, que subsidie a prática reflexiva da preceptoria de graduandos de Enfermagem no SUS. 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, sendo o projeto aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa  Hospital Universitário Antônio Pedro e da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, em respeito à resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Os 

cenários da pesquisa foram três unidades de Atenção Básica, duas do município de Niterói e uma 

do município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram onze enfermeiros-preceptores de alunos da 

graduação em Enfermagem. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-

estruturadas. As bases conceituais do Estudo foram as competências para o educador elencadas 

por Perrenoud e a Reflexão na ação discutida por Schön. Os dados foram analisados norteados 

pelo ciclo da reflexividade proposto por Valente (2009) e categorizados os resultados em 

unidades temáticas: Ações do Enfermeiro Preceptor na formação do graduando: evidenciando seu 

papel e O desafio da Preceptoria na Atenção Básica: competências e estratégias demandadas 

dessa prática. Analisando as categorias apresentadas, foi concluído que não há um auto-

reconhecimento claro por parte dos preceptores de seu papel como agentes de transformação 

social, o que é percebido em suas ações.  Identificou-se que a reflexão retrospectiva sobre a 

prática do preceptor ainda é incipiente, apontando prioritariamente para a necessidade de 

competências relacionadas à falta de pro atividade sobre sua própria formação e à deficiência no 

planejamento do processo ensino-aprendizagem advindo de falta de capacitações específicas.  

 

Descritores: Tutoria; Educação baseada em Competências; Educação em enfermagem; Atenção 

Primária à Saúde. 
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ABSTRACT 

 

 
COSME, Fabiana Silva Marins Nazareno. The Preceptorship of Nursing in the Basic Attention: A 

Question of Competences. Advisor: Prof. Dr. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Niterói, 2013 

136p. Dissertation of Master (Professional Master of education in Health) - Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Niterói, 2013. Post-Graduation in Nursing of the Nursing 

School Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

The study emerged from the experience of the author as preceptor in Basic Health Units 

that receive trainees. Object of study: the building of competences by the preceptor of Nursing in 

the Basic Attention.  Objectives: to describe the activities of the preceptor nurse, of basic 

attention, in the education of the graduating nursing student; identify the competences that the 

preceptor nurse needs to develop and/or enhance to act in the education of graduating nursing 

students; analyze possible strategies for the development and/or enhancement of competencies 

identified and elaborate an educational technology, with the participation of preceptors on skills 

and didactic-pedagogic strategies, based on the findings of this study, which subsidizes the 

reflexive practice of preceptorship of nursing students in the SUS. This is a qualitative study, 

descriptive, exploratory, and the project is approved by the Ethics Research Committee of the 

University Hospital Antônio Pedro and of the Municipal Health Secretariat of Rio de Janeiro, in 

respect to Resolution N.196/96 of the National Health Council. The research scenarios were three 

units of Basic Attention, two of Niterói municipality and one of Rio de Janeiro municipality. The 

subjects were eleven preceptor nurses of the graduation nursing students. Data collection was 

realized through semi-structured interviews. The conceptual bases of the Study were the skills for 

the educator listed by Perrenoud and the Reflection in the action discussed by Schön. Data were 

analyzed guided by the cycle of reflexivity proposed by Valente (2009) and categorized the 

results into thematic units: Preceptor Nurse´ s actions in the formation of the student: highlighting 

their role and the challenge of Preceptorship in Basic Attention: skills and strategies originated 

from this practice. Analyzing the categories presented, it was concluded that there is no self-

recognition by the course tutors of their role as agents of social transformation, which is 

perceived in their actions. It was identified that the retrospective reflection on the practice of the 

preceptor is still incipient, pointing primarily to the need for skills related to the lack of pro 

activity on their own training and disability in planning the teaching-learning process arising 

from a lack of specific skills. 

  

 

Descriptors: Tutorial; Skills-based Education; Education in Nursing; Basic Attention to Health.   
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         Nas últimas décadas, a Atenção Básica à Saúde (ABS) tornou-se um tema especialmente 

relevante, a universalidade e a garantia de acesso por meio dos cuidados primários de saúde têm 

sido preconizadas em vários países do mundo como forma de alcançar maior equidade e 

satisfação das expectativas dos usuários. A definição e os princípios que embasam atualmente a 

ABS superaram a visão de que esta seria meramente um dos níveis do sistema de saúde ou um 

campo específico de atuação. Pelo contrário, a ABS é considerada como reorganizadora das 

práticas individuais e coletivas, e reorientadora do Sistema Único de Saúde (SUS), 

compreendendo a garantia da integralidade em suas dimensões de abrangência e coordenação. 

(TRAJMAN, 2009). 

  Estas reformulações de base filosófica, metodológica e organizacional trouxeram às 

instituições de ensino em saúde novos desafios, pois a formação de profissionais de saúde com as 

competências para prestação de cuidados básicos deve iniciar na graduação, considerando a ABS 

não apenas um campo de práticas, mas também um corpo de conhecimentos que exige 

abordagens interdisciplinar e pedagógica inteiramente nova. Ao assumir as múltiplas tarefas 

relacionadas aos seus princípios do SUS, caberá ao profissional formado sob tais expectativas a 

assistência de forma personalizada e continuada a indivíduos e famílias em seu contexto 

comunitário e territorial.  

O processo de ensino-aprendizagem com tais perspectivas é complexo, exige a quebra 

de paradigmas (superação do modelo dominante, o qual é marcado pelo positivismo e modelo 

cartesiano, com enfoque reducionista/mecanicista) e a construção de novos ideais e práticas 

para a educação de sujeitos implicados com a construção de um mundo melhor. Neste 

sentido, temos a contribuição de Morin (2005) para quem educar é a grande meta, uma vez 

que a educação visa utilizar meios para a formação e desenvolvimento de um ser humano. 

Conforme Oliveira (2006), os serviços de saúde têm respondido de forma mais rápida 

às demandas apresentadas pelo SUS que a área da educação na saúde.  Contudo, tal 

posicionamento desta área não deve se perpetuar, tendo em vista que o SUS é o território 

de atuação profissional no cenário nacional, assim como representa o maior mercado de 

trabalho e de diversificação de cenários de ensino/aprendizagem na área da saúde (SAUPE, 

1998 et al). As mudanças são requeridas tanto pela necessidade de contribuir com a 

construção do SUS e implantação da ESF, como de se adequar à nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBN), Lei 9394/96/MEC que demandou a criação e publicação 
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das diretrizes curriculares nacionais (DCN) para a Graduação em Enfermagem e demais 

graduações em 2001.   

Imbricado neste processo, tem-se a evidência de um ator fundamental que irá facilitar 

o processo de ensino aprendizagem nos graduandos de Enfermagem na atenção básica, em 

serviço, o qual é o preceptor de Enfermagem. Este, por sua vez, deve estar em plena 

consonância com as demandas legais e sociais, a fim de executar com pertinência seu papel. Tal 

profissional tem a chance de contribuir para a ampliação da visão do graduando para além das 

técnicas, mediando a contextualização histórica e socioeconômica do trabalho, que não só 

executam, mas também podem entender, planejar e avaliar, a partir de um processo reflexivo. 

Na Enfermagem, a prática da preceptoria, começou a ser mais discutida a partir de 1996, 

com o parecer 314/94 do Conselho Federal de Educação aprovado pelo MEC, que dispõe sobre 

currículo mínimo e a portaria MEC nº 1.721, de 15 de dezembro de 1994 (publicada no DOU de 

16 de dezembro de 1994, seção 1, página 19.801), que estabelece o currículo mínimo do Curso de 

Graduação em Enfermagem, os  quais já preconizavam o estágio acompanhado pela escola e 

enfermeiros dos serviços de saúde. Desde então, foi normatizado que seria necessário o 

acompanhamento dos alunos da graduação por profissionais do serviço. Tal ato teve repercussão 

para além das questões didático-pedagógicas, pois viabilizou acesso ao graduando às questões 

político-sociais que permeiam o lócus da assistência que muitas vezes é o próprio domicílio do 

usuário. Tal acompanhamento foi ratificado pela DCN de Enfermagem em 2001. 

A realização da presente pesquisa tem origem em minha experiência profissional 

enquanto enfermeira da Atenção Básica há 11 anos e preceptora de graduandos de enfermagem 

por dois anos e meio, destacando a preocupação com as competências necessárias ao preceptor de 

Enfermagem para uma contribuição efetiva na formação dos graduandos, que serão os futuros 

profissionais atuantes SUS. 

Em 2000 obtive a conclusão do Curso de Graduação pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e, no mesmo ano iniciei a Residência em Enfermagem em Saúde Pública pela 

Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro (UNIRIO), na qual a junção do aprendizado 

teórico com a experiência da prática assistencial e gerencial foi significativa. Durante o último 

semestre de estágio em serviço, que acontece em nível central, tive oportunidade de atuar na 

coordenação de Saúde da Família do município do Rio de janeiro, quando a Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) deste município, se restringia a vinte e duas equipes. Esta experiência ampliou 
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minha visão profissional, pois tive a oportunidade de saber como as ações em saúde são 

organizadas desde o nível central até a “ponta” (onde o serviço é executado). Apesar da riqueza 

desta experiência, não percebi, enquanto residente, um movimento significativo, por parte da 

academia e preceptores, no sentido de dar um tom mais ativo às ações educativas, pois não havia 

estímulo a uma prática reflexiva. Tive a sensação de estar no campo para “aprender o exposto” 

sem que me sentisse a vontade para questioná-lo, muito menos para transformá-lo.  

Após a residência, iniciei, em 2002, minhas atividades profissionais na Atenção Básica, 

atuando no município de São Gonçalo. Nesta ocasião, me deparei pela primeira vez com um 

curso introdutório a ESF, que estimulava um manejo dos trabalhos educativos de forma 

diferenciada, através da metodologia da problematização e me surpreendi com os resultados da 

implementação do mesmo. Até então, meu contato com tal método, durante a graduação, era 

muito adstrato. A partir desta experiência exitosa, comecei a perceber a importância do processo 

educativo bilateral e reflexivo para construção e possível transformação de pessoas, espaços, 

realidades, políticas públicas. Comecei a reconhecer-me como um agente, em potencial, com 

capacidade para estimular mudanças, fazendo parte da história de transformação da saúde no 

Brasil e perceber que cada profissional comprometido pode ajudar no processo de consolidação 

do SUS, sistema este que é fruto de lutas grandes de uma minoria persistente. 

Em 2003, passei a trabalhar na zona oeste do município do Rio de Janeiro ainda na 

Atenção Básica, na Estratégia de Saúde da Família, onde continuo atuando. Neste município, os 

trabalhos de promoção à saúde e prevenção de doenças são bastante intensificados e assim pude 

aprender e aprimorar algumas estratégias que facilitam o processo educativo, tais como 

dinâmicas de grupo, rodas de discussões, grupos de convivência, dentre outros, ressaltando 

sempre a importância de não fazer sozinho, de provocar reflexões e chamar à corresponsabilidade 

todos os atores envolvidos no processo (profissional, docente, discente, gestor, usuário). 

 A partir de 2009 fui convidada para atuar como preceptora do PET-Saúde da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estava atrelada à pesquisa sobre Aleitamento 

Materno na Adolescência que requeria 08 horas semanais, mas também fazia parceria com a 

UFRJ para acompanhar, em serviço, seus graduandos de enfermagem do 8º período por 24 horas 

semanais (atividade que não fazia parte do PET-Saúde). 

Periodicamente, a cada três meses, havia uma reunião; com os preceptores (de outras 

unidades), os docentes, os discentes e os representantes da gestão; e nestas reuniões comecei a 
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perceber que tais espaços não eram devidamente aproveitados para discutir aprimoramentos, 

limitações ou trocas de experiências relativas à preceptoria. Percebi, empiricamente, que havia 

algo a ser compreendido em relação à postura dos preceptores, pois a maioria parecia não 

perceber seu importante papel na formação do graduando, com falas que sempre enfatizavam a 

importância prioritária de “passar a prática” e, dessa forma, poucas eram as falas que 

demonstravam preocupação com as implicações da postura do preceptor na formação do 

graduando, o que remete a uma ideia de ação verticalizada e bastante simplista, não refletindo a 

magnitude e complexidade da experiência do graduando no lócus do trabalho para a formação de 

profissionais preparados para atender no SUS, que exige além de capacidade técnica, a 

responsabilidade social. 

Como hipótese de causas para tal postura supracitada, aponto alguns fatores como: 

formação tradicional do preceptor falta de perfil para desempenho desta função, falta de 

organização do tempo, número inadequado de alunos a serem acompanhados, necessidade de 

orientação clara sobre suas atribuições/papel, falta de conhecimentos sobre as políticas públicas, 

falta de apoio por parte dos gestores, falta de estímulo profissional, necessidade de discussões 

sobre a temática com trocas de experiências, falta de entrosamento academia-gestor-preceptor-

aluno-usuário e falta de material de apoio.  

O exercício da preceptoria foi um verdadeiro divisor de águas para mim, pois mudou 

minha vida profissional e pessoal, à medida que obtive reconhecimento dos graduandos que, com 

seus olhos cheios de esperança, me fizeram ter mais forças para suplantar os desafios, e assim, 

me senti estimulada a pesquisar, a submeter trabalhos em congressos. Eu e outras preceptoras 

fomos premiadas por trabalho realizado com a temática “Protagonismo juvenil” realizado em 

parceria com os graduandos. Vale salientar que inclusive minha inscrição no mestrado foi 

estimulada por estes (tutor e discentes) os quais me instigaram a recobrar a minha autoconfiança 

e reconhecimento de meu potencial. 

 Fazer parte da preceptoria me fez refletir sobre meu trabalho e tentar aprimorá-lo. Logo, 

tenho profundo interesse em contribuir com novos conhecimentos relativos à prática da 

preceptoria, que, apesar de antiga, ainda é pouco estudada no Brasil (como foi demonstrado no 

estado da arte), pois a maior parte dos registros encontrados sobre preceptoria está vinculada à 

Residência (principalmente aos cursos de medicina e odontologia), quando ambiente mais 

abordado ainda é o hospitalar e tais produções tornam-se mais escassas ao se refinar por período 



 19  

de tempo, o que ocorreu neste estudo. Considerou-se relevante para o mesmo, ter acesso às 

produções sobre preceptoria pautada no desenvolvimento de competências, após a publicação das 

DCN/2001. 

O profissional deve ter estímulo ao desenvolvimento de competências, através de reflexão 

crítica (não consensual) sobre suas ações e de outros, que o capacite a tomar a melhor decisão 

possível quando as regras ou teorias não contemplam a especificidade de alguma situação. De 

acordo com Schön (2000), a criação e construção de uma nova realidade obrigam a ir além das 

regras, atos, teorias e procedimentos conhecidos e disponíveis: “Na base dessa perspectiva, que 

confirma o processo de reflexão na ação do profissional, encontra-se uma concepção 

construtivista da realidade com que ele se defronta”. 

Perrenoud (2001) define a competência como a faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, entre outros) para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações. As competências estão ligadas a contextos culturais, 

profissionais, condições sociais, políticas. 

Para que o profissional que exerce a preceptoria desenvolva ou aprimore competências e 

possa contribuir para formação de profissionais com esta capacidade, se faz necessário um 

esforço conjunto de todos os atores envolvidos neste processo no sentido de construírem espaços 

e/ou instrumentos de discussão permanente desta prática. Acreditamos que este estudo tenha 

potencial para estimular discussões sobre os vários aspectos que envolvem a preceptoria e, por 

conseguinte, outras pesquisas sobre os diferentes prismas desta temática, deixando uma 

contribuição para a renovação/ transformação da mesma.  

Portanto, pretende-se neste estudo, através da delimitação do objeto de estudo e em 

resposta às questões norteadoras, priorizar as competências do preceptor para o exercício da 

preceptoria, levando em consideração seu contexto de trabalho, enfatizando sua autonomia para 

refletir e transformar suas ações a despeito de circunstâncias favoráveis ou não. 

 

Objeto de Estudo: A construção de competências pelo preceptor de Enfermagem na Atenção 

Básica. 

 

Questões norteadoras: 
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1- Qual é a atuação do enfermeiro preceptor da Atenção Básica tendo em vista a formação do 

graduando de Enfermagem? 

 

2-Que competências o enfermeiro preceptor necessita desenvolver e/ou aprimorar para atuar na 

formação de graduandos de Enfermagem? 

 

3-Que estratégias podem ser utilizadas para o exercício da preceptoria de Enfermagem na 

Atenção Básica? 

 

Objetivos: 

 

1- Descrever as atividades do enfermeiro preceptor, da atenção básica, na formação de 

graduandos de Enfermagem; 

 

2- Identificar as competências que o enfermeiro preceptor necessita desenvolver e/ou aprimorar 

para atuar na formação de graduandos de Enfermagem; 

  

3- Analisar possíveis estratégias para o desenvolvimento e/ou aprimoramento das competências 

identificadas; 

 

4- Elaborar uma tecnologia educacional, com a participação dos preceptores sobre competências 

e estratégias didático-pedagógicas, com base nos achados deste estudo, que subsidie a prática 

reflexiva da preceptoria de graduandos de Enfermagem no SUS. 

 

No intuito de localizar temporalmente o estado da arte sobre a temática em foco, após 

levantamento de dados através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde - BVS nas bases 

LILACS, MEDLINE, ScIELO e BDENF no período de novembro a dezembro de 2012 e após 

uma atualização da busca de fevereiro a março/2013, em periódicos de fomento, constatei a 

carência de produções científicas que abordassem as competências do enfermeiro preceptor que 

acompanha graduandos na  atenção básica no SUS, o que denota a relevância deste estudo. 
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A revisão foi realizada da seguinte forma: levantamento de material científico por 

descritores (individualmente, em dupla e trio) refinando por país (BRASIL) e por ano de 

publicação de 2001 a 2013, com o intuito de acessar as referências escritas a partir da publicação 

das Diretrizes Nacionais Curriculares (DNC/2001), que trazem novo norte para o Ensino superior 

de Enfermagem de acordo com as expectativas de desenvolvimento de competências que 

subsidiem a consolidação do SUS. O descritor central utilizado foi Tutoria e os demais foram: 

Educação Baseada em Competências, Educação em Enfermagem, e Atenção Primária à Saúde. 

Nossa pretensão, portanto, foi, através do substrato adquirido, facilitar a criação de uma 

tecnologia educacional que fomentasse a prática efetiva da preceptoria de enfermagem na atenção 

básica, dando orientações e não formatações (sem imposição de normas, mas parâmetros que 

estimulassem discussões e adequações, de acordo com cada realidade), promovendo o 

compartilhamento dos achados deste estudo que apontam para o desenvolvimento de 

determinadas competências pelos preceptores e possibilidade de estratégias a serem 

implementadas de forma efetiva, a fim de mediar um processo de ensino-aprendizagem para a 

graduação de Enfermagem, pautada na prática reflexiva, com vistas à responsabilidade social.  
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Contextualizando a Temática:  

A evolução dos processos educativos em Enfermagem, mudança de 

paradigma da saúde e a preceptoria na Atenção Básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
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2.1 - PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR DE ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

Faustino (2002) refere que refletir sobre a formação da Enfermagem na ótica de 

estudiosos da educação de ontem, de hoje e de amanhã é desvelar as pedras de tropeço e os 

vazios que precisam ser preenchidos para se alcançar a transformação almejada pela mesma, 

enquanto profissão e ciência.  

A Enfermagem, segundo a mesma autora supracitada, é uma profissão basicamente 

feminina, desde a sua gênese. Analisar a formação da enfermeira utilizando a categoria Gênero 

ajuda a identificar dimensões importantes que desvelam as características de submissão, 

passividade e subserviência da Enfermagem à hegemonia médica, até os dias de hoje. Acredita-se 

ser esta uma das grandes bandeiras de luta e superação da Enfermagem brasileira na atualidade. 

 Magalhães (2000) estudando os desafios da mudança no ensino superior de Enfermagem, 

afirma que a formação da enfermeira tem se caracterizado por aspectos de controle, de domínio, 

com ênfase na técnica, com reprodução de conteúdos e falta de clareza ideológica. Tais aspectos 

também têm sido identificados na prática profissional do enfermeiro. Estas características vêm 

sendo reproduzidas e mantidas no decorrer dos anos, uma vez que são originárias do modelo de 

formação de Florence Nightingale, desde o século XIX. 

 Atitudes de obediência, respeitabilidade, passividade, lealdade e submissão eram exigidas 

e são cultivadas até hoje em muitas Escolas de Enfermagem, o que tem contribuído para a 

conservação da estrutura de poder das instituições de saúde, bem como para a manutenção do 

“status quo” da Enfermagem é o que refere Lunardi (1994). Ainda segundo Magalhães (2000), a 

enfermagem é uma profissão aderida a certezas, a normas, a regras e que tem dificuldade em 

conviver com o novo, demonstrando ritmos de mudanças diferentes dos que ocorrem no mundo. 

A Enfermagem, como profissão inserida no contexto social e de saúde, precisa se 

reorganizar a fim de dar conta de acompanhar as rápidas transformações decorrentes das 

constantes alterações no quadro político-social e econômico do Brasil.  

Faustino (2002) ao analisar o currículo da Escola de Enfermagem da UFMG, em sua 

dissertação de mestrado, revela a manutenção de equívocos curriculares como à fragmentação do 

eixo formador, mantendo os ciclos básico e profissional, o ensino centrado no modelo médico, a 

dicotomia teoria-prática, a desarticulação entre conteúdos e disciplinas, dentre outros, com 
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adoção de práticas pedagógicas tradicionais os quais revelaram que não foi alcançada a proposta 

teórica de formar um enfermeiro crítico, reflexivo, competente e transformador da realidade.  

Magalhães (2000) corrobora com esses achados ao afirmar que:  

Não há como se tornar crítico quando só se pode falar aquilo que o professor quer ouvir. 

Não há como se ser criativo só executando atividades determinadas pelo professor, ser 

agente de transformação se as experiências propostas nas atividades curriculares 

continuam praticamente inevitáveis a várias turmas. E conclui defendendo que não basta 

propostas que avançam em sua concepção, mas continuam anacrônicas na prática 

(MAGALHÃES, 2000).  

 

Diante disso, percebe-se que não se pode pretender qualquer transformação sem uma 

mudança efetiva. Faz-se necessário avançar não apenas no preparo de um novo profissional, mas, 

acima de tudo, de um indivíduo crítico, cidadão, preparado para aprender a criar, a propor, a 

construir. É nesse desejo de repensar a formação deste futuro profissional. 

Realizando uma sumária contextualização histórica, segundo Angerami (1996), em 1968, 

ocorreu a Reforma Universitária que exigia mudanças nos currículos dos cursos superiores. Estas, 

na enfermagem, foram contempladas pelo Parecer nº. 163 (BRASIL, 1972). 

A formação de enfermagem vinha sofrendo, de acordo com Saupe (1998), já há algum 

tempo, um processo de discussão e reformulação, em função das mudanças nas políticas de saúde 

e nos modelos assistenciais; bem como fortemente influenciada pela promulgação da Lei Nº 

7.498 de 25 de junho de 1986, a Lei do Exercício Profissional, que veio ao encontro do 

atendimento de algumas demandas do mercado de trabalho e regulamentar as ações do 

enfermeiro e demais componentes da equipe de enfermagem. 

 O currículo vigente desde 1972 se encontrava totalmente inadequado às demandas de 

formação do enfermeiro, o que gerou um movimento de discussão nessa área e iniciou uma 

mobilização nacional por parte das entidades e instituições ligadas à Enfermagem, em todos os 

níveis, visando à elaboração de uma proposta de currículo mínimo de enfermagem. Antes de ser 

contemplada pelo currículo mínimo, até 1994 a formação profissional do enfermeiro se dava da 

seguinte forma: ciclo básico, com disciplinas como Anatomia, Biologia, Ciências Sociais e 

Introdução à Saúde Pública; um ciclo profissional ou profissionalizante e uma habilitação (não 

obrigatória) em Saúde Pública, Obstetrícia ou Médico-Cirúrgica. (ANGERAMI, 1996) 

O currículo mínimo já referia a importância do graduando ser acompanhado, em campo 

de estágio, pelo profissional do serviço, o que foi ratificado mais tarde pelas DCN/2001. 
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Escolas de Enfermagem de todas as regiões do Brasil, entidades representativas da classe 

e os Conselhos de Enfermagem estiveram presentes nas discussões para alteração do currículo 

mínimo para formação do enfermeiro, que ocorreram através de seminários em 1986 e 1987, 

sendo que o encerramento ocorreu num Seminário Nacional, no Rio de Janeiro. A partir daí, 

resultaram pontos comuns e postulados gerais, que subsidiaram o trabalho posterior e foram 

contemplados na proposta de formação do enfermeiro que tramitava no Conselho Federal de 

Educação. 

 A Portaria nº. 1.721 de 1994 (BRASIL, 1994), do Ministério da Educação e do Desporto, 

trouxe uma nova proposta de currículo, o currículo Mínimo de Enfermagem, que suprimiu as 

habilitações, com a formação de um enfermeiro generalista, isto é, com uma visão ampliada, 

holística, não fragmentada em especialidades; aumentou a duração mínima do curso para 04 

anos; incentivou a prática em ambulatórios, rede básica, hospitais e comunidades; tornou 

obrigatório o estágio curricular com supervisão. O que se deseja é que um enfermeiro atue na 

assistência, gerência, ensino e pesquisa, com compreensão da realidade a sua volta, competência 

e que entenda a saúde como mais que simplesmente ausência de doença, sabendo cuidar em todos 

os momentos, atendendo as diretrizes do SUS. Também em 1994, realizou-se o primeiro 

Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem no Brasil - SENADEn que 

formulou e apresentou várias diretrizes que deveriam ser incorporadas na formação do 

trabalhador de enfermagem em nível de graduação ( MOURA,2006).  

As escolas ainda se encontravam em fase de adaptação ao novo currículo, quando, em 1996 

foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL/1996), que 

estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais (DCN) como responsáveis pelos rumos da 

formação superior. As DCN para a Graduação em Enfermagem (Resolução do Conselho 

Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior – CNE/CES nº3, BRASIL, 2001) apontam, 

dentre outras competências e habilidades, a necessidade de formação do enfermeiro de acordo 

com as que se seguem: 

 Capacitado para atuar como promotor da saúde integral do ser humano; 

 Apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde; 

 Responsável e comprometido com a sua educação e com o treinamento das futuras 

gerações de profissionais, participando dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 
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 Atuante, como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

 Que planeje e implemente programas de educação e promoção da saúde. 

          Destaco a responsabilidade que os enfermeiros do serviço (neste estudo os preceptores de 

enfermagem) têm com a educação das futuras gerações profissionais, responsabilidade esta que 

poderá exercer através de uma prática reflexiva que viabilize o desenvolvimento cíclico de 

competências para que tenha condições de contribuir, de fato, com a formação dos graduandos. 

 Durante todo este caminhar histórico, o ensino da enfermagem foi influenciado por 

diversas teorias educacionais, que serão abordadas a seguir.    

 

2.2 - DA PEDAGOGIA TRADICIONAL À CONTEMPORANEIDADE – TEORIAS 

EDUCACIONAIS.  

 

2.2.1 A Escola Tradicional 

 

Na escola tradicional, o ensino é centrado no intelecto e na transmissão de conhecimento 

na figura do professor. A escola é conservadora e austera; o professor apresenta conteúdos 

prontos e acabados e o aluno é um ser receptivo e passivo. A metodologia utilizada é 

essencialmente expositiva. A ordem, a repetição e a autoridade do professor são essenciais nesse 

tipo de escola. A avaliação se dá na reprodução dos conteúdos ensinados, considerando 

importantes a memorização, a repetição e a exatidão, que, ainda hoje se percebe na Enfermagem.  

Observa-se, nesse tipo de escola, o tradicionalismo dos costumes e valores; a repetição e a 

exatidão que são determinadas como características importantes para a Enfermagem e que 

perduram até os dias de hoje, talvez sejam motivados pela replicação dos modelos de formação 

que os docentes receberam e que tendem a privilegiar na sua prática docente. 

 Saupe (1998) descreve as características da escola tradicional no ensino da Enfermagem, 

começando pela prevalência do modelo americano conservador, cujos currículos enfatizavam a 

rigidez disciplinar e os aspectos morais. Segundo a autora anteriormente citada, o conhecimento 

em Enfermagem, nesse momento histórico, ainda é deficitário, pois ora tende para princípios 

científicos, ora para simples fixação e repetição de procedimentos, sendo desvinculado da 

realidade social. 
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O processo de avaliação é similar ao proposto por Florence Nightingale, no qual 

assiduidade, apresentação pessoal, cooperação, uniforme completo, higiene, unhas e cabelos 

curtos, dentre outros, são contemplados. 

Na escola tradicional, os currículos possuem disciplinas estanques. Com esse modelo de 

ensino, os alunos/profissionais tendem a se alienar das questões sociais e políticas. Conforme 

Behrens (2003) se percebe ainda hoje algumas dessas características presentes no cotidiano de 

trabalho e de ensino, o que também ocorre em relação à Enfermagem. Lidar com as dificuldade 

desse paradigma é um desafio constante. Portanto, entende-se que a escola tradicional não 

contribui para um processo de mudança social, pois não é estimuladora do pensamento crítico-

reflexivo. 

 

2.2.2- A Escola Nova 

  
Segundo Saupe (1998), nas décadas de 1920 e 1930 chegam as ideias do liberalismo ao e 

Brasil. Surge outra escola, europeia, laica, com liberdade, obrigatoriedade, gratuidade e 

coeducação. Essa nova realidade faz com que os educadores brasileiros realizem um movimento 

de modificação do ensino no Brasil. Era a escola nova, com a socialização e a democratização do 

ensino, cujo objetivo enfatizava o aluno. O movimento da escola nova abalou a estrutura do 

ensino existente e demonstrou que mudanças seriam necessárias.  

A educação nesse modelo era inspirada, na existência, na vida, nas atividades humanas. 

Essa escola deveria ser democrática e aberta a todos. Deveria ser única, porém, não uniforme. O 

professor nessa escola é um facilitador da aprendizagem, agindo como orientador, quando 

solicitado. O aluno é visto como ser ativo, agente do processo de ensino e aprendizagem. 

Apregoa um relacionamento harmonioso entre professor e aluno e tem na autorrealização o 

objetivo final. A avaliação valoriza atitudes. A autoavaliação é valorizada, e os critérios são 

estabelecidos pelos grupos. Esta deve servir para a valorização do aluno. Esse modelo de escola 

determina que cada aluno deve desenvolver-se de acordo com suas próprias capacidades, com 

esforço e ações pessoais (BEHRENS, 2003).  

Os princípios dessa escola foram incorporados por escolas experimentais, equipadas e 

destinadas à elite, e, para atuar neste ensino, todo professor deve ser capacitado na própria escola.  

Nestes mesmos moldes, segundo Valente (2009), o SENAC – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial também desenvolve a capacitação pedagógica para os docentes que 
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atuam nos seus cursos, denominados facilitadores da aprendizagem, a partir de uma perspectiva 

problematizadora.  

 

2.2.3 A Escola Tecnicista 

  
Esta corrente pedagógica fundamenta-se no positivismo, apresentando propostas de 

racionalidade, eficácia, eficiência e produtividade. Apregoa a reordenação do processo educativo, 

tornando-o objetivo e operacional, partindo do princípio da neutralidade científica. A partir de 

1960, teve impulso no Brasil para adequar o sistema e o discurso ao desenvolvimento. Nesse 

momento histórico, o desenvolvimento industrial estava em expansão e o ensino ficava ligado à 

automação e divisão do trabalho. 

Behrens (2003) afirma que “o elemento principal da abordagem tecnicista não é o 

professor, nem o aluno, mas a organização racional dos meios”. Ao unirem-se sujeito e objeto, o 

ensino torna-se fragmentado e mecânico. A prática docente recai na técnica pela técnica. 

O desenvolvimento da saúde é impulsionado pelo desenvolvimento da ciência em si. A 

Enfermagem acompanha esse desenvolvimento e tem grande impulso quanto a conhecimentos, 

no desenvolvimento de técnicas e em afirmação como profissão. É nesse instante que a 

implementação de técnicas nas ações de Enfermagem se firmam como precisas, essenciais e 

científicas na prática. 

Com a sociedade passando por um processo de modernização e industrialização, o ensino 

da Enfermagem também sofreu fortes influências do sistema capitalista. 

Conforme Valente (2005), fomos fortemente marcados pelo tecnicismo, visto que nos 

anos de 1975 a 1980, como o sistema de produção capitalista necessitava da formação de mão-

de-obra para o trabalho, surgiu o maior número de escolas de Enfermagem. 

As décadas de 1970 e 1980, de acordo com Germano (2003), foram de expansão para a 

Enfermagem como um todo. Houve a reformulação do currículo e, o aumento do número das 

escolas de trinta e oito, em 1963, para setenta, em 1980. Esse crescimento fez germinar aspectos 

científicos ocultos ou talvez incubados pelo passar dos anos. A Enfermagem entra no momento 

científico das publicações. Percebemos a movimentação política e as mudanças do ensino da 

Enfermagem acompanhando esse processo.  
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Em relação ao ensino e à construção do saber, Almeida (1997) comenta que surgiram 

nessas décadas, dois fatos decorrentes da Reforma Universitária: a modificação do currículo e a 

criação de pós-graduação em Enfermagem. 

A doença e o indivíduo hospitalizado são, a partir daí, o grande enfoque do ensino da 

Enfermagem, pois o enfermeiro ocupa uma posição estratégica dentro de o ambiente hospitalar, 

por sua relação próxima com os demais trabalhadores da saúde. 

O tecnicismo ainda está fortemente arraigado ao âmago da prática profissional e a escola 

nos parece o ambiente apropriado para se discutir e propor mudanças para esse paradigma. 

Assim, cabe aos enfermeiros-educadores, repensarem o sistema que se tem e o que se quer para o 

ensino de Enfermagem. Neste contexto, a sociedade atual tem percebido que características 

tecnicistas apenas não são interessantes se mantidas ou reproduzidas, portanto, acreditamos que 

seja importante buscar outras propostas pedagógicas para o ensino de Enfermagem. 

 

 2.2.4 A Escola Crítica 

 

Essa corrente reafirmou a importância da implementação de mudanças no processo de 

educação. O ensino, ao dissociar-se do contexto histórico, não se compromete com a sociedade e 

com os problemas de maneira geral. Dentro dessa corrente, existem autores que têm contribuído 

significativamente para a transformação da educação na sociedade. Entre eles, encontramos Paulo 

Freire com a teoria da educação para a liberdade; Georges Snyders, com a pedagogia 

progressista, e a escola literária como a pedagogia da escola crítico-social dos conteúdos 

(SAÚPE, 1998). 

A sociedade de hoje, com todas as suas especificidades e conflitos desencadeados pela 

revolução tecnológica requer uma revisão do processo educacional. Parece-nos importante 

repensar uma educação que se volte para a maioria da população brasileira, visando às 

transformações sociais. 

Nesse tipo de escola, os conteúdos abordados não são estanques porque variam de acordo 

com as modificações da sociedade. A Enfermagem percebe a sociedade, suas categorias distintas, 

com interesses diversos, os conflitos; foi a partir dessa situação que se iniciaram as ações do setor 

da saúde. Esse tipo de pedagogia nos parece estar ainda em processo de desenvolvimento dentro 

do ensino da Enfermagem.  
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Na atualidade, os enfermeiros têm participado ativamente das discussões e definições das 

políticas sociais. O ensino da Enfermagem está preocupado e tende a preparar profissionais 

reflexivos, críticos, participativos das questões sociais, éticas e políticas.  

 

2.2.5 A Escola Emergente 

 

As teorias educacionais aqui representadas estão e ou estiveram presentes na história do 

ensino da Enfermagem. Deve-se lembrar que refletir criticamente não basta, se as atitudes dos 

educadores e dos educandos em Enfermagem não forem conscientes em relação ao contexto 

social e pedagógico em que estamos inseridos. Neste contexto, de acordo com Sabóia (2003, 

apud Valente, 2009), estamos vivendo um momento de reavaliação, de construção de um novo 

modelo de assistência em saúde e, consequentemente, de refletir sobre a prática educativa que 

queremos. No entanto, segundo a autora, é preciso ter a clareza de que “as mudanças de 

paradigma não são imediatas; ao contrário, são lentas e processuais, e muitas vezes, são 

acompanhadas de instabilidade e contrariedades”.  

No processo de aprendizagem, o ser humano, ser único e indivisível, deve e pode utilizar, 

além do raciocínio, suas emoções, percepções e intuições. O conhecimento compreendido como 

provisório e relativo contribuirá significativamente para mudanças na vida em sociedade. Assim, 

Behrens (2003) nos mostra que: [...] para alicerçar uma prática docente que atende a um 

paradigma emergente aparece a necessidade de inter-relacionar contribuições significativas 

relevantes de várias correntes pedagógicas inovadoras, e que, neste momento histórico, aponta-se 

para uma aliança entre a abordagem progressista, holística e do ensino com pesquisa. 

Behrens (2003) faz algumas propostas que denomina de abordagens emergentes: 

 • A visão sistêmica ou holística busca a superação da fragmentação do conhecimento, o resgate 

do ser humano em sua totalidade, considerando-o com suas inteligências múltiplas, levando à 

formação de um profissional humano, ético e sensível. 

 • A abordagem progressista tem como pressuposto central a transformação social. Instiga o 

diálogo e a discussão coletiva como forças propulsoras de uma aprendizagem significativa e 

contempla os trabalhos coletivos, as parcerias e a participação crítica e reflexiva dos alunos e dos 

professores. 
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• O ensino com pesquisa pode provocar a superação da reprodução, para a produção do 

conhecimento com autonomia, espírito crítico e investigativo. Considera o aluno e o professor 

como pesquisadores e produtores dos seus próprios conhecimentos. 

Para Cunha (2002), a conscientização para a tomada de decisões que levem a 

transformações nas atitudes dos educadores pode acontecer a partir de estímulos próprios ou de 

exigências legais e institucionais. Percebemos que, no ensino da Enfermagem, o estímulo tem 

partido inicialmente de exigências legais, o que possibilitou o início e o desenvolvimento das 

discussões a respeito da prática do trabalho e, consequentemente, da prática docente. 

No processo de aprendizagem, considera-se as formas e as condições mais eficientes e 

eficazes por meio das quais os aprendizes percebem , processam, armazenam e relembram o que 

estão tentando aprender. Uma forma não é melhor ou pior que outra. A maioria dos aprendizes 

pode assimilar a informação de um mesmo conteúdo com igual sucesso, mas seu estilo individual 

é o que determina como chega a dominar o assunto. Quanto mais flexível for o educador, ao 

empregar metodologias de ensino e ferramentas relacionadas aos estilos de aprendizagem 

individuais, maior será a probabilidade de a aprendizagem ocorrer. (BASTABLE, 2010) 

Com base nas assertivas a cima, percebe-se a evolução dos métodos pedagógicos algumas 

vezes de forma substitutiva outras de forma complementar. Sabe-se que não existe um único 

método correto, mesmo porque o que é correto em um contexto pode não o ser para outro. 

Portanto, não há pré-fabricações que possam dar conta das especificidades exigidas pelas 

atividades educativas. Estas devem ser sempre conduzidas de forma flexível, buscando um 

equilíbrio dos métodos pedagógicos já vivenciados, buscando o que de positivo cada um tem a 

oferecer ainda que seja pequena a sua contribuição. No entanto, há mudanças ao longo do tempo 

que são inegociáveis, por exemplo, a retirada do foco, no processo ensino-aprendizagem, do 

“ensinador”, passando a uma proposta mais problematizadora, mais real, estimulando a 

corresponsabilidade e construção de conhecimentos como forma mais factível de uma 

aprendizagem significativa. 

Acredita-se que chegar a uma atividade educativa ideal (vale ressaltar que não me refiro à 

ausência de problemas) é utópico, pois trata-se de uma atividade interdependente, complexa, 

pouco mensurada e menos ainda valorizada. Não se valoriza tecnologias leves, pois são pouco 

concretas. As tecnologias educacionais, tidas como leves, na verdade são engenhosas e requerem 

bastante dedicação e estudo para quem enxerga o aprendizado com responsabilidade. 
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É relevante salientar que a prática da educação como fenômeno constitutivo do social é 

anterior à pedagogia. Isto significa compreender que o pensamento pedagógico, mais recente 

historicamente, surge com a reflexão sobre a prática da educação a partir da necessidade de 

organizá-la em função dos objetivos que se quer alcançar. (GADOTTI, 1995) 

Um brilhante exemplo de método educativo bem sucedido foi à forma como Jesus Cristo 

ensinava. Ele conhecia seu público-alvo e percebeu que estabelecia uma comunicação efetiva 

com o mesmo através de parábolas. Fazendo comparações com situações do cotidiano, ele 

explicava passagens bíblicas com êxito.   

Face às exigências apresentadas pela legislação da educação brasileira e, principalmente, 

pelo mundo do trabalho, que pede um profissional generalista, crítico e reflexivo para atuar de 

forma autônoma, a partir das mudanças de paradigmas impostas pelo advento do Século XXI, 

presentes em todos os âmbitos de atuação, existe a necessidade de atuação conjunta (academia - 

docente - aluno - preceptor - gestores) para atendimento das demandas atuais. Tais mudanças que 

serão tratadas no tópico abaixo têm apontado para a necessidade de metodologias mais ativas e 

uma das mais aplicadas na Atenção Básica em Saúde (ABS) é a pedagogia da problematização 

que tem norteado os cursos introdutórios do Saúde da Família  que é a principal estratégia para a 

reorganização da  ABS e anotada como base para todos os processos educativos (BRASIL,2006). 

Tal pedagogia, que na prática é aplicada de forma bem concreta, com base na realidade, é 

aplicada quando se faz processos educativos voltados à população, aos profissionais e 

graduandos. 

 Apoiados no Arco de Maguerez, Bordenave e Pereira (2005), já na década de 1980, foi 

proposto um esquema de problematização da realidade, desenvolvido em cinco etapas: observação da 

realidade (problemas elencados pelo grupo com priorização dos mesmos), pontos-chave (nós críticos, 

discussões sobre possíveis causas e efeitos), teorização (com base nas próprias experiências e de 

outras pessoas mencionadas pelo grupo, leituras propostas pelo grupo, ou propostas pelo mediador), 

hipóteses de solução (quando se cogita possibilidades de solução para os problemas elencados e a 

factibilidade das mesmas), aplicação à realidade (a partir de um plano de ação simples realizado com 

base nas hipóteses de solução, sem deixar de delimitar os responsáveis pelas ações e o prazo para 

realização e avaliação do plano). 
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2.3 - MUDANÇA DE PARADÍGMAS NA SAÚDE E EDUCAÇÃO: EXPECTATIVAS 

PARA FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM BASE NO 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) realizada em 1986, além de representar um 

marco histórico para a confirmação do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentou um conjunto 

articulado de formulações para a área de recursos humanos em saúde (MS BRASIL/2006). 

Assim, em 1988, a mesma Constituição que consagrou o acesso universal à saúde conferiu ao 

SUS a responsabilidade pela formação e regulação dos trabalhadores da área (MS 

BRASIL/2002).  

Com a aprovação da Lei Nº. 9.394, de 20/12/96, foi iniciado legalmente o processo de 

reforma da educação brasileira. Esse processo visa, de acordo com a própria lei, dentre outras, 

que as reformas curriculares reorientem a prática pedagógica organizada em disciplinas para uma 

prática voltada para a construção de competências.  

 Segundo Saupe (2007), o modelo biologicista antes hegemônico, que conduzia 

soberanamente a formação dos profissionais da saúde, apresenta características marcadas por 

currículos organizados em disciplinas e grades curriculares que enfatizam o conhecimento das 

doenças e o tratamento dos doentes. Como consequência, de acordo com este paradigma, o locus 

privilegiado para o treinamento dos aprendizes é o hospital, o conceito de saúde dominante é 

representado pela ausência de doenças, e o domínio da alta complexidade tecnológica é a 

principal meta dos cursos e das instituições de saúde. Este modelo e os espaços onde se 

desenvolve ainda exercem uma profunda atração, tanto sobre os ingressantes nas carreiras da 

saúde quanto na maioria dos profissionais. Acrescente-se a crença de que, quem domina este 

nível de complexidade torna-se capaz de atuar nos demais níveis tidos como “inferiores”.  

 O movimento de transformação modelo de saúde vem se fortalecendo nas últimas 

décadas, em alguns municípios está mais avançado e em outros ainda é incipiente, alavancado 

por políticas públicas aderidas às necessidades da população, como a Reforma Sanitária, 

implantada como SUS, bem como sua estratégia voltada para a reorganização da porta de entrada 

do sistema que é a Estratégia de Saúde da Família (ESF).  
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Na mesma perspectiva, de acordo com Saupe (2007), a concretização da LDB Nº. 9.394 

de 20/12/96, através do estabelecimento DCN com base na resolução Nº. 03/201, caminha para a 

formação de profissionais mais preparados para as novas exigências da sociedade.  

Para atender às exigências da nova LDB, as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação apresentam como objetivos: levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a 

aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a conhecer; garantir a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 

assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos 

indivíduos, famílias e comunidades. Ao contrário do currículo mínimo, que define cursos e perfis 

profissionais estáticos, as diretrizes curriculares abrem a possibilidade de as Instituições de 

Ensino Superior (IES) definirem diferentes perfis de seus egressos e adaptarem esses perfis às 

transformações das ciências contemporâneas e às necessidades sociopolítico-econômico da 

sociedade. (ITO, 2001) 

A academia precisa, para cumprir de forma satisfatória o compromisso com a sociedade, 

formar profissionais capazes de atender, da melhor forma possível, as necessidades ligadas às 

questões da saúde. Para tanto, a escola deve promover, de alguma forma, o conhecimento da 

realidade, isto é, do contexto em que se encontra inserida a profissão. 

Rodrigues (2000), em seus escritos antes da publicação das DCN, refere que o currículo já 

não era mais o único determinante, mas a base para direcionar e orientar o ensino de graduação 

em enfermagem e que a LDB oferecia às escolas as bases filosóficas, conceituais, políticas e 

metodológicas que deveriam orientar elaboração dos projetos pedagógicos, visando à formação 

de profissionais que compreendem as tendências do mundo atual e as necessidades de 

desenvolvimento do país. 

A articulação entre os programas do Ministério da Saúde e os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos está em processo, com auxílio de políticas indutoras do SUS (que trataremos mais 

especificamente em outro tópico). Evidencia-se um caminhar no sentido do deslocamento da 

centralidade da formação dos graduandos para a promoção da saúde, a incorporação do conceito 

de saúde como qualidade de vida, o processo de trabalho pautado pela interdisciplinaridade, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes para a ação social transformadora, 

fomentando a organização e a participação das pessoas, das famílias e das comunidades, bem 

como a capacitação para a educação em saúde e o gerenciamento. 
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Saupe (2007) enfatiza que há entraves a ser enfrentados neste processo e aponta como 

principais deles: o temor pela perda de poder de algumas categorias; um entendimento 

equivocado de que as mudanças produzirão profissionais despreparados para a recuperação e 

reabilitação; o receio de esvaziamento dos currículos e dos cursos. E como a maior dificuldade, 

indica o despreparo dos atuais educadores e trabalhadores da área da saúde para fomentarem e 

estimularem estas mudanças. Justifica seu apontamento contextualizando que estamos vivendo a 

era da incerteza, com acúmulo de exigências quanto à produtividade, acompanhada pelo 

enxugamento do número de trabalhadores nas várias áreas, gera insegurança permanente, pois 

cada novo dia não é sentido como tempo para a criação, mas sim como um conjunto de 

obstáculos a serem vencidos e inimigos a serem abatidos, para garantir a sobrevivência. Neste 

contexto não é raro que discursos sobre as novas formas para enfrentamento desta realidade a ser 

superada, sejam recebidos com descrença. E aí se destaca a necessidade de produção de 

conhecimento que subsidie todos os atores envolvidos neste processo.  

Nesta perspectiva, é preciso que a capacitação dos recursos humanos vinculados ao 

sistema de saúde, (futuros e atuais profissionais, gerentes, líderes comunitários e conselheiros de 

saúde), tanto no sistema formal de ensino, quanto nos processos de educação permanente,  resulte 

da integração de esforços e serem acompanhados por avaliação que indique a necessidade de 

ajustes, reforços e redirecionamentos, para que desvios possam ser corrigidos antes que 

produzam quaisquer efeitos indesejados.  

Com base nas assertivas acima, entende-se que as políticas públicas em saúde, 

representadas pelo SUS e a reorganização da ABS e as políticas públicas na área da educação, a 

saber, a LDB e sua implementação no ensino superior, através das DCN, fundamentam este 

estudo, não somente no que refere à legalidade, mas, principalmente, no que se refere às 

competências dos recursos humanos em saúde para concretização destas políticas. 

Ferreira (2001) define que o termo competência deriva do latim competentia, possuindo 

etimologicamente vários significados, entre os quais a qualidade de quem é capaz de apreciar e 

resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade e aptidão. 

Segundo Marques (2011) o conceito de competência profissional, segundo a Organização 

Internacional do Trabalho surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos e o conceito de formação e 

qualificação baseada em competências surgiu nos Estados Unidos (anos 60) e na Inglaterra (anos 

80).  
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De acordo com Deluiz (2001), a discussão sobre o modelo das competências começa no 

mundo empresarial a partir dos anos oitenta, num contexto de crise estrutural do capitalismo nos 

países centrais. O enfoque das competências invade o mundo da educação a partir dos 

questionamentos feitos ao sistema educacional diante das exigências do sistema produtivo. A 

mesma ressalta que a noção de competência é fortemente polissêmica, tanto no mundo do 

trabalho quanto na esfera da educação e que essa polissemia decorre de diferentes visões teóricas, 

sustentadas em matrizes epistemológicas diversas.  

Neste estudo, a concepção de competência adotada é consonante com DCN, como a 

articulação entre saber, saber fazer e fazer em um contexto determinado, complexo e cambiante; 

é a capacidade real. Competências estas que o preceptor necessita aprender a desenvolver para 

que possa estimular o desenvolvimento das mesmas pelos graduandos. 

Apesar dos saberes próprios, de destrezas peculiares favorecerem a implementação de 

atividades específicas, é necessário subsidiar recursos para que o enfermeiro possa ser capaz de 

desenvolver as competências necessárias para o exercício do aprender a facilitar o processo 

educativo. E ainda mais que isto, é importante discutir de forma contínua tais recursos e não 

apenas disponibilizá-los, pois se trata de uma situação dinâmica que requer atenção de ordem 

permanente.    

Sobre esta temática, um grande referencial teórico tem sido Perrenoud (1999), o qual 

reconhece que “a noção de competência tem múltiplos sentidos”. Para ele, as competências 

utilizam, integram, mobilizam conhecimentos para enfrentar um conjunto de situações 

complexas, e afirma que descrever uma competência equivale, na maioria das vezes, a evocar três 

elementos complementares: 

• Os tipos de situações das quais demandam certo domínio; 

• Os recursos que mobiliza os conhecimentos teóricos ou metodológicos, as atitudes, o savoir-

faire e as competências mais específicas, os esquemas motores, os esquemas de percepção, de 

avaliação, de antecipação e de decisão; 

• A natureza dos esquemas de pensamento que permitem a solicitação, a mobilização, e a 

orquestração dos recursos pertinentes, em situação complexa e tempo real.  

Ramos (2002) corrobora referindo que o exercício da competência não existe sem que 

haja profundidade dos conhecimentos que possam ser disponibilizados e mobilizados pelo sujeito 

para superar determinada situação. Os conhecimentos e saberes não se limitam ao âmbito de sua 
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aplicabilidade, mas, justamente porque implicam em um exercício reflexivo, pressupõe-se que o 

sujeito mobilize um conjunto de valores, aprendizagens e habilidades em favor das situações.  

Na mesma direção, o documento do Ministério da Educação e Cultura define 

competências como sendo as modalidades estruturais de inteligência, ou melhor, as ações e 

operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e 

pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das competências adquiridas e 

referem-se ao plano imediato do saber-fazer. Por meio das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das competências (Brasil 1999, 

apud PINHEL 2007).  

Ramos (2002) faz um destrinchamento do conceito de competência de ação, dividindo 

em: competência técnica (domínio de conhecimentos e destrezas necessários para a realização 

eficiente e profissional de tarefas em uma área de trabalho), competência metódica (relacionada à 

capacidade de reação adequada face às tarefas laborais e desvios surgidos, descobrindo 

autonomamente vias de solução, transferindo de forma sensata as experiências colhidas para 

outros problemas de trabalho), competência social (envolve a colaboração e cooperação com 

outras pessoas, referindo-se às relações humanas), e a competência participativa (relacionada à 

coorganização do trabalho de forma construtiva do trabalho e do ambiente de trabalho e 

capacidade de organizar e decidir de forma atuante, assumindo responsabilidades).  

 

Nas instituições de ensino, passou-se a discutir a formação do enfermeiro generalista, 

adequado para esse novo modelo de atenção à saúde, com característica de 

simplificação, extensão de cobertura, atividades preventivas e ambulatoriais e de 

integração multidisciplinar e multiprofissional. [...] Esse período deu início ao 

movimento de libertação da produção do saber em enfermagem. Wanda Horta, no Brasil, 

e as teoristas americanas, ainda que de forma incipiente, construíram as condições de 

possibilidade para a emergência de um novo paradigma. (GEIB/1999, apud PINHEL 

2007). 

 

O ensino de Enfermagem tem suas especificidades, sendo realizado em um ambiente 

social específico ligado ao sistema de saúde, onde os fenômenos pedagógicos são realizados de 

forma complexa, na medida em que além do educador e aluno, existe o usuário do serviço de 

saúde. Esta conformação faz com que, para o sujeito da ação pedagógica (no caso do serviço, o 

preceptor), seja necessário algo mais do que a formação técnica, científica e pedagógica, 

representado pela inclusão de uma formação ética, demandando que o educador assuma de forma 

competente, esta função, voltada para a transformação social. 
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 Nessa direção, há demonstrações de preocupações com o processo de formação dos 

enfermeiros nas instituições de ensino superior, e sugere-se que sejam viabilizadas formas de 

inovações constantes pelas instituições de formação com (re)organizações/ avaliações de seus 

PPP de forma  a serem cada vez mais impregnados pelas visões dos diversos atores envolvidos de 

forma crítico-reflexiva, inclusive os preceptores. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional contribui, segundo Saupe (2002), no 

deslocamento da política educacional brasileira de um planejamento burocrático e centralizado 

para um processo de descentralização administrativa e pedagógica, que se consubstancia na 

construção do Projeto Político- Pedagógico (PPP) como instrumento de expressão da autonomia 

escolar. 

 O Projeto Político Pedagógico do curso deve constituir, de acordo com a autora a cima, 

um processo participativo de decisões que, por meio de uma forma inovadora, organiza o 

trabalho pedagógico, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 

rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo as relações 

horizontais no interior da escola e nos campos de estágios. Na medida em que se legitima pelo 

esforço coletivo e comprometido de todos os envolvidos com a ação educativa, o PPP confere à 

escola sua identidade e permite a criação de novas formas de organização do trabalho 

pedagógico, a partir da sua singularidade. (SAUPE, 2002) 

A Enfermagem, no exercício da autonomia conferida pela LDB, para a construção dos 

PPP de seus cursos, tem procurado contemplar a questão da qualidade de ensino, entendendo que 

ela está no processo e que os processos são, essencialmente, relações: relações da escola com as 

pessoas, com as instituições e a comunidade. Nesse sentido, a construção do PPP deve 

oportunizar a apropriação dos conhecimentos humanos e técnicos historicamente produzidos, na 

perspectiva de melhor contribuir para a inserção crítica do aluno no contexto das relações sociais, 

em nível macro, como um ser que se humaniza, cada vez mais. (SAUPE, 2002). 

No próximo tópico deste capítulo, pretende-se aprofundar os conhecimentos relativos à 

atenção básica, cenário base de nosso estudo, através de uma contextualização histórica e outros 

conhecimentos relevantes, que trazem contribuição ao preceptor no desenvolvimento de 

competências que os capacite a atuar na formação de graduandos de enfermagem sob as 

prementes demandas. 
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2.4 - ATENÇÃO BÁSICA, SUA HISTÓRIA, FUNDAMENTOS E POTENCIALIDADES 

COMO CAMPO DE PRÁTICA PARA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM. 

 

De acordo com Matta (2009) tem-se apresentado, internacionalmente, Atenção Primária à 

Saúde (APS) como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de 

forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma 

população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e 

comunidades. Esse enunciado procura sintetizar as diversas concepções e denominações das 

propostas e experiências que se convencionaram chamar internacionalmente de APS. 

No Brasil, segundo o autor supracitado, a APS incorpora os princípios da Reforma 

Sanitária, levando à adoção da designação de Atenção Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a 

reorientação do modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à 

saúde. 

Historicamente, a ideia de atenção primária foi utilizada como forma de organização dos 

sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawnson, em 1920. Esse documento 

do governo inglês procurou, de um lado, contrapor-se ao modelo flexneriano americano de cunho 

curativo, fundado no reducionismo biológico e na atenção individual, e por outro, constituir-se 

numa referência para a organização do modelo de atenção inglês, que começava a preocupar as 

autoridades daquele país, devido ao elevado custo, à crescente complexidade da atenção médica e 

à baixa resolutividade. Esta concepção influenciou a organização dos sistemas de saúde de todo o 

mundo, definindo duas características básicas da APS, a primeira seria a regionalização e a 

segunda característica é a integralidade, que fortalece a indissociabilidade entre ações curativas e 

preventivas. 

Os elevados custos dos sistemas de saúde, o uso indiscriminado de tecnologia médica e a 

baixa resolutividade preocupavam a sustentação econômica da saúde nos países desenvolvidos, 

fazendo-os pesquisar novas formas de organização da atenção com custos menores e maior 

eficiência. Em contrapartida, os países pobres e em desenvolvimento sofriam com a iniquidade 

dos seus sistemas de saúde, com a falta de acesso a cuidados básicos, com a mortalidade infantil e 

com as precárias condições sociais, econômicas e sanitárias. (MOROSINI et al, 2009) 

Em 1978 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 
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Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, antiga União Soviética, e propuseram um acordo e uma 

meta entre seus países membros para atingir o maior nível de saúde possível até o ano 2000, 

através da APS. Essa política internacional ficou conhecida como 'Saúde para Todos no Ano 

2000'. A Declaração de Alma-Ata, como foi chamada o pacto assinado entre 134 países, defendia 

a seguinte definição de APS, aqui denominada cuidados primários de saúde: 

 

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos 

e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, 

colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 

plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase 

de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte 

integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 

foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 

Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade 

com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 

proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o 

primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. (Opas/OMS, 1978) 

 

De acordo com Faissol (1994), embora o Brasil não tenha mandado representantes na 

Conferência, posteriormente assinou a Declaração, e as idéias de Alma-Ata definitivamente 

foram adotadas pelos movimentos políticos que reivindicavam a redemocratização do país. Com 

a queda da ditadura militar e a subseqüente reordenação política do país, os princípios de Alma-

Ata foram incorporados à nova Constituição Brasileira de 1988, seguindo-se em pouco tempo à 

aprovação da Lei que criou o Sistema Único de Saúde em 1990. 

No que diz respeito à organização da APS, a declaração de Alma-Ata propõe a instituição 

de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e fundados numa 

perspectiva interdisciplinar envolvendo médicos, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários, 

bem como a participação social na gestão e controle de suas atividades.  

  Segundo Mendes (2002), no Brasil, algumas experiências de APS foram instituídas de 

forma incipiente desde o início do século XX, como os centros de saúde em 1924 que, apesar de 

manterem a divisão entre ações curativas e preventivas, organizavam-se a partir de uma base 

populacional e trabalhavam com educação sanitária. A partir da década de 1940, foi criado o 

Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) que realizou ações curativas e preventivas, ainda que 

restritas às doenças infecciosas e carenciais.  
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Nos anos 70, de acordo com o autor supracitado, surge o Programa de Interiorização das 

Ações de Saúde e Saneamento do Nordeste (Piass) cujo objetivo era fazer chegar à população 

historicamente excluída de qualquer acesso à saúde um conjunto de ações médicas simplificadas, 

caracterizando-se como uma política focalizada e de baixa resolutividade, sem capacidade para 

fornecer uma atenção integral à população. 

Com o movimento sanitário, as concepções da APS foram incorporadas ao ideário 

reformista, compreendendo a necessidade de reorientação do modelo assistencial, rompendo com 

o modelo médico-privatista vigente até o início dos anos 80. Nesse período, durante a crise do 

modelo médico previdenciário representado pela centralidade do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), surgiram as Ações Integradas de Saúde 

(AIS), que visavam ao fortalecimento de um sistema unificado e descentralizado de saúde 

voltado para as ações integrais. Nesse sentido, as AIS surgiram de convênios entre estados e 

municípios, custeadas por recursos transferidos diretamente da previdência social, visando à 

atenção integral e universal dos cidadãos (BRASIL,2006). 

A constituição do SUS e sua regulamentação (BRASIL, 2006) possibilitaram a construção 

de uma política de ABS que visasse à reorientação do modelo assistencial, tornando-se o contato 

prioritário da população com o sistema de saúde. Assim, a concepção da ABS desenvolveu-se a 

partir dos princípios do SUS, principalmente a universalidade, a descentralização, 

a integralidade e a participação popular, como pode ser visto na portaria que institui a Política 

Nacional de Atenção Básica, definindo a ABS como: 

 

Um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida através do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 

dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, 

que devem resolver os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu 

território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, eqüidade, e participação 

social. (Brasil, 2006) 

 

 

Os princípios que embasam a ABS superaram a visão de que esta seria tão somente um 

dos níveis do sistema de saúde ou um campo específico de atuação, mas demonstram a 
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importância deste nível de atenção à saúde como porta de entrada do sistema e que é a partir 

deste espaço que se espera reorganizar as práticas em saúde a fim de consolidar o SUS (BRASIL, 

2006). 

Atualmente, a principal estratégia de configuração da ABS no Brasil é a Saúde da Família 

que tem recebido importantes incentivos financeiros visando à ampliação da cobertura 

populacional e à reorganização da atenção, esta estratégia aprofunda os processos 

de territorialização e responsabilidade sanitária das equipes de saúde, compostas basicamente por 

médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 

cujo trabalho é referência de cuidados para a população adscrita (em torno de 4.000 pessoas) 

assistida por cada equipe (BRASIL, 2006). 

No contexto do Sistema Único de Saúde, Campos (2006) afirma que as funções da ABS 

podem ser resumidas em três princípios: o primeiro ressalta a importância do acolhimento à 

demanda da população e a busca ativa por meio da avaliação de vulnerabilidades; o segundo 

enfatiza a Clínica Ampliada como ferramenta para a gestão do cuidado de usuários, profissionais 

e gestores; o terceiro concerne à promoção e prevenção, princípios enfatizados pelos 

conhecimentos do campo da Saúde Coletiva. 

  A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na 

integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e 

tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável. 

A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito 

de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o 

princípio da equidade; 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e 

demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, 

vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e 

coordenação do cuidado na rede de serviços; 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita 

garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado; 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html
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IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de 

sua formação e capacitação; 

V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do 

processo de planejamento e programação; e 

VI - estimular a participação popular e o controle social. 

Em conjunto com a reformulação do sistema de saúde, apresenta-se em igual processo de 

transição a educação dos profissionais de saúde na graduação e pós-graduação, a educação na 

saúde tem sido impulsionada a mudar por um processo maior que tem influenciado vários 

setores, além do setor saúde (intersetorialidade). Essa forma de fazer saúde, com base no conceito 

ampliado de saúde e nos princípios do SUS – universalidade, integralidade e equidade –, requer 

do profissional de saúde não só a compreensão destes aspectos, mas, sobretudo, a adoção de 

práticas que estejam comprometidas com a promoção da qualidade de vida da população, 

proteção e recuperação da saúde conforme as DCN, cuja responsabilidade é do próprio sistema, 

conforme normatização através do Artigo nº 200, inciso III, da Constituição Federal de 1988 o 

qual estabelece que a formação de recursos humanos para a saúde é atribuição do SUS. 

  Nesta perspectiva, Cunha (2002) apresenta uma classificação de dois modelos de ensino: 

um tradicional e um emergente. No tradicional, o ensino é centrado no professor ou preceptor, 

com ênfase na transmissão do conhecimento, enquanto no ensino emergente a coprodução de 

autonomia é o foco de todas as relações existentes na produção do cuidar. Neste contexto, o 

preceptor de serviço tem papel fundamental na apropriação, por parte dos estudantes, de 

competências para a vida profissional, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes. 

O graduando, que antes dava mais importância às tecnologias duras (aprendidas em 

ambientes hospitalares) passa a valorizar as tecnologias leves ou menos densas (mencionada na 

p.20 em citação de Merthy, 2003). Percebe-se que, gradativamente, com a evolução das 

mudanças de modelos da saúde, a percepção dos profissionais e graduandos sobre a 

complexidade do cuidado em saúde tem se modificado, pois o usuário da atenção básica que era 

visto como simples, uma vez que não demandava realização de tecnologia dura, hoje é visto de 

forma contextualizada, mais complexa e percebe-se que seu cuidado demanda um plano de ação 

familiar em que o próprio deve ser considerado como sujeito do processo, o que não é 

considerada uma tarefa simples. 
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O graduando no campo de estágio na ABS tem experimentado contato com as equipes 

que não esperam o usuário chegar com doença na unidade, mas vão ao seu encontro em visitas 

domiciliares, realizando o acompanhamento em saúde; disposições dos grupos de saúde 

organizados pela lógica de ciclo de vida (grupo de criança, adolescente, adulto/idosos...) e não 

mais organizados de acordo com a doença que o usuário apresenta; atendimento generalista; 

facilitação de processos educativos com a utilização da metodologia da problematização; 

realização de consultas cuja perspectiva é familiar e não mais individual; discussões em equipe 

interdisciplinar; realização de planejamento estratégico, com a participação da comunidade. Estas 

e outras atividades implementadas cotidianamente têm tornado cada vez mais rico este campo de 

estágio, que não esgota sua possibilidade de crescimento, pois fomenta o protagonismo da 

comunidade e dos graduandos.  

De acordo com Barreto (2011), na relação educativa da ABS, destacam-se aspectos 

fundamentais à construção de um processo de formação compatível com uma metodologia ativa 

que fomente uma prática crítica – reflexiva: 

  Concepção de conhecimento; 

  Relação preceptor - educando; 

  Relação teoria-prática; 

  Relação ensino-pesquisa-trabalho; 

  Avaliação; 

  Inserção político-social da aprendizagem; 

  Construção da interdisciplinaridade; 

  Pactuação interinstitucional. 

A formação de graduandos, a partir de metodologias ativas, é importante no processo de 

consolidação do SUS que preconiza mudanças que só serão efetivadas através de processos 

educativos que impliquem a construção de conhecimentos com envolvimento de diversos atores 

atrelados ao processo, porém, para tanto, o profissional do serviço (preceptor), que via de regra 

acompanha os graduandos nos campos de estágio, precisa estar preparado, instrumentalizado, 

sensibilizado ao desenvolvimento/ aprimoramento de competências para uma prática efetiva. Esta 

questão é abordada no tópico seguinte. 
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2.5 - A PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM E AS POLÍTICAS INDUTORAS DO SUS: 

CAMINHANDO LADO A LADO. 

 

A palavra preceptor vem do latim praecipio, que significa “mandar com império aos que 

lhe são inferiores”. Era aplicada aos mestres das ordens militares, mas, desde o século XVI (já 

aparece com este sentido em 1540) é usada para designar aquele que dá preceitos ou instruções, 

educador, mentor, instrutor. (BOTTI et al, 2007) 

Segundo um respeitoso dicionário, preceptor é: “aquele que ministra preceitos ou 

instrução” (FERREIRA, 2004, p.648).  

Um conceito bastante usado para designar preceptor é aquele profissional que não é da 

academia e que tem importante papel na inserção e socialização do recém-graduado no ambiente 

de trabalho. Outro termo é o professor que ensina a um pequeno grupo de alunos ou residentes, 

com ênfase na prática clínica e no desenvolvimento de habilidades para tal prática. (BOTTI et al, 

2007) 

O termo preceptoria tem sido utilizado com distintos significados, mas, de um modo geral 

refere-se ao exercício sistemático de acompanhamento e orientação de graduandos ou pós-

graduandos. Sobre a importância da preceptoria, não há divergências importantes. É consenso 

que esta forma dinâmica e aproximada de ensino vem ao encontro de nossas necessidades atuais 

de formação de um profissional menos teórico (não menos embasado cientificamente) e mais 

próximo do que é real. Atendendo às mudanças propostas pela DCN para o curso de graduação 

em Enfermagem. 

Resgatando um pouco da história da educação brasileira, de acordo com a literatura, a 

preceptoria “[...] foi desenvolvida prioritariamente através do método do ensino mútuo, de 

Lancaster, anunciado pelo ministro do Império José Bonifácio de Andrada e Silva, com o apoio 

do Imperador D. Pedro I” (BERARDINELLI, 2003, p. 6). 

A preceptoria em Enfermagem é uma prática reflexiva desempenhada pelos enfermeiros 

dos distintos serviços de saúde do Brasil. Atividade esta que se realiza em nível de graduação, 

onde podemos intitular de preceptor aquele enfermeiro que acompanha, supervisiona, coordena, 

ensina e aprende com os alunos de graduação em enfermagem no cotidiano da assistência à saúde 

de indivíduos, grupos e comunidade. Mas, cabe destacar que ainda existe uma lacuna do 
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conhecimento a ser preenchida quando nos deparamos com a escassez de resultados de estudos 

sobre preceptoria com foco na graduação em enfermagem no Brasil.(SILVA, 2011) 

Apesar de toda demonstração da importância da prática da preceptoria para a formação 

dos graduandos, através de produções científicas, relatos de experiência e Leis, tal atividade 

ainda não é bem respaldada, pois não há documento instrutivo oficial, que tenhamos encontrado, 

que norteie a realização de tal prática (com respeito às especificidades de cada realidade). 

De acordo com o documento que o município do Rio de janeiro tem, oficialmente, sobre 

preceptoria, trata-se de uma resolução SMSDC nº. 1.720 de 22/03 2011, que dispõe sobre as 

atividades de supervisão e preceptoria de estágio no âmbito do município do Rio de Janeiro, que 

refere normas gerais (o documento na íntegra estará disponível em anexo nº. 1).      

O Ministério da Educação (MEC) publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos da área da saúde em 2001 e 2002, em que recomenda a realização do treinamento em 

diferentes cenários e níveis hierárquicos de atenção, incluindo a Atenção Básica de Saúde. O 

treinamento do estudante da área da saúde, tendo em vista a necessidade de reformular a 

orientação profissional, tornou-se um importante desafio, posto que grande parte das Instituições 

de Ensino Superior ainda segue o modelo hospitalocêntrico. (SAUPE, 2002).  

Neste processo de reorientação da formação no campo de prática, onde está o 

enfrentamento das condições reais do cuidar em Enfermagem, o estagiário durante o período de 

aprendizagem pode contar com os conhecimentos e experiências do enfermeiro do serviço de 

saúde. Este profissional deve, inclusive, participar na formalização e planejamento do estágio de 

estudantes, nos diferentes níveis de formação profissional de Enfermagem. (BRASIL, 2010) 

De acordo com a Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio é definido como o 

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

preparação para o trabalho produtivo do estudante. O estágio integra o itinerário formativo do 

educando e faz parte do projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2008, p.9). 

No que concerne à Enfermagem, o estágio também se inclui como parte das atividades 

complementares que ocorre na formação, como destaca o artigo 8º da CNE/CES nº3 (BRASIL, 

2001, p.5): 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá contemplar 

atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 

estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e 

estágios. (BRASIL, 2011) 
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Existem normas a serem cumpridas (BRASIL, 2008), tanto por parte das instituições de 

ensino superior (IES) quanto dos serviços que recebem acadêmicos (denominados parte cedente), 

dentre elas: 

 Existência de um termo de compromisso, firmado por todos (estudante, escola e serviço); 

 Instalações adequadas para o processo de ensino-aprendizagem; 

 Indicação de um professor orientador do estágio na área de concentração pela IES e de 

um funcionário do serviço (pode ser intitulado como preceptor), pela parte cedente do 

estágio, também experiente na área; 

 Relatório periódico de atividades desenvolvidas; 

 Instrumentos de avaliação do estágio e documentos, tais como: seguro contra acidentes 

pessoais e comprovante de matrícula regular do estagiário. 

Segundo Trajman (2008), esse envolvimento, que vem sendo nomeado preceptoria, exige 

o acréscimo de uma formação/aculturação pedagógica para além das funções técnicas que lhe são 

atribuídas.   

Faz-se necessário, portanto, o desenvolvimento de competências (já abordadas no tópico 

2.3 deste capítulo) que sobrepujem questões técnicas, mas que dêem conta de toda complexidade 

demandada da atuação com graduandos na atenção básica.  

Schön (2000) preconiza que é necessária uma formação profissional que integre teoria x 

prática x reflexão, ou seja, um ensino em que aprender através do fazer seja prioridade, um 

processo de construção cuja capacidade de refletir seja estimulada pela interação. O autor 

enfatiza que somente uma nova epistemologia da prática, guiada na reflexão do profissional sobre 

a sua prática, é que orientará uma possível mudança de um profissional reflexivo, capaz de 

encontrar respostas aos dilemas encontrados na prática cotidiana. E este por sua vez, poderá atuar 

na preceptoria efetivamente. 

Levando em consideração todo caminhar da lei no que se refere à educação em geral, 

educação em ensino superior, e suas repercussões na graduação da Enfermagem, como já foi 

abordado, evidencia-se a urgência da ampliação de políticas indutoras do SUS que viabilize a 

aproximação entre serviço - academia para que estes importantes atores do cenário real do 

trabalho (preceptores), que já estão atuando junto aos graduandos, possam ter a oportunidade de 

expressar suas dificuldades, ser valorizados pelo seu saber tácito no manejo da preceptoria, e ser 
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instrumentalizados, pois muitos não têm experiência em docência e referem dificuldades com a 

utilização de métodos pedagógicos.  

A fim de incentivar a transformação das escolas Médicas, de Enfermagem e de 

Odontologia e demais cursos, os Ministérios da Saúde e da Educação publicaram, então, Portarias 

Interministeriais, entre elas, a criação dos Pólos de Educação Permanente em Saúde (PEPs) e o 

lançamento dos Programas de Incentivo às Mudanças Curriculares no Ensino Médico (Promed), 

em 2002 (substituído pelo Pró-Saúde), e o de reorientação profissional, o Pró-Saúde, em 2005. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), 

com bases nas Portarias e no Termo de Compromisso para cumprimento das metas do Programa 

Mais Saúde se compromete em viabilizar: processos de educação permanente para os 

profissionais que atuam em educação em saúde em termos de atualização pedagógica, 

metodologias e utilização de tecnologias de comunicação; definição de processos de construção, 

revisão e atualização das bases político-pedagógicas do processo de educação em saúde nos 

serviços do SUS; apoio à construção de propostas de processos formativos de Aperfeiçoamento 

e/ou de Especialização em Educação em Saúde articulados com a SGTES (Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde) e com as Universidades; provisão de acervo do apoio 

bibliográfico; acesso à rede eletrônica de informação bibliográfica articulando com a Biblioteca 

Virtual do Ministério da Saúde e BIREME; realização de documentários em diversas mídias; 

difusão e promoção de troca de experiências de Educação em Saúde nos serviços no território 

nacional. (BRASIL, 2008 p. 6) 

Com relação à implementação das supra asseguradas atividades pelo MS, destaca-se 

alguns projetos e programas voltados para a formação do profissional de saúde de nível superior, 

consideradas como parte de políticas indutoras do SUS, como exemplo das mais próximas ao 

cotidiano do trabalho no SUS: 

 

  O Projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS): projeto construído 

em parceria entre o Ministério da Saúde e o Movimento Estudantil dessa área, tendo como 

principal objetivo proporcionar aos estudantes a vivência e a experimentação da realidade 

do SUS. (BRASIL, 2004); 

  O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde): programa que visa à 

integração ensino-serviço-comunidade. A Comissão Interministerial de Gestão da 



 49  

Educação na Saúde, que trata do PET-Saúde, quando discute orientação acadêmica 

apresenta a figura do preceptor, que tem como requisito ser um profissional do serviço de 

saúde. (BRASIL, 2007); 

 O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ- 

Saúde): programa criado no ano de 2005 pelo Ministério da Saúde ligado ao da Educação, 

direcionado primeiramente para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia. 

(BRASIL, 2007). 

 

        A partir da experiência da autora, enquanto preceptora através do PET-Saúde e com 

acompanhamento pelo PRÓ-Saúde, identifica-se as mesmas como efetivas em suas propostas de 

fomentar a interação entre ensino-serviço, no entanto, a amplitude de atuação ainda é insuficiente 

para as necessidades atuais, uma vez que apenas parte das unidades são contempladas.  

Apesar da responsabilidade do serviço em propiciar subsídios para que os profissionais 

executem com êxito a preceptoria, não se pode deixar de ressaltar a importância da postura 

autônoma e proativa que cada profissional que lida com processos educativos precisa 

apresentar. 

Os responsáveis pelo Serviço, através da Política Nacional de Educação permanente em 

Saúde (PNEPS), regulamentada pela portaria GM/MS nº. 198/2004 e posteriormente ratificada 

pela portaria GM/MS nº. 1996/2007 (dispõe sobre as diretrizes de implementação da mesma), 

responsabiliza-se por aprimoramentos voltados para a realidade de atuação dos profissionais. 

Segundo Ceccim (2004), o que a educação permanente traz de mais central é porosidade à 

realidade mutável e mutante das ações e dos serviços de saúde; é sua ligação política com a 

formação de perfis profissionais e de serviços, a introdução de mecanismos, espaços que gerem 

pensamento e experimentação.  

Na educação permanente todos os atores envolvidos são considerados ativos no processo. 

Quando se refere à formação permanente, citada mais adiante na discussão dos achados, Valente 

(2009) faz menção às questões mais intrínsecas, em que o próprio profissional, demonstrando 

atitude, busca qualificação relacionada ao seu cotidiano, a despeito de ter a oferta ou não das 

possibilidades de qualificações, necessárias ao processo de trabalho, através das instituições às 

quais está diretamente ligado. 
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 Considerando tal conceito, pode-se inferir que a educação permanente não é de 

responsabilidade exclusiva do preceptor, porém, a responsabilidade sobre sua formação 

permanente cabe ao próprio, pois só através de sua ação proativa em sinalizar suas 

fragilidades/dificuldades, buscando mecanismos já disponíveis, como cursos online, leitura de 

livros, dentre outros, requerendo capacitações (com base na realidade cotidiana), é que poderá 

mobilizar as possibilidades para realização das mesmas e, uma vez realizadas, ter atitude para 

transformar o que fora aprendido em ações.  

O futuro formando em Enfermagem, vê no preceptor um profissional que ensina, apóia e 

educa, visando facilitar o processo de socialização e aproximação do estudante ao seu novo 

papel. Deve assumir também responsabilidade na avaliação discente no âmbito das práticas. 

(LARANJEIRA, 2006, p.179). Concordam com o que assinala Laranjeira, Saupe e Geib (2002, p. 

724), quando atribuem ao preceptor à função de facilitar a percepção, compreensão e ação do 

aluno, em direção à conquista de sua transformação em enfermeiro. 

De acordo com a autora deste estudo, depara-se, não obstante, com situações que refletem 

a carência de noções mais básicas em ensino. Os profissionais que estão diretamente ligados com 

ensino precisam obter alguns aspectos cognitivos e habilidades que são matérias-primas 

essenciais para o desenvolvimento de competências básicas para esta função. Por exemplo, ter 

clareza sobre que o saber fazer não significa saber ensinar o feito, que sem comunicação efetiva 

não há aprendizado, que o aprendizado efetivo é o aprendizado construído. Logo, considera-se 

urgente a atenção dos diversos atores envolvidos neste processo no sentido de estimular e 

subsidiar o preparo dos preceptores. 
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Apresento o referencial teórico escolhido para subsidiar a análise dos achados que 

emergiram neste estudo, enfatizando as ideias de Phillipe Perrenoud, na condição de professor na 

Universidade de Genève, com seus importantes conceitos sobre competências e formação 

docente (o que cabe para preceptoria), contribuindo significativamente para o debate sobre a 

formação permanente (tal conceito será discutido à frente) de educadores, abrangendo 

especialmente as competências profissionais, principalmente no que se referem as suas obras: 

“Dez novas competências para ensinar” (2000), Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza 

(2001) e “As Competências para Ensinar no Século XXI- A Formação dos Professores e o 

Desafio da Avaliação” (2002).  

Na abordagem da prática reflexiva, enfatizam-se as ideias de Donald Schön, professor 

norte-americano, respeitado por sua ação precursora na defesa da prática reflexiva como 

instrumento de desenvolvimento de competências, baseado no processo de reflexão-na-ação; 

vislumbrando perspectivas de aprendizagem por meio do aprender através do fazer privilegiado 

na formação dos profissionais. Utilizamos principalmente a obra: “Educando o profissional 

reflexivo” (2000). Para Schön (2000, p. 65) e Perrenoud (2001b, p. 18), através da experiência, o 

profissional constrói seu conhecimento, definido como o conjunto de esquemas de pensamento e 

de ação de que dispõe um ator. Esse processo determinará as suas percepções, interpretações e as 

direcionará na tomada de decisões que lhe permitirão enfrentar os problemas encontrados no 

cotidiano do trabalho.  

Perrenoud (2000b, p. 15-16) faz menção ao ofício educador, propondo uma lista de 

competências que contribuem para redelinear a atividade de ensino-aprendizagem, sendo 

adaptado neste estudo à preceptoria O referencial escolhido elenca as competências julgadas 

prioritárias, por serem coerentes com o novo papel do educador e com a política educativa, 

apresentrando10 grandes famílias de competências: 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

2. Administrar a progressão das aprendizagens. 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

5. Trabalhar em equipe. 

6. Participar da administração da escola. 

7. Informar e envolver os pais. 
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8. Utilizar novas tecnologias. 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

10. Administrar sua própria formação contínua. 

Considerando a lista das 10 competências, retomo a definição apresentada por Perrenoud, 

para poder compreendê-la de modo mais claro, trazendo como referência as obras do autor, com 

amparo em Libâneo (In PIMENTA et al, 2002), adaptando-as ao cotidiano da preceptoria, no 

sentido de clarear a compreensão do que procuraremos evidenciar neste estudo. 

 

1 – Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

O bom professor não é apenas o que informa conteúdos, mas um especialista em 

aprendizagens, que reconhece os meios para propiciá-la, adaptando-os à sua disciplina, ao nível 

etário dos alunos e às condições ambientais que dispõe. Esse especialista em aprendizagens deve 

estar atento a alguns procedimentos gerenciais: 

a) Selecionar os conteúdos a serem ensinados, elegendo-os de acordo com os objetivos da 

aprendizagem; 

b) Trabalhar a partir das representações dos alunos; 

c) Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem; 

d) Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas; 

e) Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento; 

 

2 – Administrar a progressão das aprendizagens 

Muitas vezes, a mudança que o professor implanta no decorrer do ano letivo se dá apenas 

com relação ao conteúdo que ministra, esquecendo-se que o aluno se renova a cada momento, a 

cada dia. Para que ele tenha a sensibilidade de perceber essas transformações vividas pelo aluno, 

é necessário que desenvolva em sua ação as seguintes competências: 

a) Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos 

alunos; 

b) Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos de ensino; 

c) Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem; 

d) Observar e avaliar os alunos, tendo em mente sua “formação”: 

e) Fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de progressão. 
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3 – Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

A escola impõe, de forma ditatorial, para alunos diferentes, com dificuldades diferentes, 

com níveis de aprendizagem diferentes, aulas rigorosamente iguais, provas idênticas e critérios de 

aprovação e retenção uniformizados. É possível pensarmos em um ensino onde as aulas se 

organizem de forma diferente do usual, criando novos espaços de formação e de avaliação de 

modo que cada aluno vivencie, tanto quanto possível, situações “ótimas” de aprendizagem. 

Para isto, é preciso pensar em três competências: 

a) Ampliar a gestão da classe visando trabalhar-se a heterogeneidade; 

b) Fornecer apoio integrado; 

c) Desenvolver a cooperação entre os alunos. 

 

4 – Envolver os alunos na aprendizagem, e, portanto, na sua compreensão de mundo: 

O educador tem que administrar aulas para os que desejam e para os que não desejam 

aprender. Nasce aí uma das mais difíceis e complexas competências do oficio de professor: 

estimular os alunos e estimulá-los ao aprendizado. Para tanto, é necessário: 

a) Entusiasmar-se pelo que ensina, suscitar no aluno o desejo de aprender; 

b) Explicitar a relação entre a aprendizagem e o saber, organizar as etapas que se busca 

desenvolver, convidar o aluno ao desafiante jogo da transformação e antecipar a alegria em suas 

conquistas; 

c) Organizar um conselho de alunos e levá-los a se sentirem agentes de um processo e não meros 

receptores de conteúdos e habilidades; 

d) Oferecer estratégias diferentes, atividades opcionais. 

 

5 – Aprender e ensinar a trabalhar junto e a trabalhar com equipes 

Trabalhar verdadeiramente em conjunto com os colegas e ensinar os alunos a trabalhar e 

aprender em equipes torna-se uma necessidade imperiosa pela evolução do oficio do educador de 

maneira geral. Uma das competências a ser trabalhada no ensino é ensinar nossos alunos a 

trabalharem juntos e aprender, com nossos colegas, como efetivamente formar uma equipe 

docente. Para que esta competência se estruture, algumas providências simples precisam crescer: 

a) Elaborar projetos pedagógicos verdadeiramente em equipes. 
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b) Buscar referências para entender como funciona a “dinâmica dos grupos”, como se aprende a 

conduzir reuniões, exercitar essas tarefas em encontros com a equipe docente e ensinar nossos 

alunos a empreendê-las. 

c) Analisar em conjunto situações complexas e confiar na equipe para administrar crises de 

relacionamentos interpessoais. 

 

6 – Participar da Administração da Escola 

Para descrever uma competência, é preciso explicitar práticas de referência. Nesse caso, 

como no trabalho em equipe, deve-se sair da sala de aula, interessando-se pela comunidade 

educativa em seu conjunto. Seria equivocado, porém, acreditar que ocorre um distanciamento das 

questões didáticas, pedagógicas e educativas, que se está no campo da “administração pura” e, 

por essa razão, autorizado a esquecer as aprendizagens e o progresso dos alunos. Administrar a 

escola, segundo Perrenoud (2000, p 96), é sempre, indiretamente, ordenar espaços e experiências 

de formação. Inerente ao desenvolvimento desta competência, torna-se imprescindível que o 

professor desenvolva a capacidade de: 

a) Elaborar, negociar um projeto da instituição. 

b) Administrar os recursos da escola. 

c) Coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros. 

d) Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos. 

 

7 – Informar e envolver os pais 

O diálogo com os pais, antes de ser um problema de competências, é uma questão de identidade, 

de relação com a profissão, de concepção do diálogo e de divisão de tarefas com a família. 

Apesar de ainda não fazer parte de nossa realidade, com alunos da graduação, seria interessante 

integrar a família neste universo. O referencial aqui adotado retém três componentes dessa 

competência global: 

a) Dirigir reuniões de informação e de debate; 

b) Fazer entrevistas; 

c) Envolver os pais na construção dos saberes. 

 

8 - Dominar e fazer uso de novas tecnologias 
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A tecnologia está presente na vida cotidiana e assim, torna-se necessário saber operar um 

computador e suas linguagens, tanto quanto saber cozinhar ou saber se conduzir no trânsito. A 

escola, segundo Perrenoud (2000a, p. 128): “não pode ignorar o que se passa no mundo” e as 

tecnologias de informação e de comunicação impuseram novas formas de nos relacionarmos com 

os outros e de pensar nosso dia-a-dia. É essencial assumirmos que os momentos são outros e que 

entre as competências essenciais a um professor se incluem com destaque as que estão vinculadas 

às novas tecnologias. 

Entre as competências essenciais nessa área, destacam-se: 

a) Usar e ensinar os alunos a usarem editores de texto; 

b) Explorar as potencialidades didáticas dos CD’ROMS e de outros programas. 

c) Busca em base de dados confiáveis; 

 

9 – Vivenciar e superar os conflitos éticos da profissão 

São competências difíceis; no entanto é preciso buscá-las, desenvolvendo na ação em sala 

de aula, pelo menos quatro competências: 

a) Prevenir dentro da sala de aula qualquer tipo de violência: 

b) Lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação 

c) Participar da criação de regras de conduta quanto à disciplina e à comunicação em aula; 

d)Desenvolver a consciência de sua profissão e o sentimento de responsabilidade, solidariedade e 

justiça. 

 

10 – Administrar sua própria formação e enriquecimento contínuo 

O educador da atualidade precisa se preocupar com sua formação permanente e esta, 

segundo Valente (2009) constitui verdade que não se desafia. Como lembra com fluência 

Perrenoud (2000a, p. 155) ao afirmar que uma vez constituída nenhuma competência permanece 

adquirida por simples inércia. Para o autor, as competências não são pedras preciosas que se 

guarda em um cofre, onde permaneceriam intactas, à espera do dia em que se precisasse delas.  

Com base no que teoriza Perrenoud, o ensino torna-se mais vivo e mais completo, quando são 

enriquecidas com estudos, pesquisas, leituras, debates, nos cursos de que se participa, nos 

programas que se vê, nas experiências que se troca, sendo necessário que o professor participe 

efetivamente de tais movimentos como forma de enriquecer o seu conhecimento e permanecer 
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atualizado, continuamente, sob pena de não conseguir acompanhar as mudanças que surgem a 

todo momento na educação não só brasileira, mas mundial.  

Os estudos de Donald Schön, na década de 80, servem como forma de problematizar as 

questões concernentes à relação teoria-prática na aprendizagem profissional ou cotidiana, em 

suas pesquisas sobre a formação profissional – primeiramente de arquitetos - busca entender 

como se dá a aquisição dos saberes que os profissionais carregam, em particular, os que ele 

denomina de bons profissionais, formulando sua perspectiva em torno de três aspectos: 

“conhecimento na prática, reflexão da prática e reflexão sobre a reflexão sobre a prática”.  

Para Schön, o profissional, no seu fazer cotidiano, traz um conhecimento que utiliza para 

a solução de diferentes questões. É um conhecimento tácito, ou conhecimento na prática, o qual 

“manifesta-se na espontaneidade” e, portanto, não traz o dado de sistematização. É um 

conhecimento que se expressa na execução de uma dada tarefa, sem ter a necessidade de uma 

reflexão prévia. Na medida em que o profissional coloca para si as questões do cotidiano como 

situações problemáticas, ele está refletindo, está buscando uma interpretação para aquilo que é 

vivenciado. Quando o profissional faz esta reflexão ao mesmo tempo em que está vivenciando 

uma determinada situação, para Schön, ele faz uma reflexão na ação. Esta etapa permite uma 

reorientação da ação no momento mesmo em que está vivendo. Se essa reflexão se dá após a ação 

e tem caráter retrospectivo, o profissional reflete sobre a ação, o profissional reflete sobre a ação.  

A reflexividade, portanto, consiste em tomar consciência da ação, de tornar inteligível a 

ação, pensar sobre o que faz. O autor enfatiza que somente uma nova epistemologia da prática, 

guiada na reflexão do profissional sobre a sua prática, é que orientará uma possível mudança de 

um profissional reflexivo, capaz de encontrar respostas aos dilemas encontrados na prática 

cotidiana.  

É possível olhar respectivamente e refletir sobre a reflexão-na-ação. Após sua atuação, o 

educador pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na 

eventual adoção de outros sentidos. Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma 

observação e uma descrição, que exige o uso de palavras. (SCHÖN, 1992, p. 83). Assim, para 

Schön (2000), o desenvolvimento da aprendizagem deve ser realizado no aprender-fazendo, 

mediado pelo diálogo do educador com o aluno. Nesta relação o educador, ao observar o 

desenvolvimento do estudante, vai dosando suas orientações verbais e as demonstrações, de 

acordo com as atitudes do estudante, que ora escuta, ora o imita. Neste processo interativo, o 
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aluno aprende a prática de um prático, praticando, através de uma reflexão na ação de ambos. A 

prática docente reflexiva, conforme Schön (1992) exige que o educador não se limite às 

investigações produzidas na academia, devendo produzir um conhecimento prático, validado pela 

própria prática, fundamentada na reflexão. Tal forma de pensar e agir pode orientar mudanças e 

dar respostas a certos dilemas que aparecem no dia-a-dia do exercício profissional. 

A prática reflexiva precisa estar vinculada à participação crítica, ou seja, exige que este 

educador se considere parte do problema e reflita sobre a sua própria relação com o saber, com as 

pessoas, com o poder, com as instituições, tecnologias, o tempo que passa a cooperação, tanto 

quanto sobre o modo de superar as suas próprias limitações. (PERRENOUD, 1999, p. 5). Assim, 

Perrenoud (2000a, p. 27), nos traz a percepção da competência requerida hoje em dia para o 

educador, o domínio dos conteúdos com suficiente fluência e distância, para construí-los em 

situações abertas e tarefas complexas, aproveitando ocasiões, partindo do interesse dos alunos, e 

explorando os acontecimentos do cotidiano. 

 Percebe-se, nesse contexto, que se aprende fazendo e refletindo constantemente na e 

sobre a ação e, assim, ao refletir sobre a sua prática, os educadores não só desenvolvem suas 

estratégias, como também compreendem os objetivos e os princípios que devem levar à prática, o 

que, acredita-se, levará o educador a desenvolver sua autonomia profissional.  

Com base em grandes pedagogos da história, cujas bases podem ser encontradas em 

Dewey (1933-1993), Perrenoud (2002) enfatiza a que o professor é um inventor, um pesquisador, 

um improvisador, um aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados e que pode se 

perder caso não reflita de modo intenso sobre o que faz e caso não aprenda rapidamente com a 

experiência. Refletir sobre a prática apresenta-se, então, com dois aspectos complementares. Por 

um lado, indica a necessidade de interferência na prática, da sua modificação por um processo 

próprio, intrínseco à pessoa. Por outro lado, refletir a prática conduz o profissional a praticar a 

reflexividade, ou seja, dinamizar a vivência através de um processo recriador, adotando como 

perspectiva a possibilidade inerente de construção de um novo saber. Assim, segundo os 

conceitos dos autores que subsidiam este estudo, a reflexão é a mola mestra para as mudanças 

educacionais, imersão consciente do ser humano no mundo de sua experiência, sendo essencial 

ao processo de aprendizagem.  

Pressupõe um processo de busca interior que presume um distanciamento do senso 

comum, criando oportunidade para que os educadores adotem uma postura crítica de suas 
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práticas e da estrutura na qual estão inseridos. Para tanto, a reflexão crítica exige que se 

coloquem dentro da ação, na situação, participando do caso, pois o educador – como mediador 

entre o educando e o conhecimento – deve ser um profissional reflexivo, comprometido com o 

processo educativo, integrado ao mundo e, principalmente, um eterno aprendiz, aquele que busca 

inovar e inovar-se. 

Desta forma, para que seja concretizada uma prática, é necessário um ensino reflexivo, e 

ainda, escutar e respeitar diferentes perspectivas, prestar atenção às alternativas disponíveis, 

indagar possibilidades de erro, procurar várias respostas para a mesma pergunta e refletir sobre a 

forma de melhorar o que já existe. Sendo assim, na concepção sobre reflexão profissional, o 

educador não é reduzido a uma mera estação de aquisição de competências, mas tido como 

pessoa ativa, que atua e reflete sobre a sua atuação, com base nas competências desenvolvidas. 
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Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa exploratória e descritiva com tratamento 

de dados a partir da análise temática de conteúdo. De acordo com Minayo (2011), ao analisar e 

interpretar informações geradas por uma pesquisa qualitativa, deve-se caminhar tanto na direção 

do que é homogêneo quanto no que se diferencia dentro de um mesmo meio social. 

 A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade numa relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números, que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação das relações sociais. 

(MINAYO, 2010) 

 

De acordo com Canzonieri (2010), através da pesquisa exploratória podemos adquirir 

maior proximidade com o problema, já que esta “visa tornar explícito o problema, ou conhecer os 

fatos e fenômenos relacionados ao tema, sendo necessária para conhecer acontecimentos 

insuficientemente compreendidos”. Os dados coletados neste estudo foram apresentados de forma 

descritiva, outra característica básica da pesquisa qualitativa. Segundo Lüdke e André (1986, 

p.12), o material obtido nesse tipo de pesquisa é rico em descrições de pessoas, situações e 

acontecimentos, inclui transcrições de entrevistas e depoimentos. 

          O cenário da pesquisa foram três Unidades Básicas de Saúde, duas situadas no município 

de Niterói (unidades básicas tradicionais), e uma no município do Rio de janeiro (unidade de 

Estratégia de Saúde da Família). Apesar de todas as unidades serem unidades Básicas do SUS, as 

diferenças entre as duas de Niterói que são unidades básicas tradicionais e a unidade de ESF são 

muitos grandes, tanto na estrutura física quanto na organização do processo de trabalho.  

Percebeu-se quanto à estrutura, que a unidade do município do Rio de janeiro é mais bem 

estruturada, com consultórios para todas as sete equipes (com área adscrita de 22.450 pessoas) 

computadores em todas as salas com acesso à internet, ar condicionado em todas as salas e ar 

condicionado central para as áreas comuns, prontuário eletrônico, mecanismo eletrônico para 

chamar o usuário para sua entrada no consultório. Quanto à prestação de serviços básicos, 

incluem-se: imunização, curativos, sutura simples, sala de atendimento para pequenas urgências, 

serviço epidemiológico ativo por equipe, grupos de saúde, interação ensino-serviço, realização de 

visitas domiciliares (preconiza-se uma a cada mês por família), realização de coleta de sangue, 

teste do pezinho, teste do reflexo vermelho, realização de ECG, consultas médicas e de 

enfermagem (atendimento generalista), interconsulta com o núcleo de assistência a saúde da 
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família (NASF) que conta com as seguintes especialidades: psiquiatria, psicologia, fisioterapia, 

educadora física e nutrição.  

As duas unidades básicas de Niterói têm estrutura física deficiente (poucas salas para 

atendimento, quase todas sem informatização e ar-condicionado) e espaço físico bastante 

limitado. Quanto à oferta de serviço, este era basicamente a mesma da unidade de ESF, com 

exceção das interconsultas pelo NASF e atendimento generalista, pois, no referido município, 

ainda trabalha-se com a lógica das especialidades. Quanto ao processo de trabalho, as diferenças 

percebidas estão explicitadas no quadro a baixo: 

 

QUADRO 1: COMPARATIVO ENTRE OS CENÁRIOS DA PESQUISA 

Fonte: Criado pela autora 

 

Duas UBS tradicionais em Niterói Uma Unidade de ESF da zona oeste do 

Rio de janeiro 

Perspectiva de saúde sem ações 

intersetoriais como processo de trabalho; 

Conceito ampliado de Saúde, ações 

cotidianas com os diversos setores, além do setor 

saúde; 

Prestação de serviço de saúde sem o 

reconhecimento do usuário como sujeito 

ativo do processo; 

Prestação de serviços de saúde como 

direito de cidadania e forma de estímulo ao 

protagonismo social; 

Atenção centrada no indivíduo; Atenção centrada na família, no coletivo; 

Predomínio de ações curativas; Predomínio de atenção integral; 

Predomínio de intervenção médica; Predomínio de intervenção 

interdisciplinar; 

Planejamento sem acesso ao real 

perfil da população, não trabalha com área 

adscrita; 

Planejamento e programação levando em 

conta critério de risco baseado na realidade local, 

trabalha com área adscrita; 

Usuário pouco autônomo, com 

dependência do conhecimento técnico e dos 

serviços da unidade; 

Participação comunitária e co-participação 

do usuário, buscando autonomia; 

Prevalece a demanda espontânea; Organização da demanda racionalizada 

(agudos e agendados); 

Trabalham com grupos de educativos 

com base nas doenças; 

Trabalham com grupos de saúde 

organizados por ciclo de vida; 

Serviços de saúde concentrados nos 

centros urbanos. 

Serviços de saúde distribuídos em todo 

território. 
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Os sujeitos do estudo foram onze enfermeiros com experiência em preceptoria na atenção 

básica com graduandos de enfermagem, dos municípios de Niterói e Rio de janeiro. Os sujeitos 

foram identificados com pseudônimos e considerei pertinente utilizar nomes de metais de 

transição da tabela periódica de elementos químicos, pois dão a conotação de transformação aos 

sujeitos e salienta suas características análogas ao metal de transição, pois têm boa 

condutibilidade, brilho e força. A seguir, um quadro com a caracterização dos mesmos: 

QUADRO 2: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Fonte: Criado pela autora 

 

Para melhor compreensão, considerei relevante referir que, além das bases teóricas 

mencionadas, fossem utilizados como norteadores do pensamento analítico, as informações 

obtidas a partir dos dados de identificação dos preceptores, dos quais foram destacadas as 

seguintes observações: todos foram graduados há mais de nove anos; preceptores com menor 

experiência em atenção básica referiram atuar há três anos ; três preceptores atuavam há menos 

de  três anos em preceptoria, dentre estes uma com três meses de atuação; dois tinham 

Distribuição dos depoentes por cursos de formação e ano de conclusão ou início 

 Graduação Licenciatura Esp. Lato-Senso Início Mestrado 

Cobre 1985 – 1999 2012 

Prata 1983 – 2000 – 

Zinco 1988 – 1999 2011 

Paládio 1980 – 2001 – 

Ouro 2000 – 2004 2011 

Ferro 1985 1987 2001 – 

Platina 2003 – 2005 – 

Titânio 1999 – 2002 – 

Níquel 1989 – – – 

Zircônio 1992 1994 2004 - 

Tântalo 2001 - - - 
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experiência enquanto docente; dois não tinham especialização alguma; três tinham especialização 

stricto senso em andamento ( mestrado).   

 

QUADRO3: PERFIL SUMÁRIO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Fonte: Criado pela autora 

 

Sobre os critérios de inclusão: 

 Ser enfermeiro, de ambos os sexos, com curso de graduação reconhecido; 

 Ter vínculo empregatício nas unidades de pesquisa onde ocorreram atividades de prática 

dos graduandos de enfermagem; 

 Acompanhar atividades práticas dos graduandos de Enfermagem há pelo menos dois 

meses que é o tempo mínimo de acompanhamento de uma turma; 

Perfil dos sujeitos Pesquisados 

Características Respostas Quantidade 

Sexo 
Feminino 08 

Masculino 03 

 Titulação 

Licenciatura 02 

Especialização Lato Senso 08 

Mestrado 03 

Sem Especialização 02 

Tempo de Graduação 

1 – 5 anos 00 

6 – 10 anos 01 

11 – 15 anos 03 

16 – 20 anos 01 

Acima de 20 anos 06 

Tempo de Atuação na Atenção Básica 

1 – 5 anos 03 

6 – 10 anos 02 

11 – 15 anos 02 

16 – 20 anos 03 

Acima de 20 anos 01 

Tempo de Atuação em Preceptoria 

1 – 5 anos 07 

6 – 10 anos 03 

11 – 15 anos 01 

16 – 20 anos 00 

Acima de 20 anos 00 

Período de Atuação Oficial em Docência 

com Graduação em Enfermagem 

1 – 5 anos 01 

6 – 10 anos 01 

11 – 15 anos 00 

16 – 20 anos 00 

Acima de 20 anos 00 
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 Aceitar participar do estudo. 

Como critérios de exclusão delimitaram-se o não interesse em participar da pesquisa e 

estar ausente por mais de três meses da unidade por ocasião das entrevistas.  

A técnica de coleta de dados foi à entrevista semiestruturada, utilizando-se como 

instrumento roteiro de entrevista semiestruturado, com perguntas fechadas sobre o perfil dos 

preceptores e três perguntas abertas abordando questões que permearam o objeto de estudo. 

 De acordo Minayo, a entrevista se configura em “[...] uma conversa a dois com 

propósitos bem definidos [...] que se caracteriza por uma comunicação verbal e serve como um 

meio de coleta de informações sobre um determinado tema científico.” (MINAYO et al, 1999, p. 

57). 

Para a realização da coleta de dados solicitei aos sujeitos à leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido individual que atendeu a Resolução nº196/1996 do Conselho 

Nacional de Saúde, no qual o participante foi: informado sobre os objetivos e métodos da 

pesquisa, os benefícios esperados, os riscos ou desconfortos previstos, a confidencialidade dos 

seus dados e que ele estaria livre para se recusar em participar e abandonar a pesquisa a qualquer 

momento sem qualquer penalidade (BRASIL, 1996). 

As entrevistas foram gravadas em meio magnético (MP3), com a autorização dos 

participantes, e transcritas literalmente pela autora, com um total de 02 horas e 36 minutos de 

gravação. Na íntegra da transcrição das entrevistas realizadas, vale ressaltar que nomes de 

pessoas e locais que foram citados e poderiam comprometer a privacidade e sigilo do estudo, 

foram omitidos ou alterados por termos que os descrevem entre aspas, como por exemplo, O 

MUNICÍPIO “X”, UNIVERSIDADE “Y”.  

No próximo capítulo foram apresentados e analisados os achados desta pesquisa, 

buscando responder às questões norteadoras deste estudo e atender os objetivos propostos. Para 

discussão e análise, o estudo tem como bases teóricas Phillipe Perrenoud e Donald Schön, através 

da utilização do ciclo da reflexividade, como recurso metodológico, o qual foi proposto e 

utilizado por Geilsa Valente (2009) em sua tese de doutorado, que trouxe direcionamento para a 

análise. Incluíram-se ainda, outros autores, os quais trouxeram significativas contribuições 

através de seus estudos localizados no estado da arte mencionado previamente. 

 O movimento da análise se dá de forma cíclica, sendo amparado pelo Ciclo da 

Reflexividade de Valente (2009) direcionado a docentes, que cabe perfeitamente neste estudo que 
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tem como sujeitos os preceptores de enfermagem da Atenção Básica. Neste estudo sobre a 

Reflexividade na Prática docente da Graduação em Enfermagem, a referida autora construiu um 

ciclo com base no movimento AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO que requer que o educador oriente 

sistematicamente a sua própria reflexão e análise, a partir das próprias ações iniciais - o 

conhecimento na prática (através de sua percepção e atuação), proveniente de habilidades 

culturais, profissionais, sociais e políticas; no 2º movimento, dá-se a reflexão sobre a prática; no 

3º passo, estimulando a pensar e subsidiado com parâmetros, é possível refletir sobre a reflexão 

prévia, culminando no movimento de avaliação e decisão, com caráter retrospectivo, compondo 

um processo permanente.    

Interpretando a figura representativa do “ciclo da reflexividade”, verifica-se que no 

processo da reflexão, parte da realidade a ação de ensino na prática, e retorna para a mesma, 

influenciando no processo de formação do profissional docente, que torna-se permanente.  
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FIGURA 1: CICLO DA 

REFLEXIVIDADE

 

Fonte: Adaptação do ciclo construído por Valente (2009). 

 

 Construíram-se conhecimentos a partir da análise baseada na reflexão sobre a reflexão da 

ação no cotidiano da preceptoria. 

 Após a coleta de dados, as entrevistas foram analisadas através do método de análise 

temática, que segundo Minayo (2008), consiste no descobrimento de núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação e cuja presença ou frequência significam alguma coisa para o 

objetivo analítico visado. 

O tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, segundo Minayo (2008), 

concretizam-se ao colocar informações coletadas em evidência para, a partir daí, serem propostas 

as inferências e fazer posteriores interpretações previstas no quadro teórico, ou abrir novos 

caminhos, servindo de base para outra análise em torno de novas dimensões teóricas sugeridas 

pela leitura do material. 

Reflexão→Reflexão sobre a prática 

da preceptoria 

Reflexão→Reflexão→Reflexão 

sobre a prática da preceptoria 

Autoconhecimento→Percepção 

do preceptor quanto à sua 

atuação. 

Reflexão→Descrição:  

Conhecimento na 

/sobre a prática da 

preceptoria 
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No intuito de conferir validade ao constructo e confiabilidade ao estudo, procurei na 

estratégia de análise escolhida, selecionar categorias a priori, onde, a partir do marco teórico, 

escolhemos parágrafos e frases, a fim de garantir que não se perdesse a coerência das ideias e se 

obtivesse uma visão mais clara da informação analisada. 

Nesta etapa, realizei a leitura flutuante, cuja finalidade é a de ter um contato mais intenso 

com o material, possibilitando uma leitura progressivamente mais sugestiva, capaz de ir além da 

sensação inicial desordenada. A partir daí, foram estabelecidas as unidades de registro, ou seja, as 

palavras-chave ou frases, a unidade de contexto, os recortes, fazendo conexão com as 

categorizações atreladas ao objeto e objetivos que orientam a análise. A partir desse momento, as 

frases significativas identificadas na pré-análise foram recortadas, em seguida foi realizada a 

classificação e agregação dos dados, assim como o agrupamento nas categorias indicadas para 

comandar a delimitação dos temas (MINAYO, 2008). 

Portanto, das duas categorias delimitadas, foi-se identificando nas falas as conexões que 

as mesmas faziam com determinada categoria e fazendo esta agregação. Após esta etapa, foi 

demandada pelo estudo uma divisão em subunidades temáticas, dentro de cada categoria, para 

tratar cada temática de forma mais específica e ordenada. A princípio, atrelei diretamente às 

categorias aos objetivos, dando uma denominação para as mesmas com a mesma redação dos 

objetivos, com receio de perder meu foco na pesquisa. Após amadurecimento na pesquisa e com 

a visão mais clarificada, emergiram outras denominações para as mesmas, mantendo-se a 

conexão necessária.   

Sobre este aspecto, Ludke e André (2005, p. 48), fazem as seguintes considerações: 

 

O primeiro passo nessa análise é a construção de categorias descritivas. O referencial 

teórico do estudo fornece geralmente a base inicial de conceitos a partir das quais é feita 

a primeira classificação dos dados. Em alguns casos, pode ser que essas categorias 

iniciais sejam suficientes, pois sua amplitude e flexibilidade permitem abranger a maior 

parte dos dados. (LUDKE, 2005) 

 

 

Segundo Minayo (2008, p. 68-69), “a análise é entendida num sentido mais amplo, 

abrangendo a interpretação, visto que ambas estão contidas no mesmo movimento: o olhar 

atentamente para os dados da pesquisa”. Sendo assim, a autora apresenta três finalidades para 

esta etapa: estabelecer a compreensão dos dados coletados; confirmar ou não os pressupostos da 
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pesquisa e/ou responder às questões formuladas; e ampliar o conhecimento sobre o assunto 

pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. 

O movimento de análise proposto a partir do ciclo da reflexividade partiu do 

conhecimento que o preceptor tinha sobre sua prática que gerava seu autorreconhecimento no 

contexto da preceptoria, sua percepção de seu papel e elencava sua atuação na formação do 

graduando (1º movimento do ciclo -1ª categoria de análise); após esta etapa refletiu sobre sua 

prática delimitando suas principais fragilidades/dificuldades e as estratégias que tinha utilizado 

para transpô-las, é um movimento de reflexão sobre a ação (2º movimento do ciclo – 2ª 

categoria) e a partir desta reflexão e tomando como parâmetro para análise as famílias e 

subfamílias de competências elencadas por Perrenoud, foram identificadas as competências que 

necessitava adquirir/ aprimorar para a prática da preceptoria e as possibilidades estratégicas 

demandadas da própria prática do preceptor e dos fundamentos de Schön através do movimento 

que propunham uma reflexão sobre sua reflexão prévia (3º movimento do ciclo- 2ª categoria)  e 

assim pudesse avaliar e decidir se desejava mudar ou dar sequência  aos rumos que tinha adotado 

em sua prática o que geraria a discussão sobre as  estratégias que o enfermeiro preceptor, da 

Atenção Básica, precisaria utilizar para a facilitação e efetivação da prática da preceptoria.   

O ciclo , como o próprio nome evidencia, continuou em movimento e quanto mais se 

apropriava da temática, mais o preceptor, teria condições de avaliar cada etapa e transformá-las 

progressivamente. 

O material obtido neste estudo, através das entrevistas, foi reunido, organizado e 

analisado conforme a metodologia descrita acima, sustentado pelas bases teóricas. Apresenta-se, 

portanto o resultado no corpo do próximo capítulo através da categorização do estudo em dois 

temas: 

1ª- Ações do Enfermeiro Preceptor na formação do graduando: evidenciando seu papel. 

2ª- O desafio da Preceptoria na Atenção Básica: competências e estratégias demandadas 

dessa prática. 

 

Com esta abordagem metodológica, espera-se ter construído um estudo que desperte o 

interesse dos que pesquisam sobre saúde e educação a fim de fomentar a importância da interação 

das mesmas e contribuir para transformação da prática social. 
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                      Apresentação e Análise dos dados 
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5.1 - PRIMEIRA CATEGORIA: 

AÇÕES DO ENFERMEIRO PRECEPTOR NA FORMAÇÃO DO GRADUANDO: 

EVIDENCIANDO SEU PAPEL. 

    Neste momento, no 1º movimento do ciclo da reflexividade (já explicitado 

anteriormente), temos a base de todo o movimento cíclico, que parte da percepção do preceptor 

sobre seu papel na formação do graduando, o que está plenamente imbricado com seu 

conhecimento sobre a prática da preceptoria. Logo, este movimento requer que o preceptor faça 

uma introspecção e uma avaliação retrospectiva a ponto de observar a sua própria realidade e 

perceber seu conhecimento sobre a mesma, tendo como base informações/experiências prévias e 

a vivência atual, e, a seguir, expressar suas percepções pessoais, efetuando uma descrição de suas 

ações evidenciando seu papel na formação do graduando de enfermagem, ou seja, como se auto-

reconhece, através de suas ações, no que se refere à responsabilização pela efetividade da prática 

da preceptoria. 

 Esta etapa é de suma importância para o estudo, pois ao entendê-la poderemos desvelar 

com mais facilidade as demais etapas, já que se trata de uma questão primária para todo 

desencadeamento do processo: Como me vejo? Como me percebo? Que ações tenho realizado 

para formação dos graduandos? 

  Sabe-se que ao se tratar de percepções individuais, estamos permeados por 

idiossincrasias, mas nos atemos aos conteúdos dos relatos sem fazer inferências sobre as 

peculiaridades de cada percepção (fazemos uma correlação cronológica sobre experiência 

profissional/ preceptoria/ docência e vínculo relativo à preceptoria), o que em nossa opinião, 

possivelmente poderá render um estudo de relevância, com a utilização de metodologia 

adequada.   

Parafraseando o Professor Ruy do Espírito Santo (2009), conhece-te a ti mesmo. A frase, 

escrita há mais de dois milênios no portal do oráculo de Apolo, em Delfos, entrou para a história, 

mas será que entrou em todos os espaços de ensino?  

O autoconceito, segundo Sales (2011), determina o modo como nos posicionamos em 

diversas situações sociais.  

A partir das assertivas acima, posso inferir que é importante que os envolvidos nos 

processos de ensino-aprendizagem, no caso o preceptor, entenda a importância do 

autoconhecimento em seu universo de trabalho, pois o entendimento sobre o contexto de atuação 
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e a percepção de sua representatividade para o mesmo, projetam clareza sobre o entendimento de 

suas ações e consequente papel que desempenha na prática em voga.  

 
É possível, às vezes, através da observação e da reflexão sobre nossas ações, fazermos 

uma descrição do saber tácito que está implícito nelas. Nossas descrições serão de 

diferentes tipos, dependendo de nossos propósitos e das linguagens disponíveis para 

essas descrições. [...] Qualquer que seja a linguagem que venhamos a empregar, nossas 

descrições do ato de conhecer-na-ação são sempre construções. (SCHÖN, 2002, p. 31) 

 

 

Na citação acima, Schön chama a atenção para um importante ponto, nem sempre através 

de descrições verbais conseguimos dimensionar nossos conhecimentos ou autoconhecimentos e 

mesmo quando se consegue, tem-se que considerar sua dinâmica. Logo, neste estudo, através da 

análise direcionada pelo ciclo da reflexividade, temos o cuidado de tratar os achados como 

matérias ricas e em constante construção. 

 Após cuidadosa leitura das transcrições das entrevistas, as respostas foram organizadas de 

acordo com as categorias de análise correspondentes (como descrito no desenho metodológico) e 

dentro de cada categoria foi realizado um rearranjo do material em subunidades temáticas, de 

acordo com os pontos centrais ou núcleos de sentido (como sugere Minayo), identificados através 

de inferências do conteúdo. Foram trazidos depoimentos que convergiam ou divergiam sobre 

cada subunidade temática, a fim de facilitar a compreensão da análise. 

 

5.1.1 Orientação, auxílio e postura exemplar ao Graduando. 

Na abordagem sobre o papel que o preceptor desempenha na formação dos graduandos, 

dois entrevistados trouxeram o  de orientador como o mais marcante em suas falas: 

 “Agente procura orientar as pessoas, o residente e o aluno da graduação quanto à 

localização, atendimentos, objetivos e quando não sabem, procuro orientar como fazer , 

mostro rotinas, os livros da unidade, como atender nos programas de tuberculose, 

imunização. Enfim, agente orienta os alunos.” ( COBRE) 

 

 “É um papel de orientador, de uma pessoa que pode auxiliar na formação tanto 

profissional quanto pessoal.” (ZINCO) 

 

   Segundo Perrenoud (2000b, p. 35), a construção do conhecimento é uma trajetória 

coletiva que o professor orienta, criando situações e dando auxilio, sem ser o especialista que 

transmite o saber, nem o guia, que propõe a solução do problema. 
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Concordo com os sujeitos e o referencial supracitado, pois acredito que ao preceptor cabe 

esse relevante papel de orientar, de facilitar, de mediar o processo de ensino-aprendizagem, sem 

se colocar como “aquele que sabe”, mas como alguém com mais experiência, disposto a 

compartilhar, fomentando assim, a construção de conhecimentos. 

 A fala de Cobre aponta essa pertinente ação da preceptoria, que é a de orientar, porém ao 

mencionar que orienta “como fazer” e descrever que mostra a rotina e os livros da unidade, no 

entanto, percebe-se que a mesma traz uma conotação ligada à metodologia tradicional de ensino, 

onde o professor, no caso, o preceptor, traça o caminho, dizendo como deve fazer, sem 

problematizar a situação para que o caminho seja discutido e construído mediado por sua 

orientação. Tal postura dá indícios da necessidade de capacitação pedagógica.  

Quando o preceptor não usa metodologias ativas de ensino, acaba por não provocar o 

aluno a descobertas e assim transmite conhecimentos e não fomenta construção dos mesmos, o 

que nos reporta à pedagogia bancária citada por Freire (1987) quando critica este tipo de método 

de ensino que trata os alunos como se fossem “vasilhas”, transformados em recipientes a serem 

preenchidos pelo educador. 

 Uma proposição para esta situação, é que, mesmo sem a intenção de causar qualquer 

prejuízo ao graduando, o preceptor pode ter arraigados traços da pedagogia a que foi submetido e, 

sem o perceber, faz uma reprodução do método pelo qual foi formado.  

Discutindo sobre este aspecto, Schön (2000) nos leva a refletir sobre uma realidade 

presente na prática docente nos dias de hoje, quando se observa que os docentes (preceptores) 

têm se deparado com um dilema entre o que significa o rigor técnico e a seriedade no ensino. 

Aqueles profissionais que receberam na sua formação inicial uma educação tradicional/tecnicista 

encontram dificuldades em se desvincular da forma como se comportavam seus professores, e, 

muitas vezes, reproduzem esse comportamento, mesmo que de forma inconsciente. 

Schön (2000 p.7) contribui mais uma vez nesta discussão, mencionando a ameaça que a 

racionalidade técnica provoca no desenvolvimento de competências na prática do educador, 

enfatizando a necessidade de sobrepujá-las com base no exercício da reflexão na ação: 

 

A racionalidade técnica, a epistemologia da prática predominante nas faculdades, 

ameaça a competência profissional, na forma de aplicação do conhecimento privilegiado 

a problemas instrumentais da prática. O currículo normativo das escolas e a separação 

entre pesquisa e a prática não deixam espaço para a “reflexão-na-ação”, criando, assim, 

um dilema entre o rigor e a relevância. (SCHÖN, 2000) 
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O depoente denominado “Cobre” cursou a graduação em Enfermagem num modelo 

curricular diferente do atual (instituído a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais/2001) que 

aponta a formação do enfermeiro para atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2001). Logo, pelo fato de ter sido graduado há 28 

anos, ainda traz consigo uma influência do ensino tradicional, revelado por sua retórica com 

ênfase na rotina e nos programas, ocultando a importância de sua atuação como agente 

provocante de transformação social. No entanto, apesar do discurso positivista, Cobre verbaliza 

interesse no aprimoramento do exercício na preceptoria e agiu neste sentido, se inserindo no 

mestrado profissional, que se encontra em andamento, demonstrando proatividade relacionada à 

sua formação para o trabalho. 

Sobre o que mencionou Zinco, a respeito de exceder à formação profissional, 

contribuindo também com a formação pessoal, Tardif (2002, p. 49) endossa mencionando a 

importância da rede de interações do educador com outras pessoas, num contexto onde o 

elemento humano é determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, valores, 

sentimentos, atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão, que possuem, geralmente, um 

caráter de urgência. Sendo essas interações mediadas por diversos canais como o discurso, 

comportamento, maneiras de ser, dentre outros.  

De acordo com o autor, é necessário, portanto, que os mediadores da aprendizagem sejam 

capazes de se comportarem como sujeitos, como atores (protagonistas e coadjuvantes), e de 

serem pessoas dispostos a interagir com pessoas. Desta forma, há maior chance de se estabelecer 

um canal de comunicação entre as partes, onde o processo de ensino-aprendizagem seja 

priorizado em detrimento do status hierárquico que impede que tal processo seja bem sucedido. 

Ranieri (1999) incrementa esta reflexão, referindo que nas práticas pedagógicas, não se 

deve esquecer que os alunos têm individualidades diferenciadas, permeadas por determinantes 

sociais, políticos, religiosos que influenciam o seu processo de formação. 

Neste sentido Perrenoud (2002 p. 139) corrobora: 

As ciências precisam servir às pessoas e a organização da escola deve visar, 

primordialmente, ao desenvolvimento das competências pessoais. As ciências não são 

um fim em si, nem podem ser consideradas um obstáculo ao desenvolvimento pessoal, 

mas precisam ser vistas na perspectiva de meios, de instrumentos para a realização dos 

projetos pessoais. (PERRENOUD, 2002)  

 
 



 75  

 A partir das contribuições acima, pode-se inferir que os processos educativos precisam 

estar imbricados com o desenvolvimento pessoal do graduando, quando o preceptor consegue 

sobrepujar suas “obrigações”; através do compartilhamento de sentimentos e frustrações, quando 

se apresenta também como pessoa; consegue fazer a diferença estabelecendo vínculo com o 

graduando, proporcionando ao mesmo mais segurança e tranquilidade para a exposição de suas 

dúvidas, uma vez que se sente visto e respeitado. Logo, o temor dá lugar à iniciativa do 

graduando e acaba resultando em aproveitamento para sua vida pessoal e otimização das 

oportunidades no campo de estágio.  

Afinal, se o cotidiano do enfermeiro não se esgota em seu caráter técnico, mas, apresenta 

dimensões onde se expressam valores da ordem da ética, da moral, da ideologia, da economia e 

da vida familiar, “formar um profissional de saúde significa muito mais do que formar um 

aprendiz no manejo das técnicas, procedimentos e instrumentos”, como nos ensinam Pinheiro, 

Ceccim e Mattos (2005, p.213). 

 

Sobre seu papel enquanto preceptor, outro depoente traz a seguinte contribuição: 

“Minha primeira visão é que o papel do preceptor é de servir de espelho para o aluno se 

mirar e ver o que ele pode se tornar e assim estimulá-lo.” (FERRO)  
 

Ao mencionar a expressão “servir de espelho”, Ferro demonstrou que traz para si a 

responsabilidade de agir como parâmetro para o graduando no que se refere à sua formação. 

Acho oportuno destacar que o preceptor é corresponsável do processo ensino-aprendizagem e que 

não saber algo ou falhar em algum momento, não macula sua imagem “neste espelho”. O que 

pode interferir negativamente neste “reflexo” para o graduando é uma postura inerte frente à 

ignorância e/ou a condutas sabidamente erradas, que indique falta de humildade em reconhecer as 

próprias limitações. 

 Trago para esta discussão, a citação de Freire:  

Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o "maior". 

Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo que se junta à 

certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha 

segurança se alicerça no saber confirmado pela própria existência de que, se minha 

inconclusão, de que sou consciente, atesta, de um lado, minha ignorância, me abre, de 

outro, o caminho para conhecer. Sinto-me seguro porque não há razão para me 

envergonhar por desconhecer algo. (FREIRE, 1996 p.86) 
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 Outro aspecto a ser considerado é que o acompanhamento em serviço na preceptoria se 

dá bilateralmente, pois, os alunos têm suas ações acompanhadas, mas também acompanham cada 

passo do preceptor, tendo seu olhar próprio sobre as situações vividas, que, não obstante, podem 

divergir do preceptor, o que á bastante enriquecedor. Portanto, o preceptor precisa lidar de forma 

amadurecida com a exposição de seu trabalho, que está em constante evidência.  

Para tanto, precisa agir de forma lógica e organizada, mobilizando a equipe e os 

graduandos para as tomadas de decisões em conjunto, tendo clareza que ninguém faz tudo 

sozinho, que errar é inerente ao processo de querer acertar e que não ser absoluto nas decisões 

demonstra sua capacidade de compartilhar não só as atividades, mas as responsabilidades 

também. Desta forma, estará estimulando a formação de profissionais comprometidos e 

proativos, dispostos a construir e não apenas a reclamar ou somente a tirar proveitos próprios do 

campo de estágio. 

O acesso do graduando a todo o complexo loco do trabalho, inclusive às falhas e às 

limitações, é de extrema relevância para que se entenda o contexto em que está inserido e se 

relacione com o mesmo de forma a tentar transformá-lo em algo melhor, atuando também como 

cidadão. A preceptoria tem este grande tesouro que é o de oportunizar ao graduando a ampla 

participação, tendo acesso a tudo: às alegrias, aos conflitos, às inquietações, às reclamações, aos 

desafios cotidianos.  

Este comentário nos reporta à importância do estímulo à autonomia do graduando e, para 

fomentar esta discussão, trago para este diálogo, conceitos de Perrenoud:  

Abre-se a porta naturalmente para a caracterização de um elemento mediador entre o 

conhecimento e a inteligência pessoal, para a operacionalização do deslocamento do 

foco das atenções das matérias ou dos conteúdos disciplinares para a mobilização dos 

mesmos a serviço da construção da cidadania, da pessoalidade. As competências 

constituem, portanto, padrões de articulação do conhecimento a serviço da inteligência. 

(2002, p.145) 

 

Este enfatiza a importância da mobilização do conhecimento e inteligência do graduando 

a serviço da construção da cidadania. 

 

5.1.2 Auxílio à inserção do graduando no sistema de saúde e funcionamento do mesmo. 

 

Fortalecendo a linha de raciocínio sobre a contextualização dos graduandos e estímulo ao 

protagonismo dos mesmos no espaço da prática, um depoente refere  a importância do preceptor 
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neste processo de inserção do graduando no sistema de saúde e da elucidação sobre o 

funcionamento do mesmo: 

 

“Acho que uma das melhores coisas que o preceptor pode fazer para ajudar na formação 

é dar apoio ao futuro profissional para que ele se insira no sistema de saúde entendendo 

como funciona o sistema, isso é mais do que ensinar técnicas, como por exemplo, uma 

punção venosa ou outra técnica invasiva. Estou falando de conhecer o cotidiano do 

trabalho e conhecer o universo que o aluno vai ser inserido depois de formado.” 

(ZINCO).  
 

 

Sobre este aspecto, Perrenoud (2002, p. 44) afirma que “a formação deve desenvolver as 

capacidades de autossocioconstrução das representações e dos saberes profissionais”. Zinco 

explicita, em sua colocação, a importância de realizar contextualizações no loco do trabalho, pois 

o graduando precisa ser estimulado a estudar e  refletir sobre a proposta do serviço de que está 

fazendo parte.  

Segundo Pinheiro, Ceccim e Mattos (2005, p.210), os futuros enfermeiros devem ser 

formados na lógica do sistema de saúde pública vigente no país. Sendo assim, a sua vivência 

acadêmica no campo deve fundamentar-se no modelo assistencial da vigilância à saúde, do SUS, 

que visa à reorganização do processo de trabalho através da atenção integral à saúde do 

indivíduo, família e comunidade. E, como agentes ativos, os preceptores precisam realizar uma 

prática pedagógica em consonância com as diretrizes e princípios deste mesmo sistema. Há 

diversidade nas experiências de vida dos homens, no conhecimento que se obtém na prática dos 

graduandos com seus enfermeiros-preceptores, mas, quando valorizadas devem contribuir para 

construção do conhecimento que hoje começa a ser introduzida na formação em saúde.  

Penso ser importante ressaltar que o preceptor deve ter o cuidado necessário com os 

graduandos, pois a mudança de paradigma na saúde brasileira tem todo um arcabouço histórico 

que deve ser trabalhado progressivamente. De acordo com Perrenoud (2002, p. 83), o hábitus 

formado em campo da maneira “pule na água e nade” é bastante regressivo e defensivo. 

Ratificando esta fala, sobre não largar o estudante à própria sorte, trago à discussão Valente 

(2009):  

Considero necessário nos abrirmos para o novo, mostrando para quem chega como 

funciona o sistema, pois para quem vivencia algo pela primeira vez, tudo parece muito 

difícil; à medida em que houver este espaço de aproximação entre os pares, nos 

fortaleceremos enquanto equipe de trabalho. (VALENTE, 2009) 
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Percebe-se, portanto, que o auxílio à inserção dos graduandos no SUS, através do 

acolhimento dos mesmos e compartilhamento de conhecimento sobre a dinâmica das políticas de 

saúde (seus avanços, estagnações e retrocessos), é importante constituinte do processo ensino-

aprendizagem, pois potencialmente promoverá reflexão no graduando sobre a importância de 

suas ações para o próprio, para a unidade, para os usuários, para as famílias, para a comunidade... 

Ampliando este espectro até onde seu reconhecimento enquanto agente de transformação lhe 

permitir.   

 

5.1.3 Movimento de descoberta reflexiva sobre o papel do preceptor.  

 

Considerei relevante trazer para discussão, no formato de uma das subunidades temáticas, 

um momento reticente, no decorrer da entrevista, que me chamou bastante atenção por 

caracterizar bem o constante processo reflexivo que é vivenciado ciclicamente, na prática. A 

certeza de que hoje deve estar bem sustentada em pilares consistentes, mas deve ser flexível 

como uma ponte sobre águas, pois, de acordo com as realidades dinâmicas que se apresentam a 

cada dia, temos que nos mobilizar para atuarmos da melhor maneira possível. 

Quando Prata de forma bastante espontânea, ao ser indagado sobre seu papel enquanto 

preceptor parou e iniciou um processo de introspecção e retrospecção de sua prática na minha 

presença, me fez parar com ela e compartilhar daquele silêncio, que se fazia necessário. No início 

da entrevista, ficou momentaneamente calada e sua resposta foi dada utilizando a terceira pessoa 

do pronome pessoal do caso reto:  

 

“Eu li um livro de Paulo Freire, mas na realidade eu estou descobrindo o papel dele (do 

preceptor).” (PRATA) 

 

Percebe-se que neste momento, o sujeito realiza um movimento de reflexão sobre a 

própria prática, faz um distanciamento momentâneo, e assume que ainda está em processo de 

descoberta de seu papel. Quando o preceptor não assume que não tem sempre as respostas, não se 

permite dividir suas dúvidas e incertezas. No caso de Prata, evidenciou-se a disponibilidade em 

aprofundar conhecimentos sobre esta prática, à medida que está se mobilizando no sentido de 

ampliar conhecimentos a partir da leitura. No decorrer da discussão fica mais evidente a 

consciência de Prata sobre uma postura ativa frente às suas limitações. 
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Perrenoud (2002, p. 67) vem corroborar com a análise, quando afirma que “os formadores 

de campo devem estar envolvidos no processo de ensino, que sejam profissionais reflexivos mais 

que professores exemplares e que aceitem compartilhar suas interrogações e suas dúvidas, bem 

como suas convicções e suas certezas”. 

Penso que a sinceridade sobre o autoconhecimento relacionado à preceptoria, a despeito 

de qualquer vaidade, seja imprescindível para o desencadeamento de um processo reflexivo que 

culmine na descoberta sobre seu papel efetivo na formação dos graduandos e assim pensar no 

compromisso social demandado desta prática. 

 

5.1.4 Mediação entre integração ensino-serviço. 

 

Ao apontarem os papéis do preceptor atrelados à integração entre ensino-prática, há 

consonância nos seguintes depoimentos: 

 

“O papel do preceptor é fundamental, é exatamente diminuir a distância entre o livro e 

a prática. É a mesma distância que tem um agrônomo da enxada, eu já li sobre isto. 

Então pelo menos agente está com a enxada, no dia-a-dia.” (PRATA) 

 

“O preceptor tem o papel de elo da teoria que o aluno recebe da academia junto com a 

prática que ele vai exercer ali.” (OURO) 

 

 

“Eu acho que agente ajuda, auxilia, no crescimento profissional, principalmente no elo 

da parte teórica com a prática. Quando agente é preceptor, o aluno vai lá para atuar 

na prática. Ele ouve a teoria em sala de aula, e agente compatibiliza a teoria com a 

prática de forma que ele possa ter segurança e liberdade de ação, este é nosso papel.” 

(TÂNTALO) 

 

 
“Partilhar de nossas experiências, isso facilita muito, pois a realidade teórica é uma e a 

prática é outra realidade. Agente troca o tempo inteiro, passa nossas experiências para 

o graduando.” (ZIRCÔNIO) 

 

  Tais percepções vêm ao encontro do que diz Schön (2000, p.94) quando propõe que o 

ensino aconteça a partir da prática, a fim de evitar o vazio entre o conhecimento profissional e os 

requisitos do cotidiano do trabalho. O autor (2002, p.20), em outra obra, ainda complementa seu 

raciocínio dizendo que os educadores profissionais têm deixado cada vez mais claras suas 
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preocupações com a distância entre a concepção de conhecimento profissional dominante nas 

escolas e as atuais competências exigidas dos profissionais no campo de aplicação. 

Trago a citação abaixo a fim de enfatizar a importância da relação dialógica entre ensino-

serviço como propulsor de mudanças e melhoria do processo de formação: 

 

A presença do enfermeiro-preceptor ao lado do professor permitirá melhorar a qualidade 

da formação e, consequentemente, a presença do professor, no espaço de prática, poderá 

ser vista como um catalisador de mudança. Para que esse processo de colaboração tenha 

sentido devem existir “metas comuns, complementaridade dos papéis e partilha de 

informação. (LARANJEIRA, 2006, p. 178). 

 

Este aspecto sustenta-se também na referência feita por Ranieri (1999, p.82), de que a 

teoria e prática devem ser operacionalizadas como um todo, em uma relação articulada e 

progressiva. Uma depende da outra e juntas concorrem para um processo educativo integral.  

A integração ensino-serviço é de extrema importância para a formação dos graduandos, 

portanto deve ser zelada através de atitudes equilibradas que fomentem a importância de ambas, 

sem classificações hierárquicas, ou seja, não há um lado (teoria ou prática) mais importante para 

a formação do graduando. 

 De acordo com Araújo (2012), no Brasil, fundamentalmente, há duas perspectivas 

teóricas que se opõem: um conjunto de perspectivas caracterizadas como pós-modernas e a 

perspectiva progressista denominada Pedagogia Histórico-crítica. Os fundamentos 

epistemológicos são contraditórios, haja vista a ênfase na prática e na teoria, respectivamente. Na 

discussão sobre formação de professores, ambas as perspectivas são evidenciadas, contudo, há 

maior incidência das pós-modernas, tendo em vista a incorporação destas pela legislação vigente, 

bem como pelos documentos oficiais gestados na década de 1990. 

Acerca desta temática, percebe-se, mais expressivamente nos últimos 10 anos, uma 

repolarização epistemológica relacionada à saúde, anteriormente mais vinculada à Academia, e 

atualmente, principalmente após a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES) em 2003, observa-se uma valorização maior do serviço em saúde como local 

frutífero de aprendizado, que considera às especificidades inerentes a cada área adstrita de 

atuação em saúde, em detrimento do cumprimento de manuais que vigoravam para as regiões 

brasileiras, a despeito de suas peculiaridades.  
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Penso que o cotidiano do trabalho seja um campo fértil para o aprendizado significativo, 

no entanto, para um processo de ensino-aprendizagem bem sucedido, o serviço precisa estar em 

sintonia fina com a academia através de uma relação saudável, de respeito mútuo, de trocas 

contínuas, com maturidade para rechaçar qualquer tipo de relação de poder que possa distanciá-

los.  

Neste sentido, Focault evidencia que: 

 

(...) nas relações humanas, quaisquer que sejam - que trate de comunicar verbalmente,  

ou que trate-se de relações amorosas, institucionais ou econômicas -, o poder continua 

presente : a relação na qual um quer tentar dirigir a conduta do outro. Estas são, por 

conseguinte, relações que pode-se encontrar em diversos níveis, sob diferentes formas; 

estas relações de poder são relações móveis, ou seja elas podem alterar-se, elas não são 

dadas de uma vez para sempre. (FOUCAULT, 2001 p. 1538 apud  MARINHO, 2008). 

 

  Segundo Carvalho (2004, p. 810), o embate entre os que estão na sala de aula e os que 

estão na assistência de enfermagem, encontra-se descrito por vários autores que discutem a 

complexidade das relações nos cenários de ensino e de aprendizagem prática. Desde a falta de 

cenários apropriados aos estágios, a insuficiência de recursos, a precariedade nos acordos 

institucionais e no entendimento de política educacional. Neste aspecto, de acordo com o autor, 

os enfermeiros – assistenciais e de ensino – precisam discutir e pesquisar situações-problemas de 

seu próprio campo de atuação. 

           Schön (2002, p.22), considerado como um dos defensores da pedagogia pós-moderna, 

apresenta uma fala equilibrada ao mencionar uma possível interação quando refere que “no 

terreno da prática profissional, a ciência aplicada e a técnica baseada na pesquisa ocupam um 

território criticamente importante, ainda que limitado, que faz fronteira em muitos lados com o 

talento artístico. Há uma arte da sistematização de problemas, uma arte da implementação e uma 

arte da improvisação - todas necessárias para mediar o uso, na prática, da ciência aplicada e da 

técnica”.  

 

5.1.5 Mediação do contato do graduando com o cotidiano do trabalho na Atenção Básica.  

 

Sabe-se que o momento em que o graduando sai da sala de aula e vai desbravar a 

realidade em campo de estágio é um momento ímpar, permeado por uma diversidade de 

sentimentos que perpassam por medo e ansiedade principalmente. Cabe ao preceptor lidar com 
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estas questões emocionais falando do que é ideal referente à assistência curativa / prevenção de 

doenças / promoção de saúde, sobre o que é real e sobre o que é factível de acordo com a 

realidade local. Os depoimentos que se seguem evidenciam a percepção dos preceptores sobre a 

importância de seu papel, junto aos graduandos, na realização das atividades cotidianas no loco 

trabalho, de frente com a realidade.  

 

“Como o próprio documento do MEC menciona, o aluno deve ser acompanhado pelo 

profissional do serviço, vamos dar apoio ao futuro profissional para que ele se insira no 

sistema de saúde entendendo como funciona o sistema.” (TITÂNIO) 

 

 

 “Nós somos imprescindíveis para a formação do graduando, pois sabemos o que 

acontece no dia a dia, e intermediamos.” (PLATINA)  

 

 

“Penso que o preceptor atua na função de facilitador, ele vai estar junto daquele aluno 

no desenvolvimento das atividades.” (OURO) 

 

 

Os entrevistados trouxeram em suas falas, mesmo que de forma sutil, conhecimentos 

regulamentares sobre a atuação do preceptor junto aos graduandos. De fato, o acompanhamento 

de graduandos de enfermagem pelo profissional do serviço foi regulamentado pelo parecer 

314/94 (parecer que trata do currículo mínimo e já trazia a importância do graduando ser 

acompanhado por profissional do serviço) e mais tarde esta necessidade de acompanhamento 

pelo profissional do serviço, no caso o enfermeiro preceptor, fora ratificado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais /2001. 

Ainda sobre a importância dos estágios supervisionados por enfermeiros do serviço, a 

seguinte citação vem corroborar: 

É no contexto da implantação dos estágios curriculares supervisionados que surge a 

figura do preceptor nos cursos de graduação em enfermagem. [...] na elaboração da 

programação e no processo de supervisão do aluno pelo professor, será assegurada 

efetiva participação dos enfermeiros do serviço de saúde no espaço onde se desenvolve o 

referido estágio [...] mediador de um processo de ensino-aprendizagem [...] o enfermeiro 

lotado nas unidades de saúde, cujas atribuições principais são a orientação e supervisão 

de estudantes em estágios curriculares supervisionados. (CARVALHO e FAGUNDES, 

2008, p.99 e100). 

 

  Como já fora abordado anteriormente, a interação  ensino-serviço é de extrema 

importância para a formação dos graduandos, e enfatizo a contribuição que as políticas indutoras 

do SUS, já mencionadas na revisão teórica, dentre as quais enfatizo o PRÓSAÚDE, que tem 
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viabilizado projetos como o PET-Saúde, Mestrados Profissionais (como o de Ensino na 

Saúde/UFF) para diminuir a distância existente entre teoria e prática. Desta forma, há subsídios, 

ainda que insuficientes em termos quantitativos, para o preparo dos profissionais do serviço 

agirem como mediadores no encontro do graduando com o universo do trabalho, a partir de um 

conceito ampliado de saúde, conforme as perspectivas do SUS.  

5.1.6 - Ênfase na Metodologia Positivista de Ensino.  

 Merecem atenção, nesta análise, os discursos de dois dos entrevistados que se destacaram 

por perceberem seus papéis de forma bastante restritiva, não demonstrando consonância com as 

demandas atuais para o SUS.  

 “O preceptor é importante, pois o aluno não pode ficar sozinho no setor de estágio. Em 

termos de conhecimento, passamos conhecimentos para os alunos. Eles vêm com um 

conhecimento muito acadêmico, principalmente na área de saúde coletiva.” 

(PALÁDIO) 
 

“O preceptor passa a prática, ensina técnicas que os alunos só viram na teoria, mostra 

como o trabalho acontece, sua rotina, é uma atividade complementar ao que eles 

aprendem na faculdade.” (NÍQUEL) 
 

 Perrenoud (2002) traz contribuição para análise desta postura profissional discorrendo que 

o início deste milênio aponta um panorama educacional que apresenta pequenas e grandes 

mudanças. Pequenas porque ainda há muito a ser modificado. Grandes porque podemos observar 

a transformação que a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e, 

posteriormente, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) vem implantando em cada escola 

brasileira. Há um novo paradigma vigente diante de uma sociedade que busca novas respostas; 

entretanto, a “velha ordem” permanece impregnada em cada pessoa, em cada educador. 

Na contramão dos depoimentos dos entrevistados acima, Perrenoud (2001b, p. 75) refere 

que o bom professor não é apenas o que informa conteúdos, mas um especialista em aprendizes, 

que reconhece os meios para propiciá-la, adaptando-os à disciplina, ao nível etário dos alunos, e 

às condições ambientais que dispõe. 

 Penso que exista um número considerável de preceptores atuantes no SUS que ainda 

estão impregnados “pela velha ordem”, pois o novo para alguns é desafiador e, para outros, 

significa sair de uma zona de conforto. Resistir à mudança de paradigma ocorrida na saúde 
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(modelo Flexneriano para o modelo de Produção Social) e às mudanças educacionais, significa 

emperrar a consolidação do SUS. 

Nesta ótica, seguindo o raciocínio reflexivo sobre o aceitar o novo, Valente (2009) 

contribui mencionando que se torna importante compreender que a questão das mudanças na 

educação brasileira causa certo impacto para toda a sociedade, visto que todos nós brasileiros 

viemos de uma educação tradicional, que tinha sempre o professor como o detentor do saber, e o 

aluno como um mero receptor de conhecimentos. Por tudo isto, a autora enfatiza ser esta uma 

tarefa difícil, porque mudar exige um investimento de energia física, mental e emocional, em 

proporções que, muitas vezes, parecem exceder nossas possibilidades. 

Paládio é o preceptor que tem menos tempo na atenção básica (três anos), não possui pós-

graduação em saúde coletiva ou áreas afins e seu vínculo enquanto preceptor é pela secretaria de 

saúde por norma institucional, ou seja, não é bolsista. Níquel tem treze anos de experiência em 

atenção básica, seis anos em preceptoria (também com vínculo por norma institucional) e não tem 

pós-graduação. A partir de tais fatos, pode-se realizar uma contextualização, e não justificativa, 

para as posturas marcantes destes depoentes pelo caráter de reprodução no processo de 

aprendizagem. 

 Os dois entrevistados citados mencionam termos imbricados à metodologia tradicional de 

ensino, o que pode estar relacionado à falta de conhecimento mais especializado voltado as suas 

áreas de atuação. Outra questão a ser considerada é que ambos não são remunerados para o 

desempenho da preceptoria, o que pode ser encarado como falta de motivação. Mas, como 

mencionei, esta é uma contextualização, não uma justificativa, pois o entrevistado Tântalo possui 

três meses de experiência em preceptoria, não cursou uma especialização, não é remunerado e 

demonstra boa vontade e conhecimento tácito, o que tem lhe ajudado em sua atuação enquanto 

preceptora.  

Construindo conhecimentos a partir da análise baseada na reflexão sobre a reflexão da 

ação no cotidiano da preceptoria, este primeiro movimento considerado por Valente (2009) como 

base do ciclo, demonstra o autoconhecimento do preceptor em sua prática através da descrição de 

sua percepção quanto ao papel que desempenha na formação do graduando (1º movimento do 

ciclo- conhecimento na prática). Apresentamos o ciclo propriamente dito, demonstrando este o 

primeiro passo que traz a descrição desta percepção.  
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                             FIGURA2: CICLO DA REFLEXIVIDADE - 1º MOVIMENTO  

 

                           Fonte: Adaptação da autora, a partir do ciclo da Reflexividade criado por Valente (2009) 
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evidenciando seu papel 
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 Orientador; 

 Quem orienta como fazer: 
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 Espelho para os graduandos; 

 Quem ensina inserção no 
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 Integrador entre ensino-

serviço; 

 Mediador do contato com o 

cotidiano do trabalho; 

 Quem acompanha alunos; 

 Quem passa conhecimentos; 

 Quem ensina técnica; 

 Quem mostra a rotina; 

 Executor de atividades 

complementares às da 

faculdade; 

 Quem partilha experiências; 

 Papel em processo de 

construção reflexiva. 

Conhecimento na 

/sobre a prática da 

preceptoria 
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Após ponderações sobre cada fala dos sujeitos entrevistados, sob os embasamentos 

teóricos, desfecho esta primeira etapa da análise com uma inferência global.  

 De acordo com a análise da primeira categoria deste estudo, que culmina na descrição da 

atuação do preceptor de enfermagem na formação do graduando, faço os seguintes apontamentos: 

●Alguns termos/expressões utilizados (“passar a prática”, “mostrar rotina”, “ensinar 

técnica”, “passar o que acontece no cotidiano”, “acompanhar”, “mostrar como se faz”) denotam 

ainda uma possível existência de vínculo com formas tradicionais de ensino, ainda que não 

preponderante dentre os sujeitos deste estudo.  

●Pôde-se, neste estudo, relacionar a postura pedagógica tradicional em preceptores que 

possuem menos tempo de experiência em atenção básica, bem como a falta de realização de 

curso de pós-graduação em áreas afins. 

●O conhecimento tácito deve ser considerado e valorizado, pois mesmo sem importante 

experiência em preceptoria e nenhuma pós-graduação, Tântalo demonstra um conhecimento 

sobre métodos ativos de ensino; 

● Os dois depoentes (Zinco e Ouro) que apresentaram discursos consonantes com as 

novas expectativas do SUS foram aqueles que já estão inseridos no mestrado. 

● Cobre e Prata que foram os depoentes que se formaram há mais tempo, demonstraram 

proatividade relativa ao aprimoramento na profissão, tendo em visa que estes se apresentam 

abertos a conhecimentos novos e em busca de aprimoramento profissional; 

 ●Apesar de algumas percepções, pelos preceptores, de seus próprios papéis 

demonstrarem cunho mais positivista, houve expressão significativa, nos achados deste estudo, 

de posturas responsáveis relativas à formação do graduando, o pode ser percebido através de 

fragmentos das falas como: “[...] pessoa que pode auxiliar na formação [...]”,” [...] conhecer o 

universo que o aluno vai ser inserido depois de formado [...]”, “[...] o aluno se mirar e vê o que 

ele pode se tornar e assim estimulá-lo.”, “[...] dar apoio ao futuro profissional para que ele se 

insira no sistema de saúde entendendo como funciona o sistema.”, “Nós somos imprescindíveis 

para a formação do graduando [...]” e “[...] dar apoio ao futuro profissional [...]”. 

    Penso que a maioria do grupo ainda não se reconhece plenamente como agente de 

transformação. Acreditamos, no entanto, que a capacitação pedagógica para os preceptores, bem 

como a efetivação de políticas indutoras do SUS, cabendo, nesta feita, referenciar o Mestrado 

Profissional de Ensino na Saúde, cuja amplitude de intervenção é imensa, para além das salas de 
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aula, para além do serviço, pode mobilizar toda uma área programática (subdivisão do município 

do Rio de Janeiro) no sentido de provocar reflexões sobre nossa atuação e a consonância desta 

com nosso compromisso social. Com tal capacitação, os preceptores estarão munidos para o 

diálogo sobre conceito ampliado de saúde, sobre coparticipação, corresponsabilidade, 

interdisciplinaridade, intersetorialidade, metodologias ativas de ensino, podendo contribuir, como 

ente facilitador, da efetivação do protagonismo dos graduandos e da sociedade.  

Com base nos presentes achados, posso inferir que, preponderantemente, a qualificação 

dos preceptores (em busca de especializações) tem surtido efeito progressivamente positivo para 

atuação mais ativa no processo de formação do graduando.  

Enfim, entendo que a possibilidade de atuação de cada sujeito no efetivo exercício da 

preceptoria requer o desenvolvimento de algumas competências, que serão abordadas e analisadas 

na categoria a seguir. 

 

5.2 – SEGUNDA CATEGORIA: 

O DESAFIO DA PRECEPTORIA NA ATENÇÃO BÁSICA: COMPETÊNCIAS E 

ESTRATÉGIAS DEMANDADAS DESSA PRÁTICA. 

 

Darei prosseguimento à análise seguindo o 2º movimento do ciclo da reflexividade, onde 

reflito sobre a reflexão retrospectiva do preceptor sobre sua prática. Este, a partir dos próprios 

conhecimentos e autoconhecimento relativos à temática, reflete sobre as fragilidades/dificuldades 

no exercício da preceptoria, bem como sobre as estratégias didático-pedagógicas que tem 

utilizado a fim de solucioná-las ou dirimi-las.  

Segundo Schön (2002), na medida em que o profissional coloca para si as questões do 

cotidiano como situações problemáticas, ele está refletindo, está buscando uma interpretação para 

aquilo que é vivenciado. Quando o profissional faz esta reflexão ao mesmo tempo em que está 

vivenciando uma determinada situação, ele faz uma reflexão na ação. Esta etapa permite uma 

reorientação da ação no momento mesmo em que está vivendo. Se essa reflexão se dá após a 

ação, tem caráter retrospectivo e o profissional reflete sobre a ação. 

Através da reflexão e análise das falas, busca-se atender ao segundo objetivo da pesquisa 

que foi identificar as competências que o preceptor precisa desenvolver e/ou aprimorar para atuar 

efetivamente na formação dos graduandos, tendo como parâmetro as famílias de competências 



 88  

elencadas por Perrenoud, sem, no entanto, utilizá-las de maneira restritiva, pois, se assim fosse, 

seria mera verificação das competências e não identificação das mesmas.  

O referencial escolhido acentua as competências julgadas prioritárias, por serem coerentes 

com o novo papel do docente (o que cabe também à preceptoria) e com a política educativa 

vigente, com reflexo nas Diretrizes e Curriculares Nacionais (DCN). Estas definem que a 

formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para 

o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: atenção à saúde, tomada de decisões, 

comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente.  

 Houve preocupação, por parte da autora, na adequação das propostas de desenvolvimento 

de competências de Perrenoud ao cotidiano da preceptoria na atenção básica, tendo, para tanto, 

suporte do próprio referencial, Perrenoud (2002, p. 19): “Está na hora de identificar o conjunto 

das competências e de recursos das práticas profissionais e de escolher estrategicamente os que 

devem começar a ser construídos na formação de professores reflexivos.” 

Neste sentido, utilizou-se aqui as 10 grandes famílias e subfamílias de competências com 

base em Perrenoud, já explicitadas no desenho metodológico. No entanto, volta-se a esclarecer 

que não houve restrição da discussão às mesmas, ou seja, foram utilizadas como parâmetro e não 

como componente de inflexibilidade para esta etapa. 

 Ao serem perguntados sobre as maiores dificuldades/fragilidades enfrentadas no exercício 

da preceptoria e sobre as estratégias didático-pedagógicas utilizadas, obtive dos preceptores, 

pronunciamentos relevantes, os quais foram trazidos para esta análise, separando as respostas em 

subunidades temáticas de acordo com os pontos centrais identificados, conforme fora feito na 

discussão da categoria anterior: 

 

5.2.1 Necessidades de atualizações técnicas/ falta de capacitação específica para o exercício da 

preceptoria.  

 

Esta foi a subunidade temática que apresentou maior convergência de depoimentos, três 

dos preceptores referiram necessidade de atualização técnica e oito  apontaram a necessidade de 

capacitação específica para o exercício da preceptoria como a principal ou uma das principais 

fragilidades. 

Seguem-se os depoimentos que indicam necessidade de atualização técnica: 
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“Com os alunos, agente estuda um pouquinho mais, agente faz os atendimentos de 

tuberculose [...] , quando eles não sabem, agente procura orientar como fazer, dizer 

como é que faz, a gente orienta.” (COBRE) 

 

 
“Outra barreira é de dificuldades técnicas mesmo, o que despertar neste aluno? 

Principalmente quando se tem um aluno mais espertinho que diz que isto não é muito 

científico, entendeu? Mas eu ainda estou neste processo, estou tentando descobrir.” 

(PRATA) 
 

 

“Tenho muito tempo de formada, percebi que as informações que eu tinha foram sendo 

“engolidas” e a gente tem que ter tempo para se atualizar, esta é a maior dificuldade 

que encontrei enquanto preceptora, é atualização mesmo.” (ZIRCÔNIO) 

 

Os relatos supracitados apontam a necessidade de atualização técnica 

complementar/suplementar no cotidiano com os graduandos, os três preceptores são formados há 

mais de 17 anos, porém todos os três têm curso de pós-graduação em área afim (Atenção básica). 

Sobre a falta de treinamento específico para o exercício da preceptoria, trago a 

contribuição de Domenico (2005), que comenta o processo de ensino-aprendizagem como 

complexo que envolve várias ciências como a Pedagogia, Psicologia, Neurologia, torna-se muito 

difícil para um grupo de profissionais não docentes discernir entre teorias e metodologias de 

ensino. Refere também que considerando esta situação, caberia aos enfermeiros buscar a 

capacitação necessária para o exercício da docência, apropriando-se das suas construções teóricas 

e das habilidades metodológicas para exercê-la. 

Há muito conhecimento e muitas habilidades a serem adquiridos para que se possa 

desempenhar o papel de educador com eficiência e eficácia. Apesar de todos os 

enfermeiros serem capazes de exercer a função de disseminadores de informação, é 

necessário adquirir as habilidades de facilitadores do processo de aprendizagem. 

(BASTABLE, 2010, pg.35)   

 

Segue depoimentos que apontam para necessidade de capacitação específica: 

“Eu não tive treinamento, acho que não existe, não tive nenhum preparo para fazer 

preceptoria não. Até que deveria ter.” (COBRE) 

 

 

Prata endossa o que fora dito por Cobre: 

“Enquanto eles vinham com os professores é uma coisa, depois que fala toma que o 

aluno é teu... E agora? No começo, eu e Cobre ficávamos, mas agora no ano passado 

teve um projeto PET-SAÚDE e eu entrei no finalzinho deste projeto e aí foi que me 

despertou, eu queria estudar, até fiz umas matérias no mestrado, eu vi que eu gosto de 

alunos, mas o que fazer com este aluno? Eu até comentei com os alunos que eu e Cobre 

temos esta dificuldade, vamos nos capacitar.” (PRATA)  
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Além de Cobre e Prata, mais seis entrevistados apontaram tal falta de capacitação como 

principais dificuldades/fragilidades vivenciados, enfatizando a necessidade de formação didático-

pedagógica, para o exercício pleno da preceptoria. Segue o relato dos mesmos:  

 

“Nem sempre a agente está preparado para receber os alunos e a gente aprende com os 

acertos e erros. Se a gente tivesse capacitação onde a gente aprendesse como deveria 

agir, a gente não iria apenas pelos acertos e erros.” (FERRO) 

 

“Considero como uma das maiores dificuldades a ausência de capacitação específica 

para o preceptor, a gente não observa divulgação de cursos de atualização, nem cursos 

de formação para preceptores.” (OURO) 

 

“Eu senti um pouco de dificuldade por não ter trabalhado com esta parte de ensino, eu 

fiz licenciatura, mas não exerci. Eu tenho um pouco de dificuldade de estar passando 

aquilo que eu sei fora da prática, na teoria, por que agente tem que ter tempo para se 

dedicar, para estudar muito. Eu acho que se a gente tivesse usufruído de recursos de 

capacitação, ou de um instrumento teria encontrado menos dificuldade, até para agente 

ter certeza que agente atingiu nosso objetivo. Eu acho que esta é a maior preocupação 

da gente enquanto profissional já formado, é a de se sentir eficaz, suficiente para atingir 

o objetivo deste aluno. Seria bom um espaço de troca.” (ZIRCÔNIO)   

 

“Apesar de ter me formado em uma universidade que tem senhorato e isso ajuda 

bastante no desenvolvimento de práticas educativas e planejamento, penso que há 

necessidade de uma capacitação, mais direcionada para preceptoria, pois vai desde a 

postura, como ensinar, como lidar com o outro. Não adianta saber muito, mas é 

necessário transmitir este conhecimento.” (TÂNTALO) 

 

 
“Temos que ter humildade para reconhecer nossas limitações, pois não temos, na 

maioria das vezes, capacitação pedagógica para trabalhar com os alunos. Às vezes 

sabemos muito, mas na hora de trabalhar estes conhecimentos percebemos que o aluno 

não está acompanhando e aí é que vemos que uma única estratégia de ensino não vale 

para todos. Faltam noções de didática que facilitem nosso desempenho. Seria também 

muito positivo ter um retorno de nosso trabalho por parte da academia e um momento 

em que os preceptores pudessem trocar figurinhas.” (PLATINA) 

 

Titânio também concorda com as falas acima e utiliza, inclusive, o mesmo termo utilizado 

por Platina, enfatizando que o preceptor tem que ter humildade para reconhecer suas limitações 

na prática da preceptoria.  

 

“Temos que ter humildade de reconhecer que nos falta algumas noções básicas sobre 

pedagogia. Agimos com bom senso na hora de trabalhar o aprendizado com os alunos, 

mas o que vale para um não vale para o outro e precisamos desenvolver formas de 

atingir os alunos e isso não aprendemos na graduação.” (TITÂNIO) 
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  A tarefa de ensinar a pensar, requer dos professores (neste caso preceptores) o 

conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do 

pensar. Libâneo (In: PIMENTA E GHEDIN, 2002, p. 36), com base nos estudos de Perrenoud, 

afirma que: “Se o professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe aprender a 

aprender, se é incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de aprendizagem, será 

impossível ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas”. 

  Cobre e Ouro, demonstraram atitude frente à limitação que expuseram, buscando realizar 

mestrado em suas áreas de atuação,  a fim de trazerem contribuições para a prática:  

 

“Vejo no mestrado um a possibilidade de crescimento de aprendizado, de saber como 

lidar com questões mais voltadas para a melhor forma de ensinar, eu espero sair mais 

preparado para preparar os outros.” (COBRE) 

 

 

“Fui motivada pela própria universidade ligada ao PET para buscar aprimoramento, 

não é fácil, está bem difícil, mas tenho conseguido fazer meu mestrado e já vejo resposta 

disto na minha prática, agora percebo coisas que antes passavam despercebidas.” 

(OURO)  
 

 

Platina, que referiu suas limitações pedagógicas acima, demonstra considerável 

maturidade no manejo da preceptoria ao referir estratégia didático-pedagógica que utiliza para 

trabalhar suas limitações no próprio locus do trabalho através de discussões com outros 

preceptores sobre a prática (o que querem alçar e como vão alçar) através de escuta ativa relativa 

ao graduando: 

 

“Procuro sempre em parceria com outros preceptores, atuar de maneira equânime. 

Discuto antes com os outros preceptores, com os professores e alunos sobre os objetivos 

que se quer alcançar no período tanto para formação quanto para o bom andamento do 

planejamento da unidade. Ouço críticas de alguns alunos quando são colocados para 

realizar atividades repetitivas que nada tem a ver com crescimento na profissão e sim 

somente com a necessidade da unidade.” (PLATINA) 

 

 

Trago a contribuição de Schön (2002) sobre o desenvolvimento de estratégias a partir da 

prática reflexiva que se aprende fazendo e refletindo constantemente na e sobre a ação. Ao 

refletir sobre a sua prática, os professores não só desenvolvem suas estratégias, como também 

compreendem os objetivos e os princípios que devem levar à prática. 
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Sobre este aspecto, Tântalo e Prata também demonstraram atitude frente às limitações: 

 

“Procuro tirar minhas dúvidas na internet, ler alguns artigos que falam sobre 

preceptoria, tento fazer o melhor que posso, mas o tempo não é muito meu amigo, pois 

tenho outro trabalho e minha filha ainda é pequenininha.” (TÂNTALO) 

 

“Fiz inscrição como aluna especial do mestrado, tenho ido à reunião do PRÓ-PET, 

tenho lido livros, inclusive de Paulo Freire, mas ainda tenho que me aprofundar nestas 

competências. Quando entrei no projeto (PET-Saúde) foi que me despertou, eu queria 

estudar, eu vi que eu gosto de alunos, mas o que fazer com este aluno? Eu até comentei 

com os alunos que eu tenho esta dificuldade, mas vou me capacitar.” (PRATA) 

 

 

 Perrenoud (2001b, p. 75) contribui nesta discussão discorrendo sobre a autonomia 

necessária ao professor (no caso preceptor) quando faz menção que a ocorrência de situações 

conflituosas leva o docente a um processo reflexivo sobre a sua própria prática e sobre o que falta 

para que esta se efetive prazerosamente, levando-o a buscar textos e leituras que esclareçam suas 

dúvidas e dilemas éticos e que o levem a manter-se atualizado para o ensino.  

Botti (2007) trata do processo de preceptorar como distante de ser somente um processo 

de ensinar e aprender, ou ainda em ser uma preparação meramente técnica especializada. Esta 

visão holística e em movimento é o que permite buscar o fenômeno em bases mais sólidas, a fim 

de investir na construção de uma formação educacional sólida e eticamente fundamentada.  

De acordo com Valente (2009) para o professor de hoje, a formação permanente [grifo 

da autora] constitui verdade que não se desafia, fazendo menção à mesma, relacionando-a a 

questões mais intrínsecas do profissional, em que o próprio, a despeito das condições, busca 

qualificação para o desenvolvimento de sua prática diária. 

 Perrenoud (2000a, p. 155) afirma, neste sentido, que “uma vez constituída, nenhuma 

competência permanece adquirida por simples inércia”. Para o autor, “as competências não são 

pedras preciosas que se guarda em um cofre, onde permaneceriam intactas, à espera do dia em 

que se precisasse delas”. 

Considero importante neste momento, lembrar que a diferença entre os termos educação 

permanente e formação permanente, utilizados nesta análise, este último proposto por Valente 

(2009), fora discutido na fundamentação teórica. 

 Valente (2009) corrobora, mencionando sua percepção de que o uso de competências, 

com base no que teoriza Perrenoud, torna-se mais vivo e mais completo, quando são enriquecidas 

com estudos, pesquisas, leituras, debates, nos cursos de que se participa nos programas que se vê, 
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nas experiências que se troca, sendo necessário que o professor participe efetivamente de tais 

movimentos como forma de enriquecer o seu conhecimento e permanecer atualizado, 

continuamente, sob pena de não conseguir acompanhar as mudanças que surgem em todo 

momento na educação não só brasileira, mas mundial.  

Pode-se inferir que a educação permanente não é de responsabilidade exclusiva do 

preceptor, porém a responsabilidade sobre sua formação permanente é, logo, administrá-la e cabe 

ao próprio, pois só através de sua ação proativa em sinalizar suas fragilidades/dificuldades, 

buscando mecanismos já disponíveis (Ex.: cursos on-line, leitura de livros...), requerendo 

capacitações (com base na realidade cotidiana), é que poderá mobilizar as possibilidades para 

realização das mesmas e, uma vez realizadas, deve-se ter atitude para transformar o que fora 

aprendido em ações.  

De acordo com Schön (2000), saberes pedagógicos possibilitam uma ressignificação dos 

saberes na formação do educador, tendo em vista que a prática deve ser tomada como referência 

para a formação, e a reflexão sobre ela pode constituir o seu saber fazer, partindo do seu fazer, 

pois é na ação que se produzem os saberes pedagógicos. Deve haver a superação da tradicional 

fragmentação dos saberes docentes, e assim, os profissionais da educação, sabendo sobre a 

didática e a pedagogia podem encontrar meios e instrumentos para interrogar e rever a sua 

prática, produzindo os saberes pedagógicos na ação.  

 

A partir das considerações realizadas sobre esta subunidade temática apontam-se os 

seguintes achados: 

● Tântalo foi a única entrevistada que referiu a exploração das potencialidades didáticas 

através do domínio de tecnologias, mencionando que busca artigos na internet que falem sobre 

preceptoria. 

● Ferro, Zircônio e Titânio evidenciaram tal dificuldade, mas não referiram 

posicionamento ativo na direção de suprir tal necessidade, pois só mencionaram o problema, 

portanto precisam desenvolver competência para administrar sua própria formação; 

● Cobre e Ouro, apesar de concordarem que uma capacitação específica seja importante, 

demonstraram competência em administrar sua própria formação, pois buscaram e estão 

realizando mestrado em áreas que subsidiarão o bom desenvolvimento da  preceptoria.  
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● Zinco, apesar de não ter experiência em docência, exerce preceptoria há quinze anos e 

há três está vinculado ao PET-Saúde. Este não referiu tal fragilidade, mas citei-o aqui, pois 

demonstrou ser competente para administrar sua própria formação, buscou e está fazendo 

mestrado em área que está diretamente ligada ao locus de trabalho onde faz preceptoria. 

● Paládio e Níquel não referiram a dificuldade em voga para o exercício da preceptoria; 

● Apesar de Platina, Prata e Tântalo referirem necessidade de capacitação específica para 

preceptoria, apontaram estratégias interessantes para administrar sua própria formação no 

aprimoramento desta prática, através da construção de conhecimentos em conjunto com os 

preceptores, considerando as observações dos graduandos (Platina), realizando leituras 

direcionadas (Tântalo e Prata) e inscrevendo-se como aluno especial no mestrado ( Prata). 

 A partir das discussões e delimitação dos achados, identifico a necessidade do 

desenvolvimento/aprimoramento das seguintes competências por alguns dos preceptores: 

 

►- Dominar e fazer uso de novas tecnologias  

- Explorar as potencialidades didáticas dos CD’ROMS e de outros programas. 

 Através do desenvolvimento do domínio e uso de novas tecnologias, o preceptor agindo 

de forma proativa, poderá ter acesso às produções científicas, conhecimento sobre cursos que 

aprimorem seu trabalho, acesso aos programas nacionais ministeriais e às linhas de cuidados 

predefinidas por alguns municípios como padrão do processo de trabalho. Poderá até mesmo 

obter maiores conhecimentos sobre as políticas indutoras do SUS para que possa ter base para 

referir e requerer subsídios da gestão neste sentido. 

●Com relação a esta competência, apenas Tântalo demonstrou tê-la desenvolvido.

 Acredito que os três mestrandos que fazem parte deste estudo também tenham domínio e 

utilizem tais tecnologias, mas não houve menção desta estratégia a fim de dirimir a limitação em 

foco. 

  

► Administrar sua própria formação e enriquecimento contínuo 

 A maioria dos preceptores entrevistados mencionou dificuldades atreladas a metodologias 

de ensino, o que de fato é de extrema importância no exercício da preceptoria, pois saber fazer 

não significa saber facilitar o aprendizado do que se sabe [grifo da autora].  
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Perrenoud (1999, p.5) chama a atenção para a importância do desenvolvimento da 

autonomia do preceptor através de uma prática reflexiva atrelada a uma participação crítica para 

superação de suas limitações: 

 

A prática reflexiva precisa estar vinculada à participação critica, ou seja,exige que este 

professor considere-se parte do problema e reflita sobre a sua própria relação com o 

saber, com as pessoas, com o poder, com as instituições, as  tecnologias, o tempo que 

passa, a cooperação, tanto quanto sobre o modo de superar as suas próprias limitações. 

(PERRENOUD, 1999, p. 5) 

 

 Esta subunidade temática representou quase que em consenso entre os preceptores, de nó 

crítico no que tange à preceptoria, porém mais de um terço dos que referiram necessidade de 

capacitação específica demonstram postura inerte frente à problemática, como já fora 

demonstrado. 

 

5.2.2 Necessidade de planejamento atrelado à prática da preceptoria. 

 

  Nesta subunidade temática, com fins didáticos, realizou-se uma divisão, pois alguns 

depoimentos tratavam mais especificamente da falta de planejamento entre serviço e academia, e 

outros depoimentos evidenciavam uma falta de planejamento do próprio profissional no manejo 

da preceptoria. Porém, manteve-se toda discussão sobre planejamento na mesma subunidade, 

pois estão consideravelmente imbricadas e apontam para o desenvolvimento de competências 

comuns. 

 

5.2.2.1 Planejamento conjunto entre serviço-academia para condução do processo ensino-

aprendizagem do graduando. 

 

   A menção à frágil integração entre serviço e academia permeou este estudo, apontando 

como consequência desta fragilidade a falta de espaços dialógicos e, portanto, falta de 

planejamento conjunto do processo ensino-aprendizagem. Sendo este o foco de discussão desta 

subunidade temática.  

O planejamento, de acordo com Leal (2011) é considerado uma das principais ferramentas 

da prática pedagógica, é um ato político-pedagógico porque revela intenções e a intencionalidade 

expõe o que se deseja realizar e o que se pretende atingir.  Para planejar uma ação, é importante 
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que o educador tenha conhecimento suficiente da realidade e faça o exercício da reflexão, deste 

modo encontrará meios necessários para agir sobre ela efetivamente, de forma intencional. 

 Sobre a necessidade de comunicação, culminando na impossibilidade de planejar suas 

ações enquanto preceptor, Cobre referiu: 

 

“A própria universidade deveria se comunicar. Deveriam dizer: - Olha quando estiver 

com os alunos tais, eu vou dar a aula tal e você mostra tal coisa na prática. Esta ligação 

não tive, não está tendo” (COBRE). 

 

Zinco corroborou com o discurso de Cobre, enfatizando em sua fala que embora sua 

unidade tenha uma boa relação com a academia, não há uma organização sistemática a ponto de 

existir um planejamento em conjunto das atividades relativas à preceptoria: 

 

“A cidade X tem uma ligação antiga e boa com a universidade, mas dentro do 

planejamento deste tempo todo que eu estou no município X, atuando na ponta e 

recebendo alunos anualmente nesses últimos, eu acho que posso colocar bem uns quinze 

anos. Eu como profissional do município nunca vi ou ouvi que convidaram para 

participar de um possível planejamento para esta, vamos dizer, parceria entre a 

universidade. Eu como funcionário nunca fui chamado. Eu acho que seria 

interessantíssimo que a ponta, onde vai chegar o aluno, participasse junto com a 

secretaria de saúde e a universidade, pelo menos por representação destes profissionais 

que estão lá na ponta, para que a gente discutisse qual a melhor maneira de  

contemplar o serviço , para que o serviço não se sentisse invadido ,  e ao mesmo tempo 

que ajudasse à universidade a ver o que estaria sendo interessante na formação do 

graduando , o que seria oferecido e o que a universidade vai querer da ponta  nesta 

parceria.” (ZINCO)   

 

 

Recentemente, pude testemunhar uma iniciativa propulsora de integração realizado pela 

Escola de Enfermagem da UFF, em parceria com a atual gestão de saúde do município de 

Niterói, promovendo uma oficina para os profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica, 

sobre o novo Modelo Assistencial. Esta oficina ocorreu no dia 21/02/2013 no auditório da Escola 

de enfermagem, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da universidade Federal 

Fluminense. Penso que este evento e os demais realizados neste sentido, representam marcos 

neste caminho rumo à integração tão almejada e necessária entre os diferentes atores envolvidos 

com formação profissional para o SUS. Sabe-se, no entanto, que tal iniciativa faz parte de um 

movimento embrionário, que demonstra o interesse da Universidade em realizar uma efetiva 

integração entre o ensino e o serviço. 

Sobre este mesmo aspecto, Titânio discorre: 
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“Há distância entre os preceptores, professores e os gestores. Acho que não há 

discussão sobre os objetivos, não há planejamento conjunto e pouco investimento na 

capacitação dos preceptores. A quantidade de alunos acompanhados também pode ser 

um problema.” (TITÂNIO). 

 

  Perrenoud (2002, p.23) dialoga nesta análise, mencionando que no máximo, a formação 

teórica permitiria ao graduando ser aprovado nos exames e obter o diploma, enquanto a formação 

prática daria as bases para a sobrevivência na profissão. Enfatiza que é preciso combater essa 

dicotomia e afirmar que a formação é uma só, teórica e prática ao mesmo tempo, assim como 

reflexiva, crítica e criadora de identidade. Ela acontece em toda parte, nas aulas e nos seminários, 

em campo e nos dispositivos de formação que levam os diversos tipos de formadores a 

trabalharem juntos: acompanhamento de atuações profissionais, moderação de grupo de análise 

de práticas ou reflexão comum sobre problemas profissionais 

Ferro ratifica o dito acima, comentando da importância de uma troca mais ampla entre 

serviço e academia e refere seu descontentamento quanto às separações, inclusive para avaliar: 

  

“Às vezes vem as pessoas da faculdade para fazer uma supervisão das coisas, mas eu 

acho que tinha que ter uma troca bem mais ampla, eu acho que fica uma coisa muito 

separada, o supervisor( da faculdade), o aluno e o preceptor. Eu acho que tinha que 

juntar e fazer uma coisa única, e não separar, para fazer uma avaliação.” (FERRO) 

 

Acredito que muito se tem a avançar neste sentido, e, aproveitando a colocação de Ferro 

sobre avaliação, vale ressaltar que não cabe uma avaliação da academia sem a participação do 

preceptor, que está cotidianamente com o graduando. O preceptor conhece o todo do graduando e 

não somente sua desenvoltura em situações estanques. Tal postura por parte da academia, que 

não considera avaliação do preceptor, é contrária à avaliação formativa, que prevê uma forma 

mais justa de avaliação, realizada de maneira processual, levando em consideração toda a atuação 

do graduando e não apenas uma prova final ou qualquer forma de avaliação pontual.   

Perrenoud (2002, p.25) refere que as competências não podem ser construídas sem 

avaliação (que faz parte das etapas do planejamento), porém esta não pode assumir a forma de 

testes com papel e lápis, a avaliação das competências deve ser formativa, passar por uma 

coanálise do trabalho dos estudantes e pela regulação de seus investimentos mais do que pelas 

notas ou classificações. 
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 A falta de planejamento entre preceptores e academia também tem reflexo no diálogo 

entre os próprios preceptores. Sobre este assunto, Platina pondera: 

   
“Seria também muito positivo ter um retorno de nosso trabalho por parte da academia 

para que pudéssemos balizar nossa atuação e seria importante momentos em que os 

preceptores pudessem “trocar figurinhas”, conversar sobre o dia-a-dia, ter um espaço 

de trocas, de compartilhamento de experiências, pois um aprenderia com outro, 

principalmente sobre ‘insites’ pedagógicos, que somos fracos. Aqui na unidade os 

preceptores se reúnem, mas acho que seria bom um contato com outras unidades, quem 

sabe um encontro regular de preceptores.” (PLATINA) 

 

 

Segundo Veiga e Fonseca (2001 p.60), por meio de cursos, seminários, rodas de discussão 

e conversa e ou outras formas de propostas de educação, a academia pode capacitar cada vez 

mais os profissionais do serviço e estar em permanente contato com os mesmos. Deste modo, 

ocorre a superação das relações competitivas e autoritárias que impedem a vivência democrática 

e a resolução das tensões de forma criativa, fortalecendo a todos os agentes sociais. 

 

“A parceria verdadeira entre os profissionais e as faculdades seria perfeita, todos 

sairiam ganhando nós podíamos atualizá-los sobre a realidade da assistência e eles nos 

capacitarem para melhor lidar com processo de ensino aprendizagem.” (PLATINA) 

 

 

Valente (2009) menciona a importância de espaços para debates e trocas de experiências 

como componentes enriquecedores do conhecimento do docente, no caso deste estudo, do 

preceptor. 

Louis e Miles (1990) confirmam a importância de um bom planejamento para a mudança, 

porém chamam a atenção para o fato de que nenhum plano será pertinente por muito tempo se 

não evoluir. Nas escolas estudadas por esses autores, o planejamento precisava adequar-se 

permanentemente aos acontecimentos.  

Pode-se inferir, com base nas ponderações acima, que o planejamento é uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento de competências no manejo da preceptoria, que o mesmo não 

pode ser realizado de forma isolada (pois só tem razão de ser quando os pares dialogam) e sua 

efetividade está atrelada ao reconhecimento de seu caráter dinâmico, pois a realidade do 

cotidiano do trabalho está em constantes transformações. 

 

Nesta etapa identificamos os seguintes achados: 
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●Os relatos dos cinco preceptores que abordaram esta temática apontam para a 

constatação da importância da estreita interação entre serviço e academia. Referem que falta 

diálogo (ZINCO), falta comunicação efetiva sobre o que está sendo abordado na teoria (Cobre), 

há distância entre serviço e academia (TITÂNIO), não há “feedback” por parte da academia 

acerca da atuação do preceptor (PLATINA). Estas fragilidades culminam na inviabilidade de 

realização de um plano em conjunto para atuarem de forma potencializadora na preceptoria;  

● Quatro dos cinco preceptores referem à problemática, mas não menciona hipóteses de 

soluções, ainda se colocam em uma situação passiva, como se a iniciativa tivesse que partir 

necessariamente da academia; 

●Platina referiu uma sugestão de um espaço de discussão entre os preceptores como 

método promissor para construção de conhecimentos, através das trocas de experiências. 

Expressou, em seu discurso, um posicionamento mais ativo, corresponsável, dando sugestão e 

referindo que já tem feito um movimento de discussão sobre planejamento com os demais 

preceptores.  

Vale ressaltar que não se pretende realizar qualquer “culpabilização” do preceptor quanto 

à falta de interação ensino-serviço e consequente falta de planejamento conjunto. No entanto, 

neste estudo, nosso objeto são as competências que precisam ser desenvolvidas e/ou aprimoradas 

pelo preceptor, logo durante toda a discussão, este é requerido quanto a um posicionamento ativo, 

mesmo que seja para cobrar de seus pares subsídios para sua melhor atuação.  

 

5.2.2.2 Planejamento, em serviço, para manejo efetivo da preceptoria 

 

O serviço deve acolher os graduandos de enfermagem, a partir do momento que se 

estabelece uma relação legal com a Instituição de Ensino Superior que garanta a utilização do 

espaço como cenário de ensino e de aprendizagem, assegurando a todos que convivem neste 

ambiente, o mínimo necessário para produção do cuidado de enfermagem, com excelência, para o 

cliente, família, comunidade, profissional e para os próprios estagiários. Para tanto, é necessário 

planejar a recepção dos alunos, idealmente, desde o momento em que se recebe o convite para 

esta parceria, preparando condições estruturais, materiais e organizacionais para que a unidade 

possa acolhê-los da melhor forma.  
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Alguns depoimentos apontam para a falta de planejamento por parte de alguns 

preceptores: 

“A falta de tempo também dificulta, não temos tempo nem para a dedicação ao cliente, 

que dirá ao aluno.” (NÍQUEL) 

 

“Às vezes a gente não tem tempo para parar, para escutar, para ver o que o aluno acha 

e deve haver esse momento de troca, a gente vive dessa troca também, senão a gente 

não cresce o crescimento não é só dele, é nosso também, é uma via de mão dupla, a 

gente dirige um pouquinho e mostra o caminho para eles, se quiserem, seguem.” 

(FERRO) 
  

 

As falas de Níquel e Ferro indicam possível falta de administração sobre tempo. Através 

do planejamento das ações, há possibilidade de otimizarmos o tempo, fazendo diagnóstico da 

situação da unidade e da demanda de aprendizado do graduando a fim de compatibilizá-las. É 

importante considerar os serviços prioritários para a unidade, atentando para as necessidades 

rotineiras e as situações dinâmicas (como por exemplo: surto de doenças como dengue, períodos 

de campanha vacinal, necessidades com base em dados epidemiológicos específicos da área de 

atuação, dentre outras), bem como os espaços disponíveis e o quantitativo a mais de materiais que 

serão necessários para atuação dos graduandos.  

Sobre a demanda de aprendizagem do graduando, é importante fazer um diagnóstico 

inicial, saber das experiências prévias, sobre o que mais gosta de fazer, sobre o que teve menos 

chance de conhecer, para que se possa, de forma consciente, realizar um planejamento que 

contemple a ambos, e principalmente aos usuários que merecem receber um cuidado de 

qualidade, tanto na parte assistencial, de prevenção e promoção da saúde. 

  Ainda sobre a administração do tempo, não se pode deixar de apontar que em algumas 

unidades as demandas para o enfermeiro são demasiadamente grandes, o que cabe uma conversa 

com a equipe e direção para uma melhor organização. Em Berardinelli, Coelho e Figueiredo 

(2003), há referência de que o acúmulo de atividades assistenciais e administrativas pode 

comprometer a eficiência do enfermeiro-preceptor na lida com as questões próprias de ensino e 

aprendizado dos estudantes. 

Os depoentes Tântalo e Zircônio explicitam em suas falas preocupação em planejar a fim 

de diversificarem e otimizarem o aprendizado:  
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“Agente sempre discutia no final o que era prioridade de atendimento deles, dentro da 

lógica do serviço. Eu tinha um contrato de gestão a seguir, linhas de cuidados a 

seguirem eu tinha preocupação em compatibilizar o cronograma dando prioridade para 

o que eles menos sabiam, o que menos tinham visto para que eles passassem por todas 

as atividades que a atenção básica oferece, não só o consultório mas também os 

grupos.” (TÂNTALO) 

 

“O grupo de preceptores da unidade se reúne e planejava as ações, as agendas visando 

o máximo de experiências para os graduandos em todas as áreas, saúde da mulher, 

crianças..., fazemos reuniões semanais com os graduandos e equipes para avaliar o 

planejamento baseado nestas estratégias.” (ZIRCÔNIO) 

 

“Discuto antes com os outros preceptores, com os professores e alunos sobre os 

objetivos que se quer alcançar no período tanto para formação quanto para o bom 

andamento do planejamento da unidade.” (PLATINA) 

 

 

Para Perrenoud (2002, p. 4) o professor reflexivo reexamina constantemente seus 

objetivos, seus procedimentos, suas evidências e seus saberes; busca compreender seus fracassos 

define novos procedimentos para situações semelhantes, diversificando a própria prática. Nesta 

fala, o referencial explicita a importância de refletir sobre cada passo, realizando avaliações 

constantes, sem receio de identificação de erros, a fim de obter um planejamento vivo, 

compatível com a realidade, portanto factível.  

  Perrenoud (2001b, p. 27) ainda colabora com a análise quando refere que o professor 

(cabe ao preceptor) pode planejar preparar seu roteiro, mas continua havendo uma parte de 

“aventura”, ligada aos imprevistos que têm origem nessas ações em andamento e no 

desconhecido proveniente das reações dos alunos. Para o autor, isto requer uma grande 

quantidade de tomadas de decisão, uma mobilização dos conhecimentos dentro da ação. 

O autor reconhece a importância do planejamento, mas também alerta para a flexibilidade no 

caso de mudanças de planos, que requerem uma tomada de decisão otimizada com a ação em 

andamento. 

Penso que seja importante discernir que estar preparado para os imprevistos não significa 

trabalhar em função da demanda espontânea (não programada). Pois tal postura denota falta de 

atitude proativa no cuidado à saúde da população, pois se espera passivamente a vinda dos 

usuários adoecidos à unidade, o que além de demonstrar disparidade com os preceitos do SUS, 

também causa empobrecimento no processo de aprendizagem dos graduandos, pois as atividades 

não são diversificadas.  

Os depoimentos seguintes ratificam a assertiva acima: 
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“Então agente acaba se acomodando, pois a livre demanda é muito grande, eles 

acabam tendo que ajudar, pois não dá para deixar de fazer os atendimentos. Eu imagino 

assim, é bom que eles vejam a vigilância, um pouco do trabalho na coordenação, mas 

basicamente o tem no dia a dia. Por exemplo, está na época de campanha de vacina, ele 

vê tudo sobre vacina, ajuda a planejar a campanha. O outro pegou a dengue, realmente 

ficam privilegiados os alunos que pegam estes momentos. Mas não dá para não 

planejar.” (PRATA) 

 

 

“Para planejar no meu caso especificamente é uma visita domiciliar, uma busca ativa 

de um paciente que não está aderido ao tratamento, por exemplo, do programa de 

Hiperdia ou no programa de tuberculose, no programa de hanseníase e isso agente 

planeja e as outras são as demandas espontâneas que vão aparecendo e agente vai 

acertando também.” (ZINCO) 

 

 
“O aluno acompanha meu cotidiano, tenho o planejamento do meu trabalho, um dia 

tenho acolhimento... Sim tem o planejamento do trabalho.” (PALÁDIO)  

 

 

“Planejo o que vou fazer na semana de acordo com a agenda e passo para os alunos 

para que eles possam se organizar em termos de participação.” (NÍQUEL) 

 

 

“Ouço críticas de alguns alunos quando são colocados para realizar atividades 

repetitivas que nada tem a ver com crescimento na profissão e sim somente com a 

necessidade da unidade, que algumas vezes lança mão dos alunos como “tapa 

burracos”, isto é muito ruim, e o que é pior é que quando o preceptor aponta esta 

situação para a gestão local muitas vezes não é compreendido, sob a alegação que a 

assistência aos usuários é prioritária.” (PLATINA) 

 

 

Percebe-se nas falas de Prata, Zinco, Paládio e Níquel que a demanda espontânea é 

enfatizada e mesmo os que, dentre estes, mencionaram que planejam, demonstram uma forma de 

planejar mais direcionada às rotinas do serviço, demandando uma adequação do graduando às 

mesmas. 

Platina nos remete a duas questões muito importantes: os graduandos são críticos e 

percebem quando seu aprendizado não está sendo valorizado e que os preceptores não atuam 

sozinhos com os graduandos, logo toda a equipe deve ser envolvida e sensibilizada acerca da 

importância de tê-los e acolhê-los, contribuindo para o processo de aprendizagem dos mesmos. 

No caso de Platina, ela evidenciou resistência da gestão local e, Prata e Ouro trazem discursos 

sobre a falta de acolhimento por parte da equipe de modo geral, o que pode estar relacionado à 

falta de planejamento, com a preparação do “terreno” para receber os alunos, através de 

sensibilização e elucidações prévias. Seguem-se as falas: 

 



 103  

“Olha a princípio a barreira que agente tinha aqui era o pessoal não gostar de alunos 

eu e o Cobre tivemos que lutar. Eles achavam que aluno atrapalhava, não queriam 

alunos aqui em cima e aí, por fim, os alunos começaram a ficar tão acuados que não 

tinham onde atuar ficavam no pátio. Os outros profissionais não acolhem muito, mas a 

enfermagem, em geral, é mais acolhedora.” (PRATA) 

 

 
“A falta de envolvimento dos demais profissionais, até porque muitos não aceitam a 

atuação daquele aluno ali. Eu acho isso uma barreira porque você vai fazer um tipo de 

trabalho comum e eles vão exercer atividades em lugares compartilhados com outros 

profissionais.” (OURO) 

 

Segundo Barreto (2011), uma educação emergente só será possível quando a equipe 

assumir como parte do seu processo de trabalho o ensino na saúde por meio de uma compreensão 

de educação permanente de si mesma e dos educandos que atravessarem sua história.  

 O preceptor precisa estar atento para que a atuação do graduando não esteja à parte dos 

demais membros da equipe, mesmo após a sensibilização inicial da equipe, e, antes da chegada 

dos estudantes, cabe ao preceptor alinhavar este convívio cotidianamente, estimulando que o 

próprio graduando tome um posicionamento ativo neste processo. 

Dentro do âmbito do planejamento, outros pontos importantes são a previsão e provisão 

de recursos materiais, pois os graduandos se frustram quando não podem realizar determinada 

ação devido à falta de materiais que poderiam ser solicitados e disponibilizados. Há necessidade 

de planejamento nas questões referentes ao gerenciamento dos recursos materiais da unidade, 

porque por mais instrumentalizados que possam estar a partir das vivências nos cenários de 

laboratório da Universidade (com seus materiais de bolso), os alunos utilizam mais insumos, 

como por exemplo: luva, algodão, álcool, folhas de registro de formulários, dentre outros.   

 Sabe-se que há deficiências estruturais que estão fora da governabilidade do preceptor, 

quanto a isso, cabe-lhe posicionar o graduando quanto aos limites de atuação e como lidar da 

melhor maneira possível com déficit, o que pode ocorrer. 

Cobre menciona sua dificuldade com relação aos limites impostos pela falta de alguns 

materiais: 

 
“Às vezes a falta de um bem material, uma coisa que não tem que deveria ter. Agente 

até mostra a dificuldade para ter aquela coisa, para conseguir. O aluno fala: “Por que 

você não faz isso solicitando aquilo?”Aí agente mostra que não é assim, as coisas, às 

vezes, emperram e não poder mostrar mais tem sido minha dificuldade. Mas o aluno 

vem, ouve falar na teoria que é uma coisa e quer aplicar aqui, e agente tem que ter 

cuidado para não desestimular um pouco a pessoa que está começando.” (COBRE)  
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Penso, com base nas assertivas que envolveram esta temática, que o preceptor tem  

responsabilidade na liderança de iniciar a realização de um planejamento dinâmico e não 

concluído (parte será realizado com a ajuda dos graduandos) a fim de subsidiar condições 

adequadas para o aprendizado, sem que tenha que “maquiar” a realidade, mas organizar um 

cenário que favoreça o desenvolvimento de competências pelo graduando evitando que este seja 

fator de estresse para sua formação. 

 

Nesta etapa identificamos os seguintes achados: 

●Tântalo, Platina e Zircônio demonstram nos depoimentos preocupação com a formação 

dos graduandos, explicitando necessidade de planejamento e formas de viabilizar diversidade de 

experiências; 

● Prata, Zinco, Paládio e Níquel enfatizam o atendimento da demanda espontânea em 

detrimento da planejada e os que, dentre estes, referiram que planejam o fazem, conforme 

descrição da fala de forma ortodoxa, priorizando as necessidades da unidade; 

●Níquel e Ferro demonstraram falta de administração sobre seu tempo, evidenciando 

interferência negativa na condução do processo de ensino-aprendizagem;  

●Prata refere que acaba se acomodando à livre demanda, devido a grande procura, 

deixando subentendido que não há planejamento das ações de ensino; 

●Prata e Ouro comentam sobre a má receptividade por parte da equipe que pode a meu 

ver, estar relacionada à falta de sensibilização prévia; 

●Cobre traz a problemática da falta estrutural, que pode ser por conseqüência da falta de 

gerenciamento sobre os recursos materiais da unidade. 

A partir das discussões e delimitação dos achados da subunidade temática 2.2 (abordando 

as divisões 2.2.1 e 2.2.2), identifico a necessidade do desenvolvimento/aprimoramento das 

seguintes competências por alguns dos preceptores: 

 

► Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

O bom educador não é apenas o que informa conteúdos, mas um especialista em 

aprendizagens, que reconhece os meios para propiciá-la, estando atento para: 
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- Priorizar os conteúdos a serem facilitados, elegidos de acordo com os objetivos da 

aprendizagem, através do planejamento em conjunto com diversos atores envolvidos, atentando 

para a administração do tempo a fim de viabilizar diversidades de atuação do graduando; 

-Trabalhar a partir das representações dos alunos, preocupando-se com o estabelecimento de uma 

comunicação efetiva através de escuta qualificada; 

-Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem, procurando extrair lições das 

falhas em busca de aprimoramento; 

-Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, através da elaboração, em parceria, de 

um planejamento dinâmico que compatibilize as necessidades de aprendizado do graduando e da 

unidade de atuação; 

-Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento; 

 

►Administrar a progressão das aprendizagens 

Para desenvolver esta competência o educador deve desenvolver sensibilidade para 

perceber que as transformações vividas pelo graduando e seu loco de aprendizagem estando 

atento para as seguintes ações: 

- Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos, 

estimular a mobilização de competências através da reflexão na ação; 

- Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos de ensino, considerando a diversidade de ângulos 

de visão através de uma prática interdisciplinar; 

- Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem, fomentando a 

integração entre ensino e serviço, assumindo pro atividade nesta relação para que haja trocas 

efetivas; 

-Observar e avaliar os alunos, tendo em mente sua “formação”, através do desenvolvimento de 

competências consonantes com o SUS e através de uma avaliação formativa, mais justa, não 

considerando situações estanques de atuação do graduando; 

-Fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de progressão, através da promoção 

frequente de avaliações sobre as ações executadas a fim de identificar maior desenvoltura, rumo 

ao protagonismo nas ações e posterior propagação deste aos usuários, agindo como agentes de 

transformação. 
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► Aprender e ensinar a trabalhar junto e a trabalhar com equipes. 

Trabalhar verdadeiramente em conjunto com os colegas e ensinar os alunos a trabalhar e 

aprender em equipes torna-se uma necessidade imperiosa pela evolução do oficio do educador de 

maneira geral. 

  Para que esta competência se estruture, algumas ações são importantes: 

 -Buscar referências para entender como funciona a “dinâmica dos grupos”, como se aprende a 

conduzir reuniões, exercitar essas tarefas em encontros com a equipe e ensinar nossos alunos a 

empreendê-las. 

- Analisar em conjunto situações complexas e confiar na equipe para administrar crises de 

relacionamentos interpessoais. 

 

► Participar da Administração da Escola, neste caso, participar da administração do local 

de aprendizado que é o campo de estágio. 

Inerente ao desenvolvimento desta competência torna-se imprescindível que o preceptor 

desenvolva a capacidade de: 

-Elaborar, negociar um projeto da instituição onde o estágio ocorre, combinando espaços de 

atuação em setores, bem como a valorização do aprendizado do graduando; 

-Administrar os recursos através do gerenciamento dos recursos materiais; 

-Organizar e fazer evoluir, no âmbito do campo de estágio, a participação dos graduandos. 

Quanto à reflexividade, Schön (1992, p. 87) nos diz que: [...] “o desenvolvimento de uma 

prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto institucional”. O educador tem de se tornar 

um navegador atento à burocracia. E os responsáveis por ensino que queiram encorajar os 

educadores a tornarem-se profissionais reflexivos devem criar espaços onde a reflexão seja 

possível. Estes são os dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da no 

cenário de aprendizado um lugar no qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados como 

inseparáveis. 

 

 

5.2.3 Exercício da preceptoria como obrigação. 

  

 As modalidades de preceptoria são diversas, como já fora abordadas na fundamentação 

teórica. Há as que estão atreladas a projetos e são remuneradas, e outras que não são remuneradas 
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fazendo parte da rotina da unidade o recebimento de alunos devido a convênios com Instituições 

de Ensino Superior, podendo os alunos estar acompanhados ou não do docente. 

Sabe-se que participar do processo de formação de recursos humanos para o SUS é um 

dever de cada profissional, a despeito de participação ou não de projetos, considerando o Artigo 

nº 200, inciso III, da Constituição Federal de 1988 que estabelece que a formação de recursos 

humanos para a saúde é atribuição do Sistema Único de Saúde (BRASIL, MS, 2004) 

Apesar de tal conhecimento alguns profissionais não estão plenamente sensibilizados e 

elucidados acerca de seu papel enquanto agente de mudanças e demonstram desmotivação ou 

pouca seriedade nos processos educativos. 

Os relatos abaixo apontam esta realidade: 

“Tem enfermeiros que não querem receber alunos, não são hostis, mas não querem 

receber. Isto sobrecarrega os colegas que acabam se sensibilizando com a situação do 

aluno e ficam com excesso, enquanto outros não se importam.” (COBRE) 

 

 

“Há o questionamento do profissional a respeito de ter que receber o aluno e não ganhar 

nada por isto. Entende? Eles sabem que alguns estão vinculados ao PET.” (ZINCO) 

 

 

Segundo Laranjeira (2006, p.178), nem sempre os profissionais de enfermagem 

consideram que seja seu dever contribuir para formação clínica dos alunos. Ou, por outro lado, 

apesar de existirem disposições e motivações para a colaboração na formação dos alunos, os 

serviços não dispõem dos recursos suficientes para que esta seja uma realidade. 

A tarefa de ensinar a pensar, requer dos educadores o conhecimento de estratégias de 

ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do pensar. Libâneo (In: PIMENTA E 

GHEDIN, 2002, p. 36), com base nos estudos de Perrenoud, afirma que “Se o professor não 

dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe aprender a aprender, se é incapaz de organizar 

e regular suas próprias atividades de aprendizagem, será impossível ajudar os alunos a 

potencializarem suas capacidades cognitivas”. 

Schön (2000) preconiza que é necessária uma formação profissional que integre teoria 

x prática x reflexão, baseado no processo de reflexão-na-ação, ou seja, um ensino em que 

aprender através do fazer seja prioridade, um processo de construção cuja capacidade de refletir 

seja estimulada pela interação. O autor enfatiza que somente uma nova epistemologia [grifo da 

autora] da prática, guiada na reflexão do profissional [grifo da autora] sobre a sua prática, é que 
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orientará para uma possível mudança de um profissional reflexivo, capaz de encontrar respostas 

aos dilemas encontrados na prática cotidiana. 

 

[...] envolvimento dos profissionais do SUS com atividades de supervisão/orientação de 

estudantes de graduação da área da saúde exige o acréscimo de uma formação 

/aculturação pedagógica para além das funções técnicas que lhe são atribuídas. 

(TRAJMAN et al, 2009, p. 25) 

 

Zinco discorre sobre a situação de alguns preceptores vinculados à preceptoria por 

questões normativas, que recebem alunos sem desejarem. Segundo ele, alguns nem sabem que 

têm esta incumbência pré-estabelecida antes de assumir o vínculo empregatício. Sobre esta 

questão traz uma contribuição significativa para este diálogo analítico:  

 

“[...] E daí, o que acontece, você não vê o profissional da ponta entendedor do que é ser 

preceptor porque ele não foi avisado, vamos dizer assim, de que ele receberia aluno lá 

no concurso, por exemplo, mas isso aí eu acho que é mais profundo, pois teria que ter 

uma política da própria fundação municipal de saúde ou da própria secretaria de saúde 

ou do gestor, prefeito que fosse. Teria que fazer parte do planejamento para ficar como 

política pública, daí você teria no edital de concurso público, então ele seria saber 

disto.” (ZINCO) 

 

Penso que Zinco traz uma questão que deva ser salientada, quando refere que não há nos 

editais de concurso públicos de forma explícita, que o servidor tem a atribuição de participar 

ativamente da formação do graduando em campo prático em saúde. No entanto, a lei orgânica do 

SUS 8080/90 prevê esta incumbência, além da portaria que regulamenta a Política de Educação 

Permanente na Saúde e outros documentos, que definem com clareza esta atribuição.  

Acredito na necessidade eminente de sensibilização destes profissionais atuantes no SUS, 

com espaço para escuta ativa dos mesmos, a fim de diagnosticar os motivos que os levam a 

recusar o exercício da preceptoria ou a exercê-la de forma desmotivadora, apenas por mera 

obrigação. Segundo Abreu (2003) é essencial que sejam erigidos programas específicos de 

formação para os tutores e docentes com a finalidade de desenvolver as suas competências 

pedagógicas, visando à formação de qualidade dos novos profissionais. 

É de suma importância que os graduandos sejam recebidos pela equipe, principalmente 

pelos preceptores, com entusiasmo, pois estão iniciando suas atividades ligadas a futura 

profissão. Fomentando esta discussão menciona-se Dewey (1989) que descreve o entusiasmo 

como a predisposição para enfrentar com curiosidade, energia, capacidade de renovação e 
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espírito de luta, a rotina estabelecida. Relaciona-se a não acomodação perante o que está dado 

como certo e coerente, examinando-se continuamente os próprios conceitos, crenças e finalidades 

das ações que realiza, permanecendo sempre aberto a novas posições. 

 

Nesta etapa identificamos os seguintes achados: 

● Cobre e Zinco foram os únicos que comentou a pouca receptividade que alguns preceptores 

veiculam aos graduandos;  

●Cobre comentou como tal conduta é prejudicial ao graduando e aos demais preceptores, pois 

acabam ficando sobrecarregados; 

●Zinco refere que alguns preceptores fazem questionamento sobre a obrigatoriedade em 

participar da formação sem remuneração adicional; 

●Zinco ponderou que os editais de concursos deveriam explicitar tal incumbência dos 

profissionais relativa ao acompanhamento dos graduandos em serviço. 

Após discussão sobre a temática em voga, identifico a necessidade do 

desenvolvimento/aprimoramento das seguintes competências por alguns dos preceptores: 

 

►Aprender e ensinar a trabalhar junto e a trabalhar com equipes. 

-Respeitar o trabalho dos demais preceptores e não sobrecarregá-los com a própria falta de 

vontade de trabalhar com alunos. O preceptor que se posiciona de maneira não receptiva ao 

graduando e ainda sobrecarrega seus colegas precisa desenvolver esta competência; 

 

► Administrar sua própria formação e enriquecimento contínuo. 

-Estar disponível para vencer os impasses que o afasta da vontade de compartilhar 

conhecimentos. Quando se posiciona contra a participação do processo formação para o SUS, 

evidencia-se falta de conhecimento ou sensibilização, demonstrando necessidade de agir 

proativamente rumo ao seu aprimoramento para que sua atuação seja consonante com as 

expectativas de consolidação do SUS. 

 

► Vivenciar e superar os conflitos éticos da profissão 
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- Desenvolver a consciência de sua profissão e o sentimento de responsabilidade, solidariedade e 

justiça. Apesar de muitas insatisfações que o preceptor possa ter em função do trabalho, não pode 

deixar-se resvalar na atuação da preceptoria, realizando-a de maneira irresponsável. 

 

 
5.2.4 Despreparo do graduando em campo de estágio.  

 

  Perrenoud (1999) explica que formar o aluno com competências, literalmente significa 

fazê-lo integrar vários saberes, habilidades, “atitudes e posturas mentais, curiosidade, paixão, 

busca de significado, desejo de tecer laços, relação com o tempo, maneira de unir intuição e 

razão, cautela e audácia, que nascem tanto da formação como da experiência”. Não há 

transferência ou integração de conhecimentos quando essa mobilização não ocorreu por meio de 

um treinamento, situação intencional que favorece a tomada de decisão a partir do 

reconhecimento e da análise e, para tal, há a necessidade de um acompanhamento pedagógico e 

didático para que ocorra a integração dos conhecimentos em competências. 

Preceptores, que desempenham seu papel com seriedade, são desafiados cotidianamente a 

fomentar o desenvolvimento de competências pelos graduandos, preparando-os para um 

desempenho de excelência no cuidado à saúde da população. Esta, no entanto, não é uma tarefa 

fácil, e um dos os impasses referidos pelos depoentes nesta empreitada é a própria conduta de 

alguns graduando, que demonstram falta de preparo teórico básico, expectativas tradicionalistas 

referentes ao campo de estágio, bem como postura inadequada e falta de interesse pelo 

aprendizado.  

Schön (2000) colabora com a análise, atribuindo como consequência desta problemática, 

o extenso número de anos convividos com o ensino tradicional quando se tinha o professor como 

foco central do ensino e o aluno era apenas um receptáculo de conhecimentos prontos, sem que 

tivesse a necessidade de pensar ou discutir, mas apenas decorar os conteúdos. Hoje, necessitamos 

nos atualizar para uma relação de horizontalidade, em que ambos, professor e aluno, trazem seus 

conhecimentos próprios e realiza uma troca desses conhecimentos, no sentido de desenvolver as 

competências de cada um, fazendo-se necessário que o aluno perceba que a sua participação no 

processo ensino-aprendizagem requer um amadurecimento ético e científico. 

Os dois relatos que se seguem atrelam a conduta imatura do graduando à falta de 

instruções e falha na teorização acadêmica: 
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 “Mas acho que ele vem muito imaturo para a gente. Talvez se viessem mais instruídos 

sobre o comportamento, a ética, seria mais fácil a inserção deles nas atividades 

programadas no posto.” (NÍQUEL) 

 

 

“Quando o aluno chega à unidade, ele chega com um olhar querendo ver, querendo ver 

o que é uma técnica. Sempre! Este aluno ainda é formado lá na escola muito ainda 

pensando na questão tecnicista, eu acho. Precisa quebrar um isso. O graduando vem 

para unidade, ele chega e você vê no olhar do aluno que ele não está procurando 

inserção no sistema pelo próprio sistema em si, não sabe o que é o sistema de saúde, 

como funciona o atendimento, o acolhimento ao usuário, como funciona o atendimento 

ao paciente. Como fazer, como por exemplo, uma busca ativa, uma organização de um 

prontuário ou uma informação de prontuário.” (ZINCO) 

 

 

Ferro aponta uma questão relevante com relação ao aprendizado, alguns graduandos não 

querem sair do ostracismo, não se abrem para as novas descobertas que o campo tem a oferecer e 

isso frustra o preceptor, que por sua experiência, sabe o quanto poderiam a aprender. 

 

“A barreira está muitas vezes focada na formação do aluno, não só na formação do 

aluno, mas também na disposição desse aluno em seguir esse trajeto, a maioria se 

destaca, segue um trajeto legal, fazendo as coisas bem feitas, se dedicando, mas tem 

sempre uma pequena porção, e essa porção parece que marca muito a gente, porque a 

gente não quer que isso aconteça, a gente quer sempre ser um fator de estímulo para o 

aluno, tem vezes que a gente tenta, tenta, tenta e não consegue tirar ele daquele 

ostracismo, ele acha que é só mais uma etapa que ele tem que cumprir e de repente a 

gente não encara dessa maneira, a gente encara com responsabilidade muito grande.” 

(FERRO) 
 

 

Saviani (1980, p.40) vem à discussão referindo que o aprendizado do cuidar em 

enfermagem não ocorre ingenuamente, uma vez que, “[...] o homem não fica indiferente às 

coisas, isso significa que ele não é um ser passivo”. Ele reage perante a situação, intervém 

pessoalmente para aceitar, rejeitar ou transformar.  

Os graduandos são, antes de qualquer coisa, indivíduos, portanto dotados de 

características singulares que tem uma história de vida, e deve ser considerado como sujeito ativo 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Conhecer não é um ato no qual um sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e 

passivamente os conteúdos que o outro lhe dá, ou lhe impõe. O conhecimento, pelo 

contrário, exige uma presença cuidadosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação 

transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica invenção e 

reinvenção. (FREIRE, 1982 pg. 101)  

 

Paládio e Níquel trazem a ratificação do que fora dito acima: 
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 “Talvez o próprio espaço para o aluno, eu acho que depende muito do interesse do 

aluno, a falta de experiência deles com relação à clientela, vai muito do aluno.” 

(PALÁDIO) 
 

 

“A falta de interesse dos alunos que apesar de estarem no último período, ainda não 

desenvolveram postura profissional. Alguns saem várias vezes do consultório para 

atender telefone, acho um desrespeito.” (NÍQUEL) 

 

 

De acordo com Gadotti (2004, p.112), “o êxito na aprendizagem de novos conhecimentos 

(de conteúdos) deve-se, sem dúvida, a uma predisposição, a uma motivação, a um interesse em 

aprender” [...]. 

Perrenoud (2000) contribui com a discussão, mencionando que envolver os alunos em 

atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento passa por uma capacidade fundamental do 

professor: tornar acessível e desejável sua própria relação com o saber e com a pesquisa, encarnar 

um modelo plausível de aprendiz, e, nesse contexto, tomar a consciência de que nessa troca, 

também se aprende. 

Embora o graduando não seja passivo no processo de aprendizado (sujeito), de acordo 

com o dito acima, cabe ao educador dar acesso e estímulo ao aprendizado do mesmo (objeto), 

mas, para tanto deve conhecer suas especificidades para melhor atuar. 

Piaget (2003, p. 5) afirma que “essas categorias (sujeito e objeto) se entrelaçam e 

medeiam no esforço humano de aprendizagem, num verdadeiro movimento de transformação”. 

Para o autor, é na invenção e reinvenção que se apoiam as funções essenciais da inteligência, no 

seu esforço de compreensão e de construção das estruturas mentais, no exercício indissociável de 

compreender e inventar, ou seja, construir estratégias, com base na realidade. 

Levando em consideração os depoimentos, aponto os seguintes achados:  

● Alguns depoentes atribuem responsabilidade à academia no que se refere à imaturidade 

teórica dos graduandos; 

● Três dos quatro depoentes que apontaram tal fragilidade para preceptoria, concordam 

que a posturas inadequadas de alguns graduandos são de responsabilidade própria, pois não 

esboçam interesse no aprendizado; 

● O graduando é percebido pela maioria dos depoentes que referiram estes como sujeitos 

do processo ensino-aprendizagem;  

● Não relacionado pelos preceptores o desestímulo dos graduandos à situação do campo 

de estágio, nem à postura dos preceptores; 
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A partir das discussões e delimitação dos achados, identifico a necessidade do 

desenvolvimento/aprimoramento das seguintes competências por alguns dos preceptores: 

 

► Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

-Trabalhar a partir das representações dos alunos, respeitando seus conhecimentos prévios e sua 

história pessoal e estudantil; 

- Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem, através da avaliação sistemática, 

considerando tal situação como parte do processo de aprendizagem, como algo que vem 

contribuir para o crescimento tanto do graduando quanto do preceptor; 

-Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento., na tentativa de 

provocar vontade de exploração do campo rico de estágio; 

 

►Administrar a progressão das aprendizagens 

-Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos 

graduandos, buscando não requerer além nem aquém do que pode realizar; 

- Observar e avaliar os alunos, tendo em mente sua “formação”, buscando nunca permitir que a 

observação e/ou avaliação seja impregnada por juízos de valores próprios; 

- Fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de progressão, acompanhando o 

avanço ou retrocesso do graduando procurando sempre ampará-lo e norteá-lo. 

 

► Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

Os espaços educativos não devem tratar as diferenças com indiferença, como já dizia Bourdier, 

estes devem: 

- Trabalhar com os diferentes níveis de aprendizagem de forma sutil, mas singular para não 

desmotivar o graduando; 

-Trabalhar a heterogeneidade de forma respeitosa e espontânea; 

-Fornecer apoio integrado, levando em consideração às necessidades do graduando como um 

todo a partir de uma visão holística; 

- Desenvolver a cooperação entre os alunos, fomentando o trabalho em equipe e demonstrando 

que quando se tenta ensinar percebe-se que se aprende muito mais. 
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► Envolver os alunos na aprendizagem, e, portanto, na sua compreensão de mundo: 

 Segundo Perrenoud, nasce aí uma das mais difíceis e complexas competências do oficio de 

professor: estimular os alunos e fazê-los gostar de aprender. Portanto, para desenvolver tal 

competência é preciso: 

- Estimular entusiasmo ao graduando, suscitar no aluno o desejo de aprender, através da 

demonstração, na prática da importância dos saberes construídos; 

- Explicitar a relação entre a aprendizagem e o saber, organizar as etapas nas quais se busca 

desenvolver, convidar o aluno ao desafiante jogo da transformação e antecipar a alegria em suas 

conquistas; 

- Organizar um conselho de alunos e fazê-los sentirem-se agentes de um processo e não meros 

receptores de conteúdos e habilidades, ou seja, estimular o protagonismo dos graduandos em seu 

processo de aprendizado; 

-Oferecer estratégias diferentes, atividades opcionais, a fim de driblar a rotina com criatividade. 

Segue-se a apresentação do ciclo da reflexividade (2º movimento do mesmo) trazendo 

identificação das competências necessárias para serem desenvolvidas ou aprimoradas pelos 

preceptores, definidas pela autora a partir da análise de conteúdos advindos dos relatos dos 

preceptores entrevistados, num movimento de reflexão sobre suas ações, abordando as 

fragilidades / dificuldades que encontram no exercício da preceptoria, levando em consideração 

também as estratégias que utilizam para suplantá-las. A partir deste momento, segue-se o 3º 

movimento do ciclo a reflexão sobre a reflexão prévia que culmina na decisão de prosseguir ou 

de agregar algo da vivência e modificar seus conceitos e postura. Para maior elucidação do 

exposto tanto o 2º quanto o 3º movimento do ciclo foram abordados na 2ª categoria desta análise. 

A partir deste material, foi, conforme já descrito no caminho metodológico, usado como 

parâmetros para análise as famílias e subfamílias de competências elencadas por Perrenoud, 

realizando as adaptações e acréscimos necessários a fim de atender às especificidades da 

preceptoria e às ponderações estratégicas dos preceptores e de Schön para estabelecimento de 

possíveis estratégias. 
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FIGURA 3: CICLO DA REFLEXIVIDADE - 2º MOVIMENTO E 3º MOVIMENTO 

 

Reflexão→Reflexão sobre a prática da 

preceptoria 

●1 Necessidade de atualizações/ falta de 

capacitação específica para o exercício da 

preceptoria; 
►Dominar e fazer uso de novas tecnologias; 

►Administrar sua própria formação e 

enriquecimento contínuo. 

●2 Necessidade de planejamento atrelado 

à preceptoria: 
 Planejamento conjunto entre serviço-academia 

para condução do processo ensino-

aprendizagem do graduando. 

- Planejamento, em serviço, para manejo efetivo 

da preceptoria. 

►Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 

► Administrar a progressão das aprendizagens; 

►Aprender e ensinar a trabalhar junto e a 

trabalhar com equipes; 

►Participar da Administração do local de 

aprendizado que é o campo de estágio; 

●3 Exercício da Preceptoria como 

obrigação; 
► Aprender e ensinar a trabalhar junto e a 

trabalhar com equipes; 

► Administrar sua própria formação e 

enriquecimento contínuo; 

►Vivenciar e superar os conflitos éticos da 

profissão. 

●4 Despreparo do graduando em campo 

de estágio.  
►Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 

►Administrar a progressão das aprendizagens; 

►Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação; 

►Envolver os alunos na aprendizagem, e, 

portanto, na sua compreensão de mundo. 

 

Reflexão→Reflexão→Refle

xão sobre a prática da 

preceptoria: Parâmetro 

Estratégico para construção e 

aprimoramento de 

competências na preceptoria 

Autoconhecimento→Ações do 

preceptor- evidenciando seu papel  

Reflexão→Descrição:  
 

Conhecimento na /sobre a 

prática da preceptoria 
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Nesta etapa pôde-se identificar, a partir da reflexão retrospectiva do preceptor sobre sua 

prática, o apontar prioritário para a necessidade de algumas competências que necessitam ser 

desenvolvidas e/ou aprimoradas pela maioria dos preceptores entrevistados, estas estão 

fortemente relacionada à falta de proatividade frente sua própria formação, muitos demonstraram 

não administrá-la a contento  e à falta de planejamento do processo ensino-aprendizagem. 

Para Perrenoud (2002, p. 13) a autonomia e a responsabilidade de um profissional 

dependem de uma grande capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está no 

âmago do desenvolvimento permanente, em função da experiência de competências e dos saberes 

profissionais. O professor reflexivo reexamina constantemente seus objetivos, seus 

procedimentos, suas evidências e seus saberes; busca compreender seus fracassos, define novos 

procedimentos para situações semelhantes, diversificando a própria prática. (PERRENOUD 

2002, p.4)         

Com base nas demandas de competências elencadas, a análise das estratégias já utilizadas 

pelos preceptores e fundamentos de Schön, propõe-se o seguinte quadro que serve como 

parâmetro estratégico que poderá ser adaptado para cada realidade da prática, respeitando as 

especificidades de cada local:   
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    QUADRO 4: COMPETÊNCIAS E ESTRATÉGIAS EM CONSTRUÇÃO 

  

Competências: 
●1 Necessidade de atualizações/ falta de 

capacitação específica para o exercício da 

preceptoria; 
►Dominar e fazer uso de novas tecnologias; 

- Explorar as potencialidades didáticas dos 

CD’ROMS e de outros programas. 
 

 

 

 

 

 

 

►Administrar sua própria formação e 

enriquecimento contínuo. 

- Reconhecer suas limitações e agir 

Proativamente no sentido de solucioná-las. 

 

 

 

 

 

 
 

 

●2 Necessidade de planejamento atrelado 

à preceptoria: 
 

►Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 

- Priorizar os conteúdos a serem facilitados, 

elegidos de acordo com os objetivos da 

aprendizagem; 

- Trabalhar a partir das representações dos 

alunos; 

- Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da 

aprendizagem; 

- Construir e planejar dispositivos e seqüências 

didáticas; 

- Envolver os alunos em atividades de pesquisa, 

em projetos de conhecimento 

► Administrar a progressão das 

aprendizagens; 

- Conceber e administrar situações-problema 

ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Administrar a progressão das aprendizagens; 

►Aprender e ensinar a trabalhar junto e a 

trabalhar com equipes; 

Estratégias em construção: 
●1 

► Através do desenvolvimento do domínio e uso 

de novas tecnologias, o preceptor agindo de 

forma proativa, poderá ter acesso às produções 

científicas, conhecimento sobre cursos que 

aprimorem seu trabalho, acesso aos programas 

nacionais ministeriais e às linhas de cuidados 

predefinidas por alguns municípios como padrão 

do processo de trabalho. Poderá até mesmo obter 

maiores conhecimentos sobre as políticas 

indutoras do SUS para que possa ter base para 

referir e requerer subsídios da gestão neste 

sentido. 

► Solicitar reuniões com os gestores e 

academia, pode-se solicitar um apoio em moldes 

de capacitações; Pode-se inscrever e tentar 

ingressar e cursos de especializações, mestrados 

profissionais; Motivar a realização de espaços de 

discussão entre os diversos atores envolvidos; 

Realizar leituras de materiais científicos afins; 

motivar realização de trabalhos científicos, por 

toda equipe, para inscrição em Congressos. 

 

 

 

●2 

►- Realizar planejamento em conjunto com os 

diversos atores envolvidos, atentando para a 

administração do tempo a fim de viabilizar 

diversidades de atuação do graduando; 

- Estabelecimento de uma comunicação efetiva 

através de escuta qualificada para fazer um 

diagnóstico inicial do graduando 

- Extrair lições decorrentes das falhas, em busca 

de aprimoramento; 

- Tentar para que o planejamento seja dinâmico 

que compatibilize as necessidades de 

aprendizado do graduando e da unidade de 

atuação, traçando uma sequência lógica para 

facilitar o aprendizado; 

- Salientar a fertilidade do campo de estágio para 

o aprendizado, propiciando participação em 

grupos educativos, propor protagonização de um 

trabalho educativo que vise à educação 

permanente, propor realização de trabalhos de 

intervenção na unidade com base na realidade 

observada, propor participação em trabalhos 

científicos em andamento. 

►- Estimular a mobilização de competências 

através da reflexão na ação; 
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Competências: 
 

 - Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos 

de ensino; 

- Estabelecer laços com as teorias subjacentes às 

atividades de aprendizagem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Aprender e ensinar a trabalhar junto e a 

trabalhar com equipes. 

-Buscar referências para entender como funciona 

a “dinâmica dos grupos”, como se aprende a 

conduzir reuniões, exercitar essas tarefas em 

encontros com a equipe e ensinar nossos alunos a 

empreendê-las. 

- Analisar em conjunto situações complexas e 

confiar na equipe para administrar crises de 

relacionamentos interpessoais. 

 

►Participar da Administração da Escola, 

neste caso, participar da administração do 

local de aprendizado que é o campo de 

estágio. 

-Elaborar, negociar um projeto da instituição 

onde o estágio ocorre; 

-Administrar os recursos através do 

gerenciamento dos recursos materiais; 

-Organizar e fazer evoluir, no âmbito do campo 

de estágio, a participação dos graduandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias em construção: 
 

- Considerar a diversidade de ângulos de visão 

através de uma prática interdisciplinar, propondo 

discussões de caso regulares. 

- Fomentar a integração entre ensino e serviço, 

assumindo pro atividade nesta relação para que 

haja trocas efetivas, propondo espaços de 

discussão; realizar discussão de casos entre 

preceptores e graduandos trazendo 

fundamentações teóricas. 

 
 

►-Buscar fundamentação teórica em conjunto 

com os alunos sobre atemática, fomentar 

participação dos mesmos nas reuniões de equipe 

e atividades de educação em saúde, colocando-os 

a princípio como coadjuvantes e após como 

protagonistas  

- Encorajar um posicionamento ético da equipe a 

fim de resolver os possíveis problemas pessoais 

sem interferência negativa sobre o cuidado aos 

usuários.  

 

►- Organizar a utilização de espaços comuns e  

para atuação dos graduandos nos setores, 

enfatizando  a valorização do aprendizado do 

graduando através da a prestação de 

planejamento do processo ensino-aprendizagem ; 

- Organizar a previsão, com base no nº dos 

graduandos que virão e provisão dos recursos 

materiais. 

- Acompanhar a evolução dos graduandos 

através de registros em diário de campo, das 

participações nas reuniões e discussões de caso, 

implementação de consultas e atividades 

educativas e intersetoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 119  

 

Competências: 
 

  
●3 Exercício da Preceptoria como 

obrigação; 
► Aprender e ensinar a trabalhar junto e a 

trabalhar com equipes; 

 

 

► Administrar sua própria formação e 

enriquecimento contínuo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Vivenciar e superar os conflitos éticos da 

profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias em construção: 
 

●3-Respeitar o trabalho dos demais preceptores e 

não sobrecarregá-los, mesmo que não se tenha 

estímulo para trabalhar com alunos; Ter postura 

acolhedora com os graduandos e demais entes da 

equipe a despeito de qualquer insatisfação 

profissional. 

 

►-Estar disponível para vencer os impasses que 

o afasta da vontade de compartilhar 

conhecimentos; agir proativamente rumo ao seu 

aprimoramento para que sua atuação seja 

consonante com as expectativas de consolidação 

do SUS; solicitar reuniões com os gestores e 

academia, pode-se solicitar um apoio em moldes 

de capacitações; pode-se inscrever e tentar 

ingressar e cursos de especializações, mestrados 

profissionais; motivar a realização de espaços de 

discussão entre os diversos atores envolvidos; 

realizar leituras de materiais científicos afins; 

motivar realização de trabalhos científicos, por 

toda equipe, para inscrição em Congressos. 

 

 

►- Desenvolver a consciência de sua profissão e 

o sentimento de responsabilidade, solidariedade e 

justiça. Pode-se solicitar reuniões com os 

responsáveis a fim de melhor compreender as 

expectativas dos mesmos com relação ao 

trabalho na preceptoria e reivindicar condições 

adequadas para exercê-la. Apesar de muitas 

insatisfações que o preceptor possa ter em função 

do trabalho, não pode deixar resvalar na atuação 

da preceptoria, realizando de maneira 

irresponsável. 
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Competências: 
 

●4 Despreparo do graduando em campo 

de estágio.  

 
►Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

 

- Priorizar os conteúdos a serem facilitados, 

elegidos de acordo com os objetivos da 

aprendizagem; 

- Trabalhar a partir das representações dos 

alunos; 

- Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da 

aprendizagem; 

- Construir e planejar dispositivos e seqüências 

didáticas; 

- Envolver os alunos em atividades de pesquisa, 

em projetos de conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Administrar a progressão das aprendizagens; 

 

- Conceber e administrar situações-problema 

ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos;  

- Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos 

de ensino; 

- Estabelecer laços com as teorias subjacentes às 

atividades de aprendizagem, 

 

 

 

 

 

Estratégias em construção: 
 

 

 

 

►- Realizar planejamento em conjunto com os 

diversos atores envolvidos, atentando para a 

administração do tempo a fim de viabilizar 

diversidades de atuação do graduando; 

- Estabelecimento de uma comunicação efetiva 

através de escuta qualificada para fazer um 

diagnóstico inicial do graduando 

- Extrair lições decorrentes das falhas, em busca 

de aprimoramento; 

- Tentar para que o planejamento seja dinâmico 

que compatibilize as necessidades de 

aprendizado do graduando e da unidade de 

atuação, traçando uma sequência lógica para 

facilitar o aprendizado; 

- Salientar a fertilidade do campo de estágio para 

o aprendizado, propiciando participação em 

grupos educativos, propor protagonização de um 

trabalho educativo que vise à educação 

permanente, propor realização de trabalhos de 

intervenção na unidade com base na realidade 

observada, propor participação em trabalhos 

científicos em andamento. 

 

 

 

 

 

 

►- Estimular a mobilização de competências 

através da reflexão na ação, com as devidas 

especificidades de cada graduando; 

- Considerar a diversidade de ângulos de visão 

através de uma prática interdisciplinar, propondo 

discussões de caso regulares. 

- Fomentar a integração entre ensino e serviço, 

assumindo pro atividade nesta relação para que 

haja trocas efetivas, propondo espaços de 

discussão; realizar discussão de casos entre 

preceptores e graduandos trazendo 

fundamentações teóricas. 
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Fonte: Criado pela a autora 

Competências: 
 

►Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação; 

- Trabalhar com os diferentes níveis de 

aprendizagem; 

 

 

 

 

-Trabalhar a heterogeneidade de forma respeitosa 

e espontânea; 

 

 

 

 

-Fornecer apoio integrado;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desenvolver a cooperação entre os alunos.  

 

 

 

 

 

►Envolver os alunos na aprendizagem, e, 

portanto, na sua compreensão de mundo. 

- Estimular entusiasmo ao graduando, suscitar no 

aluno o desejo de aprender;  

 

- Explicitar a relação entre a aprendizagem e o 

saber, organizar as etapas que se busca 

desenvolver, convidar o aluno ao desafiante jogo 

da transformação e antecipar a alegria em suas 

conquistas; 

 

-Oferecer estratégias diferentes, atividades 

opcionais. 

 

Estratégias em construção: 
 

►-Não tratar as diferenças com indiferença, 

fazer um diagnóstico da situação e dar atenção 

necessária para cada um de acordo com suas 

necessidades específicas, lançam mão algumas 

vezes de uma conversa mais particular com o 

graduando de forma que não se sinta 

desmotivado, nem descontextualizado. 

 

- Conduzir toda e qualquer diferença de forma 

respeitosa e espontânea sem deixar de conversar 

sobre as mesmas a fim de que conversas 

paralelas aconteçam e interfiram na condução no 

aprendizado. 

 

- Considerar as necessidades do graduando como 

um todo a partir de uma visão holística; Chamá-

lo para uma conversa quando há alteração de 

conduta, tentar entender seu contexto antes de 

julgá-lo; Elucidar a importância de realizar 

advertência por má conduta mesmo quando 

temos como pano de fundo problemas sérios, 

pois temos que desde cedo estimular a 

responsabilidade no desenvolvimento ao trabalho 

com respeito à equipe e aos usuários. 

 

-Fomentar o trabalho em equipe, através de 

realização de trabalhos educativos em dupla e 

trio, criar grupos de estudo, demonstrando que 

quando se tenta ensinar percebe-se que se 

aprende muito mais. 

 

►- Demonstrar, na prática a importância dos 

saberes construídos, trabalhando resultados 

obtidos e depoimentos dos usuários; 

 

 

- Organizar um conselho de alunos e fazê-los 

sentirem-se agentes de um processo e não meros 

receptores de conteúdos e habilidades, ou seja, 

estimular o protagonismo dos graduandos em seu 

processo de aprendizado; 

 

- Propiciar formas diferenciadas para trabalhar o 

aprendizado de forma que a rotina não o 

desestimule. Pode-se realizar atividades lúdicas 

como teatro de fantoche para o trabalho de 

crianças, montar grupo de teatros, realizar visitas 

técnicas, realização de passeios com grupos de 

idosos, dentre outros. 
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O Produto: Tecnologia Educacional para a Capacitação de 

Preceptores do SUS. 
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 De acordo com SGTES (2004), o processo de mudança de paradigma no Sistema de 

Saúde brasileiro, do modelo curativista para um modelo de produção social baseado na saúde, em 

seu conceito mais ampliado; preconizado pela Lei Orgânica do SUS (8.080/90); refletiu em 

mudanças nos modelos educacionais vigentes, demandando metodologias ativas. No cenário da 

educação, tem-se como importantes eventos a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN-9394/96) e, por conseguinte, a formulação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) da Graduação em Enfermagem, com a proposta para a formação 

de profissionais críticos-reflexivos. Diante das ações implementadas desde a graduação, após 

uma situação de aprendizado efetivo, é fomentada a construção de pensamentos críticos-

reflexivos. 

Com base nas leis e diretriz acima mencionados torna-se evidente a responsabilidade da 

educação superior em formar profissionais competentes que possam atuar no processo de 

transformação da sociedade. No entanto, para que isto seja uma realidade, a formação precisa 

acontecer no próprio cotidiano do trabalho, com acompanhamento do profissional do serviço de 

saúde (preceptor) em parceria com a academia, conforme previsto no parecer 314/94 e 

posteriormente ratificada na DCN/01.  

Para tanto, o preceptor precisa entender seu importante papel neste contexto, atentando para o 

desenvolvimento e/ou aprimoramento de competências. Nesta perspectiva, que confirma o 

processo de reflexão na ação do profissional, encontra-se uma concepção construtivista da 

realidade com que ele se depara no cotidiano.  

 De acordo com os achados da presente pesquisa há um apontamento para o 

desenvolvimento prioritário de competências relacionadas a própria autonomia sobre sua 

formação e ao planejamento das ações entre academia e serviço e uma referência quase que 

unânime sobre a necessidade de capacitação específica para o exercício da preceptoria.    Ao 

realizar o estados da arte da temática em voga atrelando ao descritor tecnologia educacional, 

deparou-se com escassez de material científico e não encontrou-se designação oficial sobre as 

competências dos preceptores, tão somente o art. 3º  da resolução SMSDC/RJ Nº 1.720 de 22 de 

março/2011, que dispõe sobre as atividades de supervisão e preceptoria elencando como 

competência dos preceptores: assessorar o supervisor na elaboração, ordenação e execução do 

programa teórico-prático dos estágios da SMSDC;  avaliar, junto com o supervisor, o 

desesempenho dos estagiários; participar das reuniões organizadas pelos supervisores e 
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presidentes de Centros de Estudos; zelar pelo cumprimento das ações programáticas implantadas 

nas Unidades da SMSDC, privilegiando os programas práticos de atendimento e  conhecer e 

cumprir os regulamentos e as normas vigentes estabelecidos pela SMSDC, relativos aos estágios. 

 As competências supracitadas são bastante genéricas  e não norteiam a prática efetiva da 

preceptoria. Segue a apresentação do estado da arte realizado no 1º semestre de 2012. 

 

 

ESTADOS DA ARTE  

 TECNOLOGIA EDUCIONAL ASSOCIADO AOS DESCRITORES DO PROJETO DE 

PESQUISA 

 
QUADRO 1: PRODUÇÕES CIENÍFICAS ENCONTRADAS EM BASES DE DADOS  DA BVS, INDIVIDUALMENTE 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE 

DESCRITORES LILACS  MEDLINE ScIELO BDENF TOTAL 

Tutoria 151 3.524 68 3 3746 

Educação baseada em 

competências 

145 2.256 29 35 

2465 

Educação em enfermagem 2.060 23.622 377 1715 27774 

Atenção primária a saúde 4.324 45.455 388 339 50506 

Tecnologia Educacional 148 931 65 34 1188 

 

QUADRO 2: PRODUÇÕES CIENÍFICAS ENCONTRADAS EM BASES DE DADOS DA BVS, COM OS DESCRITORES 

ASSOCIADOS EM DUPLA E TRIO, TENDO COMO DESCRITOR CENTRAL TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE 

DESCRITORES LILACS  MEDLINE ScIELO BDENF TOTAL 

Tecnologia 

Educacional + 

Tutoria  

0 05 01 0 06 

Tecnologia 

Educacional + 

Educação Baseada 

em Competências 

01 16 0 0 17 

Tecnologia 

Educacional + 
Educação em 

enfermagem 

18 61 21 14 114 

Tecnologia 

Educacional + 

Atenção Primária à 

saúde 

0 02 0 0 02 

Tecnologia 

Educacional + 
0 0 0 0 0 
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Tutoria + Educação 

baseada em 

competências  

Tecnologia 

Educacional + 

Tutoria + Educação 

em enfermagem  

0 01 0 0 01 

Tecnologia 

Educacional + 

Tutoria + Atenção 

primária a saúde 

0 0 0 0 0 

Tecnologia 

Educacional+ 
Educação baseada em 

competências + 

Educação em 

enfermagem  

0 01 0 0 01 

Tecnologia 

Educacional + 
Educação baseada em 

competências + 

Atenção primária a 

saúde 

0 01 0 0 01 

Tecnologia 

Educacional + 

Educação em 

enfermagem + 

Atenção primária a 

saúde 

0 0 0 0 01 

 

A pesquisa foi realizada da seguinte forma: identificação dos bancos de dados a serem 

utilizados na BVS, levantamento de material científico por descritores individualmente, realizado 

um refino na pesquisa através de uma nova busca com associação de todos os descritores em 

dupla e em trio, tendo como descritor central tecnologia educacional  (presente em todas as 

associações), conforme quadro 2. 

Foi realizada a leitura de todos os resumos encontrados após associação no total de 143 

publicações. Destas foram recuperadas 60 produções visando avaliar a real pertinência da 

tecnologia educacional abordada para a temática em voga. Sendo separadas apenas 12para uma 

leitura interpretativa (16 repetidos e 32 sem possibilidade de acesso). Destas, 05 atenderam às 

expectativas de material com potencial para subsidiar a construção do produto que será 

apresentado neste capítulo. 
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QUADRO 3: PRODUÇÕES CIENTÍCIFICAS  POTENCIAIS 

Autor(es) Ano Título Revista 

Teixeira, F.M & 

Sobral, 

A.C.M.B 

2010 

Como novos 

conhecimentos 

podem ser 

construídos a 

partir dos 

conhecimentos 

prévios: um 

estudo de caso 

Ciênc.Educ. v.16 

n.3 São Paulo 

Willcockson,I.U 

& Phelps,C 
2010 

Mantendo 

aprendizagem 

central: um 

modelo para 

implementação 

de tecnologias 

emergentes 

Med. Educ. 

Online v.15 

n.4275 Texas 

Paí,D.D & 

Lautert,L 
2007 

Grupos de 

discussão 

virtual: uma 

proposta para 

o ensino em 

enfermagem 

Rev.Esc.Enf.USP  

v.41 n.3 São 

Paulo 

Publicações, levantadas por cada descritor 

individualmente ( 85.679) 

Artigos recuperados após refino por 

associação dupla e tripla de descritores.  

(Nº143) 

 

Artigos potencialmente apropriados para 

compor a discussão.  

(Nº 60) 

 

Artigos separados para leitura, 

interpretativa, de seu texto na íntegra 

(Nº12). 

 

Artigos eleitos pela maior aproximação dos 

objetivos propostos (Nº5). 

 

Artigos excluídos por não atenderem aos 

objetivos propostos. (Nº83 ) 

 

Artigos excluídos por indisponibilidade 

de acesso ao texto completo. (Nº 32) 

 

Artigos excluídos por duplicata. (Nº16) 
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Peres,H.H.C & 

Meira,K.C & 

Leite,m.M.J 

2007 

Ensino de 

didática em 

enfermagem 

mediado pelo 

computador: 

avaliação 

discente 

Rev.Esc.Enf.USP  

v.41 n.2 São 

Paulo 

Schopper,I 2010 

Por entre 

discursos, 

tecnologias e 

educação 

Educ.Soc. V. 31 

n.110 São Paulo 

 

A partir dos achados da pesquisa realizada no mestrado profissional de ensino na 

saúde, pude elaborar dois produtos: um chat intitulado Interação Ensino-Serviço no blog do 

CMS Buá Boanerges (unidade onde trabalho), cujo endereço é: smsdcbuabbf.blogspot.com/   

e o Curso de Capacitação para Preceptores do SUS apresentado a seguir, a ser realizado em 

quatro dias com duração de seis horas por dia: 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓ-GRADUAÇÃO 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde- MPES 

 

Descrição da tecnologia educacional: PRODUTO obtido a partir dos achados da pesquisa. 

Trata-se de um roteiro de curso para preceptores. O produto estará disponível na íntegra 

em CD-ROOM (com os apêndices mencionados)  

 

Título do Curso: CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À PRÁTICA DA 

PRECEPTORIA.  

Modalidade: Oficina de trabalho, aulas expositivas, vídeos abordando a temática afim, 

demonstração de parâmetros advindos dos achados da dissertação; 

Objetivo: Construir conhecimentos que subsidie a discussão e formulação de competências 

necessárias à prática da preceptoria de forma a respeitar a especificidade de cada local de 

atuação. 

Metodologia: Abordagem da temática através do método problematizador. 
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Público alvo: Preceptores de Enfermagem da atenção básica, com organização de no mínimo 

quatro preceptores e no máximo quinze preceptores por grupo participante.  

Critérios de inclusão: Preceptores em acompanhamento ativo de alunos pelo menos há dois 

meses. 

Critérios de exclusão: Preceptores que não desejem participar ou que aleguem falta de tempo 

para participação. 

Materiais necessários: 10 papéis Kraft, 05 pilot, equipamento data-show, balas, alimentos para o 

coffee-break. 

Financiamento: Por conta do mediador/ OS ou Secretaria de saúde. 

Data: A ser marcada de acordo com a agenda dos preceptores. 

Duração do curso: seis horas por dia durante quatro dias;  

Local: Espaço eleito, no serviço, pelos preceptores.  

 

1º passo- Realização de um convite, pessoalmente, para participação da oficina, apresentando a 

proposta da atividade que visa fomentar a pesquisa do mediador, mas também contribuir para 

reflexão e possível aprimoramento da prática dos participantes através de uma construção grupal. 

Deverá ser feito, pelo menos, 20 dias antes para marcar a data o curso através dos centros de 

estudos das respectivas secretarias de saúde: de Niterói e o do município do Rio de Janeiro. 

 

2º passo- Implementação do curso: 

 

 

1º DIA 
 

ATIVIDADE 1- Disposição em roda para apresentação dos participantes, solicitando que falem 

seus nomes, suas experiências na Atenção Básica, quanto tempo de experiência enquanto 

preceptores. 

Base de discussão: Principais pontos positivos e negativos referentes ao exercício da preceptoria.  

Tempo médio: 60 minutos; 

 

ATIVIDADE 2- Apresentação do curso e de seus principais objetivos. 

Base de Discussão: Expor o curso para as primeiras impressões do grupo, dando-lhe 

oportunidade de falar sobre suas expectativas com relação ao mesmo. 

Tempo médio: 30 minutos; 

 

ATIVIDADE 3- Realização do contrato de convivência com os participantes, fixando em lugar 

visível;  

Base de Discussão: O que é construído é, via de regra, mais atendido. Importância do respeito 

quando se compartilha ambientes comuns. 

Tempo médio: 20 minutos; 

 

ATIVIDADE 4 - Realização da dinâmica do “desembrulhe a bala se puder”. Será dado a cada 

preceptor uma bala e proposto que uma das mãos, com a bala, fique esticada para trás e a outra 

mão esticada para frente e solicitado que a bala seja aberta o mais rápido quanto possível.  
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Base da discussão: Importância do trabalho em equipe. Pode ser que tentem fazer sozinhos 

talvez não consigam, talvez deixem a bala cair ou levem um tempo bem maior dos que pedirem a 

ajuda de algum companheiro.  

Tempo médio: 20 minutos. 

 

Coffe-break- 15 minutos 

 

ATIVIDADE 5 – Apresentação de um vídeo “A árvore e o menino” Ref.: 

http://www.youtube.com/watch?v=UlHgu4AVoGQ (3 minutos). 

Base de discussão: Importância do trabalho em equipe e a da proativade do profissional que 

anseia colaborar com mudanças, principalmente na formação para o SUS. 

Tempo médio: 30 minutos 

 

Liberação para o almoço – 13:00h as 14:00h 

 

ATIVIDADE 6- Realização de dinâmica para retorno às atividades o Caracol – “desembole se 

puder”-. 

Base de discussão: A escuta do grupo em momentos difíceis e a persistência; 

Tempo: 20 minutos 

 

ATIVIDADE 7- Será proposto que o grupo se divida em subgrupos de no mínimo duas pessoas e 

no máximo de cinco para discutir e elencar, em papel Kraft, as principais mudanças na saúde e 

educação nos últimos anos e os principais problemas e desafios do preceptor neste contexto. Será 

solicitado que seja eleito um relator que apresentará para todos a discussão do subgrupo.  

Base de discussão: Valorização dos saberes que o grupo já possui, sem tratá-los com “caixas 

vazias” prontas para o depósito de conhecimentos, fomentando assim a construção efetiva de 

conhecimentos, o que serve de exemplo para a condução dos processos educativos que mediam 

em campo. 

Tempo médio: 60 minutos 

 

ATIVIDADE 8- Os subgrupos serão convidados pelo mediador para realizar uma dinâmica da 

escolha dos próprios. 

Base de discussão: proatividade, autonomia, protagonização; 

Tempo médio: 30 minutos. 

 

ATIVIDADE 9- Desfecho com uma frase que expresse a expectativa dos preceptores relativa ao 

curso. 

Tempo médio: 15 minutos 

 

2º DIA 
 

ATIVIDADE 1- Apresentar, em PowerPoint (Apêndice A/ 1ª parte), uma sucinta linha do tempo 

sobre as principais mudanças ocorridas na saúde e educação, sempre remetendo, na exposição, ao 

que já fora dito pelo grupo para promover aproximação do mesmo com a temática. Também 

serão apresentados pontos da Política Nacional de Educação Permanente, imprescindíveis à 

prática de quem está comprometido com a formação de profissionais para saúde e consolidação 

http://www.youtube.com/watch?v=UlHgu4AVoGQ
http://www.youtube.com/watch?v=UlHgu4AVoGQ
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do SUS. Serão orientados para ficarem à vontade para interrupção, caso haja dúvidas, 

considerações e críticas.  

Base de discussão: Importância de conhecimentos mais aprofundados sobre as  demandas legais 

e sociais para o SUS. 

Tempo médio: 30 para apresentação e 30 para discussão 

 

 

ATIVIDADE 2- Reiniciar com uma dinâmica sobre construção em equipe e construção solitária. 

Será solicitado que o grupo se divida em dois. Um subgrupo deverá desenhar, em papel Kraft, um 

boneco todos juntos, sendo cada um responsável por uma parte e o outro grupo deverá desenhar 

individualmente cada parte designada sem olhar o desenho dos outros componentes e depois 

deverá montar o boneco. 

Base de discussão: A harmonia dos resultados quando há trabalho em equipe e comunicação 

efetiva. Espera-se que o primeiro subgrupo, que desenhou junto, tenha um desenho mais 

harmônico ao passo que o 2º subgrupo possivelmente terá um boneco totalmente 

desproporcional. Tal dinâmica servirá de “pano de fundo” para discussão sobre a importância da 

integralidade, interdisciplinaridade, intersetorialidade para que as ações sejam efetivas.  

Tempo médio: 25 minutos para realização da dinâmica e 20 minutos para discussão. 

 

Cofee-break -15 minutos 

 

ATIVIDADE 3 – APRESENTAR EM POWERPOINT OS PRINCIPAIS DOCUMENTOS ( 

PARECER 314/94, LDBE/96, DCN/2001, SGTES/2003 E RESOLUÇÃO SMSDC Nº 1.720 DE 

22 DE MARÇO DE 2011 (DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E 

PRECEPTORIA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

DEFESA CIVIL – SMS-RJ).que abordam a participação do preceptor na formação do graduando. 

Base de discussão: Conhecendo o preconizado para atuação em preceptoria   

Tempo: 60 MINUTOS 

 

Liberação para o almoço de 13:00 as 14:00h 

 

ATIVIDADE 4- a dinâmica da “hierarquia dos bichos” 

Base de discussão: A desigualdade no acesso às oportunidades e a passividade de alguns frente 

aos problemas do cotidiano, deixando de acreditar na busca própria. 

Tempo médio: 30 minutos  

 

 

ATIVIDADE 5- Será proposta a divisão em subgrupos, orientando que não seja composto com 

os mesmos componentes da primeira divisão a fim de promover maior interatividade entre eles. 

Serão distribuídas cópias do artigo de Ceccim “Educação Permanente em Saúde: desafio 

ambicioso e necessário” (2005).Ref. 

http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/textos%20eps/educacaopermanente.pdf  que 

aborda educação permanece enfatizando a importância de entender o processo educativo 

incorporado ao cotidiano, mencionado a importância da   integralidade, interdisciplinaridade, 

intersetorialidade , termos já mencionados na dinâmica anterior.Será solicitado que os 

componentes grifem o que considerarem de mais importante. 

http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/textos%20eps/educacaopermanente.pdf
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Base de discussão: A importância destes conceitos e de sua implementação para a prática da 

preceptoria. O mediador deverá estar atento para provocar as reflexões e alinhavar os 

conhecimentos.  

Tempo médio: 30 minutos para a leitura nos subgrupos e 30 minutos exposição e discussão em 

roda. 

 

ATIVIDADE 6- Desfecho do dia realizando uma pré-avaliação identificando os pontos altos e os 

negativos do curso. 

Base de Discussão: Trabalhar com avaliação formativa, não deixando a avaliação só para o final 

para que assim haja tempo de aperfeiçoarmos o trabalho.  

Tempo: 30 minutos 

 

3º DIA 
 

ATIVIDADE 1- Será proposto ao grupo uma dinâmica conhecida como brainstorming, uma 

tempestade de ideias sobre as diferentes metodologias pedagógicas que o grupo conhece (eles 

podem falar palavras soltas ou expressões que os remetem à alguma metodologia de ensino) , 

depois propõe-se uma  leitura coletiva sobre as principais delas: Pedagogia tradicional, pedagogia  

renovada, pedagogia por condicionamento e pedagogias críticas. (Utilizando o Texto de Pereira 

(2003) Ref.: http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n5/17825.pdf  

Base de discussão: Aplicabilidade para a atualidade e estabelecer relação com o que fora 

elencado pelo grupo. 

Tempo médio: 60 minutos 

 

ATIVIDADE 2 - Ainda mantendo a divisão dos subgrupos anterior, será solicitado que 

organizem uma dramatização abordando o cotidiano do trabalho na preceptoria.  

Base de discussão: Possível necessidade de desenvolvimento e/ou aprimoramento de 

competências para atuação em preceptoria a partir das fragilidades/dificuldades elencadas. 

Tempo médio: planejamento da dramatização, implementação da dramatização e discussão em 

40 minutos. 

 

Coffee-break- 15 minutos 

 

ATIVIDADE 3-Trabalhar os conceitos: aprendizagem significativa, planejamento, avaliação 

formativa com subgrupos que deveram através de exposição de situação do cotidiano apliquem a 

conceituação proposta; 

Base de discussão: Condução dos processos de ensino-aprendizagem 

Tempo médio: 60 minutos;     

 

Liberação para o almoço: 13:00h as 14:00h 

 

ATIVIDADE 4- Dinâmica “adjetivo para o companheiro” 

Base de discussão: se perceber pelos olhos dos olhos, reflexão sobre a própria postura tendo 

como referência a percepção do grupo. 

Tempo médio: 25 minutos 

  

http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n5/17825.pdf
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ATIVIDADE 5- Apresentar em PowerPoint (APÊNDICE B) os resultados da pesquisa realizada 

que identificam competências e analisam possíveis estratégias e disponibilizar para os subgrupos 

a tabela realizada relacionado competência necessária e estratégia para desenvolvê-la.  

Base de discussão: As similaridades e as diferenças entre a realidade apresentada pela pesquisa e 

a do grupo. 

Tempo médio: 40 minutos 

 

ATIVIDADE 6 – Propor a construção de competências de acordo com a especificidade de cada 

local onde os preceptores atuam, sendo divididos em subgrupos e redigindo as propostas em 

papel Kraft, tendo como parâmetro o resultado da pesquisa. Apresentação para os demais em 

roda. 

Base de discussão: A importância de se trabalhar com a realidade, mas tendo parâmetros para 

nortear a construção das competências cotidianas. 

Tempo médio: 60 minutos 

 

4º DIA 
 

ATIVIDADE 1 – Compartilhamento de experiências do mediador sobre o seu cotidiano na  

preceptoria através de apresentação em PowerPoint (Apêndice A/ 2ª PARTE), sendo aberto um 

espaço para o grupo comentar, o que achar pertinente. 

Base de discussão: A importância da troca de experiências para o efetivo exercício da 

preceptoria 

Tempo médio: 50 minutos 

 

ATIVIDADE 2- Dia de graduando. Através de dramatização realizar uma exposição baseada na 

realidade dos principais comportamentos que identificam nos graduandos que acompanham. 

Base de Discussão: Trabalhar empaticamente os medos, as expectativas e as experiências prévias 

do graduando. 

Tempo médio: 60 minutos 

 

 Coffee-break -15 minutos 

 

ATIVIDADE 3- O mediador deverá estimular que cada componente do grupo elenque suas 

principais conclusões sobre as competências necessárias à execução efetiva da preceptoria. 

Base de discussão: O que posso aplicar de tudo que foi dito e vivenciado, a factibilidade da 

aplicação do método problematizador no processo de ensino-aprendizagem. 

Tempo médio: 60 minutos 

 

Liberação para o almoço: 13:00 h as 14:00h 

 

 

ATIVIDADE 4- Realizar um esboço de planejamento sobre o que foi considerado como factível 

para aplicação em sua prática e apresentação em roda.  

Base de discussão: Planejamento de acordo com a realidade local. 

Tempo médio: 60minutos 
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ATIVIDADE 5- Desfechar a oficina solicitando que cada participante deixe sua impressão do 

todo através de um espaço aberto. 

Base de Discussão: As contribuições  

Tempo médio: 30 minutos; 

 

3º Passo- Avaliação da oficina e auto-avaliação dos participantes: Será disponibilizado papel 

para registro livre da auto-avaliação (sobre o conhecimento sobre a temática) e avaliação da 

oficina. (Tempo médio: 25 minutos) 
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                              Considerações Finais  
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Capítulo VII 
Confirmamos, ao fim deste estudo, nossa preocupação de que a formação permanente de 

enfermeiros preceptores numa perspectiva reflexiva merece ser especialmente discutida e 

repensada, visto que fora constatado que alguns sujeitos entrevistados, ainda que não a maioria, 

demonstraram vínculo apenas com métodos positivistas de ensino, não fomentando a reflexão e a 

criticidade dos graduandos o que for a evidenciado através das descrições de suas ações 

cotidianas, o que nos permite inferir que ainda existe uma visão tradicionalista arraigada à 

estrutura de ensino da Enfermagem. Dessa forma, percebeu-se que há uma tendência à 

priorização de ações técnicas a despeito das questões sociais, humanas, legais que fazem parte do 

cotidiano do trabalho. 

Refletindo sobre as categorias apresentadas nesta pesquisa, observamos que não há um 

autorreconhecimento dos preceptores como agentes de transformação social. O agente social 

preceptor precisa aprimorar/ desenvolver determinadas competências que são a base para que 

todas as demais sejam consubstanciadas, tais como: ser experiente na prática da Enfermagem no 

setor que o aluno vai realizar o estágio; entender o contexto coletivo e não só o individual; ter 

noções básicas sobre políticas públicas; entender as estratégias de consolidação do SUS; gostar 

de estar em contato com alunos; ter carga horária de trabalho destinada para participação na 

formulação dos estágios; ter canais de discussões constantes com gestores, docentes, discentes e 

usuários sobre a temática.  

  Identificou-se competências a serem desenvolvidas pelos preceptores, a partir da 

reflexão retrospectiva sobre sua prática, apontando prioritariamente para a necessidade de 

competências relacionadas à falta de proatividade sobre sua própria formação e à deficiência no 

planejamento do processo ensino-aprendizagem advindo de falta de capacitações específicas, que 

podem ser promovidas a partir do compartilhamento de experiências sobre métodos didático-

pedagógicos e maior entrosamento com os diversos atores envolvidos através da realização de 

reuniões regulares para  planejar em conjunto . 

 Acredita-se na plena possibilidade do desenvolvimento de tais competências pelo 

enfermeiro preceptor uma vez que se busque a formação profissional para os egressos dos cursos 

de Enfermagem de forma mais aberta e dialógica e ao mesmo tempo crítica; mais flexível e ao 

mesmo tempo mais rigorosa; solidamente alicerçada em conhecimentos e principalmente, 
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fundamentada na ética, voltada para uma prática reflexiva que gere autonomia, criatividade, 

comunicação e capacidade de identificar problemas e buscar alternativas para superá-los. 

Somente assim, o graduando estará construindo suas competências e habilidades voltadas para a 

superação dos conflitos existenciais e éticos, bem como para o enfrentamento dos desafios que a 

convivência social e o mundo do trabalho apresentarão no decorrer de sua trajetória de vida. 

 Através do estudo foi possível analisar as possíveis estratégias para viabilização das 

competências a serem aprimoradas ou desenvolvidas pelo preceptor, sendo percebido que o locus 

do trabalho é rico em experiências que demandam estratégias diárias bastante efetivas para 

solucionar situações, no entanto, a falta de conhecimento sobre os contextos (seja político, social, 

econômico) limita tais estratégias e a falta de estímulo de reflexão sobre as mesmas, acaba não 

permitindo que tais estratégias sejam aprimoradas. Tivemos a oportunidade de realizar um 

constructo (ainda inacabado) de possibilidades estratégicas para cada competência elencada tendo 

como base as experiências diversificadas dos preceptores e as bases teóricas adotadas. Ainda que 

saibamos que esta construção não terá um fim, dada a dinâmica do objeto de estudo, gostaríamos 

de prosseguir, expandindo o estudo através de outras pesquisas com grupos focais compostos por 

preceptores para um aprofundamento na temática. 

Como recomendação, sugiro maior participação dos preceptores no planejamento dos 

processos de ensino-aprendizagem com a academia e discentes e que assim como a tecnologia 

educacional realizada neste estudo, outras tecnologias sejam estimuladas e implementadas a fim 

de fomentar discussões sobre a temática de tamanha relevância e proporcionar parâmetros para 

esta prática, ainda pouco explorada. 

 Iniciativas como o Mestrado profissional tem propiciado um espaço valoroso, ainda que 

incipiente frente à crescente demanda. Tivemos, através do mesmo, a oportunidade de produzir 

um evento para abordar, a interação do serviço e academia, enfatizando a temática Preceptoria e 

Educação Permanente. Este evento contou com a participação de representantes das academias, 

gestão, Pró-saúde, PET-Saúde, discentes e preceptores. Foi notório o consenso de que estes 

espaços de discussão devem ser fomentados para que haja afinação nas ações e efetividade das 

mesmas. 

Cabe destacar que os sujeitos desta pesquisa são imprescindíveis para o processo de 

construção da ciência do graduando em Enfermagem, mas que, para tanto, precisam estar cientes 

desta importância a ponto de refletir sobre suas ações e sobre as reflexões prévias, entendendo 
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sua atividade como algo dinâmico e cíclico que a cada volta sempre resultará em decisões de 

manter ou mudar suas ações, dando exemplo desta atitude para os graduandos que estão em 

acompanhamento, contribuindo para a valorização da própria profissão e fortalecimento do SUS. 
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ANEXO 1 

 

RESOLUÇÃO SMSDC Nº 1.720 DE 22 DE MARÇO DE 2011 

DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E 

PRECEPTORIA DE ESTÁGIO NO ÂMBITO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL - 

SMSDC. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela legislação em vigor, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e adequar as normas de que trata a Resolução SMS 

n.º 1.023 de 01 de dezembro de 2003; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de contribuir com o desenvolvimento profissional do 

estagiário; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer um vinculo maior entre ensino- serviço; 

 

CONSIDERANDO que o supervisor é o profissional que planeja e coordena as atividades 

teórico-práticas a serem desenvolvidas pelo estagiário; 

  

CONSIDERANDO que o preceptor é o profissional que acompanha o estagiário no desempenho 

das atividades planejadas pela supervisão. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º São condições para exercer atividades supervisão e preceptoria de estágio na Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC: 

 

I - Ser agente público ou equiparado lotado na Unidade onde se desenvolverá o estágio; 

II - Exercer atividade profissional na SMSDC na área de formação ou conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário; 

III - Manter ativa sua filiação no Conselho Regional de sua categoria profissional. 

 

§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se agente púbico: 

 

I – Servidores de cargo efetivo e de cargo comissionado submetidos ao regime estatutário; 

II – Empregados públicos contratados sob regime da legislação trabalhista; 

III – Empregados das empresas prestadoras de serviços; 

IV – Empregados das organizações sociais sem fins lucrativos. 

 

§ 2º Caberá ao Chefe de Serviço, com a ciência do Diretor da Unidade e do Presidente do Centro 

de Estudos, a indicação ou afastamento do respectivo supervisor e preceptor. 
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§ 3º Caberá à Coordenação ou Gerência de Programas, a indicação para as categorias funcionais 

que não possuam Chefia de Serviço. 

Art. 2º Compete aos Supervisores: 

 

a) elaborar o programa teórico-prático dos estágios da SMSDC; 

b) planejar, ordenar e acompanhar as ações dos preceptores junto aos estagiários nas Unidades da 

SMSDC; 

c) avaliar, conjuntamente com os preceptores, o desempenho dos estagiários; 

c) participar das reuniões específicas de supervisão, programadas pelo Centro de Estudos ou pela 

SMSDC; 

d) indicar os preceptores, submetendo-os a apreciação do Chefe de Serviço, com ciência do 

presidente dos Centros de Estudos;  

e) conhecer e cumprir os regulamentos e as normas vigentes estabelecidos pela SMSDC, relativos 

aos estágios. 

 

Art. 3º Compete, especificamente, aos Preceptores: 

 

a) assessorar o supervisor na elaboração, ordenação e execução do programa teórico-prático dos 

estágios da SMSDC; 

b) avaliar, junto com o supervisor, o desempenho dos estagiários; 

c) participar das reuniões organizadas pelos supervisores e presidentes de Centros de Estudos; 

d) zelar pelo cumprimento das ações programáticas implantadas nas Unidades da SMSDC, 

privilegiando os programas práticos de atendimento; 

e) conhecer e cumprir os regulamentos e as normas vigentes estabelecidos pela SMSDC, relativos 

aos estágios. 

 

Art. 4º Para o exercício das atividades de que trata a presente Resolução, o profissional deverá 

preencher os seguintes documentos fornecidos pelo Centro de Estudos da  Unidade de Saúde, ou, 

quando este não existir, pela Gerência de Desenvolvimento Técnico Acadêmico da Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoas da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Subsecretaria de 

Gestão - S/SUBG/CGP/CDP/GDTA: 

a) Carta de intenção; 

b) Formulário de Cadastramento de Supervisão/Preceptoria assinado pela Chefia de Serviço, 

Centro de Estudos e Direção da Unidade. 

 

§ 1º Os profissionais de que tratam os incisos III e IV do § 1º do art. 1º deverão apresentar ao 

Centro de Estudo da Unidade declaração de capacidade técnica expedida pela instituição 

contratante. 

 

Art. 5º O número de supervisores e preceptores, por programa, será definido para cada Unidade 

de acordo com suas atividades e em concordância com o art. 9º inciso III da Lei Federal n.º 

11.788, de 25 de setembro de 2008.  

 

Art. 6º O supervisor e preceptor devem ser liberados de suas atribuições na Unidade, a fim de 

frequentar eventos que promovam sua melhoria de conhecimentos no campo específico ou acerca 

das atividades docente-assistenciais. 
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Art. 7º Os profissionais que atuarem em atividades de supervisão ou preceptoria no âmbito da 

SMSDC farão jus a declaração contendo o nome do programa, a modalidade e o período de 

exercício de supervisão ou preceptoria, a ser fornecida pelo Centro de Estudos, ou, na ausência 

deste, pela S/SUBG/CGP/CDP/GDTA. 

 

Art. 8º Fica autorizada a destinação de 4 (quatro) horas semanais, na alocação de carga horária do 

profissional, para desempenho exclusivo das atividades de supervisão e preceptoria.  

 

Art. 9º As Chefias de Serviços, interessadas em conceder campo de estágio obrigatório e não 

obrigatório, deverão encaminhar o Plano Anual de Supervisão de Estágio de cada Programa aos 

Centros de Estudos das Unidades, ou, na ausência deste, à S/SUBG/CGP/CDP/GDTA, na 

primeira quinzena do mês de dezembro do ano anterior ao previsto para a execução. 

 

Art. 10 Compete aos Centros de Estudos:  

 

a) o encaminhamento obrigatório dos dados dos profissionais admitidos em seus programas de 

supervisão e preceptoria, antes do início das atividades, para a S/SUBG/CGP/CDP/GDTA, para 

fins de cadastramento nos registros de controle; 

b) conhecer e cumprir os regulamentos e as normas vigentes nesta Secretaria, relacionados às 

atividades de supervisão e preceptoria de estágio. 

 

Art. 11 Ficam revogadas a Resolução SMS nº 1.023 de 01/12/2003 e as disposições em contrário. 

 

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2011. 

 

 

 

 

 

 

HANS FERNANDO ROCHA DOHMANN 

Secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil 
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ANEXO 2 

APROVAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA 
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APÊNDICE 1 

 

Roteiro para entrevista sobre Preceptoria na ótica de quem a exerce 

 

 

Idade:  Sexo:  

Ano de formação:  Tempo de atuação na 

atenção básica: 

 

Tempo de atuação em preceptoria:  Tempo de atuação em docência:  

Pós-Graduação 

(ano de conclusão 

ou início): 

 

Licenciatura: 

Qual o papel do preceptor, de acordo com seu ponto de vista, na formação do graduando de 

enfermagem? 

 

 

 

 

 

Quais são as maiores dificuldades/fragilidades enfrentadas, segundo sua percepção, no 

exercício da preceptoria? 

 

 

 

 

 

Você planeja de suas ações, usa alguma estratégia para tentar resolver suas dificuldades? 
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APÊNDICE 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________________ de _________. 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Eu, Fabiana Silva Marins Nazareno Cosme, Enfermeira, COREN-RJ 96334, estou desenvolvendo uma 

dissertação de mestrado que versa sobre a seguinte temática: A PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM NA 

ATENÇÃO BÁSICA: UMA QUESTÃO DE COMPETÊNCIAS, sob orientação da Profª Dr.ª Geilsa Soraia 

Cavalcanti Valente. Solicito a sua participação na qualidade de sujeito investigado. Meu estudo visa identificar as 

competências necessárias ao enfermeiro preceptor para uma atuação de qualidade, junto aos graduandos, na Atenção 

Básica à Saúde 

O aceite em participar do estudo implicará as seguintes questões: 

 Entrevista gravada em áudio, em local e horário a ser definido de acordo com sujeito e pesquisador; 

 As respostas emergidas das entrevistas terão caráter sigiloso, onde em nenhum momento será exposto o nome do 

entrevistado; 

 As informações colhidas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para atender aos fins da pesquisa após serem 

lidas e validadas pelos sujeitos; 

 Não haverá nenhum risco ou prejuízo para aqueles que participarem, ou em um dado momento optarem por 

desligar-se do estudo, uma vez que é voluntária a participação; 

 Será respondida e discutida qualquer questão referente ao projeto de pesquisa. 

 

Tendo tomado conhecimento das características do processo de participação, e caso esteja de acordo, 

solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior deste documento. 

Atenciosamente, 

Enfermeira Fabiana Silva Marins Nazareno Cosme 

 

  Eu,____________________________________________________________, concordo voluntariamente 

em participar do projeto de dissertação de mestrado, de autoria da mestranda Fabiana Silva Marins Nazareno Cosme, 

sob orientação da Profª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, na condição de sujeito investigado. 

Estou ciente que os dados deste estudo serão coletados por entrevistas. Estas serão gravadas em áudio e, 

após transcritas, a pesquisadora trará de volta para que eu possa lê-la, fazer os devidos ajustes e somente com minha 

autorização e a rubrica em cada lauda, será utilizado para atender aos fins da pesquisa. Estou ciente também que 

minha participação é anônima, ou seja, em nenhum momento meu nome será exposto, e que tenho total liberdade de 

interromper minha participação em quaisquer momentos, sem prejuízo da ordem financeira, social, moral ou 

profissional. 

Estou a par de que a pesquisadora, cujo e-mail e telefone de contato se encontram abaixo, está a minha 

disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e fornecer mais informações sobre este estudo, caso seja de meu 

interesse. 

________________________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa 

___________________________ ___________________________________ 

Mestranda Fabiana Silva Marins Nazareno Cosme 

  E-mail: fabianasrm_psf@yahoo.com.br 

  Celular: (021)8446-9882 

 

mailto:fabianasrm_psf@yahoo.com.br
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APÊNDICE 3 

 

QUADRO 4: PRINCIPAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SOBRE ENSINO NA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DOCUMENTO ANO RESUMO 

1 VIII Conferência de Saúde- Relatório final 1986 
Marco na história das conferências -Propostas 

foram contempladas no texto da Constituição 

Federal/1988- saúde como direito.  

2 
Artigo 196 e 200 (inciso III) da Constituição 

federal Brasileira 
1988 

Art. 196- Saúde como direito de todos; Art. 200- 

Atribui aos SUS à responsabilidade de ordenar a 

formação na área de saúde 

3 Lei 8080  1990 

Lei orgânica do SUS trata no artigo 14 da criação 

e funções das comissões permanentes de integração 

entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino. 

4 Criação do Programa de Agentes 

Comunitários (PACS) BRASIL/MS 
1991 

Diretrizes 

que deveriam reger o Sistema Nacional de Saúde, e 

de levar ações de promoção à saúde às  

populações de risco. 

5 Criação da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) BRASIL/MS 
1994 Estratégia de reorganização da porta de entrada 

do SUS, sua atenção primária. 

6 Parecer nº 314 (ABEn – DF)  1994 
Apresenta o relatório do Parecer de Aprovação do 

Currículo Mínimo para o Curso de Enfermagem 

7 Lei nº 9.394 1996 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

8 Resolução COFEN nº 236 2000 

Dispõe sobre Normas para Estágio de Estudantes 

de 

Enfermagem de Níveis Técnicos e de Graduação. 

9 Parecer nº 1.133 (CNE/CES) 2001 

Apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para 

os Cursos de Graduação em Enfermagem, 

Medicina e 

Nutrição. 

10 Resolução nº 3 (CNE/CES) 2001 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso 

de Graduação em Enfermagem. 

11 Resolução CNS nº. 330- SGTES 2003 

Resolve aplicar os Princípios e Diretrizes para a 

Gestão do Trabalho no SUS, como Política 

Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em 

Saúde no âmbito do SUS (SGTES). Importante 

contribuição rumo à valorização do cotidiano do 

tralho como campo frutífero de aprendizado. 
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Reconstrução do quadro pela autora, a partir do quadro construído por Silva (2011), acrescentando oito tópicos e 

retirando cinco, de acordo com a proposta deste estudo. 

12 
Portaria nº 198 GM/MS- Institui a Política 

Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (PNEPS) 

2004 

Institui a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como estratégia do 

Sistema Único de Saúde para a formação e o 

desenvolvimento de trabalhadores para o setor e 

dá outras providências. Criada para efetuar 

relações orgânicas entre ensino e as ações e 

serviços, e entre docência e atenção à saúde. 

13 Portaria nº 1. 111 (MS) 2005 

Fixa normas para a implementação e a execução 

do 

Programa de Bolsas para a Educação pelo 

Trabalho 

 
PORTARIA Nº 648/GM.   

 
2006 

Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica em saúde (ABS) , estabelecendo a revisão 

de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica para o (ESF) e (PACS). 
  

 

14 

Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde – Pró-

Saúde 

(MS/MEC) 

2007 

Apresenta os 03 eixos contemplados pelo Pró-

saúde 

(lançado em 2005) – orientação teórica, cenários 

de 

prática e orientação pedagógica 

15 
Portaria Interministerial nº 1.507 

(MS/MEC) 
2007 

Institui o Programa de Educação pelo Trabalho 

para a 

Saúde – PET-Saúde. 

16  Portaria GM/MS nº 1.996  2007 

Dispõe sobre as diretrizes para a implementação 

da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde e dá outras providências 

 PNEPS 

17 
Cartilha esclarecedora sobre a Lei do 

Estágio. Lei nº 11.788 (MTE) 
2008 

Orienta estudantes e instituições de ensino 

público e 

particular a respeito das inovações trazidas pela 

lei 

do estágio. 

18 Resolução nº 4 (CNE) 2009 

Dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos 

relativos à integralização e duração dos Cursos 

de 

Graduação em Biomedicina, Ciências 

Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e 

Terapia 

Ocupacional, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

19 Resolução COFEN nº371 2010 

Dispõe sobre a participação do enfermeiro na 

supervisão de estágio de estudantes dos 

diferentes 

níveis de formação profissional de enfermagem 

20 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS). Legislação Estruturante do 

SUS 

 

2011 

Renovação e o  

fortalecimento do  papel político a partir da 

construção de consensos entre os secretários  e  

fluente interlocução com os demais atores do 

SUS gerado por uma grande necessidade de 

comunicação entre os pares e entre estes e a 

sociedade. 


