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Princípios dos catataus ou a arte de fazer livros grossos 
 

I. O desenvolvimento inteiro tem de ser entretecido pela 
permanente exposição palavrosa do projeto. 

II. Devem ser introduzidos termos para conceitos que fora 
dessa definição mesma não aparecem mais no livro 

inteiro.  
III. As distinções conceituais laboriosamente conquistadas 

no texto devem, nas notas às passagens 
correspondentes, ser novamente apagadas.  

IV. Para conceitos sobre os quais só se trata em sua 
significação geral devem ser dados exemplos: onde, por 

exemplo, se falar de máquinas devem ser enumeradas 
todas as espécies delas. 

V. Tudo aquilo que está firmado a priori sobre um objeto 
deve ser confirmado com uma abundância de exemplos. 

VI. Correlações que podem ser expostas graficamente 
têm de ser desenvolvidas em palavras. Em lugar, por 

exemplo, de desenhar uma árvore genealógica, todas as 
relações de parentescos devem ser pormenorizadas e 

descritas.  
VII. De vários oponentes aos quais é comum a mesma 

argumentação, cada um deve ser refutado 
individualmente. 

 
Walter Benjamin 

  



 

RESUMO 

Este estudo conta uma história de formação profissional pelo trabalho em saúde, com 
foco nas políticas governamentais Pró-Saúde e PET-Saúde, e recorta o aspecto 
dinâmico das relações presentes no ensinar e no aprender uma profissão de saúde. 
Partiu-se do pressuposto de que o trabalho em saúde representa espaço autêntico de 
aprendizagem, e cujas situações cotidianas atuam como fonte educativa. Objetivou-
se mapear os modos de ensinar e aprender utilizados pelos participantes, alunos, 
professores e preceptores, vinculados a uma edição do programa PET-Saúde. O 
referencial teórico ancora-se nos conceitos de narrativa e experiência em Walter 
Benjamin, que defende o caráter pedagógico e terapêutico existente em toda narrativa 
como modo de produção de experiência de si e do outro no mundo. No contexto da 
reorientação da formação profissional, percebe-se a circulação de práticas discursivas 
instituídas nos serviços de educação e saúde, afirmando o descompasso entre a 
formação e as necessidades de saúde do SUS; e desarticulação entre o ensino e o 
serviço. Diante de tal problema, indaga-se: Como os modos de ensinar e aprender 
empregados pelo grupo PET-Saúde contribuem para induzir mudanças nas práticas 
dos profissionais no serviço e avançar na perspectiva de transformar o ensino das 
profissões na área da saúde para atuar no SUS? Para apreender as experiências de 
formação dos participantes/narradores, percorreu-se trilhas metodológicas da 
pesquisa qualitativa, utilizando os recursos da narrativa de conversação mediados por 
técnicas de entrevista, diário de campo e observação simples. O Hospital Municipal 
Miguel Couto propiciou espaços e cenário de encontros entre alunos, professores, 
preceptores e pesquisador para o “fazer juntos”. Quanto aos aspectos éticos, este 
estudo deriva de um “projeto guarda-chuva”, de pesquisa financiada pelo CNPq, que 
avalia o impacto das politicas Pró e PET-Saúde, ativada por um coletivo de 
pesquisadores, sendo a UFF a instituição proponente e a UFRJ a desenvolvedora do 
projeto PET-Saúde/RUE-UFRJ. O mapeamento das trilhas de formação, traçado sem 
pretensões analíticas, identifica redes de encontros pouco exploradas como 
estratégias de ensino-aprendizagem no ensino tradicional. É possivel dizer que, em 
espaços mais próximos dos múltiplos e complexos problemas da vida dos usuários e 
equipes do serviço, o aprendiz tem como oferta ao seu itinerário formativo novas 
aberturas para uma formação profissional que também pode se dar na dimensão 
sensível do ato de ensinar, aprender, conhecer e produzir conhecimento, de modo que 
a experiência seja tomada na interface com a prática pedagógica. 
 
Descritores: Políticas Públicas de Saúde; Ensino Superior; Trabalho. 
 
  



 

ABSTRACT  

This study tells a story of health work vocational training, focusing on government 
policies Pro-health and PET-Health, and highlights the dynamic aspect of the 
relationships present in the teaching and learning of a health profession. It started from 
the assumption that health work represents an authentic learning space, and whose 
everyday situations act as an educational source. This study aimed to map the ways 
of teaching and learning used by participants, students, teachers and preceptors, 
linked to an edition of the PET-Health program. The theoretical framework is anchored 
in the concepts of narrative and experience of Walter Benjamin who defends the 
existing educational and therapeutic character in every narrative experience as a 
production mode of the self and the other in the world. In the context of the vocational 
training reorientation, it is possible to note the movement of discursive practices 
instituted in education and health services, stating the mismatch between training and 
the health needs of the Sistema Único de Saúde (SUS) (Unified Health Service); and 
disarticulation between teaching and service. Faced with this problem, the following 
question was raised: How do the teaching and learning modes employed by the Pet-
Health group contribute to induce changes in the practices of professionals in the 
service and move towards transforming the teaching professions in the health sector 
to work in the SUS? To grasp the training experiences of participants/narrators, we 
followed the method of qualitative research, using the conversational narrative 
resources mediated by interviewing techniques, field diary and simple observation. The 
Municipal Hospital Miguel Couto arranged spaces and scenarios for meetings between 
students, teachers, tutors and researcher for the "doing together". As for the ethical 
aspects, this study derives from an "umbrella project", research funded by CNPq, 
which assesses the impact of Pro and PET-Health policies, activated by a group of 
researchers, in which the Universidade Federal Fluminense (UFF) (Fluminense 
Federal University) was the proposing institution and UFRJ was the developer of PET-
Health project/RUE-UFRJ. The mapping of training tracks, which was drawn without 
analytical pretensions, identifies meeting networks little explored as teaching and 
learning strategies in traditional teaching. It is possible to say that in nearby areas of 
the multiple and complex problems of life of users and teams of service, the apprentice 
has as an offer to its formation process new openings for vocational training which can 
also be given in the sensitive dimension of the act of teaching , learning, knowing and 
producing knowledge, so that the experience is taken at the interface with the 
pedagogical practice. 
 
Descriptors: Public Health Policy; Education, Higher; Work. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

“As citações são no meu trabalho como 
salteadores à beira da estrada, que 

irrompem armados e retiram ao ocioso 
caminhante a sua convicção.” 

(BENJAMIN, 2013b, p. 57) 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Minha narrativa implicada 

O ponto de partida de onde escrevo essa dissertação é o lugar das minhas 

experiências, dos trajetos que percorri vivenciando coisas e causas que encorajaram 

muitas das minhas escolhas de vida, que incluiu a decisão de cursar o ensino superior 

e ser profissional da saúde; é o lugar da minha prática profissional, como enfermeira, 

trabalhadora da saúde e aprendiz na vida; é o lugar onde tenho vivenciado relações 

tensas do saber-fazer no cotidiano do trabalho em saúde. Durante a construção desse 

projeto, me perguntei muitas vezes a razão de estudar o tema formação pelo trabalho 

em saúde e não outra temática. Na tentativa de responder tal indagação, procurei 

refazer trechos do meu percurso profissional e pessoal, remontando cenas de 

encontros vivenciados em territórios da família, de amizade, do trabalho e da 

sociedade que habito. Territórios pelos quais venho me constituindo. Esse movimento 

de rememoração me fez perceber que minhas implicações derivam dessas 

experiências, de ser mulher-enfermeira-usuária-cidadã que ressoam ora com maior 

intensidade, ora com menor intensidade. Tenho para mim, que produzir investigação 

sobre formação profissional em saúde é ousar no desejo de compor, com esses 

territórios existenciais, uma experiência de encontros incertos na produção de uma 

outra formação.   

Ingressei no serviço público nos municípios do Rio de Janeiro e de Queimados, 

onde atualmente desenvolvo atividades de supervisão de enfermagem e opero 

sistemas de informação em saúde. Nessas ocupações tive muitas oportunidades de 

encontros com profissionais em formação ao atuar na preceptoria com alunos de 

graduação em enfermagem, e com outros trabalhadores e usuários ao participar de 

grupos multiprofissionais com atividades de educação em saúde. Na medida em que 

vivencio, como profissional e pessoa, a experiência de ser com o outro nesses 



16 

encontros, percebo o quanto é difícil sintonizar os saberes, fazeres e quereres dos 

sujeitos que circulam manifestando interesses, desejos e necessidades no processo 

de cuidado do trabalho em saúde. Reaproximada da academia por meio do mestrado, 

minhas inquietudes de aprofundar a discussão sobre as diferenças do aprender na 

escola e do aprender no trabalho, na perspectiva prática, me acompanharam, até que, 

desenvolvendo atividades acadêmicas no núcleo de pesquisa, tive contato auditivo 

com as propostas do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde) e do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde). Aguçada demais, com novas questões no setor do trabalho, decidi me 

aproximar e aprofundar estudos sobre a formação do profissional em saúde, para 

além dos campos tradicionais de ensino programado pelas universidades. 

Convocada a articular minha prática profissional ao campo da pesquisa, 

começo um novo caminho de vir a ser, partindo dos emaranhados processos do 

serviço em saúde, para o intrincado mundo da pesquisa. Refletindo acerca das 

dificuldades em transitar em uma nova realidade proposta nos princípios norteadores 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que nos impõe permanentemente a aprender 

novos modos de operar a prática do cuidado integral, desperta-me o desejo de 

compreender os modos como aprendemos e ensinamos no trabalho em saúde. No 

estilo de ensinar que adotamos, quais desejos despertamos? Quais mudanças 

provocamos? Quais transformações possibilitamos? 

1.1.1. Uma história em formação  

Os estudos iniciados na linha de pesquisa Educação Permanente em Saúde 

(EPS), no mestrado, foram entradas convidativas para trilhar por caminhos de uma 

forma de investigação que não decretam nenhum fechamento, nenhum final ou 

verdade para processos de aprendizagem mediados por encontros entre 

trabalhadores, estudantes e usuários no cotidiano do trabalho em saúde (MERHY, 

2013b). Isso porque a EPS é uma “estética pedagógica” para experiência da 

problematização, é uma produção em ato das aprendizagens relativas às intervenções 

nos modos de viver a vida, individual e coletiva (CECCIM, 2005). Tomando o sentido 

etimológico da palavra estética (compreender pelos sentidos), a EPS corresponderia 

à educação sensível, em uma aprendizagem mediada pela sensação e percepção. A 

expressão da EPS foi me mostrando que todos sabemos, aprendemos e ensinamos. 

Fui me interessando por formas discursivas, basicamente narrativas de conversação 
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(PRETI, 1988), voltando minha atenção a dispositivos pedagógicos no ensino da 

saúde com possibilidades de construção de experiências de si.  

Concomitante aos estudos com a EPS vieram os encontros de estudos no 

Núcleo de Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde (NUPGES) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), dessa vez, as aberturas me colocavam em contato com 

textos do filósofo alemão Walter Benjamin. Com estilo poético e místico, o autor realiza 

sua teoria da narração estabelecendo relação entre narrar, ensinar e curar a partir do 

poder da palavra, seja pela oralidade, corporeidade, ou pela atividade da escrita.  

Numa cena trivial, o filósofo lança a pergunta provocativa: “Uma criança está 

doente. A mãe a leva para cama e se senta ao lado dela. E então começa a lhe contar 

histórias. Como se deve entender isso?”. Para ele, as mãos que encenam nos gestos 

da contação, confluem em forças que alcançam certo nível de energia capaz de curar. 

É o poder da narrativa (BENJAMIN, 1987, p. 269). 

Esse autor ainda afirma que conhecemos o poder de cura através da narrativa, 

pois quem de nós nunca ouviu dizer ou conhece casos em que “o relato que o paciente 

faz ao médico no início do tratamento pode se tornar o começo de um processo 

curativo”? (BENJAMIN, 1987, p. 269). Em grande medida, ele associa a dimensão do 

saber e do conhecimento ao suposto poder da narrativa em correspondência aos 

movimentos de memória e tempo.  

Decididamente, questões envolvendo formas de problematização das práticas 

discursivas no contexto pedagógico e clínico das relações do cotidiano do trabalho 

(produção, manutenção ou transformação do aprender e ensinar uma profissão na 

saúde) atraia minha atenção. Percorri, ainda, caminhos delimitados por referenciais 

conceituais inscritos no movimento do institucionalismo francês, melhor dizendo, uma 

modalidade desse movimento, a Análise Institucional (AI). Participei de oficinas com a 

professora Solange L’Abbate no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva – 2013, da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), sobre AI e Saúde Coletiva. 

Frequentei aulas-encontros sobre AI. Fiz minhas primeiras aproximações com os 

conceitos da AI, uma abordagem teórica, prática e experiencial para processos de 

autoanálise e autogestão (L’ABBATE, 2013). Até comecei alguns traços para o 

desenho metodológico do estudo. Contudo, já estava afetada demais, completamente 

entregue a correnteza da narração benjaminiana, suspeitando se não teria, a 

narração, condições favoráveis para ousar na construção de métodos que 

compusesse o aparato metodológico, de múltiplas conexões com as dinâmicas 
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presentes nos modos de ensinar e aprender presentes no grupo PET-saúde, e, quem 

sabe, tratar das fontes, da coleta e análise dos dados relacionando o aprender e o 

ensinar uma profissão na saúde com a experiência que cada um faz de si e de mundo, 

na produção de conhecimento mediada por narrativas de si e do outro. 

Por essa natureza pedagógica e terapêutica que Benjamin atribui a narrativa 

como uma forma de comunicação pautada na troca de experiência, começo a 

entender que questões metódicas da pesquisa científica poderiam ser ampliadas e 

formuladas de modo diferente/alternativo, em que os participantes, ao invés de 

simples informantes, fossem “autores narradores” (EPS EM MOVIMENTO, 2014, p. 

3), que pudessem produzir, por contação ou redação, suas próprias histórias de 

formação profissional, tornando acessíveis, visíveis ou não, enunciados cognitivos no 

trabalho em saúde. 

Dessa forma, questões iniciais neste estudo foram desenhando, de pronto, 

traços bastante peculiares que caracterizam as pesquisas descritivas de natureza 

qualitativa. Não havia preocupação com representatividade numérica, pois nossos 

dados não são métricos, nos interessava compreender aspectos de ensino e 

aprendizado no grupo e interagir com eles. Tínhamos a clareza, ou melhor dizendo, 

um desejo, que no percurso investigativo pudéssemos ser atingidos, “tingidos” 

(ABRAHÃO et al. 2014) por coisas e causas que atravessam a prática de ensino-

aprendizagem na produção de conhecimento no cotidiano das organizações de 

saúde.  

Assim os conceitos de narrativa e experiência foram inspiradores para 

compreender diferentes possibilidades de como se aprende e se ensina uma profissão 

na saúde. De antemão, a narrativa na perspectiva benjaminiana enseja que conhecer 

é mover diversos recursos, internos e externos, construindo caminhos, muitas vezes 

“desvios” na produção de si no/de mundo.  

Nada facilita mais a memorização das narrativas do que aquela sóbria concisão 
que as subtrai à análise psicológica. E quanto maior a naturalidade com que o 
narrador renuncia às sutilezas psicológicas, tanto mais facilmente a história 
será gravada na memória do ouvinte, tanto mais completamente ela irá 
assimilar-se à sua própria experiência, tanto mais irresistivelmente ele cederá 
à inclinação de recontá-la um dia. Esse processo de assimilação se dá em 
camadas muito profundas e exige um estado de distensão que se torna cada 
vez mais raro (BENJAMIN, 2012a, p. 220). 

Nos primeiros encontros de orientação de pesquisa, avistamos possibilidades 

de pensar, em termos investigativos, o processo ensino-aprendizado nesses novos 
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espaços/dispositivos de formação, que são os grupos PET-Saúde. Naquele momento, 

havia uma pesquisa sobre avaliação do impacto dos programas Pró e PET sendo 

desenvolvida por um coletivo de pesquisadores, entre os quais os da UFF, unidade 

proponente. Começava, assim, a montagem estrutural da história de formação 

profissional a ser contada.  

No movimento intenso de aprendizagem de pesquisar fui compreendendo que 

minhas questões iniciais estavam demasiadamente amplas, precisava recortar 

aspectos relevantes do tema Educação pelo trabalho em saúde. 

Realizei uma busca por estudos que se dedicaram a investigar processos 

formativos no ensino superior na saúde, tomando como referência a iniciativa 

interministerial educação e saúde ao lançar no campo da formação em saúde políticas 

indutoras de mudanças na formação profissional como os programas Pró e PET-

Saúde. Adotei como dispositivo de busca o recurso do “estado da arte” ou “estado do 

conhecimento”. São pesquisas reconhecidas por utilizarem metodologia inventariante 

descritiva de certa produção cientifica (TEIXEIRA, 2006; FERREIRA, 2002). 

Interessava-me conhecer qual a produção científica nacional gerada no período de 

2008 a 2013, em torno do tema reorientação da formação profissional pelo trabalho 

em saúde. Tinha como objetivo conhecer experiências referentes ao cenário de 

práticas e estratégias de ensino-aprendizagem empregadas nos grupos em formação 

no Pró e PET-Saúde. O recorte temporal estava relacionado com o momento de 

adesão da UFF à proposta do Pró-Saúde II, edição 2008. Os editais do Pró e PET 

foram divulgados pelo Ministério da Saúde em versões que foram assumindo 

características temáticas, tanto o Pró I quanto o Pró II e III trazem claramente, como 

estratégia para provocar mudanças na formação, o incentivo financeiro, uma forma de 

comprometer as Instituições de Ensino Superior (IES) com mudanças na estrutura 

curricular a incorporar novas metodologias ativas de ensino. 

A pesquisa foi realizada pela internet, nos seguintes endereços eletrônicos: 

http://decs.bvs.br/, http://bvsalud.org/ e http://www.periodicos.capes.gov.br/. Foram 

consultadas as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), e Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O “estado 

da arte” resultou em 42 estudos.    

De modo consensual os estudos discursam sobre a orientação pedagógica 

http://decs.bvs.br/
http://bvsalud.org/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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baseada na adoção de metodologias ativas de aprendizagem, do professor facilitador, 

da noção do aprender a aprender, da educação de adultos como um caminho à 

mudança. Há quase unanimidade nos estudos em afirmar que, a partir dos projetos 

do Pró e do PET-Saúde, a pedagogia da problematização tem sido uma tendência 

pedagógica nos cursos de graduação (BATISTA, 2013a). Dos 42 estudos analisados, 

45,2% revelaram vários pontos de contato entre a formação profissional e EPS. A 

análise desses estudos reforçou a possibilidade de ampliar as discussões acerca do 

processo ensinar e aprender no grupo PET-Saúde, a partir das estratégias 

pedagógicas para formar profissionais capazes de produzir histórias individuais e 

coletivas no SUS. Quanto às estratégias de ensino-aprendizagem, 71,4% ressaltam a 

importância de desenvolvimento de métodos pedagógicos que transcendam o ensino 

tradicional da transmissão e reprodução de conhecimento (PATRÍCIO et al., 2011).  

O fluxograma abaixo ilustra o resultado obtido com o “estado da arte”, ferramenta 

utilizada para estruturar a base dos elementos da pesquisa científica.  

Figura 1 -  Fluxograma do “estado da arte” das experiências de formação 
PRÓPET. Rio de Janeiro, 2014 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A trama de formação profissional vivenciada pelo grupo PET-Saúde está 

contada em quatro partes que foram se desenhando conforme os movimentos de 

porvir na produção dos sujeitos, estudantes-a-ser-enfermeiros, de enfermeiros-a-ser-
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preceptores, enfermeira-a-ser-pesquisadora, professores-a-ser-tutores. Movimentos 

produzidos enquanto cada um desses sujeitos esteve vinculado a uma edição do PET-

Saúde, na versão temática Rede de Urgência e Emergência (PET-Saúde-RUE), da 

qual a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi desenvolvedora de um 

projeto específico, tendo como cenário das atividades de ensino-aprendizagem o setor 

de emergência pediátrica do Hospital Municipal Miguel Couto (HMMC). Foi 

estabelecida parceria entre coletivos de pesquisadores da UFF e da UFRJ que 

compartilhavam do interesse comum de investigar políticas de formação profissional 

no campo da saúde. Tal fato contribuiu para que o HMMC se tornasse, também, um 

cenário possível para as minhas produções de mestrado.  

Essa dissertação está dividida em cinco partes. Na primeira, a narrativa do 

percurso profissional e pessoal da pesquisadora é um esforço inquieto de se haver 

com o embaraço do encontro do sujeito enfermeira-pesquisadora, no desafio de 

compreender a dimensão sensível do ato de ensinar, aprender e conhecer, como 

possibilidade de produzir outra formação. Um movimento implicado que se fez ao 

acompanhar de perto a dinâmica das relações do ensinar e aprender presente no 

grupo do PET-Saúde-RUE/UFRJ.  

Em seguida, a exposição da implicação da pesquisadora com o tema. Explorou-

se, no campo da formação em saúde, políticas estruturantes do ensino superior na 

saúde e oferta de cenários para atuação profissional, buscando por documentos e 

práticas discursivas instituídas nos serviços de educação e saúde, que orbitam o tema 

da reorientação da formação profissional em saúde, os quais, de certa forma, regulam 

práticas do ensino superior das profissões na saúde. Nesse sentido, foram buscados 

enunciados registrados em documentos oficiais, especificamente: na Portaria nº 

399/2006 (BRASIL, 2006), que institui o Pacto Pela Saúde; nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em saúde; e nas portarias que instituem 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) 

e o Programa de Educação Pelo Trabalho Para Saúde (PET-Saúde). Percebemos que 

as considerações e decisões nestes documentos confluem basicamente para um 

único discurso: de que a formação do profissional e desenvolvimento dos 

trabalhadores da saúde deve atender às necessidades sociais com ênfase no SUS e 

se dar de forma articulada e dialogada entre as IES e os serviços de saúde. Neste 

contexto, intuímos que o problema nesse estudo se inscreve na relação do fazer-

saber, cujo ato educativo do fazer e conhecer saúde coloca quem ensina e quem 
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aprende diante de uma mesma história, e de uma prática discursiva da desarticulação 

da formação, em que os desenhos curriculares e práticas pedagógicas andam 

descompassados dos cenários de prática e das reais necessidades de saúde.  

Tais práticas discursivas dão conta de que os profissionais de saúde inseridos no 

mercado de trabalho não atendem, ou atendem de modo insuficiente, às 

necessidades do SUS, pois estão capacitados para atuar na alta complexidade em 

âmbito hospitalar, e ainda têm dificuldades de reconhecer as reais necessidades da 

população. Não estariam, portanto, preparados para intervir. Trata-se, assim, de um 

discurso afirmativo do descompasso entre a formação e as necessidades de saúde. 

Outro discurso está voltado para a fragmentação da relação teoria e prática, 

entendendo-os como sendo fenômenos completamente distantes, evidenciando, 

assim, a desarticulação entre o ensino e os serviços de saúde. Paralelamente a esses 

discursos, os programas governamentais Pró e PET-Saúde apostam em recursos 

financeiros, cenários e metodologia na inventividade, no “ímpeto criador” (FREIRE, 

2003) dos atores inseridos nos processos formativos para transformação das práticas 

de saúde.   

Assim, emergiu a pergunta que guiou nossas ações investigativas: Como os 

modos de ensinar e aprender empregados pelo grupo PET-Saúde contribui para 

induzir mudanças nas práticas dos profissionais no serviço e avançar na perspectiva 

de transformar o ensino das profissões da área da saúde para atuar no SUS? 

Optamos por abordar essa questão pelas frentes Interface educação e saúde e 

Políticas de formação instituintes no SUS. E, experienciando a discussão de mudança 

da formação, desenhamos caminhos possíveis para contação dessa história. 

Dessa forma, delineou-se como objetivos:   

Central 

 Mapear modos de ensinar e aprender utilizados por alunos, professores e 

profissionais inseridos na proposta PRÓPET-Saúde; 

Específicos 

 Produzir narrativas de formação, enfatizando estratégias empregadas para o 

ensino-aprendizado que se articulam ao processo de trabalho das equipes do 

serviço; 

 Propor material de cunho pedagógico construído preferencialmente a partir da 

experiência coletiva, vivenciada no processo dessa pesquisa, que seja de fácil 
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disseminação com potencial de ampliar a produção de conhecimento.  

Encerrando essa primeira parte, justificamos este estudo sob o pressuposto de 

que o trabalho em saúde representa espaço autêntico de aprendizagem, sendo essa 

possível de ocorrer assumindo as situações do cotidiano como fonte educativa. 

Entendemos o aprender e o ensinar como processo permanente, dinâmico, em 

constante movimento de produção de si, de mundo, com características que o 

aproxima muito da concepção benjaminiana de “experiência”, cujo conteúdo é 

subjetivo, proveniente dos sentidos plenos, e, por isso, capaz de provocar verdadeira 

subversão por não se pautar no condicionado do que já está dado. Não há um grau 

ou nível de experiência. Uma experiência simplesmente acontece e, para Benjamin, a 

instância decisiva para o acontecimento da experiência está na força da narrativa, na 

esfera da conversa viva.    

O senso prático é uma das características de muitos narradores natos. [...] 
pode-se reconhecer esse atributo num Gotthelf, que dava conselhos de 
agronomia a seus camponeses; num Nodier, que se preocupava com os 
perigos da iluminação a gás; num Hebel, que transmitiu a seus leitores 
pequenas informações cientificas [...] isso aponta para o parentesco entre esse 
senso prático e a natureza da verdadeira narrativa. Ela traz sempre consigo, 
de forma abeta ou latente, uma utilidade [...] pode consistir por vezes num 
ensinamento moral, ou numa sugestão prática, num proverbio ou norma de 
vida [...] (BENJAMIN, 2012a, p. 216). 

Acreditamos, assim como Benjamin, que a narrativa desencadeia efeitos ativos 

na vida do narrador e do ouvinte, ainda que uma experiência de formação profissional 

tenha sido atravessada por outros dispositivos formais de transmissão de 

conhecimento. Nesse sentido, visitamos a concepção do dispositivo foucaultiano, que 

se constitui por linhas relacionais de forças atadas por múltiplos pontos, o tempo todo 

tensionado por saberes, fazeres, afetos, quereres, tal como descrito por Foucault: 

“uma rede que se pode estabelecer entre os ditos e não ditos, um conjunto 

heterogêneo que engloba: discursos, instituições, leis, enunciados, proposições” 

(FOUCAULT, 1979).  

O processo de ensinar e aprender no dispositivo educação pelo trabalho em 

saúde constrói estratégias com função de um agir instituinte sobre um agir instituído, 

nesse processo, uma experiência de formação é atravessada por um tipo de jogo de 

forças existente em toda prática discursiva, que estabelece por meio dos elementos 

(ditos e não ditos) relações de ressonância ou contradição.  

Na segunda parte, tomamos como referencial conceitual as concepções de 



24 

experiência da teoria de narração de Walter Benjamin. Buscamos colocar em pauta o 

caráter pedagógico que acreditamos existir ao lado de toda narrativa, como 

possibilidades de constituição dos sujeitos. Com Benjamin exploramos a noção de 

sentidos do corpo e linguagem, nos encontros de aprendizagem vividos no/entre o 

grupo PET-Saúde/RUE-UFRJ. Dessa forma, pensamos no dispositivo educação pelo 

trabalho para saúde como uma experiência de formação profissional sensível, 

problematizadora, propícia a despertar no aprendiz o desejo de sair da passividade 

do conhecimento. Entendemos que, percorrendo por esses referenciais conceituais, 

empreendemos a busca por identificar mecanismos de ensino-aprendizado, de certa 

forma, condicionados à complexa relação entre saber e poder, conceitos que operam 

de forma articulada, tensional na prática e na produção de modos de conhecer.   

Na terceira parte, apresentamos nossa opção metodológica, uma composição 

que nos permitiu a partir dos recursos da pesquisa descritiva de natureza qualitativa, 

percorrer trilhas das narrativas de conversação produzidas pelos alunos, preceptores 

e tutores vinculados ao PET-Saúde/RUE-UFRJ, colhidas através das técnicas do 

diário de campo, da entrevista semiestruturada e da observação simples. Segue-se, 

no detalhamento, o compromisso ético assumido com a escolha dos participantes, 

benefícios e possíveis desconfortos ocasionados pela pesquisa; o movimento de 

aproximação com o território da pesquisa, incluindo pequena história do HMMC, 

cenário deste estudo.     

Na quarta parte, apresentamos os resultados do estudo numa conversa sobre 

aprender, ensinar e experiência, construída com elementos enunciados pelos 

participantes em entrevistas/narrativas de conversação e assuntos que apareciam 

recorrentemente interrogados nas páginas do diário, e que por isso mereceu atenção, 

tornando-se núcleos de organização das fontes. Assim, temos os núcleos narrativos 

das estratégias de formação e das potencialidades e fragilidades de formação 

vinculadas ao PET-Saúde/RUE-UFRJ.  

1.1.2. Recontos do ensino superior na saúde 

A formação do profissional da saúde se inscreve em dois campos de 

conhecimento muito próximos: o da educação e o da saúde, interfaceados por 

modelos e práticas, reconhecidamente territórios contíguos. Na visão de Milton Santos 

(2005), são territórios com interdependência de modos de produção social, que 

constituem a história local de determinada sociedade. São, portanto, campos 
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produtores de saberes e práticas que abrangem diferentes níveis de compreensão e 

intervenção junto aos sujeitos em seus processos de saúde, produtos 

permanentemente transformados em ações e serviços consumidos pela sociedade. 

Essa relação produção e consumo, dentro dos serviços de educação e saúde, constrói 

estruturas que dão sustentação a arranjos micropolíticos no cotidiano dos 

trabalhadores da saúde e no mundo do trabalho em saúde (FEUERWERKER, 2014). 

No campo da formação em saúde, a organização do ensino e do próprio 

conhecimento é centrada no corpo biológico, na concepção estrita de saúde-doença 

herdada do modelo flexneriano de interpretação dos fenômenos vitais (SCHERER; 

MARINO; RAMOS, 2005), no qual as instituições formadoras perpetuam modelos 

conservadores, abrigando uma diversidade de desenhos curriculares e práticas 

pedagógicas desarticulados dos cenários de prática, predominantemente voltadas ao 

desenvolvimento de habilidades instrumentais com domínio de técnicas 

extremamente procedimentais. O cuidado tornou-se tecnificado (AROUCA, 2003). 

Esse modelo instituído resiste ao longo dos anos, mesmo sobre duras críticas dos 

vários movimentos (medicina preventiva, comunitária, social e saúde coletiva), que 

insistiam na recusa do tipo de atenção à saúde verticalizada e da superespecialização 

(CECCIM; FEUERWERKER, 2004; PIRES-ALVES; FALLEIROS, 2010). Os desenhos 

de prática formativa nem sempre estão evidenciados, mas incidem diretamente sobre 

a matéria-prima da formação que é o ensinar e aprender a ser profissional na saúde. 

Os sujeitos envolvidos nessa produção de cuidado têm dificuldades de 

enxergar outros modos de produzir vida; alunos, professores e profissionais tomam o 

diagnóstico e o tratamento de doenças como referencial de saber, com pouca atenção 

aos usuários, que perfazem caminhos diferentes daqueles traçados pelos serviços. 

Por vezes, esquecemos que todo indivíduo tem projetos particulares e internos. Todo 

sujeito, de alguma forma, planeja sua própria vida. Contudo, nos últimos anos, tem 

circulado nos meios acadêmicos, nas instâncias públicas e nos espaços de 

participação social, envolvendo educadores, pesquisadores, profissionais e 

governantes, a noção de que é na “formação, que se deve aliar competência técnica 

a capacidade de agir politicamente em defesa do patrimônio público e da cidadania” 

(AZEVEDO, 2010, p. 9). 

Isso significa que a concretização da prática pedagógica no interior dos 

serviços de saúde, no SUS, pressupõe o encontro desses sujeitos (alunos, 

professores, profissionais, gestores, usuários e a comunidade), desenvolvendo a 
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capacidade de entrever as necessidades e interesses mútuos e da coletividade, em 

momentos em que a confecção de agendas, das escalas de serviço, da aquisição de 

material ou equipamentos, da obra do prédio, da organização de eventos possam 

contar com a participação e envolvimento desses diferentes atores em nível local. Do 

que tenho vivenciado no trabalho em saúde, entendo que, quando compartilhamos 

com o outro as tarefas e atividades diárias nos serviços, aumentamos as 

possibilidades de acertos, de afetos positivos, de reflexão, e até de inovação. Esse 

pode ser um exercício educativo e de cidadania. O momento da formação deve buscar 

desenvolver no futuro profissional de saúde que irá planejar, avaliar e executar a 

saúde do menor ao maior grau de complexidade a capacidade de desenvolver modos 

de viver em coletivo.    

Uma vasta produção científica em torno do tema da formação e trabalho em 

saúde também contribui com essa reflexão e nos mostra que são crescentes as 

investigações e intervenções que buscam incorporar princípios norteadores do SUS à 

reflexão sobre formação e organização do trabalho em saúde. Logo, requer-se uma 

formação que deve se dar em processos articulados e integrados1 (CECCIM, 2003), 

isto é, integrar teoria-ciência-técnica da sala de aula e dos laboratórios às diversidades 

e multiplicidades das comunidades e do mundo do trabalho. 

Inegavelmente, trata-se de movimentos implicados em reafirmar os ideários 

que caracterizaram o movimento sanitarista, de que “é preciso ter um conjunto de 

políticas sociais articuladas e integradas para mudar concepções de modos de vida”. 

Em tempos mais recentes, de maneira inusitada, o campo da formação em saúde, 

sem desvinculá-lo dos campos educação e saúde, tem sido atravessado por uma série 

de eventos de “ordem prática, política e pedagógica”, refazendo desenhos que 

centram o saber no referencial de um sistema educacional marcado por tendências 

pedagógicas tecnicistas, sobre pressupostos de que a aprendizagem consiste em 

repasse de conhecimento, repetição de exercícios, treino ou condicionamento 

(ABRAHÃO; MERHY, 2014; LIBÂNEO, 2012). Há, em curso, no campo da formação, 

profundas discussões sobre reorientação das práticas pedagógicas do ensino superior 

na saúde, por meio da qual seja possível oferecer outro cenário de prática onde os 

estudantes experimentem o aprendizado da escuta, da observação, sobretudo da 

                                                             
1 CECCIM, Ricardo Burg. Integralidade e currículos profissionais: desafios da formação profissional em 
saúde. In: III Seminário do Projeto de integralidade, saberes e práticas no cotidiano das instituições de 
saúde, Rio de Janeiro, jun. 2003. (Comunicação oral). 
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convivência com o usuário e suas realidades existenciais. Uma política de formação 

do aprender com a experiência (KASTRUP, 2013). 

1.1.3. Era uma vez uma política instituinte no SUS  

Antes de pontuar a trajetória dos programas Pró e PET-Saúde, toma-se por 

empréstimo as reflexões de Pereira (2007, p. 12) sobre o conceito de instituinte. Diz o 

autor que “o instituinte deve ser pensado como uma relação de forças que comporta 

tanto o poder, quanto singularidades de resistência e produção de novos sentidos”. 

Assim, este estudo o assume como um movimento de natureza provocativa de 

rompimentos ou de questionamento da parte tradicional dentro das instituições.  

Para Fortuna et al. (2014), a instituição não deve ser compreendida somente 

como algo conservador, compõe a trama dialética constante entre instituído e 

institucionalização. Do ponto de vista das políticas públicas, muitos documentos foram 

elaborados a partir de experiências com integração ensino-serviço, colocando na linha 

de frente do problema estratégias de reorientação da formação dos profissionais para 

efetivação do SUS.  

Nesse sentido, destacam-se três marcos legais que demarcam espaços 

importantes para o campo da formação profissional. No campo da educação, a 

implementação das novas DCN para as áreas que integram a saúde que discutiram, 

entre outros pontos, a articulação entre educação superior e a saúde, baseado nos 

quatro pilares da educação, apresentados na Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior (DELORS et 

al., 1998). As diretrizes apresentam o objetivo único de levar os alunos dos cursos de 

graduação em saúde a aprender a aprender, que engloba aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de 

profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da 

atenção, qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias 

e comunidades (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GRADUAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 2000).  

No campo da saúde, o Pacto pela Saúde se inscreve como uma das estratégias 

de fortalecimento do SUS, desenvolvido pelos municípios em território nacional. Este 

documento alterou várias dimensões do funcionamento do sistema de saúde e aponta 

para a responsabilidade da gestão pública com a educação na saúde em propor 

políticas de indução de transformações na graduação das profissões de saúde 
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(BRASIL, 2006). 

Resultante da parceria com órgãos do governo federal, os Ministérios da Saúde 

e da Educação lançaram, em nível nacional, o Pró-Saúde, instituído por meio da 

Portaria MS/MEC nº 2.101/2005 (BRASIL, 2005). O programa está estruturado por 

conselhos que atuam como instância consultiva representada por diversos órgãos e 

instituições (Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde (SGTES); Ministério da Educação/Secretaria de Educação Superior (SESu); 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde 

(OMS/OPAS); Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS); 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS); Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); Conselhos e Associações de classe 

das profissões e Direção Executiva Nacional dos Estudantes. 

O Pró-Saúde I surge como sucessor de projetos como o Programa de Incentivo 

às Mudanças Curriculares das Escolas Médicas (PROMED), com propósito de 

fomentar mudanças na formação (UFF, 2013), superar a dicotomia entre teoria e 

prática, promover transformações na prática profissional e qualificar a assistência 

prestada à população. Inicialmente, o Pró-Saúde I contemplou cursos da graduação 

que integravam a Estratégia Saúde da Família (ESF) a saber: medicina, enfermagem 

e odontologia. Em 2007, considerando a experiência adquirida no âmbito do Pró-

Saúde, os ministérios resolvem ampliar o programa para todos os cursos de 

graduação da área da saúde (BRASIL, 2007). Nos anos que se seguem, a 

implementação do Pró-Saúde II e o debate em torno da prática do ensino na saúde, 

apontou para a necessidade de conduzir as relações entre trabalhadores da saúde, 

serviços de saúde, ensino e comunidades em direção ao atendimento integral e 

humanizado à população. Esse debate intersetorial, e após avaliação dos resultados 

do Pró-Saúde I, culminou com a criação, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da 

Educação, de uma estratégia apoiadora das atividades acadêmicas de extensão e 

pesquisa ao Pró-Saúde: o PET-Saúde (BRASIL, 2005; 2007; 2010). 

Na contramão de uma pedagogia de transmissão da informação, os programas 

Pró e PET-Saúde apregoam um ensino ampliado, além da sala de aula, em que a 

relação ensino-aprendizagem se processe em vários modos e meios a formar um 

profissional com capacidade de interagir em equipe, de reconhecer e intervir em 

problemas do cotidiano do serviço de saúde. 
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A direcionalidade do processo de reorientação da formação no PRÓPET-Saúde 

está estruturada em três importantes eixos de transformação: orientação teórica, 

cenários de prática e orientação pedagógica, guiados por vetores, entre os quais 

destaca-se o vetor da mudança metodológica, em que o ensino pode incluir inovações 

pedagógicas em caráter experimental. A imagem esperada pela proposta é de ensino 

baseado majoritariamente na problematização em pequenos grupos de estudantes, 

ocorrendo em cenários diversificados com atividades estruturadas a partir da 

necessidade de saúde da população (BRASIL, 2007). 

Dessa forma, nos aproximamos do ponto em que se precisa olhar para a 

formação propiciada no PRÓPET-Saúde, sob a perspectiva das experiências 

vivenciadas no aprendizado teórico-prático para formação profissional. Abrahão et. al, 

(2010, p. 439) notaram certa dissociação entre a formação e o contexto de trabalho 

em pesquisa que realizaram. Esses autores apontaram, entre outras dificuldades 

enfrentadas pelos egressos de graduação para aplicarem na prática o que foi 

aprendido na teoria, a excessiva carga horária de ensino teórico que acaba por afastar 

os alunos do campo de ensino prático. Tal fato, gera neles, após formados, 

insegurança ao se depararem com situações de trabalho, percebendo a enorme 

distância entre o vivenciado na escola e as condições de trabalho dos serviços. 

Logo, na perspectiva dessas iniciativas políticas, faz-se necessário conhecer 

de que maneira os estudantes aprendem a enfrentar a relação teoria-prática, sua 

complexidade e multiplicidades para manutenção do ato de cuidar no mundo do 

trabalho. Por isso, é preciso refletir acerca da capacidade dessas iniciativas, dando 

ênfase ao descompasso existente entre a orientação da formação e os princípios 

norteadores do SUS, bem como conhecer modos de ensinar e aprender que 

possibilitem novas conexões indutoras de autonomia crítica sobre as realidades 

existenciais nos territórios, que potencializem o futuro profissional de saúde. 

Por estas razões, o desenvolvimento deste estudo ancora-se no pressuposto 

de que o trabalho em saúde é um espaço pedagógico propício para ensinar, aprender 

a conhecer e a fazer saúde na rede SUS. Adota-se, como referencial, o processo 

histórico-político de construção do sistema de saúde brasileiro que se transformou no 

maior projeto de inclusão social, uma construção coletiva de lutas sociais. O SUS, 

seus avanços e conquistas são irreversíveis (SANTOS, 2008).  

Não obstante às experiências exitosas de gestão, trabalho e educação, 

apresentam-se grandes dificuldades de diversas origens enfrentadas por profissionais 
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e usuários para usufruir e exercer valores éticos e sociais da política pública de saúde, 

ditados nos termos constitucionais de integralidade, equidade, universalidade e 

igualdade. Princípios que norteiam o direito à saúde da população (SANTOS, 2008). 

Para além do propósito de reorientar processos formativos nas graduações em 

saúde, a proposta do PRÓPET-Saúde busca pensar a formação do profissional da 

saúde de outro lugar. É um convite à experimentação em uma prática pedagógica 

favorecida pelo encontro dos sujeitos: aluno, professor, usuário e profissionais, que 

busca significados nos acontecimentos dos encontros cotidianos no mundo do 

trabalho em saúde (ABRAHÃO; MERHY, 2014, p. 324).  
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SEGUNDA PARTE 

 

“Nos tempos que correm ninguém pode 
agarrar-se àquilo que “sabe fazer”. O 

triunfo é a improvisação. Todos os golpes 
decisivos serão desferidos com a mão 

esquerda”  
(BENJAMIN, 2013b, p. 13) 

2. BASES TEÓRICO-CONCEITUAL  

2.1. Narrativa e experiência em Walter Benjamin 

Walter Benjamin, em sua narração “Processo contra as bruxas” dirigida ao 

público infantil, fez uma introdução sobre o surgimento das doutrinas científicas e da 

doutrina das ciências naturais através da crença nas bruxas e outras superstições. 

Com precioso acabamento didático, Benjamin nos revela sua face de pedagogo e 

muitas possibilidades compreensivas sobre a dinâmica no processo de ensino-

aprendizado historicamente pautado na relação transferencial, cujo produto a ser 

transferido - o conhecimento, pertence ao professor - “o sujeito formador”, que desde 

a fase inicial do processo passa a depositar informações na cabeça do aluno - “objeto 

da formação”, para verificar na fase final “o sujeito formado”. A superação dessa 

maneira de compreender e viver a formação profissional contra o “poder apassivador 

do bancarismo” (FREIRE, 1996, p. 25) pode ser discutida a partir da teoria da narração 

e experiência em Walter Benjamin.  

A intenção deste estudo é colocar em pauta o caráter pedagógico que se 

acredita existir ao lado de toda narrativa. Assim, aceita-se a teoria benjaminiana da 

narração, no entendimento de que toda teoria engendra na prática uma ética e uma 

experiência singular nos modos de fazer, saber, dizer e de ser do ser humano. 

Ressalta-se que a teoria da narração não se constitui nosso objeto de estudo. Por 

isso, crê-se que uma atenta incursão aos clássicos ensaios de Benjamin, “O narrador” 

e “Experiência e Pobreza”, poderá nos aproximar do complexo projeto filosófico de 

Benjamin, tecido por entrecruzamentos e contraposições com outros termos, nada 

menos densos, como memória e esquecimento, tradição e modernidade, jovem e 

adulto. Toda tessitura do seu pensamento e obra são revelados em nível da linguagem 

humana, via de materialização do saber, que não se restringe a mera forma de 
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comunicação verbal. Mas, como corpo do conhecimento humano.    

Nos ensaios “O narrador” e “Experiência e Pobreza”, existe algum elemento 

comum à experiência? Duas figuras bastante emblemáticas se destacam: o viajante, 

com suas aventuras vividas em mundos distantes, e os mais velhos, que com a 

sabedoria de sua própria existência transmitem ensinamentos aos mais jovens. À 

primeira vista, uma experiência é como uma joia rara de família, passada 

tradicionalmente de geração em geração. Mas, nas linhas adiante, uma afirmativa de 

Benjamin, “um dia ainda vai experimentar na própria carne” (BENJAMIN, 2012b, p. 

123), reboca no nosso campo de visão a ideia simplista de aprender uma profissão na 

saúde por acúmulo de saber, aquisição de conhecimento no modo tradicional, por 

transferência de informações. Pois, ainda que nos contem, ainda que nos mostrem, 

se não houver adição do contato real com as pessoas/pacientes, conhecer de perto o 

modo como lidam com sua situação econômico-social, com os profissionais, equipes 

e serviços, com suas práticas e políticas instituídas (KASTRUP, 2013), se estiver 

ausente possibilidades de conexões afetivas, a formação profissional estará 

“subtraída da experiência” (BENJAMIN, 2012b, p. 124).  

A afirmação de Benjamin é que as ações de experiência estão em baixa e a 

arte de narrar torna-se cada vez mais rara, é cada vez mais difícil encontrar pessoas 

querendo ou podendo reservar tempo para ouvir uma história, e o motivo para esse 

fenômeno é a pouca experiência. As pessoas não têm o que contar, ou para quem 

contar. Essa constatação de Benjamin ele o fez observando a natureza de experiência 

que a Guerra Mundial impôs aos homens (da estratégia pela guerra das trincheiras, 

da economia pela inflação), tornando-os mais pobres em experiências comunicáveis.  

O desenvolvimento da técnica na lógica do capital recai sobre as pessoas 

difundindo ideias de renovação, quando na verdade, trata-se de uma falsificação do 

novo. O ritmo acelerado da correria da vida moderna compromete o ato de ouvir, olhar, 

sentir sobre qualquer assunto. Os homens acabam consumindo tudo o que chega sem 

a menor reserva, sem perceber o que lhes acontece. Estão impermeáveis aos 

acontecimentos de uma experiência. O sujeito da informação invadido por milhões de 

notícias que chegam diariamente tem a falsa impressão de muito saber. Isso não quer 

dizer que os homens sejam inexperientes ou ignorantes, ao contrário, para Benjamin 

os homens tornaram-se “devoradores”, devoram tudo: a cultura, o ser humano 

(BENJAMIN, 2012d). Mas, saciados e exaustos, lhes faltam fôlego para compartilhar 

ou sobra impaciência de se vincular aquele que está bem ali ao lado. As condições 
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sociais da vida moderna que tanto facilitam a comunicação entre os homens, 

contraditoriamente também os isola. Esses efeitos da modernidade sobre os homens 

foram denominados por Benjamin como “pobreza de experiência”, não pobreza em 

experiência privada, mas em experiência coletiva.   

Benjamin (2012a) pergunta: “Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio 

cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”. Notadamente, as teses de 

Benjamin fazem contraposição entre experiência e vivência, ele critica um conceito de 

conhecimento de orientação unilateral e pensa em um conhecimento que tornasse 

possível a “experiência” coletiva. Benjamin está convencido da ruptura do aprendizado 

oral com o fracasso da narrativa, uma experiência de formação afetiva, que tem, nos 

sentidos do corpo ampliado, o elemento principal para a experiência do encontro.  

A alma, o olho e a mão estão assim inscritos num mesmo contexto. 
Interagindo, eles definem uma prática. Essa prática deixou-nos de ser 
familiar. O papel da mão no trabalho produtivo tornou-se mais modesto, e o 
lugar que ele ocupava durante a narração está agora vazio. (Pois a narração, 
em seu aspecto sensível, não é de modo algum o produto exclusivo da voz. 
Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, com seus gestos, 
apreendidos na experiência do trabalho, que sustentam de cem maneiras o 
fluxo do que é dito) (BENJAMIN, 2012a, p. 239). 

Para Benjamin, um narrador costuma recorrer a experiências passadas de 

pessoa a pessoa, o que ele conta é retirado de suas próprias experiências ou de 

experiências relatadas por outras pessoas e, a partir daí, busca incorporar as coisas 

narradas à experiência do ouvinte, “sem, contudo, impor ao leitor a verificabilidade 

imediata, própria da informação, forma de comunicação estranha e incompatível a arte 

da narrativa. [...] Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o 

episódio narrado atinge uma amplitude que falta à informação [...]” (BENJAMIN, 

2012a, p. 219). 

Pois bem, nossa fonte argumentativa encontra-se no livro “A hora das crianças: 

narrativas radiofônicas de Walter Benjamin”. São vinte e nove textos dentre os quais 

selecionamos “Processos contra as bruxas”, escritos e narrados pelo próprio 

Benjamin, transmitidos em forma de palestras ao público juvenil em uma emissora de 

rádio de Berlim, entre os anos 1927 a 1932. Pensamos nas marcas pedagógicas 

engenhosamente deixadas pelo autêntico narrador que foi Benjamin. E, por meio 

delas, olhar o lugar e contribuições do fazer-saber didático que circulam em situações 

concretas de ensino-aprendizagem no processo formativo entre os participantes do 

PET-Saúde/RUE-UFRJ. Melhor dizendo, olhar a formação no PET como situações 
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múltiplas em movimento entre os sujeitos, lugares e contexto de acontecimentos. Isso 

sim nos interessa enquanto objeto de estudo. “A primeira vez que vocês ouviram falar 

de bruxas foi na história de João e Maria. E no que vocês pensaram”? Assim Benjamin 

começa a narração (BENJAMIN, 2015). 

A história de João e Maria, um clássico no universo dos contos infantis, relata 

as aventuras de dois irmãos perdidos na floresta sob o poder de uma bruxa malvada. 

Há outras possibilidades interpretativas. Nossa escolha por essa história nada mais é 

do que simples pretexto para adentrar ao universo benjaminiano, “a arte de narrar” e 

“experiência vivida”. Benjamin entrecruza temas consagrados sobre literatura, teatro, 

economia, urbanismo entre outros, que atravessam a vida e obra deste pensador da 

cultura, ensaísta, filósofo, roteirista, pedagogo, que reconhece, nas narrativas 

históricas e cotidianas, sentidos compartilhados à experiência da vida.   

De maneira implícita, na narração “Processos contra as bruxas”, é possível 

encontrar nas entrelinhas termos como memória, tradição, participação, escuta, 

contato, articulados de maneira inusitada. Benjamin vive a experiência de uma nova 

forma de comunicação e o faz de modo genuíno. Por seus escritos, quase ouvimos 

sua voz, podemos viajar pelo enredo e encontrar as cenas com todos os detalhes 

descritos. A esse entrelaçamento e aproximação de histórias de vidas com a história 

da produção das ciências, presente na produção benjaminiana, entendemos como 

elemento pedagógico pertencente ao complexo conceito de experiência 

benjaminiana.  

A narrativa é uma prática da linguagem vinculada a um acontecimento 

articulado à memória; desencadeia efeitos ativos por incluir elementos como o 

contato. Nesse sentido, opera como dispositivo favorável à experiência singular. Sua 

função não é de representar, é de construir um espetáculo ainda que permaneça no 

enigmático. “É possível que os homens reinjetem sem cessar na narrativa o que 

conhecem, o que viveram; ao menos isto está em uma forma que, ela, triunfou da 

repetição e instituiu o modelo de um vir a ser” (BARTHES, 2001, p. 60).  

Em “Processos contra as bruxas”, Benjamin instiga seus jovens ouvintes à 

experiência do conhecer o “devir histórico” das civilizações enquanto processo de 

desenvolvimento da realidade no tempo, e os convida a refletir criticamente sobre o 

que se tem falado e feito sobre diferentes temas que dizem respeito a vida das 

pessoas na sociedade, indicando-lhes a leitura como caminho para a investigação e 

o conhecimento. Nesse sentido, ele indica a leitura da peça Macbeth de Shakespeare 
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(trágica história de cobiça, poder e loucura), para um esboço rápido, de certo modo, 

uma introdução à vida das bruxas; e Friedrich von Spee (Jesuíta, conhecido pela 

crítica ao processo inquisitório), para conhecer uma das maiores lutas de libertação 

da humanidade (BENJAMIN, 2015).  

Pois há 300 anos não havia nada mais natural do que uma bruxa sair andando 
pelo campo com a mão erguida para o céu e fazer começar a chover granizo 
sobre a plantação. [...] Assim nas casas e nos campos, nas conversas e nos 
afazeres, na missa e nos jogos não havia nada que a gente maldosa, estúpida 
ou maluca não pudesse inventar e dizer que aquilo era coisa de bruxas. [...]. 
O erro e a ignorância por si só já fazem mal o bastante. Mas eles se tornam 
fatalmente perigosos quando se tenta associa-los à ordem e à lógica. [...]. Os 
padres e filósofos descobriram, os doutores da lei vieram em seguida e 
admitiram [...] depois os médicos se pronunciaram [...] e finalmente a sã razão 
se fez presente [...]. (2015, p.132-134). 

Sem dúvida alguma, uma aula de história do passado da humanidade das mais 

inovadoras para aquela época, o procedimento de Benjamin desperta curiosidade e 

interesse dos ouvintes e dos leitores de hoje. A experiência radiofônica traz à vida dos 

jovens berlinenses possibilidades de refletir sobre si e sobre o mundo, 

acessando/participando de questões de exclusão, modos de controle e poder, que 

orbitam em diferentes temas cotidianos.  

Se por um lado a “reprodução da técnica” do rádio e da imprensa favorece a 

prática da transmissão da informação curta, tipo de comunicação a qual Benjamin 

atribuiu prejuízo à construção de conhecimento pela ausência do contato, fator 

essencial a experiência compartilhada à arte de narrar; por outro lado, inaugura uma 

abertura à inserção e ampliação do olhar a questões de exclusão e da opressão dos 

sujeitos. Pistas disso, é que todas as narrativas desta coletânea foram construídas 

com matérias da vida real, sem nenhum traço ficcional. Benjamin reuniu observações 

das ruas, do comércio, do dialeto, das crenças do povo, num contexto cujos 

personagens das histórias são sujeitos silenciados por suas próprias histórias de vida 

na sociedade (bruxas, mulheres, crianças, ciganos, bandoleiros, artistas de rua, 

doentes mentais, prisioneiros).  

2.1.1 A presença do pedagógico 

Temos defendido que toda narrativa, seja oral, escrita, desenhada, fílmica ou 

tantas outras formas que puder ser inventada, comporta um ensinamento e um 

aprendizado, acreditamos no caráter pedagógico da narrativa, porque a vida e a 
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educação se misturam o tempo todo.  

A presença do ato pedagógico extrapola os muros das escolas e se faz nas 

ruas, nas casas, no trabalho e, não é pelo fato de estar despido da aparência 

metodológica e procedimental dos limites internos das instituições de ensino, que o 

ato pedagógico perde força. Ao contrário, as mídias estão aí, como exemplo da 

influência que exercem sobre as pessoas, modificando hábitos tradicionais de 

comunicação. Aprendemos rápido. Já faz tempo substituímos a carta caligrafada (que 

carrega no traçado das letras a identidade de quem escreve) pelo e-mail; a voz ao 

telefone, por abreviaturas curtíssimas de mensagens de celular. Nesse intuito, 

Pimenta e Anastasiou (2011, p. 62) dizem que a educação é inerente à sociedade 

humana, “a presença do pedagógico” atua na modificação dos estados mentais e 

afetivos, nos modos de agir, pensar e sentir das pessoas.  

Temos entendido, nas narrativas de Benjamin, a presentificação do passado 

como modo de reconstrução histórica. Temos percebido que a memória tem papel 

estrutural na narrativa, pois o movimento de recordação não é o de descrever um 

evento ou uma vida, como de fato foi, mas, eventos de uma vida rememorada por 

quem de fato a viveu. Entendemos em Benjamin, que a narrativa é uma produção do 

agora, tecida com material buscado do passado e transformado em material novo no 

momento da tessitura. Cada ida do sujeito narrador ao passado, um novo material se 

recria. Assim, estamos percebendo experiência em Benjamin, a partir da relação que 

ele estabelece entre acontecimento vivido e acontecimento rememorado. No ensaio 

“A imagem de Proust”, Benjamin afirma a ideia de que a pessoa do autor e sua ação 

apenas escreve o texto, mas a prescrição do texto é dada pela rememoração 

(BENJAMIN, 2012a). A experiência é um acontecimento do encontro. 

Nesse sentido, o desafio ao ato de ensinar e aprender na área da saúde é de 

propiciar cenários e modos para o contato com o real, reconstruir a sala de aula para 

que seja ocupada pela inventividade ao lado das ciências puramente descritivas. Na 

fala assertiva de Ceccim (2008), a educação se compõe por estrutura didático-

pedagógica, mas também pelas relações de aprendizagem. Afirma que tanto a sala 

de aula quanto o ambiente do trabalho em saúde são campos de construção da 

aprendizagem formal e afetiva. No ambiente institucional do trabalho em saúde, as 

relações teoria e prática tomam outros sentidos sobre quem ensina e quem aprende. 

Nos microprocessos, são os atos do cotidiano (funções de comando, vínculos de 

amizade, incredibilidade no sistema de saúde, precariedade nas condições de 
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trabalho e salário) exercendo poder e controle sobre saber e o fazer.   

No ensino na saúde, as estratégias e práticas pedagógicas são validadas, 

institucionalizadas por meio de instrumentos disciplinadores, o ensino técnico-

científico tem o corpo biológico e a doença como objeto de saber e de poder 

(FOUCAULT, 2014). As diferenças entre conhecimento e saber, colocadas por 

Foucault indicam que o saber possui sentidos e níveis, o saber pode ser produzido 

pelo discurso do conhecimento objetivo, possivelmente localizado nas práticas do ato 

de cuidar executado pelos profissionais no campo da saúde, que diante de sinais e 

sintomas identificam, classificam e direcionam para este ou aquele protocolo. Esse 

seria o conhecimento que é fixo, enquanto há um saber do sujeito do conhecimento, 

do profissional em formação, que lê o saber do discurso do conhecimento e em 

atividade de produção do conhecer modificam objetos, formulam novos discursos 

(FOUCAULT, 2008).  

Bondía (2002) propõe pensar a educação através do par de palavras 

experiência-sentido e, citando Walter Benjamin, diz que a experiência é cada vez mais 

rara no nosso mundo por quatro motivos: pelo excesso de informação, pelo excesso 

de opinião, pelo excesso de trabalho e pela falta de tempo, mas o autor alerta para 

que estes sejam esclarecidos para que não se confundam como sendo experiência. 

2.2.1 Uma formação escovada a contrapelo 

“A construção da vida passa neste 
momento muito mais pela força dos fatos 

do que pelas convicções”  
(BENJAMIN, 2013b, p. 9)  

 
A concepção de experiência presente nas teses de Benjamin se confunde ou 

se funde com conceito de história e tradição. Para Benjamin, a modernidade e o 

sistema capitalista invadiram o cotidiano das pessoas cheios de apelos tecnológicos, 

instalaram a competição e o consumismo que aos poucos foi subtraindo dos sujeitos 

um dos bens mais precioso: o “tempo”. Na escassez de tempo, a vida em comunidade, 

o encontro com a história e com outras histórias ficam negligenciados. Benjamin dirigiu 

duras críticas ao materialismo histórico: “o fantoche, que chamamos materialismo 

histórico, deve ganhar sempre” por isolar e desvincular os sujeitos das suas próprias 

histórias de vida; “a luta de classes é uma luta pelas coisas brutas e materiais” e nela 

as massas sobrevivem sob a forma de coragem, esperança e confiança numa força 
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existente além do mundo material, uma força espiritual, que questionará sempre essa 

relação do opressor com os oprimidos e, um dia, se levantará em favor da verdade 

(BENJAMIN, 2012e). 

A tradição que Benjamin se refere está fixada no conformismo que a cada 

época assombra o sujeito histórico com a tarefa de impedir-lhes os modos de 

apropriação do conhecimento de si e do mundo, incapacitar a memória vinculada 

historicamente à coletividade. A tradição ao conformismo beneficia sempre os 

dominadores, que de posse desses bens culturais, que se fez a custas da herança de 

grandes gênios da humanidade, revelando o mundo aos seus próprios olhos, 

documentaram a história com suas memórias, mas também à custa de sofrimentos e 

servidão, e assim perpetuam o imenso abismo entre o erudito e o popular, riqueza e 

pobreza, marginal e central. 

O que Benjamin retrata, e ao mesmo tempo reclama nas suas narrativas 

radiofônicas, especificamente no “Processo contra as bruxas”, é como, quem, quando 

e quais verdades foram ou estão sendo fabricadas nas civilizações a respeito de 

temas comuns como religião, legislação, medicina, escolarização. Nesse ponto, nos 

parece que, ao trazer para cena da narrativa, atores da vida real, sujeitos sentenciados 

ao anonimato e à invisibilidade pelo sofrimento das mazelas sociais (bruxas, 

mulheres, crianças, ciganos, bandoleiros, artistas de rua, doentes mentais, 

prisioneiros), Benjamin revela o significado que ele atribuiu como tarefa do materialista 

histórico: “escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 2012e; 2015). Tomado por um 

sentimento de urgência, ele escreve sobre o conceito de história, preocupado em 

estudar novos regimes de visualidade e de percepção do mundo, diretamente 

determinados pelas aceleradas mudanças técnicas (SELIGMANN-SILVA, 2013). 

Fica aparente, nos escritos de Benjamin, uma reflexão sobre a cidade, a política 

e os modos de vida, a qual interpretamos para este estudo, do ponto de vista 

pedagógico, como a necessidade de desenvolver protagonismo dos sujeitos 

envolvidos no processo formativo e do cuidado em saúde, incluindo o usuário. 

Provocar no processo de ensinar e aprender a produção de suas narrativas 

existenciais, o desejo de contradizer ou reprogramar a sua história, dar-lhes voz e 

escuta para produzirem um novo conceito de história e, assim, mudar o sentido da 

própria história. A experiência de atuação profissional na saúde escovando a história 

a contrapelo. 

A tradição do conformismo da opressão deve nos ensinar a construir um novo 
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conceito de história, perceber como sendo a tarefa dos atores sociais no campo da 

formação em saúde. Originar um verdadeiro estado de exceção. Contrariar as práticas 

discursivas historicamente instituídas no ensino das profissões da saúde. Esse feito 

exigirá dos trabalhadores da saúde a praticamente assumir o aspecto do anjo da 

história de Klee, como foi visto por Benjamin: “Encarar fixamente de olhos 

escancarados, de queixo caído e asas abertas na iminência de se afastar” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 246).  

Benjamin considera que o conformismo de massa é uma tática política dos 

governantes, que discursa em nome do progresso social democrático, desviam os 

sujeitos do mundo, principalmente da atividade política, num discurso fabricado para 

obtenção de apoio das massas e, consequentemente, subordinação servil. 

Discursividade apoiada na tese marxista de que “o homem que não possui outra 

propriedade que sua força de trabalho, está condenado a ser escravo de outros 

homens”. Uma onda em direção a tecnificação. “Nada foi mais corruptor para a classe 

operária do que a opinião de que era ela que nadava com a correnteza” (BENJAMIN, 

2012b, p. 247). Temos visto no ensino das profissões na área da saúde que a história 

em favor da cientificidade e da técnica imprescindíveis à formação conformam o 

profissional da saúde a um pensar e um agir mecanicista, tradicionalmente repetível 

que o desvincula de outras histórias.  

O aprendizado do conhecimento técnico tende a centrar o profissional em seu 

saber, em seu discurso, em sua competência. Bem no meio do fazer pedagógico e de 

aprendizagem do futuro profissional, surge o mundo do trabalho em saúde, habitado 

por problemas e pessoas reais, trabalhadores, usuários, regras. Esse espaço, de 

multiplicidades enunciativas, disponibiliza, aos profissionais, modalidades 

tecnológicas (tecnologias leves, duras, leves-duras) favoráveis à concretização dos 

atos de saúde. Pensar a formação a partir da experiência em Benjamin é pensar numa 

experiência de formação descentrada, suspensa do automatismo da ação (MERHY, 

2013; CAPOZZOLO et al., 2013).  

2.3.1 Narrar a experiência  

Sobre o saber da experiência, Bondía (2002) lembra que este é distinto do 

saber cientifico, do saber da informação, das práxis da técnica e do trabalho. O saber 

da experiência seria o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que 

vai lhe acontecendo ao longo da vida e, no modo como vamos dando sentido àquilo 
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que nos acontece. Tem características que se opõem ao que entendemos como 

conhecimento. É um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. E é 

completamente diferente de experimento. A lógica do experimento é genérica, produz 

acordo, homogeneidade entre os sujeitos e é repetível, enquanto a lógica da 

experiência é singular, produz diferenças, heterogeneidade e pluralidades, é 

irrepetível. A experiência tem sempre a dimensão de incerteza que não pode ser 

reduzida, uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem 

“pré-ver” nem “pré-dizer” (BONDIA, 2002, p. 5). 

Um novo conceito de “experiência vivida” necessita de condições básicas que 

o mundo capitalista não pode oferecer, ao contrário, retirou sorrateiramente do 

homem. A experiência, em Benjamin, necessita da “comunhão” vida e discurso; neste 

espaço não cabe a pressa, a competitividade que impulsiona a vida atual. Temos 

refletido sobre uma formação que torne possível aos estudantes recorrer ao acervo 

da própria vida e em grande parte da vida alheia.  

O conceito de experiência na obra benjaminiana evoluiu na contraposição 

experiência-vivencia e narrativa-informação. O campo de ação do narrador se 

inscreve na interação com as pessoas, no contato com as coisas do mundo, na 

natureza, com a arte; o narrador utiliza seu próprio corpo, vai de encontro a outros 

corpos em rota de colisão, não se furta do encontro, não teme o contato. Benjamin 

elevou o conceito de experiência ao campo da sensibilidade, em que a vida humana 

é a matéria prima da experiência – a própria e a alheia.  

Apreender a “teoria da narrativa” em Walter Benjamin é aceitar antes de tudo o 

caráter não conclusivo e a necessidade de deixarmos um pouco de lado questões 

clássicas das teorias do conhecimento de apresentar soluções, demonstrar a 

veracidade replicada em todo tempo e lugar.  

Na contramão de uma pedagogia de transmissão da informação, o PET-Saúde 

oferta um ensino ampliado, além da sala de aula, em que a relação ensino-

aprendizagem se processa em vários modos e meios a formar um profissional com 

capacidade de interagir em equipe, de reconhecer e intervir em problemas do 

cotidiano do serviço de saúde. E de ampliar as discussões sobre reorientação das 

práticas pedagógicas, disponibilizar cenário de prática diversificados nos quais os 

estudantes experimentem o aprendizado da escuta, da observação, sobretudo da 

convivência com o usuário e suas realidades existenciais. Uma política de formação 

do aprender com a experiência (BATISTA, 2013a; KASTRUP, 2013). 
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Grande parte das instituições de ensino superior na área da saúde ainda 

desenvolve um currículo pautado na transmissão de informação, na concepção de 

que o mercado de trabalho exige profissionais antenados, informados com os avanços 

tecnológicos. Uma formação “progressista” na qual o conhecimento se adquire por 

acúmulo de saber, num tempo cronológico, homogêneo e linear, na concepção 

dicotômica de que a teoria possui estrutura epistemológica cientificamente previsível 

para aplicação na prática. 

A atual formação que é centrada no diagnóstico e na doença, sobrevive no 

mundo capitalista em que as condições de vida mudam instantaneamente, as 

informações chegam em ritmo de aceleração demasiado para a capacidade de 

assimilação humana. Os currículos são plenos de conteúdos teóricos, a carga horaria 

excessiva, privilegia aulas expositivas. Na direção da transmissão da informação, a 

formação profissional perde em experiência. Proporcionar aos estudantes um 

aprendizado pautado na experiência requer mobilização de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de formação a vivenciar um fazer-saber como uma atividade 

artesanal, em ritmo lento e orgânico, com pausa de apreciação, tempo de 

sedimentação na paciência típica do artesão, que vê a si na matéria que transforma 

(GABNEBIN, 2012; KASTRUP, 2013).  
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TERCEIRA PARTE 

3. NA TRILHA DAS NARRATIVAS  

Para deixar vazar a experiência vivida no processo criativo de investigação, 

enveredamos por trilhas e substâncias de matérias que todo homem, em todos os 

tempos um dia já confiou. Suas próprias narrativas. Neste estudo, escolhemos as 

“narrativas de conversações”, um recurso que o sujeito falante dispõe ao recapitular, 

no tempo presente, eventos que tenham ocorrido em um passado recente ou tardio. 

Ao recordar, o sujeito que narra sequencia os fatos de modo a dar movimento aos 

personagens num determinado espaço e tempo. É a “presentificação” do passado, 

elaborado na recriação do acontecido em acontecimento durante uma conversa 

(PRETI, 1988; BENJAMIN, 2012d).  

Neste estudo, as narrativas de conversação foram mediadas pela entrevista, 

técnica aplicada para mapear a dinâmica que os alunos, professores e preceptores 

vinculados ao PET-Saúde/UFRJ foram desenhando com suas estratégias de 

formação, no cotidiano do trabalho em saúde, a exemplo do que declarou Barthes 

(1995, p. 19): “a narrativa está aí, como a vida”, e como problematizou Foucault (1999, 

p. 31): “se o mundo é um entrelaçamento de marcas e de palavras, como falar dele? 

Nessa experiência investigativa, buscou-se encontrar marcas que constituíssem os 

discursos de uma formação modelada pela lógica do ensino/pesquisa a respeito da 

formação/PET, que procura marcar uma produção entre teórico-prático-vida, numa 

disputa de passagem, de construção teórica por dentro da acadêmica incorporada das 

realidades da vida e do mundo do trabalho em saúde, para produção de novas práticas 

de conhecer em saúde.     

Seguimos nas trilhas das narrativas, andamos colados aos discursos dos 

alunos, professores e preceptores, nosso passaporte para pensar as redes de 

relações de saber e as experiências de saber, na constituição dos sujeitos nos seus 

processos de produção na formação profissional. Fomos pontilhando nossas 

andanças e a deles. Na recolha de materiais, e na escuta sobre o que disseram, em 

que condições, e como disseram sobre a experiência de aprender e ensinar vinculada 

ao programa PET-Saúde. Depois, ligando esses pontos, pudemos revelar o mapa da 

formação no PET-Saúde/UFRJ.  

Tão antiga quanto a própria história da humanidade, as narrativas estão 
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presentes numa variedade de gênero, distribuídas em diversas formas de articulação 

da linguagem: no mito, na fábula, na novela, no conto, nas histórias em quadrinho, no 

ato conversacional, nas maestrais contações radiofônicas de Walter Benjamin (2015). 

Pelo fluxo do pensamento benjaminiano, a narrativa é uma forma de arte, de transmitir 

histórias de vidas e de mundos capaz de produzir “marcas” tanto em quem narra 

quanto em quem se dispõe a ouvir. Para Benjamin (2012d), “marcas” são como 

consequência das relações que o homem estabelece consigo mesmo, com o outro, 

com o mundo em que vive, sustentada por diferentes modalidades que as 

caracterizam: pela força da palavra escrita, falada, conhecida como narrativas de 

tradição oral, representada pela imagem estática ou em movimento, nesse caso, a 

narrativa fílmica. Pelo gestual ou, ainda, tudo isso misturado e organizado numa 

produção capaz de expressar e provocar sentimentos diversos (BARTHES, 1995; 

FOUCAULT, 1999).  

As narrações são construídas a partir de experiências que não se repetem. 

Pode-se dizer que o que dá vida a uma narrativa são as lembranças evocadas pelo 

sujeito da narração, não importa se provém de fatos reais, místicos ou fantasiosos. O 

espírito de toda narrativa é marcado pela produção em ato da contação, que não se 

esgota naquele momento, ao contrário, conservam suas forças e mesmo passado 

algum tempo podem se desdobrar em outras histórias, deixando em aberto a “moral 

da história” tomar muitos sentidos. A fonte a qual recorremos provém do discurso vivo, 

produzido por alunos, professores e preceptores, na dinâmica da relação de aprender 

e ensinar uma profissão na saúde e, que confiaram a nós suas histórias de formação.  

Logo, anunciamos que nesse estudo, na autoria das histórias de si e do outro, 

os alunos, professores e preceptores não receberão apenas o papel de participantes, 

ocuparão o lugar de narradores. Assim é que nos movimentamos, entre encontros e 

também nos desencontros, desenhando os contornos deste estudo: de uma pesquisa 

descritiva, de natureza qualitativa, sob a luz das contribuições benjaminianas de 

experiência e narrativa, espaço como aberturas alternativas de formação da vida e 

pela vida (GOMES, 2007; MINAYO, 2007; BENJAMIN, 2012c).  

Sobre o trabalho de pesquisa, acreditamos que ele é vivo, e requer de quem se 

dispõe a fazê-lo muito mais do que dedicação, qualquer que seja o lado da vida que 

se tenha escolhido olhar, indiferente do lugar que tenha se posicionado para olhar, 

embora ciente que deverá empreender assaz esforço intelectual, físico e mental, 

desenvolver habilidade de artífice, descobrir e construir artesanalmente seu próprio 
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artefato para se conectar com rigor e criatividade a uma dada realidade. Mais que 

tudo, o importante é estar vigilante e sensível as “estratégias de desejo da existência 

humana”, deixar-se expor às matérias imponderáveis do nosso e de outros campos 

energéticos. Mas, não sem antes desembaçar os olhos “ensignados”, “comandados” 

pela ordem das coisas nomeadas, distribuídas em lugares possíveis por suas 

semelhanças e diferenças. Aí sim, se for possível outro olhar, um olhar desavisado, 

desejante. É bem provável que ao lado da mesma ordem descrita, apareçam outras 

similitudes, outras diferenças (DESLANDES, 2007; ROLNIK, 2014; DELEUZE; 

GUATARRI, 1995).   

A composição metodológica escolhida permite abordar o mundo por uma série 

de ferramentas e técnicas de pesquisa. Neste estudo, escolhemos o diário de campo, 

a entrevista semiestruturada e a observação simples. Desse modo, interpelar o mundo 

visível de maneiras diferentes, mais do que isso, afirmar a subjetividade do 

pesquisador e dos participantes enquanto instrumento potente para trabalhar o não 

apreensível. 

Em particular, a escolha pela pesquisa descritiva baseou-se na possibilidade 

de narrar os acontecimentos vivenciados pelos e entre os alunos, professores, 

preceptores, profissionais do serviço e o pesquisador, que fossem propiciados nos 

encontros do grupo.  

Estudando o fenômeno, a pesquisa descritiva deseja conhecer a sua natureza, sua 
composição, processos que o constituem ou nele se realizam [...] a pesquisa descritiva 
está interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descreve-los 
classifica-los e interpretá-los (RUDIO, 2001 p. 71). 

Quanto à abordagem qualitativa, sua especificidade e validade estão 

explicitadas através de elementos intersubjetivos, contidos nos modos de ser e viver 

a vida. Essa abordagem torna-se apropriada na medida em que permite ressaltar 

aspectos das relações humanas no cotidiano de prática, salientar expectativas 

individuais vivenciadas pelo grupo no processo de aprendizagem no trabalho. Para 

Polit e Hungler (1995), estudos qualitativos baseiam-se na premissa de que os 

conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência 

humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores. Cada 

um de nós seleciona o que quer dizer/ver e como dizer/ver. 
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3.1 O ético e o legal dessa história 

Este estudo origina-se de um projeto “Guarda-Chuva”, ou seja, um projeto de 

pesquisa que agrega vários subprojetos. Suscintamente, o projeto maior do qual 

nosso estudo se desdobra é denominado: Política de Formação em Saúde: um estudo 

sobre o impacto do Programa Pro e PET-Saúde para a graduação e integração ensino-

serviço-comunidade, em municípios de médio e grande porte. Tal projeto recebe 

financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), conforme edital de chamada MCTI/CNPq/MS – SCTIE-DECIT nº 08/2013: 

Educação permanente para o SUS e dimensionamento da força de trabalho em 

saúde. Como colaboradores e parceiros na construção desse projeto se tem um 

coletivo de pesquisadores pertencentes aos seguintes centros acadêmicos: 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), UFRJ e, como instituição 

proponente, a UFF, por meio do NUPGES. Do ponto de vista teórico, metodológico e 

de campo, esta dissertação articula-se ao referido projeto através da linha de pesquisa 

Gestão do trabalho em saúde.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), por emenda à pesquisa da qual deriva, 

recebendo Parecer consubstanciado número 862452, em 03 de outubro de 2014. 

Atendendo as recomendações da Resolução 466/12, todos os 

participantes/narradores eleitos receberam e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando-os proteção da imagem, bem como 

compromisso em respeitar valores morais, éticos, culturais, religiosos, hábitos e 

costumes dos participantes e comunidade no cenário estudado. Para garantir 

confidencialidade e privacidade, os participantes/narradores foram identificados por 

codinomes que escolhemos juntos. Cada um deles receberam uma das letras que 

compõe a palavra Pró-Saúde, seguida do numeral que representa a sequência de 

realização das conversas/entrevistas. Assim, tivemos: P4; R1; Ó2; S3; A5; Ú6; D7 e 

E8.   

Estimou-se um risco mínimo, imensurável e de duração transitória, decorrente 

da participação na pesquisa, já que em se tratando de pesquisas qualitativas podem 

ocorrer eventos do tipo psicológico como modificação de emoções. Por isso, avaliou-

se como medidas de segurança o compromisso de suspensão da pesquisa ou 

substituição do protocolo frente a qualquer evento indesejável. Esperamos como 



46 

beneficiários diretos ou indiretos desta pesquisa: os participantes/narradores, 

pesquisadores, comunidade, instituição cenário da pesquisa, instituição proponente e 

sociedade. Contamos que este estudo produz, como contribuição, desenvolvimento 

de alternativas e intervenções no campo da formação em saúde a partir do 

conhecimento gerado.  

3.2 O cenário – áreas de pediatria do Hospital Municipal Miguel Couto  

As circunstâncias que levaram os setores de pediatria do HMMC a tornar-se 

cenário deste estudo têm haver, em primeiro lugar, com o interesse do pesquisador 

em desenvolver o projeto de dissertação voltado ao tema da formação profissional 

vinculado ao programa PET-Saúde. Durante conversa de orientação das atividades 

acadêmicas, avistamos a possibilidade de atrelar este estudo à pesquisa (mencionada 

no item dos aspectos éticos) que estava sendo desenvolvida pelo NUPGES/UFF, 

avaliando o impacto dos programas Pró e PET implantados em três centros 

acadêmicos articulados a serviços de saúde em municípios de médio e grande porte. 

Entre esses serviços estava o HMMC localizado no município do Rio de Janeiro, 

situado em uma área da cidade de fácil acesso entre a residência, o trabalho e o 

campo de estudo do pesquisador. Portanto, o fator custos com despesas de 

transporte, distância geográfica e tempo gasto em trânsito para o deslocamento do 

pesquisador foi considerado e pesou no momento da escolha do HMMC e não outro 

cenário de PET.    

Outro fato foi que o HMMC surge enquanto campo de possibilidades para 

pensar a formação dialogando com o mundo do trabalho quando, no ano de 2013, 

compõe a lista de unidades de saúde comtempladas pelo anexo IV do Edital nº 14 da 

SGTES. Este edital convidava as IES a apresentarem projetos a serem desenvolvidos 

em conjunto com as secretarias municipais e estaduais de saúde para o PET-Saúde. 

Naquele momento, a UFRJ, que já trabalhava em parceria com a UFF em coletivo de 

pesquisadores e também participava do Pró-Saúde III, teve seu projeto selecionado 

na temática prioritária do PET-Saúde-RUE. Importante deixar registrado que, embora 

a nova Coordenação Regional de Emergência (CER), uma construção anexa ao 

prédio hospitalar, seja a principal porta de entrada da emergência, a entrada do grupo 

tutorial da UFRJ pelo edital RUE no HMMC, se deu num contexto de mudança na 

parte estrutural dos serviços e remodelação da assistência, o que, de certa forma, 

impactou na conformação de um PET, que vai atender a um arranjo encomendado, 
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em que a gestão da secretaria de saúde e do próprio hospital vai ofertar como único 

cenário possível para a entrada e desenvolvimento de atividades do PET, 

exclusivamente as áreas de pediatria.  Prontamente, os setores de pediatria do 

hospital foram estrategicamente arranjados para inserção dos alunos pela antiga 

emergência que, após implantação da CER, passou a operar com características de 

unidade semi-intensiva, só que com número de leitos que não comportava o 

quantitativo de alunos do edital Pró e PET, sendo preciso abrir outros cenários do 

hospital.  

Dessa maneira, áreas como a Unidade Intermediária (UI) pediátrica, o Centro 

de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e 

emergência pediátrica do HMMC são reconhecidas como cenário de formação para o 

conjunto de atores institucionais envolvidos no projeto da UFRJ, no edital PET-

Saúde/Redes e na pesquisa NUPGES/UFF. As atividades do grupo tutorial PET-

Saúde/RUE-UFRJ começaram no primeiro semestre de 2013. Ainda nesse semestre, 

duas visitas foram realizadas ao HMMC à título de imersão do pesquisador no cenário, 

sendo iniciado o diário do campo empírico do pesquisador, enquanto aguardava 

parecer do CEP, que só foi liberado em outubro de 2014, praticamente as vésperas 

de encerramento das atividades do grupo.   

A entrada do pesquisador no HMMC foi planejada no intuito de aproximação 

com as pessoas do grupo e da instituição. Procurávamos observar os espaços físicos, 

acolhimento ofertado ao grupo, modos de inserção preferencialmente utilizado por 

eles. Afinal, os alunos e professores pertenciam a um projeto externo ao hospital, 

vindos de uma instituição acadêmica sem laços pregressos com o serviço, na 

proposta de articular esses dois cenários: a academia e o serviço de saúde. 

Naturalmente, construir vínculos relacionais nem sempre se dá na harmonia, muitas 

coisas podem estar em jogo atravessando a vida. Alunos e professores poderiam ou 

não serem vistos como estrangeiros.  

Procuramos acompanhar o movimento dos alunos, professores e profissionais, 

por onde andavam e seus modos de conexão. Nesse novo formato, de um PET-Saúde 

inserido no espaço hospitalar, pela primeira vez, tanto o cenário, quanto os atores 

institucionais experimentariam um arranjo diferente de alguns dos pressupostos do 

PRÓPET-Saúde ao privilegiar o desenvolvimento da clínica ampliada, da educação 

permanente, da educação interprofissional, da gestão compartilhada, da centralidade 

no paciente, da problematização da realidade. Dessa vez, exercitados num cenário 
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hospitalar. 

3.2.1 Visão do cenário - conhecendo um pouco do HMMC 

O HMMC faz parte da lista das 12 unidades de saúde distribuídas entre dez 

estados brasileiros que participam do programa S.O.S. Emergências, lançado em 

2012 pelo governo federal para ampliar e qualificar o atendimento prestado à 

população nos serviços de urgências e emergências. Um dos maiores hospitais de 

atendimento ao politraumatizado da América Latina, com perfil de hospital geral de 

grande porte, abrange extensa área do município do Rio de Janeiro, localizado no 

bairro da Gávea, na Área Programática 2.1 (AP 2.1), oferece emergência 24h nas 

especialidades de: Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Vascular, Plástica, 

Odontologia, Otorrino, Oftalmologia, Ortopedia e Obstetrícia. Possui 411 leitos ativos, 

sendo 64 de emergência e 324 enfermarias. O Departamento Materno-Infantil (DMI) 

está constituído pelos serviços de pediatria, neonatologia, CTI e UI pediátrica e 

obstetrícia. No prédio anexo ao HMMC fica a CER, Professor Nova Monteiro, com 

oferta de 57 leitos, sendo 34 deles de UTI, com capacidade para realizar 600 

atendimentos diários de casos de baixa, média e alta complexidade entre adultos e 

crianças. Esses dois últimos, o DMI e a CER, foram os espaços por onde transitamos 

com nossas questões de pesquisa.   

3.3 A escolha dos participantes/narradores 

Participaram do estudo cinco alunos do curso de graduação de enfermagem da 

Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da UFRJ, que estavam em diferentes 

momentos da graduação, cursando disciplinas entre o 6º, 7º e 8º períodos; dois 

enfermeiros/preceptores, atuantes nos setores de CTI pediátrico e Neonatologia do 

HMMC, e um enfermeiro, professor da EEAN/UFRJ. 

Todos os participantes/narradores incluídos atenderam aos seguintes critérios:   

 Os alunos, maiores de 18 anos, cadastrados oficialmente no programa 

PRÓPET–Saúde, do edital MS/2013, desenvolvendo atividades propostas no 

grupo tutorial, atuando nas áreas de emergência pediatria do HMMC;  

 Os tutores, cadastrados oficialmente no programa PRÓPET-Saúde, do edital 

MS/2013, desenvolvendo atividades acadêmicas de ensino prático, nas áreas 

de emergência pediátrica do HMMC;  
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 Os preceptores, profissionais do serviço, cadastrados oficialmente no programa 

PRÓPET-Saúde, do edital MS/2013, lotados nas áreas de pediatria, nas quais 

os alunos estavam desenvolvendo atividades de aprendizado. 

Foram dispensados por critério de exclusão alunos, tutores e preceptores que, 

mesmo atendendo a todos os critérios de inclusão, não estivessem vinculados ou 

articulados à EEAN/UFRJ, pois havia confirmação da existência de outros grupos 

tutorias do PRÓPET-Saúde no mesmo cenário escolhido para o estudo, com 

composição semelhante, também atuando na emergência pediátrica, igualmente 

contemplados no Edital MS-2013. Entretanto, nos interessava o grupo tutorial da 

UFRJ em razão da parceria estabelecida com a UFF/NUPGES e por integrar, junto a 

outros centros acadêmicos, o desenvolvimento do projeto de pesquisa na qual este 

estudo está originalmente agregado.  

Especificamente, aqui na terceira parte, começamos a exibir parte dos 

resultados encontrados pelo caminho da pesquisa, a exemplo do quadro abaixo com 

o mapeamento dos participantes/narradores.  

Quadro 1 -  Perfil dos participantes/narradores. Rio de Janeiro, 2015  

Codinome Formação Titulação Atuação Idade 

Tempo de 
vinculação 

ao PRÓPET-
Saúde 

P4 Enfermeira Doutorado Professora 
36 

anos 
2 anos 

R1 Enfermeira 
Especialista em 
administração 

hospitalar 
CTI pediátrico 

48 
anos 

2 anos 

Ó2 Enfermeira 
Especialista em 

neonatologia 
Setor de 

neonatologia 
53 

anos 
2 anos 

S3 
Graduando 

em 
enfermagem 

Cursando 8º 
período 

Enfermarias 
de pediatria 

22 
anos 

10 meses 

A5 
Graduando 

em 
enfermagem 

Cursando 8º 
período 

Emergência 
pediátrica 

21 
anos 

17 meses 

Ú6 
Graduando 

em 
enfermagem 

Cursando 8º 
período 

Internação 
pediátrica 

22 
anos 

17 meses 

D7 
Graduando 

em 
enfermagem 

Cursando 8º 
período 

Enfermarias 
de pediatria 

22 
anos 

17 meses 

E8 
Graduando 

em 
enfermagem 

Cursando 6º 
período 

Enfermarias 
de pediatria 

23 
anos 

2 anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.4 Instrumentos de ver, ouvir e dizer   

Na verdade, não vemos nada, tudo é significado compartilhado em um regime 

de signos, a relação da linguagem entre o visto, o sentido e o dito, vai no fluxo de um 

dizer a outro dizer. Nesse sentido, uma narrativa consiste em transmitir o que se ouviu 

dizer, isso é muito diferente de fazer uma comunicação ou simplesmente informar algo 

(FOUCAULT, 1999; DELEUZE; GUATARRI, 1995). Quando alguém conta o que 

vivenciou/presenciou, mesmo envolvendo outras pessoas, objetos ou natureza, trata-

se, num primeiro momento, de um relato, ainda que valioso, de fazer uma 

comunicação ou dar uma informação. A partir do momento em que a mesma história 

começa a ser recontada, as recordações evocadas ao tempo atual chegam 

impregnadas ou apagadas por “marcas” do narrador. É a mágica da transformação 

que a narratividade empresta a experiência, como considerou Benjamin (2012d) sobre 

o caráter da experiência. Sua estrutura decisiva é a memória. Associa a “duração” e 

exclui a “acumulação. 

No caso deste estudo, os instrumentos, e tudo que foi recolhido por meio deles, 

funcionou como veículo de diálogo entre pesquisador e participantes, abrangendo 

aspectos discursivos e problematizadores do objeto do estudo, tais como: a 

experiência de aprender, ensinar e conhecer sobre uma profissão na saúde vinculada 

ao PRÓPET.  

Logo abaixo, apresentamos algumas das ferramentas e técnicas que foram 

utilizadas no estudo.  

 O diário de campo – um caderno de anotações que carreguei comigo em todo 

o percurso da pesquisa, não só durante a estadia no cenário, mas, também, 

nos encontros que tive no núcleo de pesquisa na universidade. Houve 

anotações feitas em casa, quando lembranças ou ideias me vinham a cabeça; 

o diário me ajudou a reconstituir cenas passadas sem rigidez de datas, uma 

bagunça organizada que, em certos momentos, serviu para desabafar, em 

outros, recuperar a vontade de prosseguir. Minhas notas de campo consistiram 

em escutas, visões, impressões e sensações, entretanto, nem tudo que escrevi 

no diário integra a redação do estudo, pois algumas coisas foram cesuradas 

durante a releitura. O diário de pesquisa na perspectiva da AI “permite o 

conhecimento da vivência cotidiana de campo, não o como fazer, das normas, 

mas, o como foi feito da prática” (LOURAU, 1993). 
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 A observação simples – essa técnica quase integra o diário de campo, aliás, 

muito do que percebi no campo virou nota do diário, porém, se diferencia deste 

por existir o anúncio da presença do pesquisador nas proximidades. 

Acompanhei de perto algumas atividades do grupo e pude presenciar 

acontecimentos ocasionais no cotidiano, em suas relações com o trabalho e no 

trabalho. Embora tenha acompanhado os participantes de forma natural, sem 

controle sobre qualquer evento, procurei transitar de radar acionado, na 

intenção de produzir relatos do que via, ouvia ou sentia. A atitude de prontidão 

favorece a descoberta e, como efeito, a invenção (RUDIO, 2001).    

 A entrevista semiestruturada – essa é uma técnica que privilegia a 

comunicação oral, conduzida como uma conversa a dois, combinando 

perguntas abertas e fechadas (MINAYO, 2007). Com essas características, a 

entrevista em si, sustentada no diálogo, produz como fonte o sujeito falante e 

sua narratividade. Ao narrar, o sujeito representa a realidade que vivencia e 

que é tecida no cotidiano; utiliza recursos simbólicos, refletidos consigo mesmo, 

deixando passagens de acessos as suas maneiras de viver e sentir a vida. 

Como tínhamos três categorias de participantes (alunos, professores e 

preceptores), foram construídos três instrumentos distintos, direcionados de 

acordo com as questões norteadoras. Assim, construí um roteiro sustentado 

pelo eixo articulação ensino-serviço, contendo nove perguntas seguidas da 

solicitação: “responda do seu jeito” e “pode descrever?”, de modo que, do lugar 

que bem entendessem, pudessem expressar sua opinião, conhecimento, 

interesse, vivências e expectativas a respeito das metodologias de ensino, 

utilizadas na proposta PRÓPET-Saúde, e em relação à incorporação/adoção 

dessas metodologias pelo serviço de saúde para o aprendizado e formação 

profissional.  

Optamos por formalizar o encontro para as entrevistas, enviando uma cartinha 

por e-mail para todos os participantes eleitos. Das 17 cartas enviadas, nove 

retornaram com resposta de aceite, e um não compareceu no dia agendado. O 

horário, dia e local da entrevista foi negociado individualmente, na medida em que 

cada um retornava com a resposta. O instrumento foi aplicado no período de março a 

maio de 2015 e os encontros aconteceram nos espaços onde os participantes 

estavam desenvolvendo as atividades de ensino e aprendizado.  

As entrevistas foram conduzidas como numa conversa informal. E, em 
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conformidade com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, emitiu-se 

o TCLE, que foi lido junto com o participante, e assinado somente após 

esclarecimentos pormenorizados sobre a natureza do estudo, seus objetivos, 

métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que este pudesse 

acarretar.  

3.5 Um dispositivo para falar do dispositivo PET-Saúde/UFRJ 

Sob o ponto de vista foucaultiano e dialogando com princípios da narratologia, 

um dispositivo possui natureza essencialmente estratégica e antes que se diga: ‘isto 

é um dispositivo”, é preciso que se encontre quais elementos estão presentes e 

operando com força de intervenção na parte racional da organização (FOUCAULT, 

1979). Assim, entre os ditos e não ditos nas narrativas de conversações com os 

alunos, professores e preceptores, buscamos correspondências que por si só 

fornecessem pistas sobre a natureza dos elementos que estabeleciam a rede de 

relações de forças ou fragilidades, configurando-se nos modos de ensinar e aprender 

utilizadas pelo grupo PET-Saúde/UFRJ. Tínhamos em mente que, ao examinar esses 

discursos, deveríamos deixar aparecer no funcionamento das coisas ditas, quantas 

leituras fossem possíveis de serem lidas, de serem vistas, sem explicação finalística. 

Nessa fase de processo do estudo, importava pôr em evidência as relações de 

práticas como foram vividas com eles e entre eles. Como dissemos, a certa altura, 

estávamos mergulhados, misturados junto daquelas histórias de vida e formação 

profissional, e existia a vontade para desempenhar o papel de narradora e, porque 

não, autora na contação das histórias ouvidas. Nesse sentido, o procedimento de 

reconstrução das narrativas de conversação seguiu a sequência descrita a seguir. 

Tivemos, como matéria prima, oito entrevistas gravadas no celular, que 

passaram por repetidas audições e foram digitadas com detalhes capturados no 

momento da gravação (ruídos, suspiros, interrupções, palavras incompreendidas, 

variação na voz). Esses detalhes foram posteriormente ladeados às observações que 

estavam anotadas no diário de campo, geralmente registradas após término de cada 

entrevista, como, por exemplo, o gestual que o participante manifestava durante 

entrevista/conversa: testa franzida, olhar desviado. Ao voltarmos, por evocação, às 

cenas das conversas, esses detalhes constituíram-se recurso de recriação de falas 

passadas. Assim, trouxeram aspectos do não dito no contexto dos ditos e auxiliou na 

reconstrução da narrativa como prefaciadores, para contarmos as peripécias de 
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aprender e ensinar no PET-Saúde/UFRJ. 

O material transcrito, doravante textos narrativos, foi relido muitas vezes, até a 

etapa de decomposição, quando foi recortado em partes menores que, por sua vez, 

foram recortados também, considerando as perguntas que acionaram a fala do 

participante na entrevista. Isso porque o roteiro de perguntas nasceu dos escritos no 

diário durante imersão no campo, portanto, um modo de manter a integração entre os 

dados e, também, fazer aparecer o pesquisador como narratário nas cenas da 

narração.  

Na decomposição dos textos narrativos, extraímos enunciados temáticos, ou 

seja, quem falou, sobre o que falou, como falou. A seguir, os enunciados foram 

dispostos em dois quadros intitulados de núcleos narrativos: das potencialidades e 

fragilidades da formação vinculada ao PET-Saúde/UFRJ e das estratégias de 

formação vinculada ao PET-Saúde/UFRJ. Esse momento se fez no movimento de 

(re)conhecer nosso próprio “fator de a(fe)tivação”, aquilo que ao ler os textos 

narrativos nos tocava despertando sensibilidade, fazendo sentido de real, de vivido. 

Assim como nos diz Rolnik (2014, p. 39):  

[...] você próprio é que terá que encontrar algo que desperte seu corpo 
vibrátil, algo que funcione como uma espécie de fator de a(fe)tivação 
em sua existência [...] você é quem sabe o que lhe permite habitar o 
ilocalizável. 

Avançamos com a etapa de recomposição propriamente dita da narração, 

encadeamos as pequenas narrativas de conversação, introduzindo o material do 

diário, da observação e tudo mais que fora recolhido ao longo desse processo fecundo 

de muitas possibilidades criativas. Sobretudo, outros escritos e diálogos com outros 

autores. Lembrando que, no desenho metodológico do estudo, não havia 

programação de análise documental. No entanto, nas andanças pelo cenário do 

estudo, recolhemos alguns papéis que são partes fundamentais da história do PET-

Saúde/UFRJ, tais como: o folder do seminário e da oficina de produção científica 

produzido pela IES, os instrumentos da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), construído para aplicação no hospital, o texto cientifico sobre a 

vivencia no PET, produzido e submetido à publicação e o edital de chamada de 

projetos.  

De tudo que fora conversado e acompanhado da dinâmica de formação do 

grupo estudado, identificamos algumas estratégias e dispositivos produzidos em atos 
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pedagógicos, empregadas para o ensino e aprendizado. Isso nos levou a olhar os 

enunciados temáticos de forma mais abrangente, como diria Foucault (2008), por 

convenção, no caso em que se puder descrever uma ordem, correlação, 

posicionamento, funcionamento e transformações entre certo número de enunciados 

teremos aí uma formação discursiva. De tal forma que, ao progredirmos nas nossas 

ações indagativas-reflexivas-propositivas chegamos ao ponto em que as “narrativas 

de aprender e ensinar no trabalho em saúde” adquiriram provisoriamente o status de 

‘Era uma vez...’ à espera de ser contada. 

A Figura 2 apresenta nuvens de palavras, um jeito divertido e agradável que 

encontramos de apresentar parte dos dados do estudo. É importante esclarecer que 

não se trata de uma ferramenta de análise, ela não possui essa finalidade. Até pode 

apontar, pelo tamanho que as palavras se apresentam na nuvem, a maior frequência 

de uso de uma ou mais palavras; mas, a nuvem de palavra apenas dá uma imagem 

interessante da distribuição e organização das falas no processo de construção dos 

resultados.  

As nuvens de palavras apresentadas neste estudo foram geradas no aplicativo 

wordle create, acessado no endereço eletrônico http://www.wordle.net/create, 

utilizando apenas a terceira coluna dos dois eixos narrativos. Essa foi uma forma de 

reconhecermos e também de mapearmos palavras-força nos modos de aprender e 

ensinar a profissão.     

Figura 2 -  Nuvens de palavras representativas dos discursos dos alunos, 
tutores e preceptores sobre a formação no PET-Saúde/UFRJ. Rio de Janeiro, 
2015  

 

Fonte: Dados de pesquisa.  
Imagem à esquerda representa o discurso dos alunos; a imagem à direita o discurso 
dos tutores e preceptores.   
 

Assim, recontamos uma experiência de formação vinculada ao PRÓPET-

Saúde em dois núcleos narrativos: estratégias de formação vinculada ao PET-

http://www.wordle.net/create
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Saúde/UFRJ e potencialidades fragilidades na formação vinculada ao PET-

Saúde/UFRJ. Vamos continuar essa conversa com os alunos, professores e 

preceptores, com Walter Benjamin e outros convidados.  

Quadro 2 -  Núcleo narrativo das potencialidades e fragilidades da formação 
vinculada ao PET-Saúde/RUE-UFRJ. Rio de Janeiro, 2015  

Quem disse Sobre o que disse Como disse 

Tutor 
Potencialidades 

Permanência; sair do acostumado; 
vivenciar outra realidade 

Fragilidades Descontinuidade 

Preceptor 

Potencialidades 
Integração academia e serviço; olhar 
diferente para prática; mudar o foco da 
academia de tudo arrumado perfeito 

Fragilidades 
Não teve interdisciplinaridade; carga 
horária muito corrida; não teve tempo de 
aplicar o instrumento 

Aluno 
Potencialidades 

Perceber outra realidade; fazer link entre 
atenção básica e hospitalar; trazer 
benefício para os setores; conflitar 
problemas do cotidiano do trabalho; outro 
olhar; aproximou alunos e equipe 

Fragilidades 
Não teve atuação multiprofissional; 
isolamento; processo fragmentado 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quadro 3 -  Núcleo narrativo das estratégias de formação vinculadas ao PET-
Saúde/RUE-UFRJ. Rio de Janeiro, 2015 

Quem disse Sobre o que disse Como disse 

Tutor 

Estratégia ensino-
aprendizado 

Focar na área temática; apresentar seminário; 
momento de conversa; roda de conversa; aula 
expositiva; trocar; aproximar 

Planejamento das 
atividades 

Reuniões mensais; roda de conversa; escuta 
negociada 

Cenários de prática Limitado ao hospital 

Articulação/inserção na 
rede de 

saúde/academia/serviço 

No fluxo de pós-alta e contrarreferência do 
usuário à clínica da família 

Diferenças apontadas 
entre práticas 
pedagógicas 
tradicionais e 

vinculadas ao PET 

Roda de conversa; as mesmas da academia 

Preceptor 

Estratégia ensino-
aprendizado 

Acompanhar; orientar; explicar; observar; 
discutir; problematizar 

Presença do grupo no 
cotidiano do serviço 

Difícil; muita resistência; coitados; muito 
divididos; acolhimento; conversa entre equipe 

Mudanças ocorridas 
equipes/serviços 

Acolhimento ao usuário na enfermaria; não teve 
muita mudança 

Ações de educação 
permanente em saúde 

Discutir a sistematização da assistência de 
enfermagem; resgatar processo de 
sistematização da assistência de enfermagem 

Planejamento das 
atividades 

Juntos; decidido em comum acordo; acesso ao 
prontuário 

Aluno 

Atividades do grupo 
Desenvolver instrumento de registro; discussão; 
levantamento de dados; discussão de casos; 
observação 

Cenários de prática 
Dependências do hospital; dentro do hospital; no 
auditório; emergência pediatria 

Articulação com rede de 
saúde 

Não havia; não presenciei; entre o grupo e 
hospital 

Diferencial na formação 
vinculada ao PET-

Saúde 

Completamente diferente; didática da 
colaboração; vivenciar o ensino através da 
experiência; outra realidade fora do estágio 
curricular; outro olhar; aprendizado na 
experiência; aproximação com usuário 

Processo ensino-
aprendizado 

Vínculo com o profissional; trocar experiência; 
aprender com contribuição; através da 
experiência; embasamento teórico; discutir e 
pesquisar 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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QUARTA PARTE 

 
“Um clarão de estrela anunciou a hora do 
parto de dona Etelvina, era 1928 festa de 

Reis na Chapada Diamantina, de três 
varões veio uma parteira das folhas 

benção da benzedeira para nascimento 
de Rosalina. Enquanto ao mundo 

chegava Rosa, ao longe os Reis já se 
ouviam, de casa em casa eles cantavam 

seguindo o rastro da estrela guia”  
(Contação de história de vida. Ação Griô 

Nacional, 2012) 

4. UMA CONVERSA SOBRE APRENDER, ENSINAR E EXPERIÊNCIA    

Pretendemos apresentar os resultados desse estudo com uma pequena 

observação: apresentar resultados é só uma questão de semântica, queremos 

simplesmente compartilhar uma história vivida entre estudantes, professores, 

preceptores e pesquisadores nas suas práticas cotidianas, aprendendo e ensinando 

a tornar-se profissional da saúde.  

A linguagem é a textual, entremeada com rodadas de contações e cantorias 

afro-brasileiras, cuja musicalidade embalou momentos de estudo no processo criativo 

de pesquisar. Contamos uma história que gira em torno dos núcleos narrativos, das 

estratégias, potencialidades e fragilidades de formação profissional na saúde 

vinculada ao projeto PET-Saúde/RUE-UFRJ. Uma história à espera de ser recontada, 

em que o interlocutor/ouvinte/leitor é quem sabe, e cada um pode ver e dizer o que 

quiser.  

Os personagens são os oito participantes/narradores do estudo, identificados 

por letras que formam a palavra Pró-Saúde, seguida de um número que se refere a 

sequência de realização das entrevistas. Pode ser que surjam outros atores, 

anônimos, imaginados, criados e colocados na cena pela energia que faz vibrar o 

corpo do narrador em busca de reconexão com o vivido. As cenas trazidas da memória 

possuem traços do cenário de produção do cuidado e aprendizagem no trabalho em 

saúde, onde eles conviveram/vivenciaram muitos encontros: tensos, alegres, 

esperançosos, desestimulantes, contraditórios. As falas são recortes discursivos, 

escolhidos de acordo com afetações sentidas pelo narrador. Propomos ao 

interlocutor/ouvinte/leitor explorar, criar, inventar novos possíveis sentidos, 
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encontrar/produzir outras visibilidades, outras dizibilidades. Um convite a intercambiar 

experiências. 

4.1. Memórias de um diário – os encontros  

[...] Os encontros aconteciam nas reuniões mensais [...] (aluno, D7). O 

auditório do HMMC foi escolhido como ponto de encontro do PET/UFRJ. [...] mas, a 

gente não ia até os setores, a gente se encontrava no auditório [...] (aluno, E8). 

O lugar dispõe de espaço amplo com mais ou menos 50 cadeiras tipo poltrona, 

enfileiradas e fixadas ao chão. Em frente, fica um grande quadro de escrever 

centralizado e pregado à parede; entre o quadro e as cadeiras existe um ressalto de 

degrau, parece um tablado, lá em cima uma mesa e uma cadeira, estas ficam soltas 

e podem ser retiradas ou mudadas de lugar. O auditório lembra uma sala de aula. 

Nesse local, os estudantes, tutores e preceptores se encontravam uma vez por mês 

para discutirem sobre as atividades. Apresentavam resultados das tarefas de casa, 

levadas no mês anterior, [...] distribuíam diferentes funções para serem 

executadas no decorrer do mês, essa reunião era para avaliação das tarefas [...] 

(aluno, D7). A dinâmica de ensino-aprendizado privilegiou a discussão de problemas 

levantados pelos alunos, com depoimento oral e escrito, alternando atividades 

prescritivas e exposições dialogadas. [...] discussão em grupo, no final, a gente 

apresentou um relatório, fez propostas para eles. Propostas de curto, médio e 

longo prazo [..] (aluno, E8). Os encontros foram frequentados por quase a totalidade 

dos participantes que compunha o grupo, comentava-se sobre a ausência de um ou 

outro aluno que estariam em atividades na escola de enfermagem. Aliás, o assunto 

carga horária gerava um desconforto esquisito no grupão, alguns pareciam que tinham 

comichão na cadeira [...] coitados, acho que eles não têm é tempo [...] a carga 

horária que precisa cumprir, eles não são liberados para poder se dedicar a essa 

pesquisa [..] querem participar, mas eles também querem passar de ano, tem a 

nota final do período [...] (preceptora, Ó2). A tutora é professora da disciplina de 

materno-infantil no curso que os alunos frequentavam. Na condução das atividades e 

contextualização do instrumento da SAE, o grupo contou com a presença da 

professora do departamento de metodologia da escola de enfermagem. [...] as 

professoras responsáveis eram duas [..] avisavam das reuniões e os 

participantes iam trazendo as necessidades [...] (aluno, E8). As principais áreas 

acessadas no hospital pelo grupo foram [...] basicamente na emergência mesmo, 
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nas emergências abertas pediátricas [...] (aluno, Ú6). Entre as atividades 

acadêmicas, a confecção de um checklist desenhou um dos objetivos do grupo, de 

implantar a SAE no setor de pediatria. A proposta da SAE veio no ressoo das vozes 

dos enfermeiros da pediatria de modo que contemplasse a solicitação do setor de 

educação continuada. [...] foi solicitado a esse grupo que trouxesse para gente 

essa nova maneira de realizar o processo de enfermagem que é a SAE [...] 

(preceptora, Ó2). Toda negociação que se fez em torno das necessidades trazidas 

pelos preceptores e discutidas nos encontros mensais, configuraram-se como 

demandas surgidas nas assembleias mensais, a partir de uma encomenda do projeto 

maior, de inserção do grupo na emergência pediátrica, [...] a gente acabou atuando 

dentro do hospital com o fluxo da criança na rede [...] até porque a gente foi para 

um hospital escolhido pela prefeitura [...] (tutora, P4). Os encontros que se 

seguiram aconteceram no auditório, onde as discussões do grupo giravam em torno 

do resgate da técnica do exame físico, ensaiavam a implementação da SAE. [...] 

houve a tentativa de atender à necessidade que o serviço viu [...] foi solicitado 

a eles resgatar algumas coisas que ficam perdidas da graduação (preceptora, 

Ó2). 

(Maio de 2015) 

4.2. Núcleo narrativo das estratégias de formação 

“O povo logo veio alarmar pros Reis na casa não cantar, 
pois Etelvina ali paria, canta reis não é pecado, São José 

também cantou, Etelvina não viu problema, em sua casa os Reis 
entrô. Então pra Rosa virou lei, no samba nasci, no samba me 

criei, no samba morrer eu vou. Com o passar das roças, menina 
Rosa se criava, lá no povoado do Remanso seu saber se 

transformava, não tinha escola formal, o dia a dia colava grau” 
(Contação de história de vida. Ação Griô Nacional, 2012) 

4.2.1 Oportunidade ao trabalho interprofissional 

A cidade é maravilhosa, recentemente olímpica, no corredor do hospital, quase 

hora do almoço, quatro jovens estudantes rapidamente combinam uma conversa para 

depois da prova. Alguns alunos começam a deixar a sala de aula. Saem apressados. 

O clima é tenso, querem comentar sobre as questões da prova, após alguns minutos 

de discussões, sentam-se e a conversa ruma para atividades do grupo de 

aprendizagem, cada um pontua coisas a respeito da composição do grupo e das 
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atividades, em seguida descrevem como perceberam o processo ensino-

aprendizagem (março de 2015). 

“[...] então, eu fiquei limitada, envolvida com os prontuários [...] eu não tinha acesso nem 
com os pacientes, fiquei mesmo com a coleta de dados nos prontuários [...].” (Aluno, D7) 

“[...] éramos todos da enfermagem, não foi multiprofissional, todas as pessoas atuavam 
na enfermagem [...].” (Aluno, S3) 

− Vê alguma regularidade? − Do ângulo e distância que estou, entendo que os 

alunos falam sobre a composição do grupo.   

“[...] uma composição que mudava com o tempo porque algumas pessoas entravam outras 
saiam [...] todos graduandos da enfermagem e os professores todos enfermeiros [...].” 
(Aluno, A5). 

“[...] a gente não teve uma atuação multiprofissional [...] porque a gente só ficava focado 
com as questões da enfermagem [...].” (Aluno, E8) 

O assunto parece ter relação com as possibilidades e fragilidades da ação em 

educação interprofissional no PET-Saúde/UFRJ. − E daí? − À primeira vista, essa 

imagem de um PET de único núcleo profissional parece destoar de uma questão tão 

cara ao conjunto de proposições da política de mudança da formação profissional em 

saúde, que é a interprofissionalidade. 

− Tenho uma questão! Como o grupo articulou produção de conhecimento, 

formação e trabalho em saúde para avançar na perspectiva da formação qualificada 

para o SUS e privilegiar e educação interprofissional? – Espera, estou vendo! – 

Encontrei, nas minhas coisas, memória física e biológica lá do campo, alguns papéis 

e anotações. O primeiro deles é um folder de um seminário e mostra de trabalhos 

científicos realizado em 2014 pela IES/UFRJ, onde reuniu todos os grupos de 

aprendizagem tutorial em atuação pelo Pró e PET-Saúde/UFRJ. Estiveram envolvidos 

11 cursos da saúde na IES. Juntos, estudantes dos cursos de enfermagem, medicina, 

educação física, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço 

social, terapia ocupacional e odontologia discutiram como foi a integração ao serviço, 

sobres as ações conjuntas que foram realizadas pelos estudantes dos diferentes 

cursos envolvidos, os recursos utilizados ou disponibilizados para o aprendizado. 

Cada grupo partilhou suas vivências nos cenários de práticas pelos quais transitaram. 

− Reparou? Ú6 fala animado desses encontros que participou com outros grupos PET-

Saúde/UFRJ como possibilidades de um aprendizado diferenciado. 
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“[...] a melhor forma que a gente tinha de mostrar qual era a nossa vinculação era quando 
fazíamos nossas apresentações dos trabalhos e, a partir dela, podia ser observado o 
andamento dos nossos projetos [...].” (Aluno, S3). 

“[...] nossa parte do Pet é a única que é voltada para hospitalar, mas tinha aquela parte 
voltada para atenção básica [...] os encontros com outros grupos Pet no seminário [...] que 
é o normal do PRÓPET [...] foi uma forma de aprendizado [...].” (Ú6). 

− O que mais? − Outro papel! O roteiro das oficinas do 1º encontro PRÓPET-

Saúde/UFRJ, ocorrido em 2014, colocou, na roda, alunos, preceptores e tutores dos 

diferentes cursos, interagindo e debatendo o currículo da IES, metodologias de ensino 

e prática pedagógicas adotadas pelos grupos. 

“[...] acho legal essa visão de alterar o currículo, focar na saúde comunitária [...] a nível de 
educação permanente [...] resgatar esse trabalho de sistematização para o profissional 
que está aqui no cotidiano e do próprio conselho de enfermagem que cobra [...].” 
(Preceptor, Ó2). 

“Então, em caráter de educação permanente [...] tem a parte de acolher a família [...] 
fizeram um questionário da parte de cuidado com criança, mas houve dificuldade com o 
preenchimento [...].” (Preceptor, R1). 

“Eu acho que os profissionais, aqui, em formação, são também os preceptores.” (Tutor, 
P4) 

De forma geral, os alunos participaram das atividades de rotina dos setores de 

pediatria conforme programação da agenda acadêmica e do serviço. Quando o tema 

“Ações de EPS fomentadas pelo grupo ou com a participação do grupo” circulou na 

conversa, os discursos concordaram que os processos educativos em ações de EPS 

devem ser compreendidos como base estrutural dentro dos serviços, em articulação 

constante com a academia. Mesmo que tivessem expressado ligeira confusão entre 

os termos educação permanente em saúde e educação continuada, as atividades de 

pesquisa envolvendo os profissionais do serviço sob a alegação de cumprir um 

regulamento do conselho de classe deflagraram timidamente o movimento de novos 

sentidos de fazer saúde. Contudo, o suficiente para agitar as equipes e mobilizar os 

profissionais. De qualquer maneira, o que se pode evidenciar é que a prescrição do 

trabalho quando inclui elementos da pesquisa será sempre processo de aprendizado. 

Afinal, como diz Ceccim (2005), para ocupar o lugar da EPS precisamos desaprender 

do “sempre fizemos assim”, deixar de sermos assujeitados pelos papéis instituídos, 

que nos mantém nos lugares definidos do “mais sabido” e “capturados” no modelo de 

“saber-fazer”, preconizado para o alívio da dor. É possível, sim, começar no início da 

formação a “experimentar” “deslocamentos”, conflitar internamente como 

atravessamos ou somos atravessados por situações da vida e achar o jeito de 
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perguntar a si mesmo como agir se fosse o estudante, o usuário, o professor. Aprender 

mais sobre o outro. 

“[…] a graduação fica muito contida na bibliografia. As teorias que não mostram realmente 
onde aplicar para buscar melhorar a prática […].” (Preceptor, R1) 

“[...] às vezes, a gente fica muito com essa ideia de hospital universitário, achando que 
vou sair da faculdade e todo mundo sabe o que é a sistematização de enfermagem, e eles 
não sabem [...] como assim eles não tiveram isso na faculdade? [...] eles não sabem isso? 
Aí tenho que conflitar comigo mesma, de maneira interna [...].” (Aluna, E8) 

4.2.2 Do olhar viciado ao vivenciar outra realidade   

- Tem mais um papel! − Um estudo desenvolvido por alunos e preceptores sob 

orientação do tutor relata a experiência de formação no PET-Saúde/UFRJ. Com o 

objetivo de olhar para a composição das categorias profissionais dos projetos 

desenvolvidos na IES, analisaram a inserção das profissões da saúde pelas frentes 

da academia e dos serviços. A esse respeito, refletiram a partir da produção 

micropolítica do aprender, cuidar e produzir conhecimento e identificaram, como 

efeitos dos encontros, a ampliação de experiências entre os profissionais da academia 

e do serviço e os estudantes, que acontecem em processos de mútua aprendizagem, 

também de disputas de interesses, de resistências, de debates produtores de 

diferentes modos de saber e fazer saúde.      

“[...] porque acrescenta também a nossa prática [...] estamos no cotidiano e temos um 
olhar tão viciado; acrescentam também para o serviço [...] a gente fica tão presa a áreas 
técnicas que esquece, da promoção, prevenção e não é só curativa [...] tivemos que correr 
atrás e pesquisar também, tiraram as pessoas das zonas de conforto que se encontravam 
[...].” (Preceptor, Ó2) 

“[...] a gente pode vivenciar uma outra realidade fora da graduação, outro mundo, coisas 
diferentes [...] a gente estava acostumada no estágio curricular [...].” (Aluno, A5). 

A prática de pesquisa é assinalada de forma expressiva nos grupos PET, tendo 

como princípio pedagógico a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nos 

modos de aprender e ensinar. Nesse sentido, Abrahão et al. (2011) afirmam que as 

ferramentas de pesquisa, como levantamento e discussão de dados entre outras 

ferramentas adotadas no cotidiano dos serviços de saúde, favorecem a aprendizagem 

ativa para alunos, professores, trabalhadores e usuários, configurando-se como 

“dispositivo de formação”. O termo dispositivo pode ser compreendido a partir das 

analíticas de Foucault (1979), como sendo uma combinação estratégica entre distintos 

campos de saber em relações de poder e processos de subjetivação, sua natureza 
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sempre discursiva, constituída por um conjunto heterogêneo de ditos e não ditos 

(discursos ou formações discursivas que, conforme a natureza da relação entre eles, 

pode aparecer como um programa institucional ou elemento de uma prática, 

desempenhando funções específicas: de mascarar, emudecer, reinterpretar ou 

justificar certa prática, neste caso, abrindo acesso a um novo campo de racionalidade.   

“[...] se a gente pensar a formação do enfermeiro que tá ali na prática, não pode ser algo 
cansativo, cuspindo giz, mas também não pode ser algo que não cobre, tem que 
apresentar trabalho, seminário, tem que ter um momento de conversa [...] já o aluno de 
graduação, eu acho que tolera mais, aceita aquele modelo engessado, ficar sentado na 
sala de aula [...].” (Tutor, P4) 

4.2.3 Didática da colaboração      

− Estratégia interessante! – o mesmo meio de transporte e as mesmas 

condições de percurso podem até levar ao mesmo ponto de chegada, mas o viajante 

nem sempre enxerga a paisagem do caminho e o destino sob o mesmo ponto de vista, 

no mesmo tempo ou com igual intensidade. Quando se trata de formar o profissional 

na área da saúde para atuar no SUS, o ato educativo precisa buscar alternativas 

criativas, preferencialmente, desenvolver capacidade pedagógica que envolva todos 

os atores do processo de trabalho em saúde; redistribuir o foco sobre vários aspectos 

da formação profissional para fazer refletir além dos aspectos do saber técnico às 

diferentes realidades existenciais. 

“[...] muitas das vezes, mesmo sem o professor [...] os profissionais não são professores, 
mas eles foram tão didáticos, colaboraram tanto [...]. (Aluno, A5) 

Por este raciocínio, pensamos com Bordenave e Pereira (1984) dois conceitos 

essenciais à estratégia didática: experiência de aprendizagem e atividades de ensino-

aprendizagem. O professor precisa conseguir que os alunos se exponham a 

problemas reais, vivam certas experiências que induza neles a mudança desejada. 

Além de expô-los somente a mensagens, teoria, fórmula, classificação, 

nomenclaturas. Em suma, estruturar atividades e situações de ensino-aprendizagem 

para que as experiências aconteçam. Assim, o destaque é para disposição de 

intercambiar ações de aprender e ensinar. Quando preceptores assumem que foi uma 

troca, há sinais de que esteja acontecendo um “deslocamento” do lugar de educador 

para também de aprendiz. Aprender com os alunos enquanto eles recebem os 

ensinamentos dos profissionais do serviço, mesmo que eles não estejam ocupando o 

lugar de professor ou tutor formal.  
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“[…] para melhorar a prática, não é só a teoria que vai precisar da prática, as duas coisas 
não andam separadas [...] enquanto eles veem alguma coisa da teoria na sala aqui, eu 
ensino ao vivo como prevenir uma fissura do mamilo na mãe que está aqui no puerpério 
[...] a gente traz o aluno para o hospital sim, mas a academia tá resgatando a saúde da 
comunidade [...].” (Preceptor, R1) 

“[...] eles trouxeram para a gente também muita coisa nova, para a gente que tá afastado 

do ensino algum tempo [...] então foi uma troca [...] esse programa é um facilitador [...] nos 
setores abertos teve uma mudança considerável.” (Preceptor, Ó2) 

O grupo investiu na “didática do pensar e do aprender” (LIBÂNEO, 2004, p. 22), 

cujo caráter ativo da aprendizagem desafia o professor a ensinar o aluno a aprender 

a investigar por si mesmo. Nesse sentido, as estratégias de base dialógicas e 

problematizadoras concordam com os princípios da educação interprofissional (EIP).   

– Andei lendo e ouvindo sobre EIP em saúde. A OMS (2010) diz que a EIP 

ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, com 

os outros e entre si, para possibilitar a efetiva colaboração e melhorar os resultados 

na saúde; caracteriza a EIP como uma aprendizagem compartilhada, na qual 

estudantes e profissionais de diferentes núcleos de conhecimento são estimulados a 

interagir uns com os outros nas atividades de aprendizado. Esse exercício oportuniza 

o conhecer sobre o fazer do outro. Peduzzi et al. (2013) discutiram a EIP como uma 

“modalidade de formação em saúde” capaz de promover a prática colaborativa entre 

as equipes. No cotidiano das equipes nos serviços de saúde, a prática colaborativa 

sustentada na EIP pode operar principalmente nas relações interpessoais mesmo em 

organizações altamente hierarquizadas e em profissões arraigadamente técnicas.   

“[...] alguns setores você encontra muita resistência na enfermagem com profissional 
antigo; os alunos são vistos como estranhos [...].” (Preceptor, R1). 

“[...] nós íamos para o hospital e junto com a equipe de enfermagem que aceitou 
desenvolver esse trabalho conosco, nos reunimos e começamos a debater sobre os 
últimos casos aparecidos e, de acordo com as necessidades deles, o que entraria ou não 
para esse checklist [...].” (Aluno, S3).   

Quando os profissionais aprendem juntos e compartilham seus saberes, fica 

mais fácil lidar com conflitos, superar dificuldades, consequentemente, o maior 

beneficiário, além dos próprios profissionais, é a população assistida. Razão pela qual 

a incorporação da EIP à formação, efetivamente nos currículos dos cursos de 

graduações da área da saúde, pode funcionar como componente da reorientação da 

formação profissional, assegurando uma abordagem integral ao processo saúde-

doença (PEDUZZI et al., 2013). O PET-Saúde/UFRJ não esteve alheio à necessidade 

de promover uma formação baseada na EIP, porém, este não foi seu principal 
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exercício no processo de geração de conhecimento, ensino e aprendizado.  

A principal marca deixada pelo PET-Saúde/UFRJ pautou-se na modelagem do 

planejamento do serviço de enfermagem como medida de composição à consolidação 

do SUS. O grupo buscou, na aproximação entre os grandes vetores das diretrizes do 

Pró-Saúde, a “mudança metodológica” (BRASIL, 2007), estimular a discussão crítica 

e reflexiva sobre a prática de todos os envolvidos no processo de formação e cuidado. 

A partir das demandas/encomendas que se apresentavam vindas de diversos pontos, 

no contexto do projeto de formação no PET-Saúde/UFRJ, o grupo consegue lançar 

um novo olhar sobre a SAE, como estratégia a inúmeras possibilidades para formar o 

enfermeiro para atuar no SUS. Há, sobretudo, um claro esforço do PET-Saúde/UFRJ 

de buscar incorporar o conceito de trabalho em rede e integralidade da atenção à 

saúde na formação do profissional enfermeiro.  

Mesmo assim, precisamos olhar a conformação do PET-Saúde/Redes/UFRJ 

através de outro papel: o edital de seleção de projetos, no qual o PET-

Saúde/Redes/UFRJ foi contemplado. Tendo em vista ser um grupo constituído 

plenamente por enfermeiros e estudantes de enfermagem, ressalta-se, no referido 

edital, que no caso de projetos de intervenção que incluam atividades de assistência, 

o preceptor deverá ter a mesma formação da área de graduação do estudante e os 

tutores deverão ser professores de graduação das disciplinas envolvidas na 

integração ensino e serviço. 

“[...] lá, nós fizemos a roda de conversa [...] a questão da troca, eles se sentiram 
participantes, atuantes, diferente de alguma coisa expositiva, em outros momentos a gente 
também fez essa exposição, os alunos tiveram que apresentar os dados da pesquisa, 
porque o PET prevê uma intervenção [...] que foi o instrumento de sistematização da 
assistência de enfermagem [...].” (Tutora, P4) 

O último papel recolhido no cenário do estudo. O produto idealizado pelos 

alunos em parceria com as equipes no processo de pesquisa tomou o formato de 

checklist, finalizado em dois instrumentos: o instrumento de diagnóstico e prescrição 

de enfermagem em pediatria e o instrumento de exame físico de enfermagem em 

pediatria. As atividades sustentadas com recursos da problematização possibilitaram 

ampliar a prática de semiologia e discutir o sujeito do cuidado, entretanto, houve pouca 

ênfase nos quesitos que introduzissem questões da família. Em se tratando de 

pediatria, o envolvimento dos pais é de extrema importância no processo terapêutico. 

Os temas transversais ao projeto de pesquisa, e trabalhados no grupo, assumiram o 

entendimento de que o processo de formação profissional é coletivo. A posição de 
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mensageiro do preceptor foi primordial para manter um fluxo de troca entre os 

profissionais do setor e o grupo, as proposições discutidas eram levadas aos 

profissionais do setor que demandavam novos ajustes ou pilotavam a proposta na 

experimentação. 

Em síntese, os alunos juntos com os preceptores e tutores 

andaram/acompanharam o dia a dia dos profissionais e usuários dos setores de 

pediatria do hospital, conversaram, escutaram, indagaram, olharam os movimentos 

de produção existencial.    

“[...] eu ia discutir com eles as ideias [...] as atividades eram essas, a gente se articulava 
de uma maneira prática [...]. (Aluno, E8).  

“[…] a proposta original era observar o setor, ver as necessidades para incluir num 
checklist, nós íamos até os setores e juntos com os enfermeiros discutíamos os casos que 
posteriormente seriam levados pra reunião mensal, desenvolvemos esse checklist de 
forma que pudesse ser mobilizado tanto para o CTI quanto para a emergência e as outras 
enfermarias [...].” (Aluno, S3) 

Buscaram observar/identificar situações favoráveis ou limitantes à efetiva 

organização do trabalho interprofissional em saúde para atender necessidades 

demandadas pelos usuários do serviço. 

“[…] o processo ensino-aprendizado foi mesmo discutir e pesquisar […] um dos objetivos 
era a implantação do CER […] não tem uma atualização dentro do hospital, não tem 
educação continuada, não tem educação permanente […].” (Aluno, E8). 

Apropriaram-se de informações e elegeram como situação problema a 

descontinuidade do planejamento da assistência de enfermagem e ineficácia dos 

registros de enfermagem, o que levou o grupo a apostar na SAE como estratégia para 

articular ensino-serviço. 

Na dinâmica de investigação dos problemas locais, o grupo usou de criatividade 

e flexibilidade a fim de buscar possíveis entradas e saídas por onde os problemas se 

instalam e por onde pudessem ser dissipados. As atividades com a SAE 

desencadearam reflexões críticas entre os profissionais do serviço, preceptores e 

estudantes, evidenciando o caráter pedagógico e integrador da estratégia, de modo 

que produziam conhecimento a partir da realidade encontrada na prática das equipes. 

“[...] discutindo, refazendo, adaptando até chegar ao instrumento final [...] foi bem 

importante, porque integrou, de certa forma, os alunos e a equipe do hospital [...].” (Aluno, 
A5)   
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4.2.4 Pontos de encontro e articulação do PET-Saúde/RUE-UFRJ   

Todos os papéis vistos aqui foram recolhidos nas andanças pelas cenas do 

campo, e estão dispostos na Figura 3, resultado do mapeamento dos pontos e 

momentos propícios ao encontro entre o PET-Saúde/UFRJ e o serviço de pediatria do 

hospital. No desenho, faço alusão à Ponte do Saber, estrutura estaiada, via de 

passagem erguida sobre o canal da ilha do Fundão, liga a cidade universitária, campus 

da UFRJ ao centro do Rio de Janeiro. O mapa dá um pouco do itinerário das 

produções e pontos de contato com realidades no mundo do trabalho na dimensão da 

roda, estratégia preferencialmente adotada como via de acesso a um aprendizado 

menos controlável, mais distanciado das previsíveis habilidades e competências 

esperadas de um profissional. Com o mapa, analisamos pontos articulados entre 

ensino e serviço intermediados pelo PET-Saúde/RUE-UFRJ. 

Figura 3 -  Pontos de encontros e dispositivos no PET-Saúde/RUE-UFRJ. Rio de 
Janeiro, 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A história só muda de país, a essência é a 
mesma” (Grãos de luz e Griô – A poética 
da trilha Pierre Verger, 2012)  
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4.3. Núcleo narrativo das potencialidades e fragilidades 

[...] aprendi de mim mesma [...] 
“Oh sambadô! Oh sambadô! 

Maria fez os pratos e o povo apoio 
Dona da casa vim lhe dizê 

O prato é bom tá na hora de comê 
(Cantoria. Livro de receitas - Cabeça de 

Frade Faz Doce: As cantigas e a culinária 
de dona Maria Baia, 2006) 

4.3.1 Escuta negociada forma vínculos   

Algumas falas deixam vazar potência de experiências positivas nos arranjos 

desenvolvidos para conformação do PET-Saúde/UFRJ, que possibilitou experienciar 

o cuidado nas tecnologias leves, no trabalho vivo em ato. Merhy (2013a, p. 589) 

lembra que: “o que confere vida ao trabalho em saúde são as tecnologias leves”. É no 

encontro entre usuários, trabalhadores e estudantes que o ato de saúde se concretiza, 

nos momentos do dia a dia do trabalho em que, cumprindo ou inventando jeitos 

próprios para cumprir as tarefas programadas das rotinas assistenciais, eles 

desenham novos arranjos, que se fazem e desfazem em acontecimentos mediados 

por processos subjetivos e sociais. 

“[...] os alunos apresentaram os dados da pesquisa que fizeram juntos com os preceptores, 
depois, a gente sentou para discutir todo mundo junto [...] a gente tinha uma escuta e 
negociava as atividades com eles [..] nada engessado não [...] se a gente tá pensando 
também na formação do enfermeiro que tá na prática que tem uma jornada de trabalho 
pesada não dá para botar ele sentado em aula [...] então a gente adotou a estratégia da 
roda.” (Tutor, P4) 

“[...] aprendia na teoria e via na prática... como isso era aplicado, isso era possível ou não, 
e tentava fazer com que isso se adequasse aquela realidade, tentando adequar o que os 
profissionais identificavam [...].” (Aluno, E8). 

Merhy (2013) destaca que as tecnologias leves têm por base as relações 

interpessoais e correspondem aos modos como estes se relacionam frente às 

necessidades que cada sujeito em ato manifesta. As tecnologias relacionais 

possibilitam aos trabalhadores escutar e compreender singularmente o que é 

necessidade para o usuário. Essa posição disponível, e ao mesmo tempo 

desconfortável, propicia o estabelecimento de vínculos como foi sentida pelos 

estudantes e profissionais neste grupo de aprendizagem.  

“[...] a gente conseguiu estabelecer vínculo com profissionais de lá e trocar experiência [...] 
vivenciar isso com outro profissional que não tá na academia, mas vivencia isso na prática 
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e passa o ensino através da experiência [...].” (Aluno, A5) 

Quando os estudantes são expostos e dispostos a aproximações com outros 

estudantes, profissionais e com os usuários logo nos primeiros passos do seu 

itinerário acadêmico formativo, as possibilidades de serem tomados por sentimentos 

de responsabilização e de implicação com a vida do outro duplicam, amplia-se 

oportunidades à criação de vínculos para cuidado em saúde. 

“[...] eu fazia entrevistas com as mães e os acompanhantes das crianças na emergência 

tem uma triagem e eu estava, aí acompanhava as crianças e família, fazendo 
encaminhamento, direcionando de acordo com as necessidades que eles traziam [...] 
direcionava de acordo com a emergência ou não [...].” (Aluno Ú6)  

De que maneira os mecanismos construídos no processo ensino-

aprendizagem do grupo induziram mudanças nas práticas dos profissionais do 

serviço, tendo em vista a integração ensino-serviço-comunidade? - No caso do grupo 

estudado, tiveram como objetivo aplicar a SAE no setor de pediatria, apostando nela 

como instrumento de intervenção do processo de trabalho da enfermagem, sobretudo, 

investiram na SAE como fonte de produção de conhecimento e pesquisa para 

desapegar de práticas de ensino tradicionais. Incorporando, nesse movimento, novos 

modos de produzir ciência e saúde mais participativos e integrativos, cuja presença 

dos estudantes se faça nos níveis da organização do serviço e planejamento das 

ações, enfatizando o trabalho em equipe e envolvimento do usuário. 

“[...] nosso grupo estava na parte da confecção... um checklist para dinamizar o serviço de 
pediatria... na observação desse setor, ver as necessidades, incluir essas necessidades 
num checklist... não tinha ideia da complexidade...todo o desenvolvimento da pesquisa.” 
(Aluno, D7) 

Assim, o grupo adotou o processo educativo problematizador, localizaram na 

realidade de atuação de formação necessidades e dificuldades em situações 

vivenciadas por eles e apontadas pelos próprios profissionais do setor; 

compartilharam com os colegas em atividades dialogadas. As atividades foram 

planejadas e intercaladas de acordo com as necessidades dos atores envolvidos em 

cena. 

“[...] a gente acabou atuando com o fluxo do paciente na rede ...até porque a gente foi 

para um hospital que mudou a característica... não tem mais emergência pediátrica de 
portas abertas [...].” (Tutor, P4). 

Dessa forma, os espaços de aprendizagem foram entendidos por cenários de 

prática e de pesquisa, os alunos precisaram desenvolver autonomia e protagonismo 
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para autodirigir tarefas de levantamento de dados de prontuário, identificação e 

investigação de situações problemas do campo, sem, contudo, apartar em nenhum 

instante, os momentos de orientação teórica e pedagógica desses cenários de prática 

e pesquisa que acabaram acontecendo simultaneamente.   

“[...] minha parte era observar a assistência de enfermagem na emergência pediátrica [...] 

a ida para o campo era através da demanda; tem uma pesquisa sobre acesso dos usuários 
[...] eles estão implantando o CER junto com a emergência, vamos atuar nessa parte com 
a pesquisa [...] os encontros aconteciam mensalmente, mas tinha semanas que eu ia três 
vezes [...].” (Aluno, Ú6) 

“[...] haviam diferentes funções para serem executadas durante o decorrer do mês... eu 
fiquei com a parte de revisão de prontuários [...] eu utilizei muito embasamento teórico e 
pesquisa em artigos [...].” (Aluno, D7) 

Nota-se que o modo como a intervenção foi realizada pelo grupo enriquece os 

registros de prontuário. Logo, potencializa a comunicação entre profissionais, equipes 

e entre os pontos de atenção da rede de saúde. 

“[...] a implementação, por exemplo, da SAE [...] porque lá eles não escreviam nada, a 

enfermagem não toca no prontuário, não tem nenhuma folha de enfermagem, é só livro 
de ordem e ocorrência [...].” (Aluno, E8). 

4.3.2 Aprender da experiência 

Com certeza, quem pode ajudar a esclarecer coisas a respeito de “experenciar” 

e “vivenciar” a prática discursiva no processo de ensino-aprendizado na saúde é 

Walter Benjamin. Ao aceitarmos sua elaborada teoria da narração, podemos pensar 

“experiência” de aprender no PET-Saúde/UFRJ a partir do conceito de “experiência 

vivida”.  

Abrindo parênteses com Gagnebin (2012): Sem reduzir o uso da palavra a 

pretensa propriedade dos adultos e dos mais velhos. Mas, uma forma de construção 

do conhecimento que outrora se via em agrupamentos, tipo de reunião social, 

praticamente rituais de encontros, onde as pessoas reservavam um tempo para ouvir 

e contar histórias. Uma organização social em produção, que requer condições 

propícias, tais como tempo e aproximação. Condições fundamentais para vivenciar 

uma experiência no sentido pleno e que o mundo capitalista se incumbe de atrapalhar. 

Portanto, a “existência de uma experiência coletiva, ligada ao trabalho e a um tempo 

partilhado, em um mesmo universo de prática e de linguagem” é coisa cada vez mais 

rara na vida moderna. Fecha parênteses.   
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“[...] Coitados, acho que eles não tem é tempo, tem muitas outras coisas do período pra 
acabar [...] o olhar deles é interessante, eles vem buscar, mas descobrem um monte de 
outras coisas [...] a carga horária que precisam cumprir, eles querem participar mais 
também querem passar de ano, tem a nota do final do período [...].” (Preceptora, Ó2) 

“[...] Houve a tentativa de atender à necessidade que o serviço viu e foi solicitada a eles 
[...] algumas coisas ficam perdidas, principalmente no exercício da profissão pelo próprio 
trabalho do dia a dia do enfermeiro, pela burocracia, pelo quantitativo de pessoas que 
atende [...] eu aprendi como processo de enfermagem, a gente vinha com o histórico e 
escolhia uma teoria, hoje chama SAE, que é tudo a mesma coisa, mas o enfermeiro fica 
tão voltado ao fazer que esquece de anotar e as coisas ficam perdidas [...] eles ajudaram, 
começaram deixando um impresso pronto pra ser aprovado pela educação permanente 
da unidade, mas não houve tempo pra gente saber como ficou [...] as coisas ficam meio 
corridas [...].” (Preceptor, R1)   

O “tempo”, que aparece nos discursos como condicionante de prejuízo às 

atividades de aprendizado, está submetido ao tempo do relógio, este de fato requer 

planejamento cronometrado a fim de acomodar a agenda acadêmica com o serviço. 

Por outro lado, há, no mesmo espaço-tempo das atividades, o elemento convivência 

em favorecimento de produção de sentidos percebido pelo grupo como “troca”, 

deixando transparecer pistas de como os espaços ocupados pelo PET, a exemplo do 

auditório, tornaram-se espaços pedagógicos com potência ao aprendizado 

acontecimento, que pode se dar de forma solidária, afetiva e compartilhada, e, ser 

reconhecido por experiência.    

“[...] nós nos reuníamos fora das reuniões mensais, eu e mais três meninas do meu grupo. 
Nós estávamos recolhendo prontuários para ver a forma de acesso dos usuários na 
emergência [..] e ai nós tínhamos contato com outros enfermeiros lá do Miguel Couto [...] 
ajudou porque eu ficava envolvida com prontuários e, no final, vimos que foi uma troca 
[...].” (Aluno, D7)   

Dizia Benjamin sobre a lei da rememoração na narração: “um acontecimento 

vivido é finito ao passo que um acontecimento rememorado é sem limites” 

(BENJAMIN, 2012a, p. 39). Ao narrar o processo ensino-aprendizado no PET-

Saúde/UFRJ, os alunos acionam no tempo passado coisas que vieram antes e depois 

do evento em pauta. É imprevisível saber o que exatamente será localizado pelo aluno 

e de que lugar será acessado. Por exemplo: associaram a experiência de aprender 

com o outro às aulas teóricas, às observações do fazer das equipes como forma de 

engendramento da relação teoria e prática. 

“[...] o professor estava lá para intermediar nossas atividades, obviamente, mas a gente 

conseguiu ver através da experiência profissional deles, a gente pôde perceber o quanto 
era importante também a nossa contribuição para o dia a dia e trabalho deles [...] o hospital 
tem um trabalho completamente diferente do hospital universitário [...] fizemos essa troca 
[...].” (Aluno, A5). 
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“[...] O que mais me motivou a participar nesse PET foi o envolvimento com a área de 
pediatria e principalmente a disponibilidade dos profissionais do setor, […] a parte de 
revisão de prontuário acrescentou, também, para o serviço, porque nós tínhamos metas 
e, no final, vimos que essas metas foram alcançadas.” (Aluno, D7),    

Benjamin ampliou o conceito de experiência associando-o a narratividade 

espontânea, em que o modo como o sujeito da narração organiza os fatos e 

acontecimentos no momento da narração é acompanhado de produção de sentidos, 

processo interno e solitário muitas vezes ilocalizável, inacessível ao próprio sujeito da 

experiência. Numa palavra, “os sentidos do corpo aberto ao mundo”, as experiências 

de aprender, seja o ensinado ou ensinando, acontecem sempre emaranhadas por 

processos subjetivos.  

“[...] a gente tá acostumado como o professor dentro da sala de aula e vivenciar o processo 
de ensino com outro profissional que não tá na academia, que vive na prática e pode 
passar o ensino através da experiência [...] é um diferencial [...] não que nossos 
professores não tenham experiência, mas é um outro olhar [...].” (Aluno, A5) 

“[...] na minha graduação não tem emergência aberta, trabalhar na emergência foi um 
aprendizado, me ajudou muito porque é uma área que talvez tenha vontade de trabalhar 
[...] e deu para fazer esse link da atenção básica com a hospitalar. Como eu falei, a gente 
tinha aproximação com o usuário, não era uma coisa afastada [...].” (Aluno, Ú6) 

O saber da experiência, como aludiu Benjamin (2012d), noção que reboca do 

nosso campo de visão a ideia simplista de aprender uma profissão na saúde por 

acúmulo de saber, aquisição de conhecimento no modo tradicional, por transferência 

de informações. Pois, ainda que nos contem, nos mostrem, se não houver adição do 

contato real com as pessoas/pacientes, conhecer de perto o modo como lidam com 

suas situações condições de vida, com os profissionais, equipes e serviços com suas 

práticas e políticas instituídas, se estiver ausente possibilidades de conexões afetivas, 

a formação profissional estará “subtraída da experiência”. 

“[...] esse PET está relacionado à saúde da criança, isso foi prioridade pra mim, eu fiz 
contato com os enfermeiros de lá quando fiz acadêmico bolsista […] acho que o processo 
ensino-aprendizado foi a partir do momento que a gente pesquisava e discutia aquilo que 
a gente aprendeu na teoria e via que estava ali, na prática, sendo aplicado, e aí a gente 
tentava ver como se adequava à realidade do hospital e como os profissionais se 
adequavam […] porque às vezes eles chegavam na reunião, falavam uma coisa que eu 
sabia que na prática não era assim.” (Aluno, E8) 

A “experiência vivida” pelos componentes do PET-Saúde/UFRJ está ordenada 

em torno de uma polaridade, “a que mostra” – e, aí, vimos para o aprendizado dos 

estudantes a figura do professor, que entrega o seu saber para fazer-saber as aulas 

expositivas, a transmissão da informação, um polo precioso para formação que se tem 

feito atualmente. Em outro polo, a experiência vivida é “a que toca” - profunda e 
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penetrante, na presença não mais da informação, agora o elemento do aprendizado 

é o “contato” no encontro entre estudantes com o paciente real, com profissionais 

formados na informação, com as regras instituídas no serviço, do “aqui fazemos 

assim”. Nesse polo, o aprendizado é à vera, é aí que as teorias da sala de aula se 

atualizam no saber-fazer. No nível mais fisiológico, os estudantes e professores são 

expostos a um processo de assimilação por recordação, preservados por elementos 

encontrados somente na convivência. Nisso, a verdadeira experiência se diferença da 

informação. 

“[…] eu estava na parte da confecção do checklist para dinamizar o serviço […] os 

enfermeiros que aceitaram participar do trabalho junto conosco falavam dos casos de 
acordo com as necessidades da pediatria, mas, de modo geral, que pudesse ser 
mobilizado para os outros setores da pediatria. Eu nunca havia confeccionado um 
checklist, não tinha ideia da complexidade e do método utilizado no diagnostico NANDA 
[...] me despertou interesse a aplicação na prática. Um outro olhar sobre as necessidades 
do paciente. [...].” (Aluno, S3) 

4.3.3 Memórias de um diário - um percurso 

Com ares de cartografia. Talvez! Sem roteiro, ausente de pretensões analíticas, 

o que temos nestas imagens diagramadas são traçados de linhas contínuas e 

descontínuas que se ramificam, algumas até se entrecruzam; partiram de um ponto 

que concentra uma questão construída em territórios de produção de saúde. Não 

surgiu de uma única vez. Surgiu aos poucos, entre um experimentar e outro, no 

movimento de interação com as pessoas do PET-Saúde/UFRJ, do NUPGES e outras. 

Aliás, foram todos construtores, mapeamos juntos, modos e momentos propícios ao 

acontecimento da aprendizagem no PET-Saúde/UFRJ. Estava tudo dentro do diário 

em esqueletos rabiscados a mão livre, registro que ilustra o percurso formativo no 

PET-Saúde/UFRJ.  

Essa forma atual dos nossos mapas “trilhas de uma formação”, a partir dos 

núcleos narrativos das estratégias, potencialidades e fragilidades da formação 

vinculadas ao PET-Saúde/UFRJ, foi buscada do conceito de “mapa mental”. Baseia-

se na noção do funcionamento do cérebro, que armazena informações em seus 

dendritos com disposição semelhantes a uma árvore, fazendo conexões (DRYDEN; 

VOS, 1996).  

Nossos pensamentos não seguem em fluxo contínuo, e a aprendizagem é um 

acontecimento isento de modularidade ou linearidade. O mapa mental é uma 

ferramenta de apoio à construção do conhecimento e à criatividade e pode ser 
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utilizado com finalidades plurais como, por exemplo, a estratégia de memorização e 

apresentação de informações. Quanto mais colorido melhor. Na confecção do mapa 

mental podem-se adicionar colagens, fotos, desenhos palavras-chaves, tudo que 

auxilie na recordação de eventos mais complexos (revisar pontos importantes de 

notas de aulas, reuniões, conversas, resumo de textos, etc.). No nosso, as cores foram 

atribuídas a enunciados emergidos nas situações de conversações, que marcaram o 

processo de formação no PET, possui palavras-força, implicantes ao agir formativo no 

trabalho em saúde, por um aprendizado na experiência narrativa em acontecimento 

no encontro. Um novo delineamento do ensinar e aprender que atravessam o 

tradicional espaço da sala de aula a revisitar práticas pedagógicas.     

4.3.4 Trilhas de uma formação   

Figura 4 -  Núcleo narrativo das estratégias de formação vinculadas ao PET-
Saúde/RUE-UFRJ. Rio de Janeiro, 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 5 -  Núcleo narrativo das potencialidades e fragilidades da formação 
vinculada ao PET-Saúde/RUE-UFRJ. Rio de Janeiro, 2015 

 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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QUINTA PARTE 

 
“A história só muda de pais a essência é a 

mesma” “A única conclusão que posso 
tirar lançando um olhar sobre os anos já 
vividos por mim é que, se nunca soube 

muito bem o que eu queria, soube ao 
contrário o que eu não queria. Desse fato, 

recusando fazer o que não gastava, 
minha vida tomou sem que me desse 

conta uma certa forma.”  
(O mensageiro entre dois mundos, Pierre 

Verger. Grãos de luz e Griô, 2012)  
 

5. MORAL DA HISTÓRIA 

Buscamos acompanhar de perto o percurso formativo no PET-Saúde/RUE-

UFRJ, apreender o movimento que cada um dos participantes fizera, sobre o seu 

próprio projeto de aprendizagem. Como atuaram enquanto aprendizes e ensinantes 

nesse empreendimento de tornar-se profissional na saúde. Nosso objetivo maior 

centrou-se nessas estratégias, cuidando para captar arranjos individuais e/ou 

coletivos organizados no grupo, sem a preocupação de classificar como modelo de 

ensino na saúde, se tradicional, inventivo, funcional. Interessava-nos mecanismos 

geradores de forças capazes de produzirem transformações na formação do 

profissional, para intervir nas necessidades do SUS.  

Propusemos encontros em duas etapas: entrevistas em dupla e um encontrão 

em roda de conversa com todos os participantes do estudo, onde pudéssemos 

produzir reflexões críticas sobre as atividades de ensino-aprendizagem no grupo. 

Teríamos, assim, entrecruzamentos de narrativas de si e do outro, para contar sobre 

os modos de ensinar e aprender utilizados no e pelo grupo. Infelizmente, a segunda 

etapa não aconteceu, e a este fato atribuímos como limites do estudo.  

Nosso estudo iniciou quando as atividades do grupo já estavam há um ano em 

andamento, portanto, a submissão do plano de estudo ao comitê de ética, mesmo 

cumprindo prazos normais, foi liberado em outubro de 2014, praticamente as vésperas 

de encerramento das atividades do grupo.  

“[...] são alunos da escola de enfermagem Anna Nery de diversos períodos, a gente tem 
alunos, tinha, né?, porque o PET acabou em dezembro de 2014 [...].” (Tutor, P4).  
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Talvez, como dificuldades, tenhamos que atribuir uma falha na delimitação do 

campo geográfico para o estudo.  

Nosso plano ‘B” seguiu. Embora os primeiros movimentos no campo empírico 

tenham subsidiado vínculos afetivos entre pesquisador e participantes, eles não foram 

suficientes para abrandar o momento naturalmente agitado do final das atividades do 

período letivo. Ao retornar ao campo de pesquisa, em dezembro de 2014, para iniciar 

a fase propriamente dita de coleta dos dados, encontramos alunos e tutor dispersos, 

alguns extremamente envolvidos com a formatura, outros tomados de preocupação 

com as provas do final do período, os preceptores se sentindo praticamente 

desligados do programa. Isso exigiu muito esforço em negociação para 

agendamentos dos encontros. Em razão da baixa disponibilidade dos participantes, 

revisamos o planejamento da roda e focamos nas conversações em dupla.  

Como diria Benjamin (2013a, p. 50), “método é caminho indireto, é desvio”. 

Sempre temos dois caminhos e outras possibilidades sem fechamento das ideias.   

No desfecho dos resultados produzidos, este estudo contribui com relevância 

e abrangência ao debate no campo da formação em saúde, para reorientar processos 

formativos em saúde, ampliar possibilidades de incorporação de novos modos de 

aprender e ensinar, desenvolvidos no cotidiano dos serviços de saúde; apropriação 

de metodologias ativas e da problematização como modo de organização do cuidado.  

Assim, ousamos dizer que poderia ter sido estágio obrigatório da disciplina 

cumprindo carga horária do curso. E foi. Poderia ter sido inserção de alunos e 

professores em atividades de ensino e aprendizagem na rotina dos serviços do 

hospital. E foi. Acrescentaríamos aos fatos, o contato com a vida cotidiana no trabalho 

em saúde, que ofertou novos espaços para a produção de aprendizagem menos 

formal, onde a primeira aposta, que vem do PET, é de reconhecer que todos os 

sujeitos são portadores de saberes e experiências prévias, apostando na constituição 

de redes de encontro, diga-se de passagem, pouco explorado como estratégia de 

ensino-aprendizado no ensino tradicional.  

A formação no PET-Saúde/UFRJ pretendeu ativar processos de aprendizado 

em suas potências de intercâmbio, em redes de conversação. Em espaços mais perto 

dos múltiplos e complexos problemas da vida, o aprendiz tem como oferta ao seu 

itinerário formativo novas aberturas a uma formação profissional, que também pode 

se dar na dimensão sensível do ato de ensinar, aprender e conhecer. Como 

possibilidade de produzir conhecimento, de modo que a experiência seja tomada na 
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interface com a prática pedagógica.  

Acrescentaríamos, ainda, o uso das ferramentas de pesquisa, fazendo o 

ambiente de trabalho funcionar como escola para as equipes locais. De saída, a 

história contada pelos participantes do grupo PET-Saúde/UFRJ revela um conjunto de 

elementos pedagógicos heterogêneos expressados nas falas, como as reuniões 

mensais entre estudantes e profissionais, o seminário de produção científica, o acesso 

a cenários incomuns de prática, apresentação de relatos, a pesquisa e discussão 

enquanto provocativo do diálogo entre equipes, gestão e estudantes.  

Sem tirar nem pôr, as falas narrativas dos alunos, tutores e preceptores são 

representativas da complexidade e do desafio que carrega a proposta de educar para 

uma profissão na área da saúde vinculada ao PRÓPET. Nos dizeres do preceptor e 

do tutor, representantes legítimos dos serviços da saúde e ensino, há uma encomenda 

antecipada ao grupo para inserção dos alunos do PET-Saúde/UFRJ na nova 

emergência, que foi totalmente reestruturada e atualizada aos parâmetros da 

regulação assistencial, redesenhando novas regras de circulação dos usuários, dos 

trabalhadores da rede e a oferta dos serviços. A aceitação de ingressar com o grupo 

pelos cenários da emergência pediátrica exigiu do grupo rearranjos na dinâmica entre 

o serviço e ensino, visto que a agenda acadêmica prescreve atividade de gerência em 

enfermagem.  

Os encontros iniciais foram de negociação com a equipe local, envolvendo 

comissão de projetos da IES e desdobraram-se em demandas surgidas como 

solicitações dos enfermeiros dos setores de pediatria e educação continuada. 

Solicitações repetidas pelos preceptores, enfatizando a necessidade de atender 

recomendações do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e do serviço de 

educação continuada. Os programas Pró e PET são produtos instituintes e de 

intervenção da política de desenvolvimento dos trabalhadores do SUS. Para Rossi e 

Passos (2014), o primeiro passo de uma intervenção é a análise da encomenda, as 

demandas geradas desta análise apresentam desdobramentos problemáticos 

expondo forças contidas no próprio pedido de intervenção.  

Nos ajustes para implantar a SAE no setor da pediatria, fica claro que o 

processo decisório é coletivo ao menos no interior do grupo, parte do movimento e 

pontos de conexões do grupo se deram em linhas verticalizadas, visto a forma de 

hierarquização, até mesmo pelo modo de organização dos setores ditos fechados 

como a UTI neonatal, em que as atividades obedecem a padrões operacionais 
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instituídos, bem próprio da lógica hospitalocêntrica. Contudo, esses pontos de 

conexão e os arranjos que neles se fizeram e desfizeram processualmente no nível 

micro e no ato de se ensinar a ser profissional, de se aprender uma profissão, 

produziram efeitos de despertar sentidos para ver e de dizer coisas sobre nossos 

saberes e fazeres. 

Entre os espaços da emergência e auditório, os debates serviram como 

dispositivo para aprendizagem, algumas individuais outras coletivas. Um jogo de 

forças e de interesses se fez presentes nos diferentes setores da instituição, 

evidenciando um processo instituinte que se instala com o PET, e quanto de divisão 

técnica do trabalho e sistemas hierarquizados os alunos precisam aprender a lidar. 

Como estratégia de ensino-aprendizagem, o grupo aboliu o método “veja como se 

faz”, adotando predominantemente a metodologia ativa do aprender fazendo, embora 

combinada a modos tradicionais e contemporâneos (roda de conversa, pesquisa em 

coletivo, debates, explicação, exposição e outros), sobretudo primando pela 

criatividade como modo de produzir sentidos às experiências.  

Identificamos nas narrativas proposições que extrapolam o plano previsto de 

sistematizar a assistência de enfermagem numa dinâmica de formação flexível a 

diferentes realidades e necessidades, mesmo sob tensões do prescrito. Por outro 

lado, a vivência de formação propiciada nos encontros PET expressou indícios de 

mobilização de atores institucionais à preparação de cenários propícios à educação 

permanente, operando como dispositivo de mudança, na prática discursiva dos 

profissionais, instituídas nos modos de fazer e pensar saúde.  

O esperado, então, é que processos de intervenção na perspectiva indutora de 

transformação na formação profissional sejam acompanhados de questões críticas 

que possam pontuar: Quais os possíveis desdobramentos ou efeitos para quem pede, 

quem faz e quem recebe? Que potência a vinculação ao PET produz nos estudantes, 

tutores, preceptores, nas equipes e serviço para materializar articulação entre o 

ensino-serviço-comunidade? Seria na formulação curricular? Nas ações organizativas 

dos serviços, no planejamento das ações de saúde? Na participação dos estudantes 

no nível de gestão e construção das agendas política: saúde e educação? 

Essa é outra história...  
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APÊNDICES 

Apêndice A. Roteiro orientador da conversa com alunos 

 
Perfil do entrevistado: ALUNO  

Graduação em: ---------------------------------------  Período---------------------------------------- 

Idade---------------------------------  Data de vinculação ao PRÓPET-Saúde------------------ 

Codinome-------------------- 

 

QUESTÃO NORTEADORA  

Como os estudantes aprendem a enfrentar as relações teoria-prática, sua 

complexidade e multiplicidades para manutenção do ato de cuidar no mundo do 

trabalho em saúde? Quais os modos de ensinar e aprender, a ser o profissional 

que aposta e defende o SUS?  

 

1. Você pode descrever a composição do grupo no qual você está vinculado? Inclua, 

apenas, número de participantes, graduação que estão cursando, universidade de 

origem, formação e setor de atuação.  

2. Quais são as atividades do grupo e como são planejadas? 

3. Quais são os espaços, setores, territórios de atuação do grupo?   

4. Qual a frequência e duração dos encontros e atividades do grupo?  

5. Como o grupo se articula, interage ou se comunica com a rede de saúde local? 

6.  Qual sua avaliação sobre os objetivos da proposta PRÓPET-Saúde? 

7. O que te motiva a participar do grupo PRÓPET-Saúde? 

8. Você pode descrever o processo de ensino-aprendizado no grupo tutorial? Inclua 

os cenários de prática, metodologias que você identifica, e outras estratégias que 

você utiliza para seu aprendizado.     

9. Quais fragilidades ou potencialidades você encontra na proposta? 
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Apêndice B. Roteiro orientador da conversa com preceptores 

Perfil do entrevistado: PRECEPTOR                                                                

Formação ---------------------------------------  Titulação----------------------------------------------  

Atuação---------------------------------------------------------  Idade------------------------------------ 

Data de vinculação ao PRÓPET-Saúde--------------------------  Codinome-------------------- 

 

QUESTÃO NORTEADORA 

Quais as estratégias pedagógicas empregadas para o aprendizado no grupo 

tutorial que se articulam ao processo de trabalho das equipes do serviço? De 

que maneira as atividades ensino-aprendizagem potencializam a prática 

profissional, a educação permanente e a formação em saúde? 

1. Você pode descrever a composição do grupo tutorial a qual você está vinculado? 

Inclua, apenas, número de participantes, graduação que estão cursando, universidade 

de origem, formação e setor de atuação profissional.  

2. A partir da sua experiência profissional, que estratégias de ensino-aprendizagem 

você idealizaria para os profissionais em formação? 

3. Em sua opinião, o que seria fator facilitador na proposta de reorientação da 

formação em saúde. O que dificulta?  

4. Como você avalia a presença do grupo no cotidiano do serviço? 

5. Como são planejadas as atividades do grupo? 

6. Que mudanças ocorreram, ou não, no interior da equipe do serviço propiciada pelas 

atividades do grupo? 

7. Com que frequência e duração o grupo se encontra? 

8. Quais são as atividades de caráter interdisciplinar ou de educação permanente são 

fomentadas pelo grupo? Fale do jeito que você percebe. 
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Apêndice C. Roteiro orientador da conversa com professor-tutor 

Perfil do entrevistado: PROFESSOR-TUTOR 

Formação-----------------------------------------  Titulação--------------------------------------------- 

Atuação---------------------------------------------------------  Idade------------------------------------ 

Data de vinculação ao PRÓPET-Saúde--------------------------  Codinome-------------------- 

 

QUESTÃO NORTEADORA  

Quais as estratégias pedagógicas utilizadas pelos grupos tutoriais do PRÓPET-

Saúde para produzir mudanças nas práticas formativas e transformar o ensino 

na saúde com base na realidade sanitária dos territórios? 

 

1.Você pode descrever a composição do grupo tutorial a qual você está vinculado? 

Inclua, apenas, número de participantes, graduação que estão cursando, universidade 

de origem, formação e setor de atuação profissional.  

2.  A partir da sua experiência docente, que estratégias de ensino-aprendizagem você 

idealizaria para os profissionais em formação? 

3. Existe algum modelo pedagógico que orienta a proposta PRÓPET a ser utilizado 

pelo grupo tutorial para o aprendizado? 

4. Que metodologia pedagógica você adota com possibilidade de incluir o profissional 

do serviço? Tem alguma situação que possa descrever? 

5- Na sua prática docente, quais diferenças você aponta entre as estratégias 

pedagógicas utilizadas com os alunos do PRÓPET e as utilizadas no ensino 

tradicional? Fale do jeito que você percebe. 

6. Como são organizadas as atividades do grupo?  

7. Quais fragilidades ou potencialidades você identifica na proposta?   

8. Como o grupo se articula, interage ou se comunica com a rede de saúde? 

9. Quais são os espaços, setores e territórios nos quais o grupo atua? 
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Apêndice D. Convite e programação da roda de conversa 

A programação dessa Roda de Conversa é provisória, tendo em vista que os 

participantes serão convidados a contribuir com sua organização no momento da 

abordagem e aceite para a entrevista. Pretende-se que sua elaboração nos aspectos 

de realização quanto ao local, horário, temas, dia, dinâmica, lanche e outros detalhes, 

sejam uma construção coletiva, por todos os envolvidos na pesquisa. FAREMOS 

JUNTOS: alunos, professores, profissionais, pesquisador e orientador. Cada detalhe 

deverá ser discutido e decidido por todos. Poderemos trocar e-mail e telefone para 

ajustes e confecção, as despesas com lanche e outros materiais estão previstos na 

planilha orçamentária, portanto, ficará por conta da pesquisadora.  

Roda de conversa - em formação no SUS 

Temática de discussão: A reorientação da formação profissional em saúde como 
condição essencial para cumprir os princípios norteadores do Sistema Único de 
Saúde 

 
Data:  a definir 

Local: a definir 

Hora; a definir 

 
Programação:  
 

♦ Hora a definir - Acolhimento, café de boas-vindas;  

♦ Hora a definir - Dinâmica introdutória, agradecimento, atividades do dia;  

♦ Hora a definir – Apresentação do momento atual da pesquisa;  

♦ Hora a definir – Discussão/falação livre; 

♦ Hora a definir – Tema norteador da conversa; 

♦ Hora a definir – Discussão/falação livre;  

♦ Hora a definir - Dinâmica de encerramento; 

 

Organizadores:  a definir  
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Apêndice E. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Entrevista  

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa com o título provisório 
de “Formação pelo trabalho em saúde: o aprender e ensinar” desenvolvida por 
Carla de Gouvêa dos Santos, enfermeira, mestranda em Ensino na Saúde na Escola 
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, e 
orientada pela Professora Doutora Ana Lúcia Abrahão. Essa pesquisa mantém vínculo 
com outra pesquisa, proposta pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão do 
Trabalho na Saúde (NUPGES), com financiamento pelo CNPq, e aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, com Parecer nº 
862.652.  
O estudo tem como objetivo mapear os modos de ensinar e aprender utilizados por 
alunos, professores e profissionais inseridos na proposta PRÓPET-Saúde. À luz do 
Programa de Reorientação da Formação Profissional e Programa de Educação Pelo 
Trabalho para a Saúde (PRÓPET-Saúde), conhecer de que maneira os estudantes 
aprendem a enfrentar a relação teoria-prática, sua complexidade e multiplicidades 
para manutenção do ato de cuidar no mundo do trabalho. Utilizaremos como 
procedimento a entrevista, na qual solicito sua participação em responder algumas 
perguntas em local e data previamente pactuados entre nós. Suas respostas serão 
gravadas em áudio, posteriormente transcritas. Sua participação é livre e voluntária. 
Este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à 
continuidade de suas atividades no grupo. Em caso de dúvidas poderá contatar os 
pesquisadores responsáveis nos telefones (21) 9323-8735 e (21) 2629-9491 ou, 
ainda, acionar o Comitê de Ética em Pesquisa nos telefones (21) 2629-9198 ou (21) 
2215-1485. Asseguramos confidencialidade e sigilo de sua identidade, para tanto, na 
escrita da pesquisa lhe será atribuído um codinome, que poderemos escolher juntos.   
Estima-se probabilidade de desconfortos e riscos mínimos, imensuráveis, de duração 
transitória. Como cautela, assumimos compromisso de suspensão da pesquisa ou 
substituição do protocolo a qualquer momento. Em contrapartida, esperamos que 
sejam beneficiários os voluntários, os pesquisadores, a comunidade, as instituições 
campus e proponente e sociedade. Que possam usufruir de alternativas e 
intervenções a partir do conhecimento gerado. Ressaltamos que sua participação 
como voluntario não prevê nenhuma forma de pagamento ou ressarcimento.  

Eu,________________________________________________________________, 
RG nº _____________________, declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

LOCAL e DATA:  
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Apêndice F. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Roda de Conversa  

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa com o título provisório de 
“Formação pelo trabalho em saúde: o aprender e ensinar” desenvolvida por Carla de 
Gouvêa dos Santos, enfermeira, mestranda em Ensino na Saúde na Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, e orientada pela Professora 
Doutora Ana Lúcia Abrahão. Essa pesquisa mantém vínculo com outra pesquisa, proposta 
pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão do Trabalho na Saúde (NUPGES), com 
financiamento pelo CNPq, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, com Parecer nº 862.652.  

O estudo tem como objetivo mapear os modos de ensinar e aprender utilizados por 
alunos, professores e profissionais inseridos na proposta PRÓPET-Saúde. À luz do 
Programa de Reorientação da Formação Profissional e Programa de Educação Pelo 
Trabalho para a Saúde (PRÓPET-Saúde), conhecer de que maneira os estudantes 
aprendem a enfrentar a relação teoria-prática, sua complexidade e multiplicidades 
para manutenção do ato de cuidar no mundo do trabalho coletivo. Utilizaremos, como 
procedimento para o segundo momento do estudo, a Roda de Conversa que será 
composta pelos respondentes da entrevista, gravada em áudio e vídeo, e você poderá 
participar da organização. FAREMOS JUNTOS. A proposta é problematizar o 
processo de ensino-aprendizagem, a política PRÓPET-Saúde e ações de educação 
permanente. Sua participação é livre e voluntária. Este consentimento poderá ser 
retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade de suas atividades no grupo. 
Em caso de dúvidas poderá contatar os pesquisadores responsáveis nos telefones 
(21) 9323-8735 e (21) 2629-9491 ou, ainda, acionar o Comitê de Ética em Pesquisa 
nos telefones (21) 2629-9198 e (21) 2215-1485. Asseguramos confidencialidade das 
informações e sua identidade, para isso, na escrita da pesquisa lhe será atribuído um 
codinome, que poderemos escolher juntos.   
Estima-se probabilidade de desconfortos e riscos mínimos, imensuráveis, de duração 
transitória. Como cautela, assumimos compromisso de suspensão da pesquisa ou 
substituição do protocolo a qualquer momento. Em contrapartida, esperamos que 
sejam beneficiários os voluntários, os pesquisadores, a comunidade, as instituições 
campus e proponente e sociedade, que possam usufruir de alternativas e intervenções 
a partir do conhecimento gerado. Ressaltamos que sua participação como voluntario 
não prevê nenhuma forma de pagamento ou ressarcimento.  
 
Eu,__________________________________________, RG nº ________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito.  

 

LOCAL e DATA:  
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Apêndice G. Roteiro orientador para observação do campo 

NÚCLEO NORTEADOR: Dificuldades e facilidades no planejamento das atividades 

pedagógicas empregadas para o aprendizado do grupo tutorial 

1 - Perfil do grupo tutorial - número de participantes, graduação que estão cursando, 

formação, idade, vínculo universitário, vínculo de trabalho, vínculo com a rede de 

saúde. 

2 - Processos de trabalho do grupo – quem planeja as atividades de aprendizado, 

quem do grupo participa do planejamento, o planejamento inclui outros espaços como 

comunidade, existe atividades surgidas fora do planejamento que sejam incorporadas 

ao processo, qual a frequência e duração dos encontros, como o grupo interage e se 

comunica com a rede de saúde.  

3 - Potencialidade e fragilidades do grupo – há evidências de: educação 

permanente, de avaliação de ações e serviços, de integração ensino-serviço-

comunidade, estratégias pedagógicas criativas ou alternativas, de criação de espaços 

de discussão política, decisória ou de reflexão.  
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Apêndice H: Produto final da dissertação  

Produto final da minha dissertação 

 

Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

 

Mestranda: Carla de Gouvêa dos Santos 
Orientadora: Ana Lúcia Abrahão da Silva 
Ano de Defesa da Dissertação: 2016 
Linha de Pesquisa: Educação Permanente em Saúde 

Título do Produto: Narrativas depois da moral da história: o diário empresta palavras   

Objetivo 

 Ampliar espaços propícios à produção de narrativas de si, do outro, dos processos 

de trabalho e processos formativos dos profissionais no cotidiano do trabalho em 

saúde. 

Cenário/Serviço ao qual se destina o produto 

Este produto propõe uma dinâmica intitulada “Diário empresta palavras”, e está sendo 

submetido à apreciação e discussão da equipe de saúde no serviço de clínica médica 

do Hospital Municipal da Piedade (HMP). Cenário onde a pesquisadora/enfermeira 

desempenha suas atividades profissionais, lotada atualmente no serviço de 

supervisão. 

Público alvo que será beneficiado com o produto 

Dirigido à equipe multiprofissional de saúde, trabalhadores dos serviços saúde, 

usuários e profissionais em formação. 

Circulação do Produto: 

(X) Local   (  ) Regional    (  ) Nacional   (  ) Internacional 
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Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

 

O Produto contribuirá para a popularização da ciência e tecnologia? 

(X) Sim (  ) Não 

Justificativa  

Entendemos a prática do diário inserida no dia a dia das equipes enquanto potência 

às narrativas de si e do outo no mundo, tal como pensou Barros e Passos (2014) a 

respeito das notas de campo para pesquisa. Pela implicação do 

profissional/pesquisador, as notas de campo feitas no diário durante o trabalho de 

pesquisa ganham função de dispositivo, extrapolam as etapas propriamente ditas de 

apresentação dos resultados e de conclusão, e podem produzir desdobramentos 

interventivos e experienciais (BARROS; PASSOS, 2014). Por estas razões, 

acreditamos que o produto pensado como uma estratégia pedagógica para abordar 

questões cotidianas no trabalho em saúde, a partir da dialética do pensar e agir na 

interface ensino e serviço, possui potencial para popularização cientifica e tecnológica. 

Resumo  

O material proposto como produto final associado à dissertação é uma dinâmica 

ativadora de rodas de Educação Permanente em Saúde (EPS). Recebe o nome de 

“Diário empresta palavras” e contará com a técnica do diário como ferramenta de 

apoio e sustentação das atividades. Trata-se de uma estratégia pedagógica para 

abordar questões cotidianas no trabalho em saúde a partir da dialética do pensar e 

agir na interface ensino e serviço. O produto está na fase de apreciação e discussão 

das equipes da clínica médica do HMP. Nesta organização de saúde, a pesquisadora 

desempenha função como enfermeira, motivo pela qual o HMP fora eleito cenário para 

circulação do produto e aplicação da dinâmica.  
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Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

 

Temos como objetivo ampliar espaços propícios à produção de narrativas de si, do 

outro, dos processos de trabalho e processos formativos dos profissionais no cotidiano 

dos serviços de saúde e educação. Esperamos que sejam beneficiários do 

produto/dinâmica os trabalhadores dos serviços saúde, usuários do serviço, 

profissionais em formação, bem como processos de trabalho e processos formativos 

pelo trabalho em saúde. 

Introdução  

De volta a conversa 

Resultado do movimento de perguntação diante de problemas e necessidades do 

cotidiano de trabalho vivenciado no processo de pesquisar. A dinâmica do “diário 

empresta palavras” consiste de um embaralhado de palavras que pode ser gerado 

a partir de um texto recortado aleatoriamente ou previamente tratado no aplicativo 

wordle create, um aplicativo meramente ilustrativo. A escolha do texto é livre, importa 

que esteja no contexto da situação de conversação. As palavras escolhidas para 

construção dessa dinâmica pertencem ao texto abaixo.  

CECCIM, Ricardo Burg; FERLA, Alcindo Antônio. Educação Permanente em Saúde. 

In: ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO - EPSJV. Dicionário 

da Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, Fiocruz. Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html. 

Dinâmica parte 1 - elaboração do diário   

A nuvem de palavras será impressa numa folha de papel simples, a partir dela será 

gerado o diário. Já vimos que, para iniciar, precisaremos organizar a primeira parte. 

Isso mesmo, a dinâmica se constitui de duas partes, daí precisaremos de um ativador. 

O ativador pode ser aquela pessoa que se disponibiliza de vontade própria e isso é  

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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Universidade Federal Fluminense 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

 

muito importante. Geralmente, o ativador tem essência questionadora e perfil proativo. 

No dia a dia do trabalho, o profissional ativador capta questões que circulam nos 

setores, nas equipes, entre trabalhadores, gestores e usuários. Mas o ativador não é, 

nem pode ser, o definidor da roda, tampouco do diário. Seu papel principal é contagiar 

seus pares, expor e contar o funcionamento da dinâmica do “Diário empresta 

palavras” de modo que, a própria equipe provocada, se incumba de mapear e registrar 

espaços, problemas e necessidades. O diário, então, sem data nem tema, ficará 

exposto no setor e estará composto de duas partes: uma com a nuvem de palavras e 

outra de espaço em branco, sobre o qual, de acordo com questões levantadas, a 

equipe insere o dia para o encontro e o tema de interesse, que pode ter sido gerado 

ou não por alguma(s) palavra(s) da nuvem. O diário deverá ser levado para o dia do 

encontro, e a partir dele a equipe ativa a discussão. Durante a conversa, uma nova 

folha será oferecida para anotações do que fora encaminhado no encontro.     

Dinâmica parte 2 – preparação do encontro   

No dia do encontro, será agradável a preparação de um lanche coletivo, 

preferencialmente no local e horário de trabalho da equipe. As atividades podem ser 

trabalhadas em dupla com duração ideal de, no máximo, 40 minutos. Não é objetivo 

esgotar o tema. Até cinco duplas ou dez participantes é um quantitativo sugerido para 

uma rica discussão. O diário ficará no meio da roda e a partir dele a falação é livre, o 

que se vê, o que se pensa o que se quer e o que se quer dizer. Durante o encontro, 

pontos importantes que chamem a atenção podem ser anotados na folha nova. Assim, 

nosso diário tem uma conformação um pouco diferente construído em fragmentos 

como forma de escrituração por um coletivo pensante vivenciando. Temos a 

expectativa que a construção do diário acione coletivos em produção de 

conhecimentos a partir das muitas histórias em contação ou propicie aquelas ainda 

não narradas e, sobretudo, que o diário traduza rememorações como possibilidades 
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de intercâmbio de experiência. Para Benjamin (1989), importante na escrituração do 

diário é que “guarde distância de qualquer teoria, que deixe falar a criatura, que cause 

estranheza e ressoe alto” (BENJAMIN, 1989, p. 13). Ao final do encontro, o diário pode 

ou não voltar para o setor. Caberá a equipe ‘sentir’ a possibilidade de um outro agir 

por uma prática do diário de equipe. A ideia é provocar nas equipes a inventividade, 

desconfortos ou simplesmente despertar o interesse por compartilhar situações 

vivenciadas no cotidiano. 

O que esperamos?     

Pretendemos aplicar a dinâmica do “Diário empresta palavras” no setor de clínica 

médica do HMP. Cabe explicação. Embora a pesquisa de mestrado tenha sido 

desenvolvida nas áreas de pediatria do Hospital Miguel Couto (por razões 

amplamente argumentadas na parte metodológica da pesquisa, “Nas trilhas das 

narrativas”), é no HMP que a pesquisadora/enfermeira desempenha suas atividades 

profissionais, lotada atualmente no serviço de supervisão. Alguns fatores contribuem 

fortemente na escolha do serviço de Clínica Médica para desenvolvimento das 

atividades e não outro setor. Em várias ocasiões, os profissionais de enfermagem vêm 

manifestando preocupação com as condições estruturais e organizativas do serviço. 

Eles acreditam na força da equipe de enfermagem para provocar movimentos de 

mudanças em pontos problemáticos que interferem de modo prejudicial em aspectos 

do cuidado, da assistência e nas relações entre as equipes no dia a dia do serviço, 

embora se sintam inseguros para reconhecer ou formular questões acerca dos 

problemas com os quais se deparam.  

São reclamações frequentes, apelos insistentes, reivindicando uma pausa para 

conversar sobre diversos assuntos, como prescrição médica de três dias, segregação 

dos espaços para o ensino clínico que seleciona ambientes e materiais de modo 

preferencial para alunos de medicina e alunos de outras graduações.  
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Há, ainda, queixa de pobreza na oferta de produtos para qualificação dos 

profissionais, que privilegia profissionais médicos em detrimento dos demais 

profissionais, em particular, a enfermagem. Parte da comunidade hospitalar, (não 

médicos) adicionou um sobrenome ao hospital que possui certificação de Hospital de 

Ensino para “hospital de ensino médico”. Para apresentar e acompanhar a proposta, 

pretendemos aproveitar o espaço informal do habitual café da manhã. Um café “junta 

pratos” que acontece por volta das 10 horas da manhã, momento único, pois 

concentra o maior número de profissionais do setor, inclusive estudantes e alguns 

profissionais além dos da enfermagem. Em outros momentos, numa espécie de tutoria 

da dinâmica, pretende-se espalhar no setor informes sobre a dinâmica e zelar pela 

exposição do “Diário empresta palavra”, até que chegue o dia do encontro. 

Considerações 

Por aqui vemos o tamanho das dificuldades a serem enfrentadas, ao propor uma 

atividade que diretamente vem desacomodar profissionais em suas práticas 

discursivas. O convite propõe aos estudantes, professores, preceptores e gestores da 

comunidade hospitalar a refletirem sobre novas práticas de assistência, gestão e 

ensino, pautada na escuta e no diálogo, na busca de articular competências 

individuais, objetivos institucionais e necessidades dos usuários. Por isso, será 

preciso prever estratégias de sustentação da proposta, sempre mantendo o foco no 

fortalecimento da educação permanente como orientadora dos processos do trabalho 

em saúde. Como possibilidades, confiamos no que nos ensinou Paulo Freire (2003), 

a mudança ou permanência de algo, resultam do agir do homem sobre o mundo. Ao 

responder aos desafios que partem das realidades vividas, seu agir cria seu mundo 

histórico-social de acontecimentos, de valores, de ideais. Logo, se algo nos incomoda 

precisamos investir na problematização das situações vivenciadas no cotidiano. 
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ANEXO  

Encarte do produto 
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Anexo A. Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo B. Produto do Grupo PET-Saúde/RUE-UFRJ: Instrumento 1 para 

Diagnóstico e prescrição de enfermagem em pediatria 
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Anexo C.  Produto do grupo PET-Saúde/RUE-UFRJ: Instrumento 2 para 

Diagnóstico e prescrição de enfermagem em pediatria 

 

  



105 

Anexo D. Produto do grupo PET-Saúde/RUE-UFRJ: Instrumento 3 para Exame 

físico de Enfermagem em Pediatria 
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Anexo E.  Produto do grupo PET-Saúde/RUE-UFRJ: Instrumento 4 para Exame 

Físico de Enfermagem em Pediatria 
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Anexo F. Produto do grupo PET-Saúde/RUE-UFRJ: Artigo cientifico na 
modalidade relato de experiência submetido à publicação em 2015 

AS PROFISSÕES DA SAÚDE NOS PROGRAMAS PET-PRÓ SAÚDE III: 

AVALIAÇÃO DOCUMENTAL 

RESUMO 

Os objetivos do estudo são identificar e analisar a inserção das profissões da saúde 

no PET-Pró Saúde III pelas frentes da academia e dos serviços – tutores, bolsistas e 

preceptores. Foi utilizado o método de análise documental do relatório de 2013 dos 

programas em uma instituição de ensino superior a partir de estatística descritiva 

simples e análise temática de conteúdo. Resultados: Dos 227 participantes, há 

predomínio das profissões médica e de enfermagem. Os 12 tutores são de sete 

profissões da saúde: 33,3% da Medicina, 25% da Enfermagem, e 8,3% dos demais 

cursos (Farmácia, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia e Terapia Ocupacional). 

Dos 71 preceptores, 46,5% são da enfermagem. Aproximadamente a metade dos 

bolsistas é composta por discentes da medicina (33,3%) e da enfermagem (24,3%). 

Há o predomínio da medicina pela academia, relacionado à constituição histórica e 

institucional da profissão; e da enfermagem nos serviços, relacionado ao modelo 

assistencial do SUS, sua operacionalização, e a autonomia e responsabilidade 

relativos ao cuidado, especialmente na atenção básica. Conclusão: Destacamos a 

potência do espaço de produção teórica e prática – intermezzo; e a preceptoria de 

enfermagem na formação em serviço. 

 

DESCRITORES: Saúde Pública; Políticas Públicas; Educação Profissional em Saúde 

Pública 
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Anexo H.  Folder do Seminário e mostra de trabalhos científicos do PRÓPET-

Saúde em 2015 

 


