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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo avaliar o envolvimento do acadêmico de 

Enfermagem na realidade da Estratégia de Saúde da Família, e de que maneira o 

enfermeiro preceptor recebe este aluno e como a prática desenvolvida nesta área pode se 

tornar uma experiência real, trazendo ganhos para todos, alunos, preceptores, serviço de 

saúde e clientes. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa de caráter descritivo 

exploratório de campo, segundo Minayo e Sanchez (1993) adequada ao aprofundamento 

da complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de grupos 

mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. O 

estudo foi desenvolvido por meio de trabalho de campo, no período de junho a 

dezembro de 2012, como fonte de geração de dados uma Unidade de Saúde da Família, 

ou seja, um ambiente natural. A pesquisa foi realizada por meio de oficinas com a 

participação dos enfermeiros  que atuam na Atenção Básica no município de Vassouras 

com base nas experiências vivenciadas pela preceptoria de estudantes de enfermagem 

junto ao trabalho na Estratégia de Saúde da Família. 

Nas considerações finais percebe se claramente que existe uma grande 

dificuldade de acolhimento e inserção do acadêmico de Enfermagem no campo prático 

da Atenção Básica, uma vez que, não existe um protocolo para recebimento deste aluno, 

e pouca relação entre a teoria em sala de aula e a realidade experimentada na prática, ou 

seja, o professor em sala de aula, e o preceptor no seu local de trabalho, não dialogam. 

 

 

 



Aguiar, C. The The Insertion of nursing students in the context of the Family Health 

Strategy: the role of preceptor. 2013. 74f Dissertation (Master in Health Professional 

Education), School of Nursing Aurora Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2013. 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to evaluate the involvement of academic nursing in the reality of the 

Family Health Strategy, and how the nurse preceptor receives this student and how the 

practice developed in this area can become a real experience, bringing gains for all 

students, preceptors, and health service clients. 

This is a qualitative research was a descriptive exploratory field, Minayo and Sanchez 

(1993) appropriate to the deepening complexity of phenomena, events and processes of 

specific individuals and groups more or less defined in scope and capable of being 

covered intensely. The study was developed through fieldwork in the period June to 

December 2012, as a source of data generation Unit Family Health, ie a natural 

environment. The survey was conducted through workshops with the participation of 

nurses working in primary care in the city of Brooms based on the experiences of 

preceptorship for nursing students to work together in the Family Health Strategy. 

In the final realizes clearly that there is a great host and difficulty inserting the academic 

field of Practical Nursing in Primary Care, since there is no protocol for receiving this 

student, and little relation between theory and classroom experienced reality in practice, 

ie, the teacher in the classroom, and the teacher in your workplace, there is no dialogue. 
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RESUMEN 

Esta tesis tiene como objetivo evaluar la participación de la enfermería escolar en la 

realidad de la Estrategia Salud de la Familia, y cómo el preceptor enfermera recibe el 

estudiante y cómo la práctica desarrollada en esta área puede convertirse en una 

experiencia real, trayendo beneficios para todos estudiantes, preceptores y clientes de 

servicios de salud. 

Se trata de una investigación cualitativa es un campo exploratorio descriptivo, Minayo y 

Sánchez (1993) adecuado a la complejidad de la profundización de los fenómenos, 

sucesos y procesos de determinados individuos y grupos más o menos definidos en su 

alcance y capaz de ser cubierto intensamente. El estudio se ha desarrollado a través de 

trabajo de campo en el período de junio a diciembre de 2012, como una fuente de 

generación de los datos de salud de la unidad familiar, es decir, un entorno natural. La 

encuesta se realizó a través de talleres con la participación de las enfermeras que 

trabajan en la atención primaria en la ciudad de Escobas con base en las experiencias de 

preceptoría para estudiantes de enfermería para trabajar juntos en la Estrategia Salud de 

la Familia. 

En la final se da cuenta claramente de que hay un gran anfitrión y dificultades para 

insertar el campo académico de Enfermería Práctica en Atención Primaria, ya que no 

existe un protocolo para la recepción de este estudiante, y poca relación entre la teoría y 

aula realidad experimentada en la práctica, es decir, el maestro en el aula y el profesor 

en su lugar de trabajo, no hay diálogo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objeto do presente estudo é o acompanhamento do estudante de enfermagem 

pelos preceptores na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município da região 

sul fluminense para realização do estágio supervisionado na atenção básica. 

O acompanhamento do acadêmico de enfermagem no contexto da Saúde da 

Família requer trabalho mediado por uma perspectiva pedagógica dialogada com a 

proposta na instituição formadora com vista ao alcance de uma ação transformadora da 

realidade. Para tanto, é preciso que os sujeitos envolvidos nessa ação estejam 

implicados na produção do saber, estando conscientes de que ensinar não é apenas 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção (FREIRE, 2010).  

O trabalho do preceptor da ESF junto ao acadêmico não se restringe ao 

treinamento de habilidades do nível de complexidade da atenção básica, mas é, 

sobretudo, um processo importante e fundamental na formação da identidade do futuro 

profissional. Embora o que se observa, muitas vezes, é uma prática direcionada para o 

treinamento de técnicas, sem envolvimento suficiente no contexto da ESF, e muito 

menos na realidade, ou seja, é a prática pela prática. 

O acadêmico de enfermagem, em geral estabelece com a ESF uma relação de 

uso. Ele tem uma carga horária a ser cumprida, e sua ação não está dirigida a 

transformação da realidade, é mais uma prática de laboratório. Ocorre que muitas vezes 

o próprio preceptor comunga deste pensamento. 

              Deste modo, conforme destacou Tavares (2006), o processo de mudança na 

formação do enfermeiro depende de uma adequada articulação ensino-serviço, a partir 

da inclusão gradativa de diferentes atores no processo ensino-aprendizagem estando 

dependente de processos de mudanças no âmbito do próprio serviço, que deve ter maior 

resolução na atenção à saúde da comunidade. 

A atenção primária tem um papel decisivo na estrutura do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em face da finalidade de promover e de manter uma melhor qualidade de 

vida da população, evitando assim, o agravo de doenças que podem ser evitadas. O 

paciente bem acompanhado na Atenção Básica tem menor chance de utilizar serviços 

especializados e hospitalares, que têm um custo muito elevado e nesse caso vale a 

máxima ―melhor prevenir que remediar‖. 
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O Programa de Saúde da Família (PSF), como modo assistencial de atenção 

prioritário para atenção básica no Brasil, evoluiu muito nos últimos dez anos, tornando-

se de fato uma estratégia no sentido prático, contudo ainda precisa avançar muito. Há 

programas governamentais como o Pró-Saúde, entre outros, que visam ampliar 

mecanismos de aproximação entre serviço e academia, a fim de assegurar avanços na 

qualificação do recurso humano que atua no SUS, uma vez que, constitui um de seus 

principais problemas para fazer o sistema avançar qualitativamente (BRASIL,2007).  

Embora, atualmente a Estratégia de Saúde da Família (ESF) esteja bem definida 

como Modelo de Atenção em Saúde (BRASIL, 2003), ainda não é suficientemente 

valorizada, seja pela sociedade ou pelos profissionais de saúde. A hipótese é que, a sub 

valorização da Atenção Básica em relação à Atenção Hospitalar seja uma questão 

cultural, dada a valorização histórica da formação de especialistas e o uso de tecnologias 

de ponta como expressão de desenvolvimento social e econômico. Dessa forma, 

entende-se que o maior desafio pedagógico na formação dos profissionais de saúde é 

justamente mudar esse conceito. Para tanto, apontam-se a conscientização e a educação 

crítica como caminho, não há como mudar conceitos ou cultura impondo ideias pré-

formadas. É preciso estimular os estudantes a buscar explicação para o vivido em sua 

história pessoal como usuário, aprendiz, e futuro profissional dos serviços de saúde.  

Nos dias atuais, considera-se o enfermeiro como peça principal dentro do 

contexto da saúde da família, embora sua participação venha se destacando de modo 

significativo no processo de construção do SUS desde a década de 90. Da mesma 

maneira que o então Programa de Saúde da Família (PSF), hoje Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), vem se ampliando e evoluindo, constata-se que o enfermeiro acompanha 

essa evolução, e mais do que isso, promove, e está à frente do processo de crescimento 

da Atenção Básica no Brasil. 

 Com a evolução da SUS e da própria ESF, surgiu o questionamento sobre a 

adequação da formação acadêmica dentro da Atenção Básica, ou seja, de que maneira o 

acadêmico de enfermagem e os demais das diferentes áreas da saúde, quando em estágio 

nos serviços de saúde, vivenciam esta evolução e quais fatores facilitam e dificultam a 

sua inserção no contexto da Saúde da Família.  

De acordo com estudo realizado por Montenegro & Brito (2011) com 

enfermeiros formados em instituições públicas, privadas e filantrópicas, e que atuam em  
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Equipes de Saúde da Família, observou-se que o processo ensino-aprendizagem 

desenvolvido na ESF pelas instituições públicas está mais adequado do que o das 

particulares, porque os próprios projetos pedagógicos destes cursos são mais voltados 

para a Atenção Básica. Nas instituições públicas, valorizam-se mais as disciplinas 

relacionadas à saúde coletiva e a própria carga horária de imersão na prática da Atenção 

Básica é maior. Outro aspecto mencionado diz respeito à maior facilidade do estudante 

de se adaptar e desenvolver procedimentos técnicos com maior segurança quando atua 

em Unidade Básica de Saúde do que quando se encontra no ambiente hospitalar.  

Diante desse contexto, de uma forma geral, entende-se que a formação dos 

profissionais de saúde requer reorientação, uma vez que ainda encontra-se centrado 

numa perspectiva hospitalocêntrica, sendo mobilizada por uma ação acadêmica e uma 

prática profissional nos serviços de saúde que reforça ainda mais essa lógica.  

Por outro lado, o SUS enquanto uma escola de novas práticas em saúde 

(Campos, 2009), também não dispõe de projetos e de recursos pedagógicos adequados a 

formação de novos profissionais de saúde, embora políticas públicas tenham sido 

engendradas para favorecer esse projeto. Entre as quais destacamos o PRO-SAUDE, O 

PET SAUDE, O PROMED. 

O presente trabalho procurou estudar os modos de interação dos preceptores da 

ESF com os acadêmicos de enfermagem, em especial investigar o modo de ensinar, ou a 

pedagogia adotada pelos preceptores para acolher e acompanhar o acadêmico de 

enfermagem na ESF.  

A partir de minha experiência profissional de mais de 10 anos como enfermeiro 

do PSF, pude constatar uma grande evolução da participação acadêmica na ESF, 

principalmente nos últimos cinco anos, em que houve um aumento da própria carga 

horária do acadêmico junto ao campo da atenção básica, e, conseqüentemente um maior 

comprometimento com o serviço e inclusão dos preceptores no processo de avaliação.  

No entanto o que nos deixa mais entusiasmados, é atuarmos com acadêmicos de 

enfermagem que participam de todas as ações, que se comprometem com o serviço, que 

conseguem perceber a grandiosidade, a importância da Atenção Básic,a e a forma pela 

qual ela transforma a vida da comunidade e do indivíduo. 

O presente estudo partiu de três questões norteadoras: 1) Como o enfermeiro da ESF 

desempenha o papel de preceptor? 2) Como se dá o acompanhamento do acadêmico de  
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enfermagem na ESF? 3) Em que bases pedagógicas o preceptor acompanha o  

acadêmico de enfermagem em estagio curricular na ESF; 4) De que maneira o preceptor 

pode se tornar um facilitador no acompanhamento do acadêmico de enfermagem na 

ESF ? 

 

 

OBJETIVO 

Objetivo Geral 

- Investigar o papel do preceptor no acompanhamento do acadêmico de enfermagem no 

âmbito da ESF e a perspectiva pedagógica com a qual trabalha. 

     Objetivos Específicos 

- Descrever o papel de preceptor do enfermeiro na ESF; 

- Discutir o papel do preceptor no acompanhamento do acadêmico de enfermagem na 

ESF; 

- Identificar ações educativas do preceptor de enfermagem e suas bases pedagógicas 

para o acompanhamento do acadêmico de enfermagem em estagio curricular na ESF; 

 - Construir diretrizes junto aos preceptores para o acompanhamento do acadêmico de 

enfermagem no âmbito da ESF. 
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2- Revisão de Literatura 

2.1 A Estratégia de Saúde da Família como reorganização da Atenção Básica 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1998 foi um marco histórico para a 

saúde pública nacional, já que foi a primeira vez que a população participou das 

discussões de um evento que definitivamente mudaria não só o modelo de saúde pública 

brasileira, mas a própria vida da população.  

Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal/1988 

como nas leis orgânicas da saúde, nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90, que são o alicerce do 

SUS, além da participação popular. Essa conferência contou com mais de 4.000 

delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária e propuseram a criação 

de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve 

promoção, proteção e recuperação.  

Com a criação do Programa de Agente Comunitários (PACS), e o então 

Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994 pelo Ministério da Saúde (MS), foi 

planejada uma estratégia para transformação do modelo de atenção à saúde no Brasil na 

busca de provocar reflexões e mudanças nas instituições, nos padrões de pensamento e 

comportamento dos profissionais e cidadãos brasileiros (FERNANDES, 2004). Por 

definição, esse programa se tornou uma estratégia que envolve a comunidade, por meio 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que são a ponte de ligação entre as famílias 

e a equipe multiprofissional, estreitando assim a relação com a comunidade e com o 

indivíduo. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) trabalha no sentido de pensar a prática 

da saúde, objetivando a transformação do tradicional modelo sanitário brasileiro, 

médico, medicamentoso, curativo e individual, que tem no hospital o lócus de solução 

de todo e qualquer problema de saúde, em um modelo de saúde coletivo, multi e inter 

profissional, centrado na família e na comunidade (COTTA; MENDES, 2002). O 

desafio que se coloca é a transformação da atenção sanitária centrada no procedimento 

em uma atenção centrada no usuário (MERHY, 2002). 

Porém, depois de quase duas décadas de existência da ESF, questionamentos 

vem à tona em relação à prática cotidiana, no sentido e pensar e fazer saúde, sendo que,  

 

 

20 



não raras vezes, suas estruturas continuam permeáveis ao modelo tradicional biomédico 

que corrompe o processo de trabalho cotidiano (MATUMOTO; FORTUNA, 2005). 

Dessa forma, vivencia-se uma batalha constante entre a ESF e o modelo 

tradicional curativista, que insiste fazer parte do nosso cotidiano com o conceito de que 

saúde seja ausência de doença, dor ou morte. E a grande arma desse modelo são as 

práticas de saúde, ainda influenciadas pelo tradicional paradigma flexineriano, 

dificultando a implementação da ESF (BRASIL, 1998). 

Nos dias de hoje, não está sendo apenas um programa, a ESF tem grande 

responsabilidade social, junto a outros setores e instituições, a geração de alternativas 

para que populações territorializadas disponham dos direitos e deveres que se inserem 

nesta estratégia, focados na promoção da saúde, e valorização da Atenção Básica, eixo 

principal do  SUS, com outras possibilidades focadas na fome, no desemprego e no 

subemprego, na violência, na falta de saneamento, na habitação, no acesso à educação; 

na urbanização desordenada, dentre outros (PINHEIRO; LUZ, 2003). 

A ESF surgiu na reformulação das prioridades do Ministério da Saúde em 

relação à Atenção Primária, sendo proposta como caminho para reorganização da 

atenção à saúde no Brasil, visando tornar efetivo o SUS (MENDONÇA; 

VASCONCELOS; VIANNA, 2008). 

 A ESF tem como princípios prestar um atendimento contínuo com equidade e 

resolutividade, por meio de humanização no atendimento ao indivíduo e a comunidade, 

sempre com foco principal na Promoção da Saúde (PS). Através de uma equipe 

multiprofissional, que deva conhecer as famílias da área de abrangência da unidade, 

identificar os problemas e situações de risco, desenvolver atividades educativas com 

base num planejamento de identificações de fatores de risco, e o principal, que é o 

envolvimento desta equipe com a filosofia da ESF, atuando de forma conjunta, 

rompendo a lógica biomédica. 

Com a implementação da Saúde da Família, o discurso político governamental 

se alterou com vistas a reorientar o recurso humano em saúde, em termos de capacitação 

para a integralidade e nova prática no SUS não apenas no contexto do serviço, mas 

também na formação dos futuros profissionais, já no âmbito dos cursos de Enfermagem, 

Medicina e Odontologia (MORETTI-PIRES, 2008). 
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 Cabe ressaltar que esse processo não se deu simplesmente por opção política 

dos governos, mas sim em virtude de necessidades concretas de assistência à saúde da 

população brasileira frente ao dever constitucional do Estado em relação à saúde de 

todos os cidadãos. 

A ESF tem um papel fundamental na estrutura do SUS, pela própria filosofia 

que promove uma relação direta com o cliente e sua comunidade, desenvolvendo um 

atendimento mais humanizado, promovendo a saúde, e consequentemente melhorando a 

qualidade de vida local. 

 

2.2 Obstáculos e desafios para consolidação do modelo assistencial ESF e sua 

relação com a formação dos profissionais de saúde para atuarem na Atenção 

Básica 

Para a construção de um sistema de serviços de saúde em que exista 

efetivamente  democracia, universalidade, igualdade e integralidade, necessita-se 

constituir  um processo social e político que se baseia em  políticas públicas voltadas 

para a saúde, e principalmente, no cotidiano dos serviços de saúde.  

A perspectiva de que as políticas de saúde se materializam na ―ponta‖ do 

sistema, ou seja, mediante ação de atores sociais e suas práticas no cotidiano dos 

serviços (PINHEIRO; LUZ, 2003), tem sido relevante para a reflexão crítica sobre os 

processos de trabalho em saúde, visando à produção de novos conhecimentos e ao 

desenvolvimento de novas práticas de saúde consoantes com os princípios e diretrizes 

do SUS. 

Para que o SUS se torne efetivo é fundamental a reorientação do modelo 

assistencial vigente e hegemônico no país. Este modelo, resultante de uma combinação 

complementar e ao mesmo tempo antagônica do modelo médico-assistencial privatista e 

do modelo assistencial ―sanitarista‖ (PAIM, 2003), que divide assistência e prevenção. 

Paim (2003a) discute ser o modelo assistencial uma das áreas nas quais se concentram 

os mais relevantes entraves de um sistema de saúde.   

 Mesmo sendo uma estratégia bem elaborada, e estruturada no SUS, a ESF 

enfrenta muitos desafios e problemas, que logicamente interferem no desenvolvimento 

desta política de saúde, como reflete diretamente na relação de ensino aprendizagem 

durante a prática na Atenção Básica.  
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 Desde sua implantação a ESF se configurou como um desafio que vai além dos 

limites da própria Saúde Pública, levando em conta aspectos sociais, políticos, 

econômicos, culturais e psicossociais, não observados no dia a dia. Esses aspectos 

definem cenários e possibilidades de ação diferenciadas para o desenvolvimento do 

Programa em cada Estado, em cada região e em cada município (MAGALHÃES; 

SENNA, 2006). Observa-se que a dificuldade em lidar com essa complexidade talvez 

seja o maior empecilho nos permanentes desencontros entre a proposta dos documentos 

oficiais e a realidade cotidiana nos serviços de atendimento à população 

(VASCONCELOS, 1999). 

 Não somente os profissionais envolvidos na ESF e a comunidade, como o 

próprio Ministério da Saúde faz uma avaliação crítica dos programas e projetos que 

objetivam mudanças no SUS (BRASIL, 1997), até então, apresentam avanços e 

retrocessos, e que seus resultados têm sido pouco perceptíveis na estruturação dos 

serviços de saúde, já que não ocorreram as desejadas mudanças no modelo assistencial. 

Os princípios de promoção da saúde e de "saúde para todos", bem como o 

sucesso da experiência em Cuba com o modelo de atenção primária baseado no médico 

da família, influenciaram a nova proposta do PSF. Entretanto, tende-se a desconsiderar 

o fato de que a saúde pública é, além de um campo técnico-assistencial de cuidados, um 

campo político-econômico e socioinstitucional (MERHY, 1997; PAIM; ALMEIDA, 

1998), e está permeado, portanto, por embates e contradições típicas das relações de 

poder que perpassam toda instituição e o contexto mais amplo do qual faz parte. 

Mesmo com todos os esforços empreendidos, ainda foi mantido o modelo 

universitário tradicional focado na atenção curativo-individual, desconsiderando o 

entorno sociocultural e contextual das famílias pelos profissionais de saúde, pensamento 

que não condiz ao talhe necessário para a atuação em Saúde da Família (TESSER, 

2006; MARKMANN, 2004), comprometendo a legitimidade do modelo de atenção, 

conforme a equipe ainda vivencia o modelo hegemônico e tradicional, apesar das 

tentativas de modificá-lo na prática, permanecendo em um estado entre a ESF 

idealizada e a ESF de fato (MARKMANN, 2004). 

A saúde pública no Brasil mantém a biomedicina tradicional como modelo 

hegemônico de produção de cuidado, caracterizado por uma prática de atenção à saúde  
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voltada para a doença, o diagnóstico e tratamento. Grande parte dos profissionais, até 

por uma questão cultural, demandam uma atenção maior no processo curativista, 

procurando definir em curto tempo o diagnóstico e tratamento de determinada doença, 

deixando de lado a atendimento do cliente como um todo, negligenciando o caráter 

multifacetado e complexo do processo saúde-doença.  

A população, por outro lado, tão condicionada ao processo de medicalização 

vigente, tende também a estar preocupada apenas com a doença, submetendo-se, assim, 

ao mandato do médico e à ditadura dos medicamentos (NOGUEIRA, 2001). 

A ESF vem a cada dia se consolidando no SUS como uma política de saúde 

prioritária do governo federal. Mas isso não pode deixar de pontuar aspectos 

relacionados à trajetória percorrida rumo à reorientação do modelo de atenção primária. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde em 2008, após 20 anos do SUS, e 

15 anos de implantação da Saúde da Família, são mais de 89 milhões de brasileiros 

acompanhados por quase 28 mil Equipes Saúde da Família e 16 mil Equipes de Saúde 

Bucal da Família em milhares de municípios brasileiros.  

Sem dúvida, esses números foram ampliados, já que, a ESF ainda está em franco 

desenvolvimento e crescimento, porém a cada dia os desafios são maiores, tendo em 

vista que nosso país é de proporção continental, com características muito peculiares de 

cada região, destacando se os fatores culturais e socioeconômicos (MINITÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). 

A cada ano, percebemos a expansão da oferta de serviço na Atenção Básica, com 

aumento das unidades de saúde, e do efetivo de profissionais. Porém, a Atenção Básica  

pouco avançou na ampliação do tipo de ações ofertadas em cada Unidade Básica de 

Saúde, na qualidade, no volume, na continuidade das ações e nos resultados à 

população, não conseguindo o parâmetro universal de resolução de 85% dos problemas 

de saúde demandados neste nível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

Sendo assim, surge o questionamento pertinente que nos leva à discussão por 

que uma estratégia respaldada em um modelo teórico expressivo, capaz de levantar 

discussões fundamentais para o SUS estaria sendo pouco resolutiva? Por que não 

melhora os coeficientes de saúde do país, no que se refere ao numero elevado de 

agravos no atendimento secundário e terciário, que reflete a falha na atenção básica, por 

conta de doenças que poderiam ser solucionadas neste nível? 
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A evidência científica demonstra que a expansão do PSF tem favorecido a 

equidade e universalidade da assistência, uma vez que as equipes têm sido implantadas, 

prioritariamente, em comunidades antes restritas quanto ao acesso aos serviços de 

saúde. Entretanto, não se pode admitir só pelas estatísticas, que a integralidade das 

ações deixou de ser um problema na prestação da atenção, é necessário analisar os 

aspectos relacionados às práticas de saúde e aos processos de trabalho cotidiano 

(ALVES, 2005). 

Desta forma, um dos desafios para implementação das diretrizes do PSF consiste 

em envolver os profissionais inseridos no programa em um amplo processo de 

reorientação do trabalho em saúde. 

Nesta questão, devem-se levar em conta especificidades disciplinares - 

particularmente no que se refere à racionalidade dominante em cada campo de 

conhecimento - às experiências de formação e à inserção profissional destes sujeitos, 

sem esquecer a interferência do mercado.  

Após a implantação do SUS e da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, juntamente com evolução socioeconômica que vivemos, somos testemunhas 

das transformações pedagógicas, da organização da assistência à saúde, e da formação e 

a prática profissional. 

Hoje mais do que nunca se discuti de que maneira pode se desenvolver uma 

política de recursos humanos voltados para a saúde, e este debate envolve a preparação 

e a qualificação dos trabalhadores para a saúde coletiva, vislumbrando a consolidação 

da ESF, SUS e a garantia dos seus princípios fundamentais (MARSIGLIA, 2004). 

Particularmente na enfermagem, o esforço de modificar a perspectiva tradicional 

do ensino encontrou suporte nas mudanças ocorridas na saúde pública (construção do 

aparato legal do SUS e da nova LDB), como possibilidade alvissareira de transformar a 

formação dos enfermeiros. Uma trajetória de inovações vem afetando os currículos e 

projetos políticos de ensino, em busca da formação de profissionais de enfermagem 

conhecedores dos problemas sociais e de saúde da população e capazes de intervir na 

reorganização do setor saúde (FAUSTINO, 2003). 

Nesse contexto, as instituições de ensino se viram pressionadas a ampliar locais 

de ensino, substituir modelos pedagógicos, assegurar propostas que priorizem o sistema 

de saúde em desenvolvimento no país, preparar profissionais para atuar na promoção da  
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saúde e na prevenção de doenças, estimular o compromisso com a implementação de 

políticas e programas de governo (MARSIGLIA, 2004). 

Com a estruturação do PSF, na década de 1990, conhecido mais tarde como 

estratégia de reorientação do modelo assistencial em novas bases, os conhecimentos 

teóricos e práticos necessários à consolidação do SUS são ampliados, e a necessidade de 

avançar na operacionalização das diretrizes e os objetivos do programa (assemelhados 

aos do SUS) passam a depender da solução de problemas de ordem estrutural nas 

escolas de formação de profissionais (SOUZA, 2000). 

Um fator importante que não podemos deixar de lado é a questão da formação 

teórica do aluno, ou seja, com que preparo esse acadêmico chega ao campo de estágio, 

visto que um aluno bem embasado teoricamente tem uma facilidade maior de interação 

com o serviço, com a rotina, já que, participa das ações e discussões clínicas.  

Por isso se torna fundamental que haja uma relação estreita entre o preceptor e o 

professor, para que sejam abordadas as dificuldades e facilidades encontradas por estes 

acadêmicos no campo prático, ou seja, diagnosticar problemas e encontrar soluções para 

que exista uma harmonia da teoria com a prática (CUNNINGHAN, 2003). 

Um grande problema é justamente a relação dos educadores e profissionais que 

durante o curso de enfermagem e demais cursos da área da saúde, não despertam no 

acadêmico a iniciativa de aprender a pensar. Percebemos nisso o reflexo de um modelo 

que não evolui, sinalizando a necessidade de mudanças, através da criação de modelos 

novos de formação e capacitação na área da saúde (MACHADO, 1997). 

Como foi apresentada, uma gama de fatores influenciam direta e indiretamente 

na interação do acadêmico de enfermagem no contexto da ESF, e também percebemos 

que houve uma melhora visível nessa interação, contudo sabe-se que essa estratégia é 

nova não só na formação acadêmica, como também na própria história de Saúde da 

Família.  

 

2.3 Preceptoria em enfermagem na Atenção Básica 

 A preceptoria é uma atividade amplamente utilizada na área da Saúde, porém 

com pouca produção científica. Na enfermagem essa prática passa a ser mais efetiva a 

partir de 1996, devido ao parecer 314/94 do Conselho Federal de Educação, que com  
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sua aprovação pelo Ministério da Educação, constituiu as Portarias 1.721/94 e n º 

001/96, que regulamentaram o novo currículo mínimo para os cursos de graduação em 

enfermagem. De acordo com essa portaria o currículo deverá abranger o ensino prático 

comumente adotado pelas escolas nas diversas áreas da assistência e dos serviços de 

saúde hospitalar e, da rede básica e que, no mínimo em dois semestres letivos deverá 

acontecer estágio curricular supervisionado, que deve ser programado, acompanhado e 

avaliado pela escola e pelos enfermeiros dos serviços de saúde, considerados os 

responsáveis pelos estágios.  

O termo preceptoria tem sido utilizado com vários significados, mas, de um 

modo geral refere-se ao exercício sistemático de acolhimento e orientação profissional 

na educação em serviço (CECCIM, 2003).  

     Mesmo com o avanço da prática e da preceptoria na Enfermagem, existem 

muitas barreiras que separam o acadêmico da realidade no estágio, a principal ainda é a 

função do preceptor, que em muitos casos não atua como um agente facilitador, mas 

como um mero transmissor de informações, o que nos remete á uma educação bancária 

(FREIRE, 2010), e em muitos casos sendo tendencioso nos questionamentos, impondo 

conceitos e opiniões próprias.    

  Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004), todas as universidades e outras 

instituições formadoras vêm sendo pressionadas por mudanças no processo de formação 

e na maneira como a universidade se relaciona com a sociedade. A necessidade de 

mudança decorre de elementos tais como as novas modalidades de organização do 

mundo do trabalho em saúde e as exigências em relação ao perfil dos novos 

profissionais. Os desafios da transdisciplinaridade na produção de conhecimento ou a 

necessidade de a universidade reconstruir seu papel social considerando a 

multiplicidade de lugares produtores do conhecimento no mundo atual. 

No início da década passada, os governos Estaduais e Federais, desenvolveram 

uma série de ações e treinamentos objetivando a mudança cultural dos profissionais 

envolvidos no programa, porém deixaram de lado a formação acadêmica. O acadêmico 

de enfermagem, por exemplo, não considera a importância da Atenção Básica no 

contexto da saúde no Brasil. Sendo assim, a relação acadêmica com a Estratégia de 

Saúde da Família pouco avançou neste contexto, e fazer com que o acadêmico de 

enfermagem seja inserido de forma efetiva na cultura e na realidade desta Estratégia é 

um grande desafio.  
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Como a preceptoria em Enfermagem atua no campo da saúde e da educação,  

trabalhando com o homem em suas relações sociais, por vezes complexas, nem sempre 

são contempladas pela lógica tradicional do pensamento que enfoca o homem segundo 

outras perspectivas (CÔRREA, 2004). 

As Diretrizes Curriculares procuram seguir às determinações da Constituição 

Nacional (CN) e da Lei Orgânica de Saúde (LOS) que determina que o SUS tem 

também como obrigação  contribuir para o desenvolvimento do processo educativo em 

todos os níveis de ensino. Dessa maneira, o setor saúde tem a responsabilidade de 

contribuir para que a educação se integre as práticas em saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). 

O documento das Diretrizes Curriculares reafirma e valoriza a questão da 

integração do aluno na sua prática assegurando a efetiva participação do enfermeiro no 

processo educacional, não como apenas supervisor, mas como sujeito participante e 

fundamental para a construção de conhecimento. 

E como cada vez mais os estágios curriculares supervisionados se tornam 

fundamentais para a formação profissional, o papel do preceptor ganha força, e nesse 

sentido o reconhecimento da preceptoria como fundamental no processo ensino-

aprendizagem, isso significa colocar o preceptor como sujeito atuante no espaço das 

inter-relações entre estudantes, professores, clientes e outros  membros da equipe de 

saúde (WUILLAME, 2000). 

Durante os estágios supervisionados, o mediador direto do aprendizado deixa de 

ser o professor e passa a ser o preceptor, que hoje não pode atuar como um mero 

supervisor tradicional durante a prática, mas como um transformador no processo de 

construção do conhecimento. 

Para que o estágio supervisionado, se torne de fato uma prática  profissional 

inserida no contexto da formação, necessita de uma interação capaz de trazer 

transformações para os mundos da formação e do trabalho. E certamente uma maior 

interação entre as instituições de ensino e os serviços de saúde, será fundamental para o 

desenvolvimento dos espaços de formação, identificando as necessidades de 

transformação, não só na questão acadêmica, mas também no próprio serviço de saúde, 

e consequentemente favorecendo o cliente que depende do serviço saúde. 
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Sendo assim entende-se que os estágios são espaços privilegiados para a 

construção de renovadas relações entre o serviço de saúde e a formação acadêmica 

(FAGUNDES, 2003). Sendo o enfermeiro preceptor essencial neste processo 

construtivo, e de valorização da prática, que pode se dizer como sendo sua sala de aula. 

O Ministério da Saúde concebe a preceptoria como função de supervisão 

docente-assistencial por área específica de atuação ou de especialidade profissional. 

Sendo esta dirigida aos profissionais de saúde, com curso de graduação e mínimo de 

três anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação 

acadêmica de especialização ou de residência, que exerçam atividade de organização do 

processo de aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais ou 

estudantes, respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou 

vivência de graduação ou de extensão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O enfermeiro preceptor que trabalha na unidade de saúde, além de suas 

responsabilidades administrativas e assistenciais com o serviço e o cliente, participa da 

elaboração, execução e avaliação do estágio, neste caso, existe uma difícil tarefa que é 

de justamente manter esse equilíbrio entre o trabalho profissional e o desenvolvimento 

pedagógico, sempre objetivando manter um bom desempenho e qualidade no 

atendimento (CECCIM; ARMANI, 2001). 

Essa definição permite entender que o exercício da preceptoria e do papel do 

preceptor como mediador se dá por um processo de ensino-aprendizagem a partir da 

prática. Isso implica dizer que este profissional deva ter uma ampla compreensão das 

especificidades que caracterizam a profissão, das transformações do mundo do trabalho 

e do exercício profissional (WUILAME, 2000). 

O papel mediador do preceptor na construção e valorização das aprendizagens 

(re)construídas na prática é fundamental na formação do enfermeiro e dos demais 

profissionais de saúde, pois estes se veem, no dia a dia, obrigados a tomar decisões que 

afetam diretamente a vida de outras pessoas. Desse processo de tomada de decisão 

participam saberes éticos, técnico-científicos e, em grande parte, saberes oriundos da 

experiência construídos no exercício da prática, na relação singular entre preceptores, 

estudantes, cuidadores, gestores, usuários e população (FAGUNDES, 2005).  

As relações de trabalho produzem, de modo dialético, não só conflitos, mas  
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também consensos; não só reprodução, mas também transformação. Tais afirmações 

justificam a necessidade de uma inserção mais enfática e direta do graduando em 

espaços de trabalho para a construção de um profissional mais sensível à sua realidade e 

consciente de seu compromisso ético com a sociedade (LIMA, 2005). 

 Nesse contexto, o papel do preceptor ganha relevância. Entretanto, pelo que foi 

observado no campo empírico da pesquisa e em outros espaços da experiência 

profissional das autoras, o preceptor não parece ter clareza da importância de seu papel 

na formação dos novos enfermeiros. 

Em estudo realizado por Rodrigues (2012) os preceptores falam da necessidade 

de se ampliar a concepção e o planejamento do estágio no sentido de incluir estratégias 

de integração ensino e serviço, materializadas em ações de cooperação entre as 

organizações envolvidas, visando, efetivamente oferecer ao estudante, preceptores e 

professores a oportunidade de compreender criticamente o papel do estágio na 

formação, bem como seu melhor aproveitamento como espaço de aprendizagens 

significativas para a atuação profissional. 

A desarticulação entre a unidade de saúde e a universidade, caracterizada, de 

acordo com os preceptores, pela falta de um acompanhamento mais sistemático do 

estágio por parte dos professores, faz com que esses preceptores se sintam sem o 

suporte pedagógico necessário para o desenvolvimento do seu papel de mediadores da 

aprendizagem. 

Para os preceptores, apenas o conhecimento técnico-científico que respalda o 

trabalho no cotidiano das unidades de saúde não é suficiente para que um enfermeiro 

exerça o papel de preceptor. É preciso um investimento maior na sua qualificação, tendo 

em vista a relevante participação deste na formação do enfermeiro. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o enfermeiro deve ser um 

profissional generalista, com capacidade para desenvolver sua prática comprometida 

ético e tecnicamente com as necessidades de saúde da população. Ele deve apresentar 

criatividade, raciocínio crítico investigativo, capacidade de resolver problemas, 

comunicação, trabalho interdisciplinar e multiprofissional. 

O estágio curricular supervisionado, incluído aí a relação com o preceptor, é 

fundamental para o desenvolvimento de tais competências. Daí a necessidade de que os 

estágios sejam compreendidos e desenvolvidos como parte integrante do projeto  
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político pedagógico do curso, não mais se admitindo descontinuidade entre eles, como 

muitos estudos têm evidenciado (FREITAS, 1996). 

Para que a integração entre a universidade e os serviços de saúde ocorra de 

forma mais efetiva é necessário, ainda, que as relações de poder entre esses dois campos 

sejam mais bem explicitadas, e que exista uma relação de imparcialidade e comunhão, 

de modo que se possam criar canais mais efetivos de trânsito fluente entre eles.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

   

 Princípios educativos na perspectiva Freiriana 

Paulo Freire, é autor de uma vasta obra que, ultrapassando as fronteiras do país, 

espalhou-se por diferentes países da Europa, da América e da África, segundo ele, a 

educação é uma prática política tanto quanto qualquer prática política é pedagógica, 

portanto não há educação neutra, ou seja, toda educação é um ato político. Assim, 

sendo, os educadores necessitam construir conhecimentos com seus alunos tendo como 

horizonte um projeto político de sociedade. Os professores são, portanto, profissionais 

da pedagogia da política, da pedagogia da esperança (FREIRE, 1992).   

Freire defende a ideia de que a educação não pode ser um depósito de 

informações do professor sobre o aluno, esta "pedagogia bancária", segundo Freire, não 

leva em consideração os conhecimentos e a cultura dos educadores. Freire cultiva o 

nexo escola/vida, respeitando o educando como sujeito da história, as pessoas podem 

não ser letradas, mas todas estão imersas na cultura e, quando o educador consegue 

fazer a ponte entre a cultura dos alunos, estabelece-se o diálogo para que novos 

conhecimentos sejam construídos (FREIRE, 2010).   

A base da pedagogia de Paulo Freire é o diálogo libertador e não o monólogo 

opressivo do educador sobre o educando.  Na relação dialógica estabelecida entre o 

educador e o educando faz-se com que este aprenda a aprender, Freire afirma que a 

"leitura do mundo precede a leitura da palavra", com isto quer dizer que a realidade 

vivida é a base para qualquer construção de conhecimento, sendo imprescindível 

respeitar o educando, não o excluindo da sua cultura, nem fazendo-o de mero 

depositário da cultura dominante.  
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Ao se descobrir como produtor de cultura, os homens se vêem como sujeitos e 

não como objetos da aprendizagem. 

A obra de Paulo Freire é voltada para o diálogo, ou seja, para a condição 

existencial do ser humano, em que não há o domínio de um sujeito sobre o outro, 

prevalece ali a inter-relação EU e TU, e vice-versa, valorizando-se a criatividade, a 

interlocução e, portanto, a reflexão. Daí pode-se concluir que, na visão de Freire, o 

diálogo não se resume apenas em técnica didática, pois, segundo ele, não há diálogo 

sem amor, sem tolerância nem criticidade (ECCO, 2004). 

O educador que prima pela democracia jamais pretenderá transferir conteúdos 

aos educandos, utiliza metodicamente as possibilidades de se aprender criticamente, 

sempre estimulando a curiosidade dos educandos, ajudam-nos a perceber a razão de ser 

do conteúdo apresentado e porque aprendê-lo, diferenciam assim os profissionais que 

ajudam aos educandos a pensar certo, e não serem meros repetidores fieis do que 

receberam (FREIRE, 2010).   

Paulo Freie descreve o poder da palavra, dentro do dialogo como fenômeno 

humano, e como esse se torna essência na educação como prática da liberdade. Na 

análise do dialogo a palavra, deve ser muito mais que um meio para o dialogo, para 

tanto somos conduzidos a seus elementos construtivos. 

Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões: ação e reflexão, de tal 

forma solidária, em uma interação tão radical que, sacrificada, ainda que em parte, uma 

delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja 

práxis.  

É inevitavelmente posto em pauta a Educação Bancária, para Freire entendia-se 

que ela visava à mera transmissão passiva de conteúdos do professor, assumindo como 

aquele que supostamente tudo sabe, para o aluno, que era assumido como aquele que 

nada sabe. Era como se o professor fosse preenchendo com seu saber a cabeça vazia de 

seus alunos; depositava conteúdos, como alguém deposita dinheiro num banco. 

O pensamento de Paulo Freire perpassa tanto o ensino formal, quanto o informal 

e continua motivando muitos estudos nos vários campos do saber, devido aos 

desdobramentos que potencializa.  

 Segundo Freire (1983), o ato de conhecer e o conhecimento adquirem o seu 

sentido no processo de realização do ser humano, concernente à sua vocação ontológica  
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de ―Ser Mais‖. O conhecimento faz parte da totalidade da vida humana, englobando a 

totalidade da experiência humana, nesse sentido, ninguém educa ninguém, como tão 

pouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

midiatizamos pelo mundo, pelos objetos cognoscíveis que na prática ―bancária‖ são 

possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. 

No processo de conhecer definido nas obras de Freire, não há como transferir 

conhecimento, significando sempre uma nova apreensão do objeto e da realidade. Para 

ele conhecer é sempre um ato dialógico, que envolve sujeitos ativos.  

O processo de conhecer implica compromissos éticos e políticos, de intervenção 

crítica no mundo. A epistemologia freireana é revolucionária constituindo-se na unidade 

dialética entre ação-reflexão-ação (práxis), que requer testemunho da ação (coerência). 

A realidade deve ser compreendida pelo diálogo crítico problematizador que brota das 

comunidades humanas em suas experiências vitais, concretas. O processo de construção 

do conhecimento é visto como um todo e se constitui numa relação dialógico-

comunicativa. O homem não vive isolado, ele pensa, age, fala, comunica-se com os 

outros. Por isso, Freire diz que não é o sujeito que fundamenta o seu pensar, mas a 

presença dos outros. É o pensamento coletivo que explica o saber individual (ECCO, 

2004). 

O sentido inovador e instigante da proposta freireana consiste em conceber o 

conhecimento crítico-humanizador na perspectiva de cultivar a abertura do ser humano 

enquanto ser inacabado. A educação deve ser processo de humanização do mundo, pois 

conhecimento com sentido serve de instrumento de intervenção crítica e criativa no 

mundo para transformá-lo e humanizá-lo. A educação é um processo guiado por ações 

planejadas, intencionais, que buscam a superação do nível da consciência ingênua para a 

posição de criticidade.  

A visão dialetizante do processo de construção do conhecimento parte do 

pressuposto de que todo ser humano é detentor de conhecimentos significativos, não 

importa idade, meio social, grau de escolaridade, posição político-econômica, ou outras 

diferenças reais. Conhecimento é o conjunto de saberes que formam a visão de mundo 

de cada sujeito cognoscente. O ato de conhecer, ler o mundo é dialógico, rigoroso, 

intuitivo, afetivo. Está ligado às relações com o outro.  

 A educação é, portanto um ato de conhecimento. E na educação, através da  
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relação dialógica entre professor, educando e objeto cognoscível a proposta pedagógica 

de Freire centraliza-se na dimensão do conhecimento.  

Conceber a educação efetivamente como um espaço de construção do 

conhecimento é condição para a ressignificação da própria educação, como também, da 

ação docente e discente. Neste sentido, o pensamento de Freire, traz elementos 

provocadores e desafiadores nesta perspectiva, reafirmando a educação  como 

possibilidade para desencadear um processo de construção do conhecimento, 

respeitando suas peculiaridades. 

No processo de construção do conhecimento nos contextos da educação formal, 

a pedagogia libertadora reafirma a necessidade de participação - problematização. Neste 

sentido, o desenvolvimento da proposta pedagógica freireana requer um educador 

problematizador, por se tratar de uma pedagogia da pergunta e não da resposta, já que 

pare ele ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua 

produção ou sua construção, sendo a reflexão na ação seu mecanismo (FREIRE, 2000, 

p. 52). A educação problematizadora efetiva-se tendo presente situações desafiadoras, 

configurando-se como um ato cognoscente. E ―quanto mais progride a problematização 

mais penetram os sujeitos na essência do objeto problematizado e mais capazes são de 

‗desvelar‘ esta essência". (FREIRE, 1980, p. 89). Assim, o conhecimento é construído 

de forma integradora e interativa, não sendo algo estático, pronto como define a 

pedagogia dos conteúdos. Conhecer, portanto, é descobrir, construir. O conhecimento é 

a construção coletiva mediada dialogicamente, que deve articular dialeticamente a 

experiência da vida prática com a sistematização rigorosa e crítica. O processo de 

construção do conhecimento implica uma relação dialógica (FREIRE, 1977; 1983). 

Para Freire o processo educativo é essencialmente dialógico, pois sem diálogo 

não há educação, a educação é um processo de conhecimento onde todos ensinam e 

todos aprendem. Um processo criador e recriador. Os sujeitos que dialogam abrem-se 

para o novo e sabem que há sempre algo a interpretar, descobrir, aprender, dizer, a 

compartilhar. Quanto mais o sujeito pergunta, mais sente que a sua curiosidade não se 

esgota. Faz-se necessário propor aos sujeitos o desafio de cultivar uma postura dialógica 

e crítica diante do mundo, que os faça ter compromisso em assumir-se enquanto seres 

epistemologicamente curiosos diante dos fatos, realidades e fenômenos que constituem 

seu próprio mundo. Nessa perspectiva, os educadores são abertos a questionamentos e  
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não temem conflitos, já que submeter as ações ao questionamento requer abertura e 

reconhecimento de que não há saber absoluto, nem ignorância absoluta. Abertura para 

descobrir que há sempre novas realidades e/ou elementos a descobrir, novos 

conhecimentos, caminhos e perspectivas múltiplas de ação, considerando diferentes 

contextos e sujeitos. 

Em relação à concepção epistemológica freireana, Zitkoski (2003, p.118) afirma 

que o conhecimento é construção coletiva mediada dialogicamente, que deve articular 

dialeticamente a experiência de vida prática com a sistematização rigorosa e crítica. Ou 

seja,  o dialogo é essencial, uma vez, que se caracteriza pela participação de todos de 

forma imparcial, levando em conta o conceito de Freire, em que não há saber mais ou 

menos, há saberes diferentes, e que a prática pode e deve se relacionar com a 

sistematização crítica.  

O educador tem que ser um inventor, um reinventor de todos os meios e/ou 

caminhos que possibilitem a problematização do objeto e/ou da realidade a ser 

descoberta e apreendida pelos educandos, assumindo-se, estes, como sujeitos do 

conhecimento. Convictamente afirma Freire (1996, p. 23): ―não há docência sem 

discência". Para Freire o educador crítico, progressista, busca uma formação constante, 

e não considera o aluno um receptáculo de conhecimentos a serem depositados por seus 

formadores, mas que estes lhes forneçam os meios pelos quais eles construam seus 

próprios conhecimentos superando os efeitos letais do falso ensinar cultivado pelo 

sistema bancário autoritário. Assim também não há ensino sem pesquisa. A investigação 

é base para o ensinar-aprender, considerando a perspectiva da construção do 

conhecimento no âmbito da educação formal escolar. A investigação do pensamento 

freireano, possibilita identificar categorias epistemológicas que podem constituir-se em 

princípios orientadores das ações pedagógicas escolares. 

Freire (1983), ao referir-se à educação dialógica a ao diálogo, afirma, 

insistentemente, que não há diálogo sem um profundo amor ao mundo a aos seres 

humanos; que não há diálogo sem humildade, sem uma intensa fé dos seres humanos no 

seu poder de criar e recriar, bem como, sem esperança, pois é pela esperança que a 

eterna busca é possível. Em suma, o diálogo é possível mediante um pensar verdadeiro. 

O ser humano é um ser curioso. Pela curiosidade, desvendamos o mundo e ela é          

―parte integrante do fenômeno vital‖ (FREIRE, 1998, p. 35). Logo, todos somos seres  
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curiosos. No entanto, nós humanos, a partir de vivências, podemos satisfazer ou não 

nossa curiosidade. 

Ao educador, cabe o desafio de auxiliar os educandos na passagem da 

curiosidade ingênua para a curiosidade crítica para que consigam se aproximar do 

objeto cognoscível com maior exatidão, exercendo a capacidade de aprender 

criticamente, objetivando um pensar autêntico. Entendemos que ―desafiar 

constantemente é uma das características do ato de educar; do contrário, contribui-se 

para o obscurantismo, para o ‗silenciar‘ de consciências‖. (ECCO, 2004). 

Assumir a educação como um ato de conhecimento é, portanto a condição 

principal para uma prática pedagógica guiada pela pergunta, problematizadora e 

provocadora da curiosidade e da criatividade entre os diferentes sujeitos. Em relação a 

essa reflexão, afirma Damke (1995, p. 82) que ―segundo a teoria freireana a 

problematização é inseparável do ato cognoscente e, como ele, inseparável das situações 

concretas‖. 

A inquietação indagadora (o ato de perguntar) é a condição primordial para 

estimular o desejo de conhecer, o desejo de buscar esclarecimento, superando assim o 

pensamento ingênuo, alienado/alienante. No entanto, a passagem da ingenuidade para a 

criticidade não se dá automaticamente.  

Nisso está a primordial tarefa da prática educativa, no sentido de estimular e 

desenvolver a curiosidade crítica, como condição de existirmos enquanto seres humanos 

cognoscentes. A possibilidade dessa prática, conforme analisa Zitkoski (2000, p. 215) 

―[...] requer o compromisso do ser humano de assumir-se enquanto ser 

epistemologicamente curioso diante dos fatos, realidades e fenômenos constitutivos de 

seu próprio mundo [...]‖. 

Os saberes não são produzidos no vazio. O ser humano aprende na relação com 

o outro, com o mundo, mediatizados pelo ato de conhecer produzindo saberes 

(conhecimentos) em relação aos contextos. Por conseguinte, conhecer, problematizar a 

realidade significa investigar, pesquisar, desvelar e interagir. E isso é possível na 

intercomunicação dos sujeitos envolvidos no processo educativo. E a dialogicidade é a 

característica, o método de práticas co-laborativas, pois na ―colaboração [...] os sujeitos 

dialógicos se voltam sobre a realidade mediatizadora, que problematizada, os desafia‖ 

(FREIRE, 1983, p. 198). 
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A educação concebida e orientada pelos princípios e/ou categorias destacadas 

acima, assume um caráter de construção do conhecimento e não se burocratiza em 

explicações sonoras repetidas mecanicamente. 

Problematizar é buscar a superação das práticas que se limitam à transferência 

de informações, característica do paradigma conservador. É desafiar os estudantes a 

pensarem criticamente numa perspectiva de globalidade, conhecer melhor o que já 

conhecem, levantarem hipóteses, confrontarem teorias, idéias e posições e tirarem suas 

próprias interpretações dos fatos, resolverem problemas.  

É também estabelecer relações entre ensino, pesquisa e avaliação, visando 

recriar conhecimentos existentes, produzir novos conhecimentos e utilizá-los para 

transformar a realidade. Gira em torno das relações que os sujeitos estabelecem entre si. 

O educador tem a tarefa de fazer com que o sujeito se aproxime do objeto 

cognoscível, abra caminhos e desafie outros sujeitos a questionarem as suas posições e 

aprofundarem as suas análises. Desencadear a atividade intelectual e desafiá-los a 

atingirem níveis cada vez mais profundos e amplos do saber. Dialogando, oportuniza o 

encontro dos sujeitos que questionam determinada realidade. Colocar o mundo como 

objeto de conhecimento significa provocar os educandos a compreenderem de modo 

crítico a sua ação e a de outros sujeitos sobre o contexto histórico. 

Os temas geradores, a dialogicidade, a curiosidade, a problematização e a leitura 

de mundo são, portanto, perspectivas de compreensão da realidade a das relações sociais 

e possibilidades viabilizadoras de superar o ensino formal discursivo, isto é, são 

suportes teóricos que fundamentam a construção do conhecimento nos espaços da 

educação escolar. 

As perspectivas atuais da educação estão, mais do que nunca, marcadas pela 

questão do conhecimento, que é peça chave para entender a sociedade atual. 

Pensar certo é fazer com que façamos o certo e termos segurança na nossa 

argumentação, ou seja, saber discordar do seu oponente sem ser contra ele. Paulo Freire 

nos mostra que também temos que aceitar o novo como base de renovação e 

aprendizado e nunca recusar o velho, mas sim aprimorá-lo como conjunto de 

conhecimento, pois o velho tem suas qualidades e suas funções e é apenas uma forma de 

progresso. 
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Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, segundo Paulo Freire mesmo que pensamos o certo corremos 

determinados risco, aceitar o novo como base de renovação e aprendizado e nunca 

recusar o velho, mas aprimorá-lo como conjunto de conhecimento novo. 

Insistentemente é colocado o pensamento do autor sobre a não absoluta 

sabedoria e não absoluta ignorância. Pois sempre se há algo a mais para ser aprendido, e 

sempre se tem algum conhecimento, independente da área que é baseada esse 

aprendizado, até porque ninguém ignora tudo. ―Ninguém sabe tudo, todos nós 

ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre sabemos‖ (FREIRE,2010). Saber 

lidar com a rejeição e tomar decisão com determinada discriminação, seja ela de cor, 

raça, jeito de ser ou até mesmo o modo de pensar. Nem o que se pensa que é errado é 

errado, o que é errado para um pode ser certo para o outro. Pois cada um tem seu ponto 

de vista e seu modo de pensar e todas as opiniões têm que ser respeitadas, por isso o 

pensar certo é discutível não se tem uma certeza. E muitas vezes a certeza é uma forma 

de opressão, submissão. 

Sendo a opressão tema central da principal obra de Freire (FREIRE, 2010), ele 

nos deixa a mensagem de libertação, e meios para interagir e mudar a realidade da 

pedagogia de hoje. Conseguir, contudo transformar essa situação, de modo que os 

oprimidos não passem a pensar que só serão libertos quando se tornarem opressores, 

vindo isso da nossa história e cultura, pois dessa forma nada será eficaz para a mudança. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva desenvolvida na cidade de 

Vassouras-Rio de Janeiro, no período de agosto/2012 a agosto de 2013.   

O município de Vassouras hoje conta com 14 unidades de saúde da família 

Participaram da pesquisa todos os enfermeiros que atuam como preceptores dos 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Severino Sombra (USS) perfazendo um 

total de dez sujeitos.  Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ser preceptor 

do curso de graduação de enfermagem da Universidade Severino Sombra, ter 

participado  de  pelo  menos  uma   capacitação  pedagógica   promovida  pelo  Curso de  
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Enfermagem e aceitar participar voluntariamente da pesquisa por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Os dados deste estudo foram coletados por meio de técnica de entrevista em 

grupo focal, com duração de duas horas e roda de conversa em oficina de criação para 

construção de produto, com duração de 3 horas. Consideramos que as técnicas utilizadas 

possibilitaram, por meio de um fórum de discussão, a construção de um conhecimento 

coletivo e dialógico do grupo. Elas foram apropriadas a modalidade da pesquisa 

qualitativa, onde se pretendeu explorar um foco, ou seja, um ponto em especial. 

Conforme Victora et al (2000), tais técnicas podem ser empregadas tanto em tema 

específico, cuja finalidade é deixar emergir as diferentes visões sobre o mesmo, ou 

ainda com um grupo, para se apreender as diferentes visões de mundo ou de 

determinados temas, ou mesmo quando se quer entender em profundidade um 

comportamento dentro de um grupo determinado. No presente estudo, foi empregada 

para apreender as diferentes visões de preceptores sobre o tema em estudo – 

acompanhamento do estudante de enfermagem visando ao aprendizado do papel do 

enfermeiro na ESF. 

Para o recrutamento dos sujeitos, realizou-se inicialmente contato formal com a 

Secretaria de Saúde de Vassouras e informal com os enfermeiros - preceptores a fim de 

verificar a disponibilidade de o sujeito participar da pesquisa. Posteriormente, o grupo 

foi marcado em local, data e horário escolhidos pelos sujeitos. 

A análise de dados foi realizada com base na proposta de categorias temáticas, 

que consiste em Ordenação, Classificação e Análise final dos dados (MINAYO, 2004). 

Na primeira fase, a entrevista em grupo foi transcrita e organizada, o que possibilitou 

uma visão geral do que foi dito pelos sujeitos. Na segunda fase, fez-se a leitura 

exaustiva e repetida das informações para que pudessem emergir as categorias. Por fim, 

as categorias foram fundamentadas com literaturas pertinentes ao tema em estudo.   

Posteriormente realizou-se a segunda etapa de produção de dados - Roda de 

Conversa em oficina de criação para construção do Produto do estudo.  

Para a realização desta oficina, enfrentamos alguns obstáculos, como por 

exemplo, a dificuldade de conseguir a liberação dos profissionais envolvidos na 

pesquisa e o pouco interesse demonstrado pelos preceptores em participar do encontro. 

Mesmo  se  tratando  de  uma  cidade  universitária,  não  há  nela  instalada a cultura de  
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investimento na educação permanente  dos profissionais de saúde que atuam no  âmbito  

municipal. 

A oficina foi realizada no Laboratório de Práticas Pedagógicas do Curso de 

Enfermagem da USS, no dia 30/08/13, com a participação de 10 enfermeiros 

preceptores. De inicio os participantes estavam receosos, uma vez que, se tratava da 

criação de um produto e apresentação dos resultados fornecidos por eles mesmos. 

Porem, a dinâmica utilizada para o  acolhimento inicial deixou os participantes mais à 

vontade. O grupo confeccionou seus próprios crachás com imagens de bichos. De uma 

maneira descontraída, cada componente foi nomeado de acordo com as características 

destas imagens de bichos, como por exemplo: o papagaio para o mais falante, o pavão 

para o mais vaidoso e assim por diante. Entendo que esta estratégia foi crucial, já que, 

cumpriu seu objetivo que era justamente, deixar o ambiente favorável, permitindo a 

troca de idéias num processo construtivo, para profissionais não acostumados a serem 

sujeitos na construção de conhecimento. 

Na segunda parte da oficina onde foram apresentados os resultados da pesquisa, 

observou-se que houve uma surpresa coletiva. Como os resultados foram baseados na 

própria vivencia profissional de cada um, neste momento, pela própria fala do grupo, 

ficou evidente que os profissionais ficaram satisfeitos de terem sido parte de um estudo, 

e que a proposta tornara reais suas idealizações, deixando transparecer a sensação 

prazerosa de fazer parte de uma conquista. 

Na etapa seguinte, a proposta foi construir diretrizes para a inserção do 

acadêmico na ESF. Esta parte foi muito produtiva, porque os participantes já estavam 

envolvidos na proposta da oficina, e com o objetivo assimilado. Este, por se tratar de 

um momento de criação, esperava-se maior dificuldade de participação, mas o oposto 

ocorreu, todos participaram de forma efetiva, dando sugestões e opiniões, o que 

permitiu a construção posterior do protocolo. 

Na etapa de avaliação da oficina observou-se que a avaliação por parte dos 

preceptores foi muito positiva, não só pela participação do grupo, mas principalmente 

pelo sentimento de valorização individual, como foi dito por um participante: ―Não 

tinha noção da importância do nosso trabalho, entendi isso hoje,quando pude ver todas 

essas informações apresentadas, acho que pela primeira vez tive uma visão de fora do 

meu trabalho‖ (E 5). 
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Os sujeitos são identificados no texto pela letra E (enfermeiro) e seguida de 

numeral 1,2,3...afim de resguardar a identidade dos sujeitos participantes do grupo. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Antonio 

Pedro – UFF, sob a inscrição CAAE 02000.212.6.0000.5243, conforme a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foram considerados os seguintes aspectos: 1) 

Esclarecer todos os envolvidos dos objetivos, etapas, metodologia da pesquisa; 2) Obter 

consentimento institucional para o desenvolvimento das atividades programadas; 3) 

Manter o sigilo, individualidade e respeito à liberdade de participação ou não da 

pesquisa. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Quadro 1 traz  a caracterização dos sujeitos da pesquisa  quanto ao sexo, 

idade, tempo de formação, atuação profissional na ESF e formação complementar. 

Posteriormente são apresentadas as categorias temáticas:  

 

 

Sujeito Sexo Idade Tempo de 

formação 

(anos) 

Tempo de atuação 

profissional na ESF 

(anos) 

Formação complementar 

(Especialização em..., Residência em... 

Mestrado, Doutorado) 

P1 F 38 04 

 

04 Especialização: Gerenciamento em 

Atenção Básica 

P2 F 32 10 

 

08  Especialização: Gerenciamento em 

Atenção Básica 

P3 F 48 14 

 

04 Especialização: Enfermagem do 

Trabalho 

P4 F 28 05 

 

05 _ 

P5 F 28 04 

 

03 Especialização: Saúde da Mulher 

P6 F 29 05 

 

04 Especialização: Gestão Pública e UTI 

P7 F 30 09 

 

09 Especialização: Saúde da Família e 

Geriatria 

 P8 M 28 07 06 Especialização: Gestão Pública 

P9 M 36 05 

 

02 Especialização: Urgência e Emergência 

P10 F 28 06 

 

05 Especialização: UTI 
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Quadro 1 - Caracterização dos sujeitos participantes do grupo focal quanto ao sexo, 

idade, tempo de formação, atuação profissional na ESF e formação complementar. 

Vassouras, RJ, 2012. 

Com base no quadro 1, pode-se constatar que os preceptores da ESF do 

município de Vassouras participantes do estudo, são em sua maioria do sexo feminino, 

tem em média 33 anos de idade, são formados há mais de quatro anos e em sua grande 

maioria são especialistas. Destaca-se que como nos demais campos profissionais de 

enfermagem o gênero feminino predomina entre os enfermeiros da ESF. E também o 

fato de a grande maioria ser especialista, sendo que seis são especialistas na área 

relacionada ao trabalho na ESF. 

 Considera-seque o perfil aqui apresentado é satisfatório para o desempenho do 

papel de preceptor, não só pelo perfil de especialista desses enfermeiros, mas, sobretudo 

em função da maturidade profissional desses enfermeiros, posto que o maior tempo de 

atuação no serviço favorece as possibilidades de vivenciar diversas experiências na 

profissão e o estabelecimento de vínculo com os usuários. Essa informação é relevante 

frente ao fato de que o tempo de atuação na ESF para a maioria dos enfermeiros em 

outros municípios é inferior a um ano, onde a maioria é recém-formada e escolhem a 

ESF em função da maior oferta de emprego (RAMOS, 2009). 

          Quanto aos depoimentos realizados no grupo focal, sua análise permitiu 

evidenciar as seguintes categorias: (1) O acompanhamento do acadêmico de 

enfermagem na ESF depende se está ou não acompanhado de docente; (2) Atividades 

propostas pelo preceptor para o acompanhamento do acadêmico de enfermagem na 

ESF; (3) Na opinião dos preceptores, a maioria dos estudantes chega ao estágio na ESF 

sem os conhecimentos necessários; (4)Preparo pedagógico do preceptor; (5) Pedagogia 

estabelecida pelo preceptor para a aproximação do academico de enfermagem com a 

pratica; (6) Estratégias apontadas para aproximar o academico de enfermagem das 

necessidades da prática profissional na ESF. 

5.1  O acompanhamento do acadêmico de enfermagem na ESF depende se está ou 

não acompanhado de docentes 

 

            O grupo de enfermeiros preceptores quando indagados sobre o seu plano para o  

acompanhamento do estudante de enfermagem, informa desconhecer este dispositivo de 

trabalho,  apontando  duas  formas  distintas   de   recepção  de estudantes  na ESF:  
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acadêmicos acompanhados de docente de enfermagem e acadêmicos desacompanhados 

de docente.  

               

Acadêmicos acompanhados de docente 

 

 Em alguns casos no primeiro dia o professor vai junto com os 

alunos e faz uma apresentação das atividades que serão 

desenvolvidas com a prática... (E3)...Não há plano de 

acompanhamento de estágio na ESF, o que vai ajudar no 

acompanhamento do aluno vai ser a presença do professor da 

disciplina, que quando está no campo, principalmente no primeiro 

dia, deixa o aluno mais confiante (E1). 
 

Acadêmicos desacompanhados de docente 

 

Não há plano de acompanhamento dos academicos de enfermagem 

na ESF, recebemos o aluno, na maioria das vezes, sem a presença do 

profesor da disciplina(E4). As informações sobre o estágio são dadas 

pelo próprio aluno, inclusive informando que a disciplina prática 

está relacionada ao estágio na ESF específica (E6). 
 

A ausência dos professores nos campos de estágio dificulta a relação nas 

questões relacionadas à aprendizagem dos alunos, há falta de empoderamento dos 

preceptores para cobrar destes o cumprimento das atividades propostas ou, ainda, para o 

suporte no processo de avaliação. Mesmo cientes da importância de seu papel, os 

preceptores sentem falta de um compartilhamento e apoio dos docentes. 

Entendemos que uma maior aproximação entre preceptores e docentes 

representa um passo fundamental na construção de uma relação mais positiva entre 

universidade e ESF qualificando a formação dos enfermeiros. Os preceptores 

compreendem que os estágios curriculares se constituem parte relevante do processo de 

formação, e que podem contribuir significativamente para preparar os profissionais com 

maior competência profissional.  

Entende-se que os estágios devam ser planejados, executados, acompanhados e 

avaliados no sentido de se constituírem em uma singular possibilidade de produção de 

novos compromissos de cooperação entre as instituições de ensino e o serviço de saúde, 

representados pelo professor e o enfermeiro preceptor, visando o fortalecimento e 

ampliação do processo de construção do conhecimento, de modo a formar profissionais  
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com perfil adequado às necessidades de saúde da população e do Sistema Único de 

Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2004). 

 

Entre os compromissos que precisam ser garantidos pela universidade, os 

sujeitos da pesquisa apontam a educação permanente dos preceptores. Para estes, a 

educação permanente representa a possibilidade de se sentirem mais próximos da 

academia e habilitados para o desenvolvimento de suas atribuições, favorecendo o 

processo de acompanhamento. Sob a ótica dos preceptores, o pouco preparo para o 

exercício da sua função, juntamente com a falta de um planejamento conjunto das 

ações, faz com que eles se sintam com pouca autonomia para a tomada de decisões, 

tanto aquelas que afetam a organização do estágio como as que dizem respeito à sua 

relação com os alunos. 

 

5.2 Atividades propostas pelo preceptor para o acompanhamento do acadêmico de 

enfermagem na ESF  

 

A partir dos depoimentos obtidos, foram verificadas que as atividades propostas 

pelos enfermeiros como forma de acompanhamento do academico de enfermagem na 

ESF são: apresentação, conhecer as expectativas do estudante, oferecer apoio, ensinar a 

prática, retornar ao conteúdo teórico e avaliar, sendo que a maioria dos preceptores 

focam sua ação na apresentação do serviço. 

            

Apresentações 

     

Recebo o aluno e apresento as rotinas e atividades que 

desenvolvo.... (E10). Quando recebo os alunos eu mesmo 

procuro acolher este aluno, primeiramente apresentando toda 

a equipe, as rotinas, os materiais e os clientes presentes na 

unidade naquele momento, depois agendo com esses alunos 

uma visita na comunidade, que é nas micro áreas com o 

respectivo agente comunitário de saúde(E2). Acho que quanto 

mais o aluno conhecer o serviço, os profissionais, e os 

pacientes da comunidade, estou fazendo o acompanhamento, 

que é deixar este aluno mais entrosado e á vontade para 

desenvolver as práticas... (E5). Não existe uma norma, pelo 

meu entendimento cada enfermeiro deve mostrar o serviço(E8). 

 

               Conhecer as expectativas do estudante 
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Pergunto qual a expectaiva como aluno em relação a prática 

procurando ver o interesse dele e o que ele, como acadêmico 

busca lá. (E2)... O que ele acha que eu como preceptora posso 

acrescentar a ele (E3). 

               

           Oferecer apoio 

Procuro deixar cada aluno mais à vontade, explicando que 

sempre estarei ao lado dele, e que em caso de dúvidas, vou 

ajudá-lo.. (E7). Procuro ajudar os alunos quando eles chegam  

- vou com eles nas micro áreas, apresentando alguns 

moradores e mostrando as caracteristica do local, as 

necessidades que existem lá, assim quando eles retornam a 

unidade ficam mais entrosados com o serviço e mais a vontade, 

para desenvolver as técnicas (E1). Depois que comecei a fazer 

isto, percebi uma melhora na relação deste aluno com o 

serviço(E4). 

 

          Ensinar a prática, retornar ao conteúdo teórico e avaliar 

Discuto com o aluno de que maneira a prática de enfermagem 

pode ser executada, a partir daí penso na avaliação deste 

aluno... (E 9).[...] e quando falta embasamento teórico, volto na 

teoria para uma discussão(E6). 

Conforme os depoimentos acima constatou-se que a maioria dos preceptores não 

possuem clareza do seu papel como educador, e não se vêem como um ator fundamental 

no processo de construção do conhecimento. Carrega consigo a teoria e a sua prática, 

porém não reconhece a práxis, e atua como um mero supervisor de estágio, e 

transmissor de conhecimento, além de não ver o SUS como escola, ocasionado 

principalmente pela própria cultura deste sistema de saúde, que sempre se mostrou 

assistencialista, imediatista, deixando para segundo plano o processo de conhecimento. 

Entende-se que o preceptor de enfermagem tem a função de acompanhar 

determinado grupo de alunos durante suas práticas, sendo um mediador para a inserção  

destes alunos nos serviços de saúde durante o estágio, sendo  a preceptoria em 

enfermagem um programa institucional voltado para os alunos de curso de graduação e 

pós graduação. 

A obrigatoriedade do estágio supervisionado no currículo mínimo de 

enfermagem, representa uma preocupação clara em proporcionar experiências de 

trabalho profissional durante o curso de graduação. Uma vez que o acadêmico de 

enfermagem   grande  expectativa   de  atuação   prática  desde  o  início  de   graduação,  
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sendo esse o  momento em que ele poderá colocar em prática toda a teoria trabalhada 

em sala de aula (CARVALHO; FAGUNDES,2008). 

 

  Compreende-se, também, que o preceptor tem um papel não de apenas um mero 

transmissor de conhecimentos, mas de um educador - mediador, que busca promover 

com o acadêmico de enfermagem a prática de maneira real, permitindo-lhe, além de 

desenvolver ações de saúde/cuidado, construir seu aprendizado e desenvolver relações 

interdisciplinares.  

O estágio curricular supervisionado é processo imprescindível para a formação 

profissional do enfermeiro, assim um melhor entendimento sobre o exercício da 

preceptoria e do papel do preceptor é fundamental. Conhecer o papel do preceptor como 

mediador de um processo de ensino-aprendizagem, significa retirá-lo do silêncio que o 

cerca para colocá-lo no espaço das inter-relações entre estudantes, professores, clientes, 

gestores e demais membros da equipe de saúde (WUILLAME, 2000). 

Durante o estágio supervisionado o preceptor se torna o mediador direto do 

aprendizado, posição ocupada até então pelo professor. Esse papel de mediador 

pedagógico, atualmente desempenhado por enfermeiros que atuam na atenção básica, 

mais especificamente na ESF, exige uma mudança radical nos papéis desempenhados 

por este profissional, que deve ir além da tradicional supervisão do desempenho prático 

dos estudantes, em que o preceptor não pode ser visto apenas como responsável pela 

supervisão geral do estágio (CARVALHO; FAGUNDES, 2008). 

O momento do estágio supervisionado, para ser efetivamente uma prática 

profissional inserida no contexto da formação, requer uma interação capaz de trazer 

transformações para os mundos da formação e do trabalho. A interação entre a 

instituição de ensino e o serviço de saúde, é fator positivo para problematizar os espaços 

da formação e para a identificação de necessidades de mudanças, tanto no mundo da 

universidade como no dos serviços de saúde (CARVALHO; FAGUNDES, 2008). 

Entende-se dentro dessa lógica que os estágios são espaços privilegiados para a 

construção de renovadas relações entre esses dois mundos (FAGUNDES, 2003) e o 

preceptor como um ator estratégico nessa construção.  

Contudo para que esse processo se torne real todos os atores envolvidos devem  

 

46 



se apropriar de seus papéis, á começar do preceptor que se assume efetivamente como 

mediador do conhecimento, permitindo assim sua construção. 

 

5.3 Na opinião dos preceptores a maioria dos estudantes chegam ao estagio na ESF 

sem os conhecimentos necessarios 

 

Para os preceptores, a maioria dos acadêmicos de enfermagem chegam à ESF 

sem os conhecimentos prévios necessários para a atuação profissional de enfermagem, 

interessados prioritariamente em realizar procedimentos técnico, entendendo que o 

deficit no preparo teórico do estudante guarda relação com a qualificação docente. 

 

             Alunos despreparados 

O aluno chega à unidade muito despreparado, inseguro, 

ansioso pela falta de embasameto teórico (E4). Parece não ter 

um norte e que caiu ali de pára-quedas(E2). 

           O foco é a técnica 

O aluno pensa somente na realização de certos procedimentos, 

que julga mais importantes dentro da atenção básica (E6). Ele 

fica muito focado na execução de técnica, quase que 

exclusivamente na habilidade manual, executando o 

procedimento sem levar em conta o conhecimento teórico (E9). 

Por exemplo na coleta de preventivo - o aluno se foca somente na 

localização do cólo do útero, tendo isto como objetivo desta 

prática, sem se preocupar por exemplo, que estrutura existe 

nessa região, sem saber identificar sinais de DST, sem saber 

identificar corrimento vaginal, sem ter condições de identificar 

uma lesão e etc(E10). 

 

Deficit no preparo teórico do estudante guarda relação com a qualificação 

docente 

   Existe ainda muita carência teórica, e em certas disciplinas 

essa dificuldade é maior(E8). Percebo que quando o professor 

em sala de aula é bom, e dá um bom conteúdo, os alunos 

desenvolvem a prática com maior facilidade e conhecimento 

(E2). Entendo que o professor é determinante para um bom 

desenpenho do aluno em sala de aula e consequentemente na 

prática (E1). Existem matérias interessantes que são mal dadas, 

e aluno aprende menos do que deveria e se sente 

desestimulado(E7).Alguns alunos chegam sabendo bem, mas  
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  outros não sabem nem o mínimo. Outro dia recebi uns alunos 

do sétimo período, que na hora do pré natal não sabiam quais 

os exames que se deve pedir para uma gestante. Aí fica 

complicado você confiar nesse aluno para fazer procedimentos 

(E4). 

 

O aluno de enfermagem tem muita ansiedade para aprender a realizar as técnicas 

de enfermagem – que lhe exige domínio de habilidades ainda em treinamento. Essas 

técnicas exigem destreza manual, mas o aluno receia de não saber fazer. Por outro lado, 

o preceptor acha que o aluno no estágio deve possuir tal habilidades, e se esquece o 

tempo que ele levou para isso. Além disso, não tem preparo pedagógico para ajudar o 

aluno a aprender a fazer. Parece que o aluno não vê nada mas além da técnica, porque 

ele está focado nela pelo medo de errar , pois tal erro implica danos para o paciente e 

descrédito em si mesmo.  

Muitas técnicas deveriam ser treinadas em laboratórios de habilidades, mas 

mesmo nas instituições em que estão disponíveis, o currículo ou os professores não 

resguardam o tempo necessário para isso. Saber fazer é uma competência muito cara 

para os aprendizes de uma profissão historicamente reconhecida pelo que faz e não pelo 

que pensa. Reproduz-se assim o equivoco teórico, também, na prática em geral pelo 

próprio desconhecimento dos docentes e dos preceptores sobre essa dificuldade geral 

dos alunos.  

Hoje, quando nos deparamos com a prática na Estratégia de Saúde da Família, 

encaramos o acadêmico de enfermagem como pessoa que tem a necessidade de 

aprender, e aprender sobre a prática, desenvolver a ação do que foi construída em sala 

de aula. Mas esse acadêmico quando chega à instituição de saúde traz consigo todo 

modelo tradicional da academia, e um modo de ser aluno - asujeitado, e como tal deve 

apenas ―aprender a fazer‖, com o preceptor que sabe mais. 

Remetemo-nos a Freire (2010) que valoriza a autonomia do aluno. Para ele, o 

aluno deve deixar de ser mero espectador, para participar ativamente do processo de 

construção do conhecimento. É, principalmente na prática, em que esse processo se 

torna primordial, já que, favorece a participação acadêmica efetiva deste processo, 

porém não garante que o modelo bancário não seja repetido, ou seja, o modelo 

tradicional pode estar presente em todo contexto de educacional e da nossa própria vida. 
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Porém, o aluno quando chega ao campo prático espera que o preceptor atue 

como um mero transmissor de conhecimento e informações, repetindo o que foi 

vivenciado na graduação em sala de aula, sendo assim se torna mais difícil trabalhar a 

liberdade pedagógica, uma vez que este aluno sempre foi objeto. 

Sabe-se que todo processo cultural se torna resistente a mudanças, favorecendo a 

estagnação, e neste sentido quando o preceptor procura desenvolver um processo de 

construção de conhecimento, fazendo com que este acadêmico saia da posição de 

objeto. Em muitos casos nos deparamos com resistência por parte do discente que 

prefere permanecer no modelo tradicional, já que a construção do conhecimento 

demanda envolvimento, participação, ações que podem ser desconfortáveis para quem 

não quer se envolver neste processo. Porém quando o aluno entende que esse modelo é 

positivo, e se mostra disposto participar dele ativamente ao lado do preceptor, a 

construção do conhecimento começa de fato a existir no sentido prático, abrindo um 

novo horizonte de descoberta e de prazer. 

  Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. 

A esperança de professor e alunos juntos poderem aprender, ensinar, inquietar-nos, 

produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria.  

Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a 

ela se justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, 

inacabado e consciente do inacabado, primeiro o ser humano não se inscrevesse ou não 

se achasse predisposto a participar de movimento constante de busca e, segundo, se 

buscasse sem esperança (PAULO FREIRE, 1996) 

 

5.4 (Des)preparo pedagógico do preceptor  

           A maioria dos preceptores informou não ter formação pedagógica, sendo seu 

saber pedagógico decorrente  do curso de especilaização em Saúde da Família, da 

própria prática como enfermeiro e da representação do enfermeiro como educador nato. 

 

          Sem formação pedagogica específica espelha-se na experiencia vivida como 

estudante 

 

Não tenho nehuma formação pedagógica, só como aluna, faço 

conforme o vivido(E. ). Procuro usar minhas experiências de 

quando fui aluna e estava na prática no PSF(E3). 
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 Especializado em Sáude da Família e sem formação pedagogica 

 

Tenho especialização em Saúde da Família, mas não tenho 

nenhuma formação voltada para a educação. A especialização 

neste campo não prepara para isso (E5). 

 

        Sem formação a experiencia pedagógica emana da prática 

 

 A minha experiência vem da prática, onde eu mesma fui 

desenvolvendo habilidades para ser educadora e neste caso 

preceptora(E8). A pouca experiência que tenho vem da minha 

própria prática (E9). 

 

        Enfermeiro como educador nato 

 

Entendo que o enfermeiro deva ser um orientador nato, já 

que, a todo momento trabalhamos com os pacientes de forma 

educativa, que considero uma forma pedagógica (E3). 

 

A falta de participação do preceptor no planejamento do estágio e a pouca 

clareza acerca do seu papel, revelam grandes fragilidades na construção da proposta do 

estágio, muitas vezes o que exige do preceptor é apenas a sua competência técnica e 

experiência profissional, mas não existe nada referente a uma competência didático-

pedagógica. 

No entanto, a preceptoria é uma atividade complexa que exige de quem a exerce 

uma grande capacidade de mediação, conhecimento técnico-científico, sensibilidade, 

bom senso, criatividade e improvisação, elementos fundamentais no processo de 

formação profissional a partir da singularidade das situações da prática 

(WUILLAME,2000). 

Na Atenção Básica o estágio supervisionado, além de proporcionar experiências 

de âmbito técnico-científico, também prepara o acadêmico de enfermagem, levando em 

conta fatores referentes a  responsabilidade, ética, liderança, capacidade de 

comunicação e tomada de decisões, aspectos fundamentais, uma vez que futuramente 

como enfermeiro, este aluno estará à frente de uma unidade de saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE,2004). Traz também importante contribuição pedagógica, tendo em vista  
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ser uma atividade acadêmica muito rica para a formação profissional, já que, é na 

pratica que se experimenta a realidade, permitindo o desenvolvimento pessoal, 

profissional e a consolidação de conhecimentos adquiridos durante o estágio, através da 

relação teoria-prática(WUILLAME,2000).  

O enfermeiro preceptor tem participação fundamental neste processo de 

aprendizagem, embora ele não sinta que faz parte da academia, mesmo sendo agente do 

serviço que desempenha um importante papel na formação, inserção e socialização do 

acadêmico no ambiente de trabalho (FAGUNDES,2003), demonstrando preocupação 

principalmente com os aspectos de ensino-aprendizagem do desenvolvimento 

profissional, integrando conceitos e valores da teoria e da prática(CECCIM,2003). 

À medida que é estabelecido o contato destes enfermeiros preceptores com a 

prática do ensino, eles passam a transmitir aos graduandos os conhecimentos e 

experiências por eles adquiridos, como se estivessem fazendo prolongar e perpetuar o aprendizado vivido. 

 Observa se que o enfermeiro preceptor, tem uma formação pedagógica que 

emana da sua vida profissional, que o qualifica como educador, porém, também se 

observa neste profissional a necessidade em se ter um documento, registro, ou material 

físico que confirme essa formação, que lucidamente não se faz reconhecida por ele 

mesmo. 

 

5.5 Pedagogia estabelecida pelo preceptor para a aproximação do acadêmico de 

enfermagem com a pratica profissional   

 

 Mesmo afirmando não possuir um saber pedagogico profissional, os 

preceptores desenvolvem uma ―pedagogia‖ para aproximar acadêmico de 

enfermagem com a pratica profissional, apontando os seguintes pilares: (1) 

Observar o trabalho do preceptor para depois fazer; (2) Revisar a teoria, demonstrar 

o procedimento, observar o aluno fazendo e depois deixá-lo praticar; (3) 

Conscientizar sobre o compromisso profissional diante do paciente real. 

 

       Observar o trabalho do preceptor para depois fazer 

 

 Insiro o aluno em cada atividade da unidade como por 

exemplo o pré natal, e após esse aluno observar as prática, aí  

 

                         51 



eu começo a colocar esse aluno para me auxiliar, ou seja, me 

ajudar na realização das práticas (E1). 

 

 

Revisar a teoria, demonstrar o procedimento, observar o aluno fazendo e depois 

deixá-lo praticar 

               

Primeiro eu volto na teoria, mostrando de que maneira cada 

procedimento deva ser realizado dentro das normas técnicas, 

depois esse aluno vai assistir as ações que vou realizar, e 

observo se esse aluno vai me passar segurança, só então eu 

deixo ele realizar os procedimentos sob minha vigilância(E2). 

 

       Conscientizar sobre o compromisso profissional diante do paciente real 

 

Mostro ao aluno que mesmo sendo um estágio, as atividades 

são reais, ou seja, ele deve atuar como um enfermeiro formado, 

por que suas ações além de contribuirem para o serviço, vão 

ajudar concretamente o paciente que necessite de determinada 

assistência(E 9). 

Como discutido anteriormente, a preceptoria ainda é uma prática nova na 

enfermagem, e como um processo incipiente, não exite um desenvolvimento claro e 

efetivo desta prática, uma vez que, mesmo sendo um dos papeis do SUS, que é 

justamente a atuação na formação profissional, a realidade nos mostra que este sistema 

de saúde, desenvolve ações tímidas no campo da educação, ficando por conta das 

instituições de ensino esta função, que por outro lado não se apropriaram da interação 

com o os serviços de saúde. 

De acordo com a recomendação das Diretrizes Curriculares, busca responder às 

determinações da Constituição Nacional (CN) e da Lei Orgânica de Saúde (LOS) de que 

o SUS deve contribuir para a organização de um sistema de formação em todos os 

níveis de ensino e, ainda, para a organização dos serviços públicos que integram o SUS 

como campos de prática para o ensino e a pesquisa mediante normas específicas, 

elaboradas conjuntamente com o sistema educacional (CN, artigo 200; LOS, artigos 13, 

15 e 27).  

Nos dias de hoje, o enfermeiro que exerce a atividade de preceptor, faz parte 

também do curso de graduação que se encontra na esfera da educação, e mediante ao 

fato do preceptor fazer parte deste processo de formação acadêmica, podem surgir duas  
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possibilidades, que é estar tão somente presente, ou realmente fazendo parte da obra 

educacional, como um agente transformador (WUILLAME, 2000). 

Claramente se observa que a preocupação com as atividades práticas, ou seja, 

com o estágio, é justamente no sentido de proporcionar ao aluno experiências de 

trabalho profissional, durante a graduação e não somente no fim do curso, mas durante 

todo o processo de formação, sinalizando uma tendência evolutiva do sistema 

educacional (CARVALHO; FAGUNDES,2008). 

Além de uma matriz curricular mínima a ser seguida, existe uma necessidade de 

se preconizar maior autonomia das instituições educacionais, para que haja a 

possibilidade de estruturação de seus projetos políticos pedagógicos. 

Para que isso ocorra, as instituições devem buscar uma participação de todos os 

atores envolvidos no processo envolvendo saúde e educação, fortalecendo ainda mais as 

atividades práticas, e consequentemente, o papel do enfermeiro preceptor, não apenas 

como um profissional que desenvolve procedimentos, mas também como um educador, 

um professor que não está em sala de aula. 

No que se refere ao estágio supervisionado, o documento das Diretrizes 

Curriculares reitera esse desejo de integração quando diz que na elaboração da 

programação e no processo de supervisão do aluno pelo professor em estágio 

supervisionado, será assegurada efetiva participação dos enfermeiros do serviço de 

saúde no espaço onde se desenvolve o referido estágio (CARVALHO; FAGUNDES, 

2008). 

A preceptoria dentro de um olhar profissional, só terá condições reais de avanço 

se for estimulada pelas políticas que incentivem e valorizem a formação dos 

preceptores.    

 

5.6 - Estratégias apontadas para aproximar o academico de enfermagem das 

necessidades da prática profissional na ESF 

 

Os preceptores apontam como estratégias para aproximar o academico de 

enfermagem das necessidades da prática profissional na ESF: Aproximação precoce do 

estudante com o cenário de pratica; Apresentar aos estudantes todos os procedimentos 

realizados na ESF; Promover sessões clinica; Valorizar o estágio na ESF; Promover  
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encontros entre docentes e preceptores; Qualificar docentes; Ampliar a participação do 

preceptor na avaliação do estudante durante o estágio. 

 

Aproximação precoce do estudante com o cenário de pratica 

              

Eu acho que o aluno deva ter contato com as unidades onde 

serão desenvolvidas as práticas desde o primeiro período, 

desde o início, mesmo que seja só de observação, para esta 

aproximação precoce favoreça esse aluno no estágio (E5). 

 

Apresentar aos estudantes todos os procedimentos realizados na ESF 

 

Mostrar a importância de todos os procedimentos realizados 

na ESF, por mais simples que esse procedimento possa parecer 

fazer com que o aluno conheça e entenda sua importância (E4). 

 

           Promover sessões clinica 

                                    Buscar uma discussão clínica com cada ação realizada (E8). 

 

           Valorizar o estágio na ESF 

                  

Fazer o aluno entender que a prática na atenção básica é tão 

importante quanto a prática hospitalar (E7). Acho que o aluno 

encara o estágio na ESF, com menos interesse e 

responsabilidade, por julgar a ações ali desenvolvidas de 

menor importância (E10). 

 

          Promover encontros entre docentes e preceptores 

 

Um encontro antes do estágio com cada professor das 

diferentes disciplinas, não só para uma apresentação, mas para 

a discussão entre o preceptor e o professor, no sentido de saber 

qual o nível de conhecimento dos alunos, em que eles têm mais 

dificuldades, o que poderá ser cobrado, e no caso de falta de 

embasamento teórico do aluno, a volta no tema em dificuldade 

(E9). Um contato direto entre os professores da universidade e 

os preceptores, para um conhecimento diário da atuação deste 

acadêmico, e não somente por meio de uma avaliação, uma 

nota, feita pelo preceptor entregue ao professor da disciplina 

(E4). 

 

          Qualificar docentes 
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É preciso melhorar o conteúdo ministrado em sala de aula, 

com professores mais comprometidos e empenhados, vários 

alunos me falam quando não sabem determinados assuntos, é 

por que o professor não deu todo o conteúdo ou se deu foi mal 

dado (E2). Reclamam que em alguns casos passam uma 

disciplina inteira fazendo seminários, ou seja, eles mesmos dão 

as aulas e sentem a falta do professor ensinando (E7). 

 

         Ampliar a participação do preceptor na avaliação do estudante durante o 

estágio 

 

 Acho que a avaliação do preceptor deve ter o mesmo peso da 

do professor, aí sim os alunos iriam se empenhar mais, porque 

a prática vai ter um peso maior (E9). 

 

Observa-se, a partir das falas dos preceptores, a necessidade de se ampliar a 

concepção e o planejamento do estágio no sentido de incluir estratégias de integração 

ensino e serviço, materializadas em ações de cooperação entre as organizações 

envolvidas, visando, efetivamente oferecer ao estudante, preceptores e professores a 

oportunidade de compreender criticamente o papel do estágio na formação, bem como 

seu melhor aproveitamento como espaço de aprendizagens significativas para a atuação 

profissional. 

A desarticulação entre a ESF e a universidade, caracterizada pela falta de um 

acompanhamento mais sistemático do estágio por parte dos professores, faz com que 

esses preceptores se sintam sem o suporte pedagógico necessário para o 

desenvolvimento do seu papel de mediadores da aprendizagem. 

Para os preceptores, apenas o conhecimento técnico-científico que respalda o 

trabalho no cotidiano das unidades de saúde não é suficiente para que um enfermeiro 

exerça o papel de preceptor. É preciso um investimento maior na sua qualificação, tendo 

em vista a relevante participação deste na formação do enfermeiro.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o enfermeiro deve ser um 

profissional generalista, com capacidade para desenvolver sua prática comprometida 

ético e tecnicamente com as necessidades de saúde da população. Ele deve apresentar 

criatividade, raciocínio crítico investigativo, capacidade de resolver problemas, 

comunicação, trabalho interdisciplinar e multiprofissional (MINISTERIO DA 

EDUCAÇAO,2006). 
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O estágio curricular supervisionado, incluído aí a relação com o preceptor, é 

fundamental para o desenvolvimento de tais competências. Daí a necessidade de que os 

estágios sejam compreendidos e desenvolvidos como parte integrante do projeto 

político pedagógico do curso, não mais se admitindo descontinuidade entre eles, como 

muitos estudos têm evidenciado (FREITAS,1996). 

Para que a integração entre a universidade e os serviços de saúde ocorra de 

forma mais efetiva é necessário: que as relações de poder entre esses dois campos sejam 

mais bem explicitadas, de modo que possam criar canais mais efetivos de comunicação 

entre eles; o aprofundamento do olhar sobre as delicadas relações entre docentes e 

preceptores; considerar as representações sociais presentes entre os diferentes atores 

sociais - os docentes tendem a ver o profissional do serviço como academicamente 

despreparado, já os preceptores percebem a academia como ―teórica‖, longe da 

realidade dos serviços. 

 

6. PRODUTO  

 

Foram elaboradas Diretrizes para o Acompanhamento do Acadêmico de 

Enfermagem junto aos preceptores da ESF a partir de oficina de criação realizada com 

os preceptores. O conjunto das diretrizes propostas tem como objetivo favorecer o 

acompanhamento do acadêmico de enfermagem na ESF e orientar a inserção do 

acadêmico de enfermagem em estagio supervisionado na ESF. Espera-se com isso 

favorecer a aprendizagem do acadêmico de enfermagem e contribuir com a qualificação 

dos serviços prestados na ESF. 

 

Do processo de criação 

          Planejamento da Oficina 

Objetivo: Construir com os preceptores da ESF diretrizes para o acompanhamento do 

estudante de enfermagem em estagio supervisionado na ESF. 

Local: Laboratório de Práticas Pedagógicas do Curso de Enfermagem da USS          

Data: 30/08/13   
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Participantes: 10 enfermeiros preceptores  

                                                                                                                                                                            

Horário Objetivo Estratégia Recursos Observação 

14h Acolher os 

participantes e 

apresentar os 

objetivos da 

oficina  

 

Selecionar 

imagens de 

bichos para 

confecção de 

crachás. 

O grupo é que 

atribuirá o bicho 

ao participante 

25 imagens 

coloridas de 

bichos  colados 

em papel cartão 

do tamanho do 

crachá; 15 

crachás. 

Os mediadores 

da oficina 

também 

receberão 

crachás de 

bicho.  

14:30 Apresentar os 

resultados da 

pesquisa  

 

Exposição oral  

 

Data show  

 

Assegurar a 

discussão em 

grupo  

14:45 Construir 

protocolo para a 

inserção do 

acadêmico na 

ESF.  

 

Montar painel 

com os cartazes 

confeccionados 

pelos 

participantes. 

Registrar 

sugestões sobre 

a inserção do 

acadêmico na 

ESF. 

 

Quadro que 

permita a 

colagem de 

todos mini-

cartazes. 

Fita adesiva. 

Data show  

 

O secretario 

deverá 

fotografar o 

painel e digitar 

as sugestões dos 

participantes 

15:15 Avaliar a oficina  

 

Discussão 

circular  

 

Cadeiras em 

circulo 

O secretário 

deverá 

fotografar e 

anotar a 

avaliação 

 

Sobre o desenvolvimento da Oficina para construção do Protocolo 

Observações e depoimentos  sobre  a etapa de acolhimento da Oficina 

Observou-se nessa primeira etapa que inicialmente os participantes se mostraram 

tímidos, mesmo levando-se em conta que todos se conheciam. Depois que foram 

apresentados ao grupo às imagens de bichos para a confecção dos crachás, os  
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participantes ficaram mais à vontade e se divertiram. Observamos que este a estratégia 

utilizada, teve dupla função: a identificação dos participantes e o acolhimento do grupo. 

Os bichos selecionados foram os seguintes: papagaio, onça, girafa, macaco, tubarão, 

leão, pavão, gato, cachorro e urso, o próprio grupo em consenso definiu o bicho que 

cada componente iria utilizar no crachá, este momento foi crucial, pois, criou o 

ambiente ideal, para o alcance do objetivo da oficina.  

     A apresentação do objetivo da oficina causou certa surpresa, por se tratar de 

construção de diretrizes, evidenciado nas falas a seguir: 

Nunca participei de uma oficina em que teria que elaborar 

diretrizes (E4).  

Será que vamos ter ideia para fazer isso? (E3.)  

Nós vamos só dar sugestões ou fazer? Tem que fazer esse 

produto hoje mesmo?(E 8).  

Fica nitido nas falas dos enfermeiros preceptores, que ao mesmo tempo que 

estavam surpresos com a encomenda e talvez por isso temerosos, eles se sentiram 

sujeitos do processo, participando de modo efetivo. A todo momento, eles 

demonstravam querer ser uteis e fazer parte dessa possibilidade de construção. 

 

Observações e depoimentos  sobre a apresentação dos resultados da 

pesquisa 

    Na apresentaçao dos ressultados, os participantes também se mostraram 

surpresos, pois puderam visualizar os resultados da primeira oficina de forma registrada 

e ordenada. Se manifestando da seguinte forma: 

Acho que a nossa experiencia na preceptoria acaba sendo uma 

escola para nossa formação na educação, eu por exemplo, não 

tenho curso pedagógico, mas tenho vivencia prática, que me dá 

respaldo para ser preceptor (E3).  
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Quando eu vejo esses resultados, acho que eles deveriam ser 

apresentados aos alunos e professores, porque se você 

perceber, eles valorizam a ESF e a preceptoria (E5).  

Perdemos muito tempo na prática, tento voltar o tempo todo na 

teoria. Se o aluno chegasse no estágio sabendo bem sobre 

aquela disciplina que ele vai fazer na prática, seria melhor, 

porque ele aproveitaria mais a prática (E3).  

Com certeza temos que estreitar a relação com os professores 

da universidade, dividir a responsabilidade, mesmo na prática o 

professor da disciplina tem responsabilidade sobre ele (E6).  

Acho que os acadêmicos deveriam se interessar mais pelo 

estágio na ESF, se dedicar mais, eles sempre priorizam o 

estágio hospitalar, colocam a saúde pública em segundo plano 

(E1).  

 

Observações e depoimentos  sobre o painel de construção das diretrizes de 

acompanhamento 

Todos participaram da elaboração dos cartazes com as sugestões sobre o 

acompanhamento do acadêmico de enfermagem. Foi notório o empenho de cada 

preceptor na realização da atividade proposta, pois perceberam que estavam elaborando 

um material útil , necessário, com aplicabilidade, e que favoreceria a todos. O 

conhecimento do próprio resultado da pesquisa parece ter influenciado na realização 

desta atividade.  

Comentários realizados pelo grupo durante a atividade: 

Temos que fazer uma reunião antes do estágio de cada 

disciplina na ESF, com o professor e os acadêmicos, e traçar 

metas e objetivos  (E6).  

Precisamos de um contrato de convivencia elaborado com os 

alunos, isso facilitaria a nossa relação com os acadêmicos (E3).  
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Tem que existir uma avaliação no inicio do estágio e uma no 

fim, para que a gente possa ver o resultado do estágio, ou seja, 

se teve ganhos ou não (E7).  

Olha, não podemos esquecer que tem que ter um limite de 

alunos na unidade, porque com muitos alunos fica dificil de 

trabalhar (E6).  

Podemos também colocar os alunos para fazer prática com os 

outros profissionais, como por exemplo, com a odontologia, 

temos que pensar na prática interdiciplinar (E9).  

Também podemos utilizar estudos de caso reais, e procurar 

fazer isso como rotina, acho que seria válido (E4).  

Obrigatoriamente no primeiro dia de estágio o professor da 

disciplina deveria estar presente, isso facilitaria a nossa 

relação, e deixaria todos mais à vontade (E6).  

E preciso aproveitar esse primeiro dia para traçar as metas e 

objetivos do estágio (E5). 

De acordo com os depoimentos, os participantes deixam claro que necessitam da 

aproximação com a universidade, e com os docentes das disciplinas, fator esse que 

valorizaria o papel do preceptor. Também se discuti a necessidade de uma organização 

do serviço, de maneira que faça com que o enfermeiro preceptor se torne importante 

neste processo. A importancia da avaliação é destacada, no sentido de observação dos 

objetivos traçados, remento se a organização do serviço. 

Observações e depoimentos  sobre a avaliação da oficina 

Na parte final da oficina, foi realizada uma avaliação, com uma participação 

efetiva de todos enfermeiros, que unanememente sinalizaram positivamente. Exaltando 

a importancia do papel do enfermeiro preceptor no processo de construção do 

conhecimento, e na elaboração de um produto com aplicabilidade prática. 

Duarante o processo de avaliação as falas foram as seguintes: 
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Foi a primeira vez que participei de uma oficina, que teve a 

realização        de um produto, que vai ser útil, na nossa vida 

profissional (E5). 

Realmente me senti útil, agora só falta ver esse protocolo na 

prática, estou confiante, que vá sair do papel (E9). 

Quando participo das oficinas, e reuniões, promovidas pela 

universidade ou pela secretaria de saúde, na maioria das vezes 

são cursos e capacitações, em que os participantes são ouvintes, 

não criam, apenas aprendem (E3). 

Foi muito bom, porque, este protocolo na verdade vai beneficiar 

á todos, e favorecer o serviço (E7). 

Acho que uma oficina pode ser proveitosa, mesmo quando não 

exista a criação de algo, mas quando existe a elaboração de algo 

concreto, o ganho se torna palpável (E2). 

Como se observa nas falas, a oficina foi positiva, e o principal fator destacado 

foi justamente a criação de diretrizes para o acompanhamento do acadêmico de 

enfermagem, e a participação dos enfermeiros preceptores neste processo. Observamos 

que de uma maneira geral a maioria dos participantes da oficina, ainda não tinha 

experimentado a participação em um processo construtivo, como este, ou seja, pela 

primeira vez se sentiram sujeitos da criação de um produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



O Produto: Diretrizes para o acompanhamento do acadêmico de 

enfermagem em estágio supervisionado na Estratégia Saúde da Família 

 

 

Mensagem Inicial 

 

Estas Diretrizes resultam do trabalho de Dissertação de Mestrado de Alexandre 

Campos de Aguiar, desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde da UFF, sob orientação da Prof.ª Dra. Claudia Mara de Melo Tavares e tem como 

objetivo favorecer o acompanhamento do acadêmico de enfermagem na ESF. 

 Para sua implantação, o enfermeiro preceptor tem o papel de coordenar as 

atividades nele propostas envolvendo estudantes, profissionais da Atenção Básica, 

usuários e outros, de modo a promover uma ação dialógica que visa o planejamento 

participativo. 

Esperamos com sua implantação favorecer a relação do acadêmico de 

enfermagem com a ESF, contribuindo para a formação de enfermeiros críticos, criativos 

e reflexivos.  

 

Orientações gerais referentes à etapa de planejamento do estágio supervisionado 

de enfermagem 
 

a) Realizar durante o planejamento do estagio nas unidades de saúde da família  

reuniões para tomada de decisão sobre o programa do estágio e conteúdos a ele referido, 

com participação dos docentes, preceptores e coordenação. 

b) Levar em consideração no planejamento à avaliação realizada em conjunto com 

discentes, docentes e preceptores no período anterior, considerando os seguintes 

aspectos: conteúdo, estratégias, métodos empregados, recursos, supervisão, alcance de 

objetivos e metas traçados.  

c) Elaborar um contrato de convivência com os alunos, preceptores e professores, de 

modo que se estabeleçam regras consensuais. 

d) Selecionar as Unidades que receberão os estagiários levando em conta a demanda do 

serviço, de modo a favorecer o desenvolvimento das disciplinas. 

e) Garantir que a relação preceptor-estudante não ultrapasse o número de seis 

estudantes. 
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f) Promover o planejamento do estágio pelos professores, juntamente com os 

preceptores, sendo recomendável a participação de estudantes, gestores e demais 

profissionais de saúde. 

g) Programar a inserção dos estudantes em todas as atividades das Unidades, com os 

demais profissionais e cursos de graduação que estejam nos campos. 

h) Programar a participação dos estudantes do Curso de Enfermagem nas Campanhas de 

Saúde, previstas pela Secretaria de Saúde do município. 

i) Programar a realização de estudos de caso, seguindo a metodologia da 

problematização, a serem desenvolvidos pelos estudantes no módulo de ensino, sob 

orientação do docente e do preceptor. 

 

Aspectos a serem considerados no acompanhamento do acadêmico de enfermagem 

 

1- Conhecer o planejamento semestral, de acordo com cada disciplina, levando em 

conta o princípio da dialogicidade e da integração ensino-serviço;  

2- Conhecer as expectativas de aprendizado do acadêmico de enfermagem em relação 

ao estágio; 

3- Elaborar com o aluno plano dialógico de metas a serem alcançadas durante o estágio; 

4- Supervisionar o plano de estágio do acadêmico;   

5- Realizar levantamento diagnóstico das necessidades de aprendizado do acadêmico e 

das necessidades  do serviço; 

6- Relacionar conteúdos teóricos e práticos a serem desenvolvidos para cada módulo 

específico de estágio e unidades de inserção do aluno; 

7- Relacionar competências e habilidades a serem alcançados no estágio 

supervisionado; 

8- Discutir metodologias de trabalho que contemple a integralidade em saúde; 

9- Promover a Educação Permanente em serviço, com participação efetiva do 

acadêmico de enfermagem; 

10- Descrever estratégias de acompanhamento do estudante em campo; 

11- Promover a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe; 

12- Planejar avaliação dialógica e formativa a partir dos indicadores construídos em 

parceria e visando à formação de profissional crítico-reflexivo; 
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13- Realizar avaliação dialógica ao final de cada estágio, pontuando as fortalezas e 

fragilidades experimentadas na prática; 

14- Produzir relatórios de planejamento. 
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7. Conclusão 

Este estudo que surgiu da prática com acadêmicos de enfermagem na ESF de 

zona rural, avaliou a relação ensino serviço, buscando entender de que maneira se dá o 

processo de inserção do acadêmico neste modelo de atenção e quais os obstáculos 

enfrentados nesta prática, visando melhorar a relação de ensino-aprendizagem e 

favorecendo também o próprio serviço. 

No que tange ao objetivo principal deste estudo - investigar o papel do preceptor 

no acompanhamento do acadêmico de enfermagem no âmbito da ESF e as orientações 

pedagógicas com as quais trabalha, observou-se que o enfermeiro-preceptor atua por 

meio de um dialogo restrito com a universidade e seus professores, o que torna sua 

atividade solitária, e sem parâmetros para desenvolvimento das práticas de 

acompanhamento do acadêmico de enfermagem e de avaliação. Porém, isso não 

significa que não exista alguma forma de acompanhamento dos acadêmicos no serviço. 

Observa-se que neste ocorre certa construção de conhecimento baseado na própria 

experiência dos preceptores. Contudo, existe a necessidade de uma reorganização 

estrutural e relacional entre os atores das instituições ensino e serviço de saúde. 

Verificou que no estágio na ESF, a despeito dos problemas já apontados 

anteriormente, existe um bom desenvolvimento de práticas de enfermagem, com certa 

positividade na construção de conhecimentos, embora, boa parte do preparo pedagógico 

dos preceptores para isto decorra exclusivamente da própria prática profissional e da 

vivencia decorrente da experiência acadêmica. 

Assim, o acompanhamento realizado pelo enfermeiro preceptor acontece quase 

de forma natural ou intuitiva, mediada pelos saberes decorrentes da própria experiência 

oriunda do processo de formação durante a própria graduação em enfermagem, aliando-

se as vivencias práticas como enfermeiros, procurando sempre entender as dificuldades 

e expectativas que fazem parte deste processo. 

O estudo demonstrou que a despeito da distância existente entre ensino e 

serviço, o enfermeiro preceptor se mostra disposto a uma maior aproximação com a 

academia, e se sente valorizado quando percebe e entende seu papel na construção do 

conhecimento de enfermagem. 

O estudo confirma ainda a idéia de que para promover a  valorização do trabalho  
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do enfermeiro na ESF, se faz necessário que o acadêmico participe de todas as ações 

desenvolvidas nesse contexto, e que os mesmos se envolvam de forma significativa com 

o serviço, com os profissionais da Unidade e com a comunidade. E que ele mesmo 

perceba e divulgue para os demais a importância dessa estratégia assistencial. 

Finalizando, reforça-se a partir da oficina realizada apara a construção do 

produto, o interesse dos preceptores pelas questões relativas ao ensino, o planejamento e 

avaliação acadêmica no âmbito do estagio supervisionado na ESF. Estando estes 

disponíveis para um maior diálogo com a academia. O enfermeiro preceptor, está a todo 

momento com o desejo de se aproximar da academia, e se sentir útil, e sujeito do 

processo. E quando acontece uma oportunidade como essa, é como se a própria 

universidade dissesse: você é importante, seu trabalho é fundamental na formação 

acadêmica, reconhecemos isso.  

Apontamos como limite deste estudo, não ter tomado os alunos e os docentes 

como sujeitos do estudo. Certamente, estes teriam muito a contribuir com o sentido da 

pratica da preceptoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ALVES, V.S. Um modelo de educação em saúde para o Programa Saúde da 

Família: pela integralidade da atenção e reorientação do modelo assistencial. Rev 

Interface-Comun Saúde Educ 2005; 9( 16 ): 39-52. 

BEISIEGEL, C.R. Política e educação popular (A teoria e a prática de Paulo Freire 

no Brasil).  Ensaios – 85. São Paulo: Editora Ática, 1992. 

BRASIL,Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Aprender SUS: o SUS e os cursos de graduação na área da saúde. Brasília, 

2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual para organização da atenção básica. Brasília, 

DF, 1998.  

BRASIL, Ministério da Saúde. Revista Brasileira Saúde da Família.- Ano IX. 19 

(Jul./Set. 2008). Brasília, 2008. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da Família: uma estratégia para a 

reorientação do modelo assistencial. Recuperado em 17 de janeiro de 2003, de 

http://www.geocities.com/Area51/Station/8089/psf/apresentacao.htm. 

BRASIL, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conferência Nacional de 

Saúde (12.: 2003: Brasília, DF). 12.ª Conferência Nacional de Saúde: Conferência 

Sergio Arouca: manual: Brasília, 7 a 11 de dezembro de 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção À Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 

 

CAMPOS, Francisco Eduardo de et al . O SUS como escola: a responsabilidade social 

com a atenção à saúde da população e com a aprendizagem dos futuros 

profissionais de saúde. Rev. bras. educ. med.,  Rio de Janeiro,  v. 33,  n. 4, Dec.  2009 .  

 

67 

http://www.geocities.com/Area51/Station/8089/psf/apresentacao.htm


CARVALHO, E.S.S; FAGUNDES, N.C. Trabalho de conclusão do Curso de 

Ativação de processos de mudanças na graduação de profissionais de nível 

superior. Ministério da Saúde, Ensp/Fiocruz. 2008. 

CECCIM, R.B; ARMANI, T.B. Educação na saúde coletiva: Papel estratégico na 

gestão do SUS. Divulgação em saúde para debate, Rio de Janeiro, n. 23, p. 30-45, 

2001. 

CECCIM, RB, FERLA, AA. Residência integrada em saúde: uma resposta da 

formação e desenvolvimento profissional para a montagem do projeto de 

integralidade da atenção à saúde. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. 

Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: 

UERJ-IMS-Abrasco, 2003. p. 211-26. 

 

CECCIM, R.B; FEUERWERKER, L. C. M. Mudança na graduação de profissões de 

saúde sob o eixo da Integralidade. Cad SaudePublica; 20(5): 1400-1410, set.-out. 

2004. 

CORRÊA, A.K. A crise do conceito tradicional de homem e suas implicações para a 

saúde e educação. Santo André(SP): s.n.; 2004.[Conferência proferida no Simpósio de 

Fenomenologia do Cuidar] 

COTTA, R.M.M;  Morales M.S.V; COTTA,F. J.S, GONZÁLES,A.L; RICOS,J.A.D. 

Obstáculos e desafios da saúde pública no Brasil. Rev Hospital Clínicas Porto Alegre 

2002; 22(1): 25-32. 

CUNNINGHAN, T.M.P.; FERREIRA, S.M.D.S.; SEQUEIRA, M.C., BIANCO, AD. O 

novo professor do curso técnico de Enfermagem, num contexto atual da educação: 

uma visão crítico-reflexiva. Revista Técnico-científica de Enfermagem, set/out 2003;  

 

DAMKE, Ilda Righi. O processo do conhecimento na pedagogia da libertação: as 

idéias de Freire, Fiori e Dussel. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

FAGUNDES, N.C. Em busca de uma universidade outra: a instituição de “novos” 

espaços de aprendizagem na formação de profissionais de saúde [tese]. Salvador: 

Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia; 2003. 229f. 

ECCO, I. O Conhecimento na pedagogia freiriana como suporte teórico para a 

educação escolar formal. URI – Campus de Erechim/RS;  

 

68 



FAUSTINO, R.L.H.; MORAES, M.J.B.; OLIVEIRA, M.A.C. Caminhos da formação 

de enfermagem: continuidade ou ruptura? Rev Bras Enferm 2003; 56(4): 343-47. 

FERNANDES, A.S. Experiências e desafios da atenção básica e saúde da família: 

caso Brasil. Brasília: OPAS, 2004. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 41a 

reimpressão. São Paulo: Paz e Terra; 2010 

FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido, 

4ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 42º edição, 2005. 

FREITAS, H.C.L. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos 

estágios. Campinas: Papirus; 1996. 

LIMA, V.V. Competência: distintas abordagens e implicações na formação de 

profissionais de saúde. Interface 2005; 9(17):369-79. 

MACHADO, J.L.M.; CALDAS, A.; BERTONCELLO, N.M.F. Uma nova iniciativa 

na formação dos profissionais de saúde. Interface-Comunic, Saúde, Educ 1997; 

1(1):147-56. 

MAGALHÃES, R.; SENNA, M.C. M. Local implementation of the Family Health 

Program in Brazil. Caderno de Saúde Pública, 2006. 

MARKMAN NETO, L. Políticas de Saúde, Sistema Único de Saúde e a prática do 

Programa de Saúde da Família num núcleo específico: limites e desafios. 2004. 

MARSIGLIA, R.M.G. Instituições de ensino e o Programa Saúde da Família: o que 

mudou?. Rev Bras Saúde Família 2004; 5(7): 30-41. 

MATUMOTO, S. et al. Supervisão de equipes no Programa de Saúde da Família: 

reflexões acerca do desafio da produção de cuidados. Ver Interface-Comun Saúde 

Educ 2005; 8(16): 9-24. 

 

69 



MENDONÇA, M.H.M.; VANCONCELLOS, M.M.; VIANNA, A.L.A. Atenção 

Primária à saúde no Brasil. Cad. Saude Publica, n.24, sup1, p.S4-S5, 2008. 

MERHY, E. E. Em busca da qualidade dos serviços de saúde: os serviços de porta 

aberta para a saúde e o modelo tecno-assistencial em defesa da vida. Em L. C. 

Cecílio (Org.), Inventando a mudança na saúde . São Paulo: Hucitec, 1997. 

MERHY, E.M. Introdução ao debate sobre os componentes da caixa de 

ferramentas dos gestores em saúde. Rev SUS. Brasil – vivências e estágios na 

realidade do SUS do Brasil. Disponível em: http://dtr2002.saude.gov.br/versus/index.html 

MINAYO, MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 3 ed. 

São Paulo: Hucitec, 2004. 

MINISTERIO DA EDUCAÇAO (BR). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. O ensino de enfermagem no Brasil: o ontem, o hoje e 

o amanhã. Brasília: Ministério da Educação; 2006.     

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. Aprender SUS: o SUS e os cursos de graduação na área da saúde. Brasília, 

2004. 

 

MONTENEGRO, L.C; BRITO, M.J.M. Aspectos que facilitam ou dificultam a 

formação de enfermeiro em atendimento primário de saúde. Invest Educ Enferm. 

2011;29(2): 238 — 247. 

MORETTI-PIRES, R. O. Complexity in Family Healthcare and the training of 

future healthcare professionals. Interface - Comunic.,Saude, Educ., v.13, n.30, p.153-

66, jul./set. 2009. 

NOGUEIRA, R. P. (2001). Higiomania, a obsessão com a saúde na sociedade 

contemporânea. Em E. M. Vasconcelos (Org.), A saúde nas palavras e nos gestos: 

reflexões da rede educação popular e saúde . (pp. 63-72). São Paulo: Hucitec, 2001 

 

 

70 

http://dtr2002.saude.gov.br/versus/index.html


PAIM, J.S. Modelos de atenção e vigilância da saúde. In: ROUQUAYROL. M.Z.; 

ALMEIDA FILHO, N.(Orgs.) Epidemiologia e saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 

2003a. p.567-86. 

PAIM, J. S. P.; ALMEIDA FILHO, N. (1998). Saúde coletiva: uma "nova saúde 

pública" ou campo aberto a novos paradigmas? Revistas de Saúde Pública, 1998. 

PINHEIRO, R.; LUZ, M. T. Práticas eficazes x modelos ideais: ação e pensamento 

na construção da integralidade. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.) 

Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de 

Janeiro: UERJ/IMS: ABRASCO, 2003. p.7-34. 

RAMOS, CS, Heck RM, Ceolin T, Dilélio AS, Facchini LA. Perfil do enfermeiro 

atuante na estratégia saúde da família. Cienc Cuid Saude 2009; 8 (suplem.):85-91 

RODRIGUES,L.M. S. O planejamento do estágio supervisionado de enfermagem 

na atenção básica: avaliação da ação dialógica ensino-serviço/Lília Marques Simões 

Rodrigues.- Niterói: [s.n.], 2012.102 f. 

SANTOS, B.R.L.; MORAES, E.P, PICCININI, G.C.; SAGEBIN, H.V, Eidt OR, Witt 

RR. Formando o enfermeiro para o cuidado à saúde da família: um olhar sobre o 

ensino de graduação. Rev Bras Enferm 2000; 53(esp): 49-59. 

SOUZA, M.F. Saúde da Família provoca inovações nas instituições de ensino 

superior. Rev Bras Saúde Família 2000; I(2): 8-11. 

TAVARES, C.M.M. Análise crítica de uma experiência de integração do estágio de 

enfermagem em saúde mental ao SUS. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. 

v.10, n.4, p. 740-49, 2006. 

TESSER, C.D. Medicalização social (II): limites biomédicos e propostas para a 

clínica naatenção básica. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.10, n.20, p.347-62, 

2006.  

VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção à saúde da família . São 

Paulo: Hucitec, 1999.  

 

71 



VICTORA, C., KNAUT, D. R.; HASSEN, M. N. A pesquisa qualitativa em saúde: 

Uma introdução ao tema. Porto Alegre, Tomo Editorial. 2000. 

WUILLAME, S.M. O processo ensino-aprendizagem na residência médica em 

pediatria: uma análise [tese]. Rio de Janeiro:IFF/FIOCRUZ; 2000. 260f 

 

ZITKOSKI, Jaime José. Horizontes da refundamentação em educação popular. 

Frederico Westphalen: Ed. URI, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 



APÊNDICE 1 

  

QUESTÕES PARA MEDIAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Título da Pesquisa: A Inserção do acadêmico de Enfermagem no contexto da 

Estratégia de Saúde da Família: o papel do preceptor 

Questões: 

1. A Unidade que você trabalha possui plano para o acompanhamento do acadêmico de 

enfermagem? 

2.  O que você faz para acolher o acadêmico de enfermagem?    

3. Como você contribui para que o acadêmico de enfermagem desenvolva o 

conhecimento necessário sobre a prática e o trabalho na ESF?  

4. Como os acadêmicos de enfermagem chegam a ESF? Quais os conhecimentos 

prévios necessários para a realização da prática profissional de enfermagem na ESF?  

5. Que estratégias poderiam ser desenvolvidas por você e demais profissionais para 

favorecer a inserção do acadêmico de enfermagem no âmbito da ESF? 

 

 

 

 

 

 

 

73 



APÊNDICE 2 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os devidos fins que os resultados da pesquisa:“ A Inserção do 

acadêmico de Enfermagem no contexto da Estratégia de Saúde da Família: o papel 

do preceptor” serão tornados públicos, divulgados em trabalhos e eventos científicos, 

sendo eles favoráveis ou não. 

 

 

 

 

Niterói, 27 de Fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares 

Enfermeiro Alexandre Campos de Aguiar  
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APÊNDICE 3 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que o material e/ou dados coletados na pesquisa ―A Inserção do acadêmico 

de Enfermagem no contexto da Estratégia de Saúde da Família: o papel do preceptor‖ 

será usado exclusivamente com fins científicos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 27 de Fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares 

Enfermeiro Alexandre Campos de Aguiar 
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APÊNDICE 4 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Título do projeto: A Inserção do acadêmico de Enfermagem no contexto da 

Estratégia de Saúde da Família: o papel do preceptor 
Pesquisador Responsável: Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares e Alexandre Campos de 

Aguiar 
Instituição dos Pesquisadores: Universidade Federal Fluminense e Secretaria de Saúde 

de Vassouras 

Nome do Voluntário (a): 

____________________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos               

RG:___________________________________ 

 

           O Senhor (a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa A Inserção 

do acadêmico de Enfermagem no contexto da Estratégia de Saúde da Família: o papel 

do preceptor, de responsabilidade dos pesquisadores Dra. Cláudia Mara de Melo 

Tavares e Alexandre Campos de Aguiar, a qual descreve estratégias utilizadas pelos 

preceptores para  inserção do acadêmico de enfermagem na Estratégia Saúde da 

Família. Sua seleção ocorreu por ser preceptor do Curso de Enfermagem. Sua 

participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os 

pesquisadores ou com a Unidade de Origem.  

 

Os objetivos gerais desse estudo são:  

Discutir o papel do preceptor no acompanhamento do acadêmico de enfermagem na 

Estratégia de Saúde da Família. 

-Apontar modos de ação profissional do preceptor de enfermagem para o 

acompanhamento do  acadêmico de enfermagem em estagio curricular na ESF. 

 -Elaborar protocolo para o acompanhamento e acompanhamento do estudante de 

enfermagem pelo preceptor no âmbito da ESF. 
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Quanto ao procedimento de coleta de dados informo que sua participação se restringirá 

a entrevista em grupo focal com duas horas de duração. 

 

Pesquisadores: Cláudia Mara de Melo Tavares - claumara@vr.microlink.com.br 

                        Alexandre Campos de Aguiar - aguiar0173@yahoo.com.br 

              

 

Eu, __________________________________________, RG nº. 

___________________ declaro que entendi os objetivos do meu consentimento para a 

realização da pesquisa acima descrita e concordo em participar, como voluntário (a). 

 

Niterói, ____ de ____________ de 2012. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do voluntário. 
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ANEXO 1 

 

Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Antonio 

Pedro – UFF, sob a inscrição CAAE 02000.212.6.0000.5243, conforme a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Foram considerados os seguintes aspectos: 1) 

Esclarecer todos os envolvidos dos objetivos, etapas, metodologia da pesquisa; 2) Obter 

consentimento institucional para o desenvolvimento das atividades programadas; 3) 

Manter o sigilo, individualidade e respeito à liberdade de participação ou não da 

pesquisa. 

 

Número do Parecer: 57052 

 Data da Relatoria: 5/7/12 

 ―A Inserção do acadêmico de Enfermagem no contexto da Estratégia de Saúde 

da Família: o papel do preceptor‖ 

  

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ HU Antônio Pedro 
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