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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Para você, desejo o sonho realizado... 

 O amor esperado....  

A esperança renovada...  

Para você, desejo todas as cores desta 

vida.  

Todas as alegrias que puder sorrir.  

Todas as músicas que puder emocionar.  

Gostaria de lhe desejar tantas coisas.  

Mas nada seria suficiente... Então,  

desejo apenas que você tenha muitos 

desejos. Desejos grandes e que eles 

possam te mover a cada minuto, ao 

rumo da sua felicidade. 

Carlos Drumond Andrade 
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O processo de formação nos Cursos de Graduação em Saúde no Brasil vem 

vivenciando, nos últimos anos, mudanças curriculares significativas, buscando 

adequar-se às necessidades do um mundo globalizado, onde demandas plurais 

exigem do profissional de saúde um perfil generalista, voltado para a 

transdisciplinaridade, para a complexidade, para o cuidado integral e para a 

multiprofissionalidade. Para atender a estas novas propostas esses Cursos devem 

ser norteados por dinâmicas e práticas pedagógicas que capacitem o indivíduo a agir 

de forma criativa frente às complexidades das situações do cotidiano.  

 Nesse sentido, Carvalho e Fagundes (2008), Trajman et al (2009) e Ribeiro 

(2012) defendem que para implementar novas políticas no campo da saúde é 

necessário estreita integração entre os serviços de saúde e os órgãos formadores, 

considerando o que consta no Artigo nº200, inciso III, da Constituição Federal de 

1988, ao estabelecer que a formação de recursos humanos para a saúde é 

atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os seus diferentes espaços. 

Assim, a formação do enfermeiro, como profissional da saúde, deve atender 

às necessidades sociais de saúde dos diferentes grupos humanos, com ênfase no 

SUS, e assegurar a integralidade da atenção, qualidade e humanização do 

atendimento. Um ponto importante a ser destacado é a participação dos envolvidos 

na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno em estágio 

curricular supervisionado, onde é assegurado a efetiva participação dos enfermeiros 

do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio (DCNENF, 2001). 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Enfermagem, os Cursos de Graduação deverão estar centrados no aluno como 
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sujeito da aprendizagem e apoiados no professor como facilitador e mediador do 

processo ensino-aprendizagem, devendo buscar a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo 

(DCNENF, 2001). 

Nesse contexto, para que se efetive a formação desse profissional crítico e 

reflexivo é necessário ter, também, um professor crítico e reflexivo, em constante 

aprimoramento.  

Apropriando-me do pensamento de Donald Schön (2000) destaco a 

importância da formação profissional que promova a integração entre teoria e a 

prática, o ensino reflexivo baseado no processo de reflexão-na-ação, ou seja, um 

ensino cujo aprender por meio do fazer seja privilegiado; um ensino cuja capacidade 

de refletir seja estimulada pela interação professor-aluno.   

Nóvoa (1992), em estudo que fundamenta-se nos conceitos de SCHÖN 

socializados desde a década de 1980, enfatiza que o  professor reflexivo, esforça-se 

por ir ao encontro do aluno e busca entender o seu próprio processo de 

conhecimento, ajudando-o a articular o seu conhecimento-na-ação com o saber 

escolar. Esse tipo de ensino é uma forma de reflexão-na-ação que exige do 

professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a cada um dos 

alunos, atento às suas singularidades.  

Assim, é necessário que os profissionais de saúde que atuarão como 

preceptores de graduandos nos cenários de prática sejam, também, reflexivos em 

relação às práticas, criando espaços de compartilhamento de experiências, 

realizando trocas profícuas por meio de suas ações cotidianas, aprimorando o outro 

e também  aprimorando-se nas diferentes atividades que se efetivam nos espaços de 

formação em saúde.  

No que se refere à formação prática dos profissionais da saúde, Carvalho e 

Fagundes (2008, p. 103) afirmam que:  

 

“Há necessidade de se ampliar a concepção e o planejamento 
do estágio no sentido de incluir estratégias de integração ensino 
e serviço, materializadas em ações de cooperação entre as 
organizações envolvidas, visando, efetivamente oferecer ao 
estudante, preceptores e professores a oportunidade de 
compreender criticamente o papel do estágio na formação, bem 
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como seu melhor aproveitamento como espaço de 
aprendizagens significativas para a atuação profissional.” 

  

Na formação do profissional de saúde é imprescindível a parceria ensino-

serviço e esta se efetiva pela preceptoria. Deste modo a motivação para a realização 

do presente estudo deu-se a partir da minha prática profissional como enfermeira e 

preceptora na Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de Itaboraí – Rio de 

Janeiro. No transcorrer desta atuação questionamentos foram surgindo e estes me 

intrigavam pois as respostas eu não as tinha. Assim, indagava-me: quais as 

atribuições da gestão municipal, da instituição de ensino, do aluno e do preceptor  

para o desenvolvimento da preceptoria ?   

Como importante espaço de formação em saúde por estar inserido no 

cotidiano das comunidades e assim trazer os aspectos sociais como fatores 

desencadeantes do processo saúde-doença e por priorizar o trabalho em equipe, a 

interdisciplinaridade e a integralidade das ações, a ESF é fundamental na 

operacionalização da Política da Atenção Básica (BRASIL, 2006), pois norteia seu 

olhar para a família, em que a saúde é vista não apenas como ausência de doença, 

mas sim, considerando fatores que se interrelacionam como: alimentação, moradia, 

saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e 

acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990).  

Na perspectiva de entender a centralidade das práticas educativas do 

profissional enfermeiro, entendendo prática educativa como "o processo de prover 

os indivíduos dos conhecimentos e experiências que os tornam aptos a atuar no 

meio social e a transformá-lo em função de necessidades econômicas, sociais e 

políticas da coletividade" (Libâneo, 1994), percebe-se que as experiências no espaço 

da ESF vão muito além do desenvolvimento de ações técnico-científicas, geradas no 

processo de trabalho com as equipes,  ampliando as ações para as relações com os 

indivíduos/usuários e famílias, em um processo amplo  de 

formar/reformar/transformar esse futuro profissional de saúde. 

É importante antes de seguir, destacar o que pensa o Ministério da Saúde do 

ser preceptor: Para ele preceptor é o profissional que exerce a função de supervisão 

docente-assistencial por área específica de atuação ou de especialidade profissional, 
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dirigida aos profissionais de saúde com curso de graduação e mínimo de três anos 

de experiência em área de aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação acadêmica 

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

processo de aprendizagem especializado e de orientação técnica aos profissionais 

ou estudantes, respectivamente em aperfeiçoamento ou especialização ou em 

estágio ou vivência de graduação ou de extensão. (MS, 2005, p.2), 

Também Botti e Rego (2008, p.15) definem o preceptor como todo profissional 

de saúde de nível superior que exerça suas atividades assistenciais em setores que 

recebam alunos de graduação, sendo o elo entre a prática e a teoria da academia, 

participando ativamente da formação desses futuros profissionais.  

Minha inserção profissional como enfermeira junto a Secretaria de Saúde do 

Município de Itaboraí deu-se no ano de 2002 por meio de aprovação em concurso 

público. Em 2006, a Universidade Federal Fluminense (UFF) assinou um convênio 

com esta Secretaria, iniciando uma parceria para o desenvolvimento do ensino 

teórico-prático no município. Tornei-me então parceira nesse processo de ensino-

aprendizagem neste convênio, recebendo na unidade onde atuava grupo de alunos 

acompanhados pelo professor.  Em 2010, iniciei a atividade de preceptoria com 

alunos estagiários do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, ação de preceptoria que se 

mantém até a atualidade. 

  Naquele momento a inserção em uma nova atividade profissional, a atribuição 

de preceptora foi-me designada por intermédio do convênio entre a Universidade 

Federal Fluminense/Escola de Enfermagem e a Secretaria de Saúde do município de 

Itaboraí. Entretanto não fui capacitada para o exercício específico das atividades de 

preceptoria. Tal função, tão importante na formação de futuros profissionais, me foi 

pouco esclarecida e gerou lacunas e inseguranças no processo de ensinar. Este fato 

motivou-me, também, a buscar aprimoramento ingressando no Curso de Mestrado. 

  Também cabe aqui apresentar dados referentes ao município de Itaboraí, 

cenário deste estudo. Este vem passando, nos últimos anos, por intensas mudanças 

demográficas e econômicas uma vez que está sitiando as obras de instalação do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), considerado o maior da 

América Latina. Isso faz com que a economia do município cresça (segundo o IBGE, 
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o PIB do município passou de R$ 1,71 bilhões para R$ 2,01 bilhões de 2008 para 

2009) e as previsões são de forte crescimento populacional nos próximos anos. 

Entre 2000 e 2010, de acordo com dados do censo do IBGE, o aumento populacional 

foi de 12% (passando de cerca  de 187 mil habitantes para 210 mil) e as projeções 

no município são de que a população chegue a um milhão de habitantes em 10 anos. 

  E esse crescimento demográfico vem impactando negativamente o município 

que vivencia dificuldades, como por exemplo: Ausência de rede de saneamento 

básico adequado para toda a população; superlotação dos serviços públicos; 

precariedade da rede de transportes, entre outros. Apesar do crescimento econômico 

do município, em relação ao sistema municipal de saúde, principalmente na atenção 

básica, a falta de investimentos faz com que  ocorra declínio dos profissionais na 

busca por esse espaço de trabalho o que diretamente afeta a preceptoria  pois são 

poucos os enfermeiros que se fixam nas unidades de saúde, devido a frágeis e 

instáveis formas de contrato de trabalho.  

  Apesar das muitas dificuldades, os enfermeiros que  atuam no município como 

preceptores junto a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa EEAAC/UFF, 

buscam desenvolver suas atividades de forma comprometida e com qualidade, 

criando estratégias para contornar e enfrentar as adversidades, visando por uma 

formação de qualidade.  

Os preceptores são educadores, no sentido freireano, que têm como missão 

construir junto com os alunos sob sua orientação, uma nova prática de cuidado, que 

com base nos conhecimentos específicos da área possa responder aos problemas 

de saúde por meio de uma ação integral que considere os diferentes determinantes 

do processo saúde/ doença (SUCUPIRA e PEREIRA, 2004). 

  A preceptoria, assim, voltada ao ensino em situações reais no próprio ambiente 

de trabalho, é indissociável da prática dos serviços, e é construída, implícita ou 

explicitamente, à luz da mesma ótica que os organizam. 

A reduzida participação dos preceptores no processo de planejamento dos 

estágios (pois muitos deles mesmo convidados não se fazem presentes nestes 

momentos), bem como o pouco conhecimento acerca do seu papel no processo de 

formação, acabam por revelar a fragilidade na integração ensino-serviço. Muitas 

vezes, o que se exige do precptor é a sua competência técnica e experiência 
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profissional, subvalorizando a sua habilidade didático pedagógica. Conhecer a 

prática educativa do enfermeiro preceptor no processo de formação de graduandos 

de enfermagem na ESF do município de Itaboraí, configura-se como objetivo deste 

estudo. 

  A preceptoria é uma atividade complexa que exige de quem exerce uma 

grande capacidade de mediação, conhecimento técnico-ciêntífico, sensibilidade, bom 

senso, criatividade e improvisação, para poder ajudar o formando a (re) construir o 

seu saber profissional a partir da singularidade das situações da prática 

(FAGUNDES, 2003).  

PAIVA et al (1999, p.30) afirmam que : 

 

 "O processo de formação tem sofrido críticas, entre as quais se 
destacam: descontextualização em relação às realidades 
regionais e as práticas que realiza, desconsideração do 
trabalho como princípio pedagógico, contato tardio do aluno 
com a futura prática profissional, valorização do domínio de 
habilidades técnicas voltadas para um sistema de alta 
complexidade, reduzida ênfase no trabalho multiprofissional, 
currículos pouco flexíveis, dicotomia teórico/prática, 
pensar/fazer, cuidar/administrar". 
 

 

Percebe-se que a formação teórica e teórico-prática do futuro profissional de 

saúde deve caminhar paralelo, concomitante, com a formação prática, nos diferentes 

serviços, o que não vem acontecendo em muitas instituições de formação 

principalmente na Atenção Básica, porta de entrada no serviço de saúde e centro de 

excelência na formação de profissionais.  

É importante destacar que, neste estudo, o processo de formação em saúde 

na atenção básica efetivado pela preceptoria é pensado como análogo a um arco-íris 

de cores dada a diversidade de possibilidades de espaços de aprendizagens, de 

trocas, de  construção e reconstrução de saberes entre um significativo elenco de 

sujeitos.  
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OBJETO DO ESTUDO 

 

 Entendendo a importância do preceptor que atua na Estratégia de Saúde da 

Família no processo de formação do enfermeiro e entendendo a prioridade que 

estudantes da área da saúde adquiram uma formação teórica concomitante com a 

prática e, neste caso específico, voltada para todos os segmentos da Atenção 

Básica, elegi como objeto do estudo: “A prática educativa do enfermeiro como 

preceptor no processo de formação em saúde na ESF”. 

 

  

QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Para desenvolver  o estudo tracei as seguintes questões norteadoras: 

 O que é ser preceptor no cenário da ESF-Itaboraí   ?   

 Por que este cenário se configura como de aprendizagem ?   

 Como vem desenvolvendo-se atividades de preceptoria neste cenário?  

 Quais as potencialidades e as limitações encontradas pelo enfermeiro para o 

desenvolvimento da prática educativa de preceptoria? 

 

 OBJETIVOS 

 Para delimitar o estudo tracei como objetivos: 

GERAL: 

 Conhecer a prática educativa do enfermeiro preceptor no processo de 

formação de graduandos de enfermagem na ESF do município de Itaboraí. 
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ESPECÍFICOS: 

 Identificar as características do enfermeiro preceptor e sua visão sobre as 

ações de preceptoria na ESF-Itaboraí; 

 Analisar as potencialidades e as limitações da prática educativa do enfermeiro 

preceptor no processo de formação na ESF; 

 Propor diretrizes para institucionalização do programa de preceptoria para o 

município de Itaboraí. 

 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 As análises sobre a prática educativa do enfermeiro a partir das ações de 

preceptoria estão ocupando cada vez mais espaço nas instituições de formação 

motivadas pelas novas diretrizes curriculares para a formação deste profissional 

lançadas em 2001. O foco central é a formação no SUS e para o SUS, daí  a 

justificativa do presente estudo. 

 Assim, a análise que aqui se propos contribuirá como subsídio em discussões 

sobre a formação profissional em saúde a partir da preceptoria, de modo especial 

aquela que se efetiva na formação do profissional enfermeiro. 

 Para os enfermeiros preceptores este estudo é relevante porque traz a  

reflexão desses atores, essenciais no processo de formação de enfermeiros 

generalistas, o papel de formador que veem desenvolvendo nesse cenário, tão rico 

quanto complexo em suas diversidades de situações apresentas no cotidiano das 

atividades desenvolvidas nas comunidades. 

 Para a os gestores do município ele se configura como uma análise das  

potencialidades e fragilidades na gestão de programas de preceptoria que estão 

sendo desenvolvidos, de forma a colaborar como instrumento sinalizador da 

necessidade de mudanças e adequações para e para que essa instituição efetive 
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uma parceria resolutiva e  cumpra o seu papel como responsável pelo conjunto de 

atividades desenvolvidas na Atenção Básica de Saúde, compreendo-a como porta de 

entrada do sistema, oportunizando uma formação no SUS e para o SUS. 

Para a Universidade, em especial para a Escola de Enfermagem como órgão 

formador ele aponta a importância da aproximação da universidade com o serviço de 

saúde para de forma efetiva, reafirmar seu atribuição impar  de ser um elo formador 

tanto em relação ao estudante, quando em relação ao profissional enfermeiro, 

apoiando a educação permanente desses profissionais, dando oportunidade de 

reciclagem e atualização. 

Para os alunos estagiários vem a contribuir como uma reflexão a cerca de seu 

papel como co-gestor do programa de preceptoria na ESF, levantando questões a 

serem analisadas e revistas a fim de aprimorar  e preencher algumas lacunas ainda 

existentes no processo de formação. 

Reafirmamos a importância da realização de um trabalho conjunto entre 

instituições formadoras e instituições de saúde com vistas a construir programas  de 

preceptoria que  contribuam para a formação de  enfermeiros capacitados para 

atuarem na Estratégia de Saúde da Família/Atenção Básica e desta forma, 

ampliarem o acesso indo ao encontro da proposta do SUS como porta de entrada do 

Sistema. 

 Como produto desta pesquisa, aliamos a necessidade de integração entre 

alunos, preceptores, instituição de ensino (UFF) e gestão municipal de saúde 

(Itaboraí) com a de implementar  um instrumento com diretrizes para a efetivação do  

programa de preceptoria no município de Itaboraí. Assim, foi promovida uma oficina 

com a participação de todos os atores envolvidos no programa de preceptoria na 

atenção básica objetivando  a construção desse instrumento. 

Por fim, esta pesquisa é relevante por possibilitar o conhecimento de uma 

realidade e com a análise desta, contribuir para futuras reflexões de cotidianos 

similares. 
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CAPÍTULO I 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A vida tem cores 

Nas cores da vida,  

em aquarela tingida 

...desenha luz e som! 

 

A vida tem cores 

 no beijo dos pássaros, 

 num adeus sem perfume 

...no pólen das flores!...” 

 

Alvina Tzovenos 
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Para embasar esse estudo, trago a revisão de literatura dividida em quatro 

momentos onde a princípio falo da trajetória da formação em saúde no Brasil, 

seguida do processo de formação do enfermeiro e a prática da preceptoria, o 

exercício da preceptoria como ação plural e a ESF e o desafio da preceptoria. 

 

1.1 A TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL. 

  

 A Formação em Saúde no Brasil, marcada pela fragmentação do cuidado dos 

indivíduos em especialidades, esbarra na necessidade de mudanças e em um 

movimento transformador que vem delineando mudanças nos cursos de graduação 

da área da saúde, em especial nas escolas médicas, apresenta uma coerência 

identificada na sequência de eventos e documentos que surgem na década de 1960 

com o movimento da reforma sanitária e se intensifica no decorrer do final do século 

XX e início do século XXI.  (Lampert et al, 2009) 

 Os conceitos de Promoção da Saúde e Atenção Primária à Saúde, correlatos 

práticos desse marco teórico, demandam modelos de formação profissional com 

densidade científica, objetividade prática, respeito à subjetividade e responsabilidade 

social. Tais modelos recuperam o humanismo e reforçam a capacidade crítica dos 

formandos, definem saúde como mais do que mera ausência de doença e tratam o 

ser humano que sofre como mais do que um biomecanismo a ser reparado em seus 

desvios e defeitos. (FILHO, 2013) 

  Os modelos de educação superior em saúde realizados no Brasil mantêm-se 

ainda presos a um modelo de prática hospitalocêntrica com foco na especialidade, 

de viés privatizante, e mostram-se incapazes de atender às necessidades sociais por 
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saúde.  

 O perfil predominante do egresso dos cursos de graduação em saúde revela 

seu pouco comprometimento com o SUS e com os aspectos da gestão da saúde, 

parca compreensão da necessidade do trabalho em equipe multiprofissional (com 

integração de conhecimentos interdisciplinares), fraca formação humanística 

(psicológica, sociológica e filosófica), resultando muitas vezes em profissionais 

despreparados e imaturos para cuidar das patologias mais prevalentes no país  

(FILHO, 2013). 

 Em suas reflexões sobre os modelos de atenção à saúde no Brasil, Scherer 

(2005), conclui que este tem sido historicamente marcados pela predominância da 

assistência médica curativa e individual e pelo entendimento de saúde como 

ausência de doença, princípios estruturadores do Modelo Flexneriano.   O 

rompimento deste paradigma veio com o ordenamento jurídico-institucional de 

criação e implantação do SUS, uma vez que o modelo clínico/flexneriano não 

respondia aos problemas da organização das ações e serviços de saúde de maneira 

a atender às necessidades de saúde da população. Ao mesmo tempo novos 

princípios emergiam da sociedade como apelo à sedimentação do conceito de saúde 

como condição de cidadania. Convém assinalar que princípios são os mandamentos 

básicos e fundamentais nos quais se alicerça uma ciência, isto é, são as diretrizes 

que orientam uma ciência e dão subsídios à aplicação de suas normas. 

 Assim, Carvalho e Ceccim (2006) definem o seguinte conceito de formação do 

ensino da graduação na saúde no Brasil: 

(...) o ensino de graduação, na saúde, acumulou uma tradição 
caracterizada por um formato centrado em conteúdos e numa 
pedagogia da transmissão, de desconexão entre núcleos 
temáticos; com excesso de carga horária para determinados 
conteúdos e baixa ou nula oferta de disciplinas optativas; de 
desvinculação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 
predominando um formato enciclopédico e uma orientação pela 
doença e pela reabilitação. (Carvalho & Ceccim, 2006, p.149) 

 

 Com a intenção de redirecionar essa modelo de ensino no Brasil, em 2004 o 

Ministério da Saúde, com a aprovação do Conselho Nacional de Saúde, apresentou  

uma proposta de política de saúde - o AprenderSUS - que tem como principal 

objetivo promover o diálogo entre o SUS e os cursos de graduação na área da 
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saúde. 

Mais especificamente, busca é orientar as graduações em saúde para a 

atenção integral, ampliando, dessa forma, a qualidade da saúde da população 

brasileira; conforme observamos na cartilha do Aprender SUS: “Identifica-se há longo 

tempo a necessidade de promover mudanças na formação profissional de modo a 

aproximá-la dos conceitos e princípios que possibilitarão atenção integral e 

humanizada à população brasileira” (Brasil, 2004, p. 5). 

No ano seguinte, O Ministério da Saúde, através de sua Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em conjunto com a Secretaria de 

Educação Superior (SESu) e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação, elaborou mais uma 

proposta de inserção precoce do aluno na prática , o Programa de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde, o Pró-Saúde que tem como principal objetivo 

incentivar transformações do processo de formação, geração de conhecimentos e 

prestação de serviços à população, para abordagem integral do processo de saúde-

doença, visando a aproximação entre a formação de graduação no país e a 

necessidade da atenção básica que se traduzem no Brasil na época pela Estratégia 

Saúde da Família. O país depara-se com a precária disponibilidade de profissionais 

com formação generalista, dotados de visão humanística e preparados para prestar 

cuidados contínuos e resolutivos à comunidade, funcionando como a porta de 

entrada do sistema de saúde.  (BRASIL, 2005). 

 Estas são propostas que visam estreitar a distância hoje existente entre 

formação em saúde e realidade social.  Porém, apesar desses diferentes 

investimentos, para Filho (2013), o modelo de educação na área da saúde ainda 

predominante entre nós, treina técnicos competentes, porém pouco comprometidos 

com as políticas públicas de saúde. Por exemplo, os egressos das escolas médicas 

brasileiras, em maioria, mostram-se carentes de uma visão crítica da sociedade e da 

saúde, com atitude pouco humanística e distanciada dos valores de promoção da 

saúde das pessoas. Profissionais com tal formação, em geral, mostram-se 

resistentes às mudanças e tendem a defender o status quo vigente, distanciados do 

conhecimento crítico em relação a aspectos políticos, sociais e culturais 

estruturantes do marco teórico da determinação social da saúde. Na prática, os 
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sujeitos formados nesse modelo revelam-se desconhecedores (quando não 

antagonistas) do SUS, principal política estratégica de Estado para a superação da 

imensa dívida social da saúde para com a população brasileira carente. 

 Entendendo que a produção de conhecimento, a formação profissional e a 

prestação de serviço são elementos indissociáveis de uma nova prática, Feuerwerker 

(2003) salienta: 

(...) Chegar a ter profissionais críticos, capazes de aprender a 
aprender, de trabalhar em equipe, de levar em conta a 
realidade social para prestar atenção humana e de qualidade. 
Pretende-se que a universidade esteja aberta às demandas 
sociais e seja capaz de produzir conhecimento relevante e útil 
para a construção do sistema de saúde. Pretende-se também 
transformar o modelo de atenção, fortalecendo promoção e 
prevenção, oferecendo atenção integral e fortalecendo a 
autonomia dos sujeitos na produção de saúde. (Feuerwerker, 
2003, p. 25) 
 

 

Para analisar o papel da instituição escola, Pierre Bourdieu construiu  

conceitos chaves como habitus, violência simbólica, campo e os diferentes tipos de 

capital (econômico, social, cultural e simbólico). Dentre estes, nos ajudaram a pensar 

a relação preceptor-educando-instituição de ensino- serviço o conceito de habitus. 

Bourdieu (1979), destaca que  a educação/formação que se efetiva nas 

instituições de formação (aí se encontrando o cenário da ESF), deve ser 

compreendida como  estratégia de emancipação, atentando para o fato de que pode, 

também, ser espaço de manutenção ou de legitimação de privilégios 

sociais/diferenciações. Uma das funções da preceptoria é, portanto, contribuir para 

que as possibilidades de aquisição de conhecimentos sejam muito próximas ou 

semelhantes à todos os alunos estagiários. 

Para Gonçalves e Gonçalves (2011), Pierre Bourdieu, defende que o habitus 

está diretamente relacionado a prática, ou melhor, ela é resultado dele, mas não 

somente. A prática é compreendida como resultado da relação dialética entre as 

estruturas e as conjunturas em que elas se inserem, ou seja,  a prática é 

intermediada pelo habitus, que por sua vez é constituído nessa relação dialética. 

Admite-se então um duplo movimento: entre as estruturas e a conjuntura, e entre o 
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habitus e estas estruturas e conjunturas, o que leva à prática. 

 

1.2 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO E A PRÁTICA DA 

PRECEPTORIA  

 

Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos, os 

cursos são chamados a incluir no currículo o estágio supervisionado em hospitais 

gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 

comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. 

Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em estágio 

curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva participação dos 

enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A carga 

horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% da carga 

horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (DCNENF, 2001). 

 A trajetória da formação do enfermeiro no Brasil que não se deu de forma 

linear por estar sempre  atrelada  aos modelos políticos-econômico-social vigentes 

no país. O processo de  formação  do  enfermeiro, na  contemporaneidade,  se  

constitui  num  grande desafio, que é o de formar profissionais com competência 

técnica e política, dotados de conhecimento, raciocínio, percepção e sensibilidade 

para as questões da vida e da sociedade, devendo estar capacitados para intervir em 

contextos de incertezas e complexidade (SILVA, 2010). 

A formação do profissional de saúde no campo prático, a aprendizagem pela 

prática cotidiana é marcada pela aquisição progressiva de atributos técnicos e 

relacionais, marcantes no desenvolvimento do profissionalismo. Não é simplesmente 

uma prática pura. É uma exposição a situações próprias para a formação, que não 

sejam artificiais nem artificializadas, mas que representem momentos do dia-a-dia 

profissional, pensados para serem didáticos. Compreende ainda um cenário para 

raciocinar sobre a prática, criar conhecimentos que partem dela, contextualizar esses 

conhecimentos e desenvolver a capacidade de transferi-los quando necessário. E 

esse componente acontece nas discussões orientadas dos casos e nas sessões 
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onde se estimula o raciocínio clínico (BOTTI, 2009). 

A operacionalização dos princípios e diretrizes do SUS em um novo modelo 

assistencial requer novos perfis profissionais. A formação do profissional generalista 

requerido pelo SUS atualmente é regida pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que 

propõe, dentre outras medidas, a substituição dos currículos mínimos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em saúde. As 

DCN reafirmam a necessidade e o dever das Instituições de Ensino Superior (IES) 

em formar profissionais de saúde voltados para o SUS, com a finalidade de adequar 

a formação em saúde às necessidades de saúde da população (ALMEIDA e 

MARANHÃO, 2003).  

A relação entre preceptor – graduando se faz em mão dupla onde o preceptor 

tem uma função primordial de educador. Assim, definindo a primordial função do 

preceptor, Botti (2009) afirma que:  

 

(...) Inicialmente ele identifica as oportunidades de 
aprendizagem, os cenários de exposição, tornando sua prática 
uma possibilidade para ensinar ao aluno. Não atua apenas 
como um facilitador, pois é também um bom profissional. Ele 
mostra ao aluno como se faz. Então funciona como uma vitrine 
de atributos técnicos e relacionais, tendo habilidades 
pedagógicas, o que lhe permite trocar e construir 
conhecimentos, formando verdadeiros cidadãos. Seu grande 
desafio é, então, proporcionar verdadeiras condições de 
desenvolvimento técnico e ético nos cenários de prática (BOTTI 
2009, p. 12).  

 

 

  Ao analisar o trabalho de preceptoria, Trajman et al (2009) por exemplo, 

destacam que a inserção dos estudantes de graduação nestes espaços da prática 

traz para o debate algumas questões de ordem pedagógica, uma vez que pressupõe 

um trabalho de mediação entre teoria e prática a ser realizado por docentes das 

instituições formadoras e também por tutores ou colaboradores- trabalhadores das 

unidades de saúde que possam atuar como preceptores destes estudantes. 

Ainda sobre a pedagogia no processo de formação,  Freire (2011, p. 25)  

destaca a relevância  da troca de conhecimentos na relação entre o educador e 
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educando quando afirma que “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado”. 

 

 

1.3 O EXERCÍCIO DA PRECEPTORIA COMO AÇÃO PLURAL  

 

 A Constituição Nacional traz como uma das diretrizes para as ações e os 

serviços de saúde, ao se constituírem por um sistema único, o atendimento integral, 

ou seja, a integralidade da atenção como princípio constitucional norteador da 

formulação de políticas de saúde. E para que esta integralidade aconteça é preciso 

ações interdisciplinares para nortear a formação e as políticas de saúde. No que 

concerne à formação, o preceptor é o profissional que não é da academia e sim do 

serviço, com formação superior na área de saúde e que recebe os discentes nos 

cenários de práticas das Instituições de Ensino Superior (BISPO, 2013).  

 Com as mudanças a serem implantadas no sentido de adequar a formação 

dos profissionais de saúde visando atender as necessidades da população e os 

princípios do SUS, análises de diferentes campos apontam para a necessidade de 

uma formação voltada para a interdisciplinaridade, para a complexidade e cuja 

prática se efetivará com trabalho em equipe multiprofissional. Nesta dinâmica busca-

se atuar em parcerias na qual um preceptor de determinada formação possa ser 

responsável pela tutoria de múltiplos profissionais, proporcionando assim um espaço 

de aprendizagem multirreferencial. 

 Para Fagundes (2005), algumas questões que têm recebido pouca atenção 

nos questionamentos referentes à formação e, consequentemente, na proposição de 

experiências curriculares, são os processos relacionais/comunicacionais inerentes à 

prática profissional, incluindo-se, aí, a multiprofissionalidade, intersetorialidade e 

interdisciplinaridade que atravessam o campo da saúde. Pensar em organizações 

curriculares, tomando como base a concepção de “espaços multirreferenciais de 

aprendizagem” significa antes de tudo, o reconhecimento de que os processos de 

acesso, construção e socialização do conhecimento não ocorrem, apenas, no espaço 

da escola e nem com base nas formas tradicionais veiculadas pelo sistema escolar. 

Nesse contexto, o conceito de aprendizagem tende a se ampliar cada vez mais, e a 
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noção de espaços articuladores dessas aprendizagens torna-se fundamental para a 

criação de novas formas de inteligibilidade e legitimidade dos conhecimentos 

produzidos. 

 Nesse contexto, volto a apropriar-me de Schön quando o mesmo critica 

veementemente o paradigma atual de formação profissional, fundado em parâmetros 

da racionalidade exclusivamente técnica, ao qual imputa a responsabilidade pelas 

presentes crises das profissões. Tal modelo, segundo o autor, além de não 

possibilitar uma formação reflexiva para o enfrentamento de novas e diversas 

situações da vida real, também gera uma crise de confiança nos profissionais por 

parte da sociedade (MILITÃO, 2004). 

 A integração de diferentes profissões em espaços de aprendizagem comuns 

(aqui neste estudo representado pelos cenários da ESF), cria momentos de 

aprendizagem ímpares pois, o isolamento e o confinamento de cada curso em si 

mesmo pode contribuir para que os futuros profissionais não percebam a interação e 

complementaridade de seu trabalho com o dos demais trabalhadores da área e de 

outros setores da sociedade, perdendo-se (FAGUNDES, 2005). 

 

1.4 A ESTRATÉGIA  SAÚDE DA FAMÍLIA E O DESAFIO DA PRECEPTORIA 

 

Na Atenção Básica encontra-se a Estratégia de Saúde da Família como 

importante  cenário para a formação de profissionais, tendo em vista que este 

oferece aos estudantes um espaço de fazeres e saberes onde podem desenvolver 

ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. 

O trabalho em comunidades que se efetiva na ESF é um espaço privilegiado 

de representação da realidade sanitária e social do país (FAGUNDES 2005) e que 

precisa ser apropriado pelas instituições de formação. 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi idealizado e proposto no ano de 1994 

pelo Ministério da Saúde do Brasil e em 2006 teve o nome alterado para Estratégia 

de Saúde da Família, com objetivo estabelecer vínculos e a criação de laços de 

compromisso e de responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população. É 

entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, 
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operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades 

básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As 

equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde 

desta comunidade (BRASIL 2012). 

Para Besen (2007), a ESF vista como espaço de Educação em Saúde, tem 

como papel central uma prática educativa voltada para a Promoção da Saúde, como 

um conjunto de atividades orientadas a propiciar o melhoramento de condições de 

bem-estar e acesso a bens e a serviços sociais. 

A Atenção Primária a Saúde torna-se, deste modo, um cenário de prática 

privilegiado para o ensino por estar intimamente inserida no contexto político-social. 

Nas comunidades, percebe-se a historicidade de cada aspecto da vida humana, 

desde o simples ato de se alimentar até as práticas cotidianas de saúde. Neste 

cenário encontra-se o preceptor com a importante função de ressaltar estas questões 

inerentes a todos os atos de saúde, desde as atividades de educação popular à 

prescrição dos medicamentos, tornando-as alvo de estudo pelos educandos. É 

importante desenvolver pesquisas científicas que contemplem esta inserção 

(BARRETO et al, 2011). 

Para Carvalho e Fagundes (2008), preceptor é o profissional lotado nas 

unidades de saúde, cujas atribuições principais são a orientação e a supervisão de 

estudantes em estágios curriculares supervisionados, sendo o mediador de um 

processo ensino-aprendizagem a partir da prática. Muitas vezes esse profissional 

não parece ter clareza da importância de seu papel na formação de novos 

enfermeiros. Na realidade, o preceptor se depara com atribuições que antes não 

fazia parte de seu cotidiano e para as quais não se sente preparado. 

Para minimizar essa  realidade, Trajman (2009) defende a necessidade de 

uma maior aproximação das instituições de ensino e de serviço, para proporcionar a 

formação dos preceptores no que se refere tanto a atualização profissional quanto as 

funções pedagógicas, sendo este o papel da Universidade e a principal contrapartida 

dos convênios com as Secretarias de Saúde. 
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A ESF é um importante instrumento para operacionalizar as ações em saúde 

voltadas para o que preconiza o SUS. O preceptor da ESF apresenta um diferencial  

que é o fato de estar em um campo que por si só possibilita uma visão ampliada de 

saúde, por meio de práticas compartilhadas, coletivas e integradas. Estas práticas 

possibilitam novas perspectivas e novos caminhos dentro do Ensino em Saúde. 

(BISPO, 2013) 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

“A vida tem cores 

Num abraço amoroso, 

Num sorriso que chega 

...num crepúsculo choroso! 

A vida tem cores 

Nos sonhos vividos 

Nos mares inquietos 

...encontros perdidos!” 

Alvina Tzovenos 
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2.1  TIPO DE PESQUISA 

Para responder aos objetivos desta pesquisa, foi realizado um estudo com 

abordagem qualitativa. Segundo Figueiredo (2004, p. 107), essa metodologia de 

pesquisa trabalha com dados não quantificáveis, coletam e analisam materiais pouco 

estruturados e narrativos, que não necessitam tanto de uma estrutura, mas em 

compensação requerem o envolvimento do pesquisador ao máximo. As análises 

qualitativas conseguem investigar situações vividas no dia-a-dia influenciadas pelas 

emoções e sentimentos e que não conseguem ser mensuradas.  

Como afirma Minayo (2012, p.21), 

 

 “A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes e 
esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da 
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 
por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes".  
 

 

Do ponto de vista dos objetivos traçados para este estudo o tipo de pesquisa 

que mais se adequa é a do tipo descritiva e exploratória. Entende-se por pesquisa 

descritiva aquela que envolve técnicas padronizadas de coleta de dados.  

Figueiredo (2004, p. 104) define pesquisa descritiva como aquela que realiza,  

“A descrição das características de determinada população ou 
fenômeno ou então o estabelecimento de relações entre variáveis 
obtidas através da utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados como questionário e a observação sistemática”.  
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Já o caráter exploratório da pesquisa é definida por Gil (2007) como aquele 

que, tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores.  

A opção por este tipo de metodologia justifica-se uma vez que esse estudo 

visa captar  a percepção do profissional enfermeiro que atua na ESF como preceptor, 

sobre o exercício da preceptoria. 

3.1 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 Os participantes deste estudo foram profissionais enfermeiros que atuam ou 

atuaram como preceptores na Estratégia de Saúde da Família nas unidades do 

município de Itaboraí.  

 Como critério de inclusão estabeleceu-se: Ser  enfermeiro e estar no momento 

em atuação na ESF do município de Itaboraí ; Atuar ou ter atuado como preceptor na 

ESF no município de Itaboraí; Ter disponibilidade para participar do estudo. 

 Como critério de exclusão: Ser enfermeiro da ESF e preceptor  porém, 

afastado no momento da pesquisa das atividades práticas; Ter sido preceptor mas 

estar cedido a órgão externo ao município. 

Como forma de identificação dos participantes foi oferecido uma palheta de 

cores com o objetivo que esses escolham uma cor que o represente assim como a 

sua atuação como preceptor no momento da entrevista, devendo assim explicar o 

porque da escolha. A cor que o participante escolheu foi utilizada como seu 

pseudônimo. 

As investigações sobre as cores, a visão e a óptica são aprofundadas ao 

longo de séculos e através de Goethe no século XVIII aparece o primeiro estudo 

interdisciplinar da cor - Doutrina das cores - que dividido em quatro partes, analisa os 

princípios cromáticos sob uma determinada perspectiva. Temos então o que Goethe 

chamou de estudo das “cores filosóficas”, “cores físicas”, “cores químicas” e “cores 

psicológicas”, esta última parte definida como o estudo da “atuação das cores sobre 

a alma”, tratando então esta como a capacidade da cor de significar algo.  
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(Guimarães, 2000). 

Ainda para Guimarães (2000), que aborda em seus estudos a importância da 

cor como linguagem como componente de uma pragmática da comunicação, a cor é 

uma informação visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e 

decodificada pelo cérebro. Utilizaremos neste trabalho a aplicação simbólica das 

cores como informação que desempenha determinadas funções quando aplicada 

com determinada intenção em determinado objeto. 

Cada cor traz consigo uma longa história pois segundo Pedrosa (2002), 

sempre que alguém, em qualquer lugar e por qualquer motivo escolhe uma cor e 

toma um pincel para iniciar uma obra, seu espírito utiliza consciente ou 

inconscientemente o resultado de escolhas e opções milenarmente preparadas para 

esse momento. 

2.2  CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Figura 1: Mapa do Estado do Rio de Janeiro destaque ao Município de Itaboraí 

 

 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=itaboraí&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=is 

 

 O estudo foi desenvolvido no município de Itaboraí, localizado no estado do 
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Rio de Janeiro, região denominada Metropolitana II e que conta, atualmente, com 

70% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, com 44 equipes. 

 Este cenário é importante para a formação do profissional enfermeiro por 

possibilitar desenvolver práticas por meio de ações em equipe multiprofissional e na 

lógica da transdisciplinalidade e por possibilitar, ainda, que o aluno possa observar, 

realizar e propor práticas que ampliem a qualidade da assistência prestada aos 

diferentes usuários.   

 Neste cenário, no ano de 2006, a Universidade Federal Fluminense (UFF), 

assina um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde e inicia o ensino teórico-

prático onde os alunos e uma professor supervisor eram alocados nas Unidades de 

Saúde da Família para realizar estágio curricular. Em 2007 é iniciada a preceptoria 

no município. 

         

2.3 COLETA E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

O estudo foi realizado por meio de um trabalho de campo com aplicação de 

entrevistas semiestruturadas. Para Minayo (2012, p.26), “o trabalho de campo 

consiste em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na fase 

exploratória”.  

A entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados é importante 

por possibilitar o encontro entre o pesquisador e o pesquisado. Assim, .  

“É uma técnica efetuada face a face entre o informante e o 
entrevistador, cujo objetivo é colher dados fidedignos através de uma 
conversação dirigida ou livre. É orientado por um determinado 
propósito, visando sempre buscar as informações significativas para o 
estudo”. (FIGUEIREDO & SOUZA, 2010, p. 86). 

A entrevista semiestruturada de acordo com Leopardi (2001) é aquela em que 

o principal objetivo é dar ao entrevistado a completa sensação de que ele pode falar 

livremente, para relatar experiências e apresentar opiniões. O pesquisador pode 

estimulá-lo cautelosamente, para evitar influenciá-lo ou induzi-lo a respostas. 

As entrevistas foram gravadas em meio digital, transcritas na íntegra e 

agrupadas. Posteriormente foram categorizadas e analisadas a luz de autores que 
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analisam temas semelhantes. 

 Um outro momento da coleta de dados aconteceu com a realização de uma 

oficina onde participaram preceptores, gestores, professores e alunos cujo objetivo 

foi construir diretrizes para o programa de preceptoria para o município de Itaboraí-

RJ. Dados estes a serem analisados no capítulo IV.  

 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Os enfermeiros preceptores autorizaram a participação na pesquisa mediante 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual consta o título 

do projeto, identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, os 

procedimentos necessários à realização e os benefícios que podem ser obtidos, 

conforme Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional da Saúde. Ainda com o 

objetivo de manter o anonimato dos participantes envolvidos, serão os mesmos 

identificados com nomes fictícios.  

 A pesquisa foi submetida à apreciação do comitê de ética da pesquisa da 

Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro e aprovada sob o 

número: 465.287/2013. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADO E ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: 

Elas desejam ser olhadas de azul – 

Que nem uma criança que você olha de ave. 

Manoel de Barros 
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3.1 CARACTERISTICAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
 Este estudo tem como participantes enfermeiros que atuam na ESF no 

município de Itaboraí e que em algum momento da sua trajetória profissional, atuam 

ou atuaram no município como preceptores de alunos, colaborando assim para a 

formação dos mesmos.  

 

 As entrevistas gravadas por meio digital foram transcritas e lidas sucessivas 

vezes para em seguida ser extraído seus principais conteúdos. Os conteúdos foram 

agrupados de acordo com a semelhança de suas características, analisados e 

fundamentados a luz de autores que analisaram temáticas semelhantes. 

 Apresento, a seguir, o quadro com o perfil profissional dos participantes que a 

princípio nos vislumbra de forma fácil e rápida informações como gênero, idade, 

como se deu a formação desses profissionais e suas buscas por aperfeiçoamento 

profissional. Estas posteriormente analisados, nos fornecem dados para o 

entendimento de como essas características contribuem para a formação de novos 

enfermeiros. 

 

Quadro 1: Características dos Participantes 

SEXO IDADE 

ANO DE FORMAÇÃO/ 

INSTITUIÇÃO 

FORMADORA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA ESF 

/VÍNCULO 

TEMPO DE ATUAÇÃO 

COMO PRECEPTOR 
SELEÇÃO DA COR 

F 32 2004/UFF Saúde coletiva 6 anos/estatutário 4 anos Azul Cobalto 

M 36 2011/UNIVERSO 
Dermatologia 

 
1 ano / contrato 1 ano Violeta Cobalto 

F 29 2009/ UFF 
 

- 
3 anos/ contrato 6 meses Magenta 

F 45 1995/ UFF  12 anos/ estatutário 9 anos Azul Celeste 
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- 

F 39 2004/ UFF 
Saúde mental/ 

Acupuntura/Gestão 
9 anos/estatutário 5 anos Azul Turqueza 

F 29 2007/ UFF Mestrado 5 anos/estatutário 4 anos 
Terra Siena 

Natural 

F 37 2004/ FES 
Administração e Gerência  

hospitalar 
8 anos/ estatutário 2 anos Amarelo Limão 

F 48 1988 / UGF Enfermagem do Trabalho 12 anos/ estatutário 1 ano Azul Hortência 

F 28 2009/UPL Saúde da Família 3 anos/ contrato 1 ano e 6 meses Laca Rosa 

F 34 2004/UFF 

Saúde da Família/ 

Enfermagem do 

Trabalho/Mestrado 

10 anos/ estatutário 2 anos 
Verde  Inglês 

Claro 

F 32 2009/UNINOVE Enfermagem do Trabalho 1 ano / contrato 1 ano Azul Real 

M 33 2004/UNIRIO - 7 anos / estatutário 3 anos Azul Cerúleo 

 

FONTE: CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES – Elaborado pelo pesquisador 

 

 O quadro1 mostra a predominância de enfermeiras (gênero feminino) na 

amostra o que reafirma o expressivo número de profissionais mulheres na área de 

enfermagem. Para  Moreira (1999), este dado traduz as implicações de uma 

profissão marcada pelas relações de gênero feminino, instituída no contexto 

moderno. Assim, “...a enfermagem é uma profissão feminina por excelência, por ter 

sido sempre o cuidado à saúde uma atribuição da mulher. A enfermagem 

profissionalizada caracterizou-se, assim, como uma extensão do trabalho doméstico” 

(Gastaldo & Meyer, 1989, p.7).  

 Dos participantes entrevistados, 9 tem curso de pós-graduação sendo  8 Latu 

sensu e  2 Stricto sensu e 1 com as duas pós-graduações. Não há doutores atuando 

como enfermeiro preceptor na ESF do município. Dentre estes,  3  tem 

especialização em Saúde Pública . De acordo com a resolução do Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior nº 3, de 7 de Novembro de 

2001, na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em 

estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 

participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido 

estágio. Para SUCUPIRA e PEREIRA (2004), preceptores são profissionais que 

devem ter uma competência reconhecida e experiência em atenção básica.  

 Quanto ao tempo de atuação como enfermeiro na ESF no município de 

Itaboraí, a média de atuação é de 6 anos, sendo que o tempo maior de atuação é de 

aproximadamente 12 anos e o que atua a menos tempo a aproximadamente 1 ano 



 

 

42 

 

no município 

  Iniciado em 1994, o Programa de Saúde da Família, atualmente denominado 

estratégia de Saúde da Família, tem como objetivo reorientar a Atenção Primária à 

Saúde. No município de Itaboraí, este teve suas atividades iniciadas no ano de 2000, 

com 4 equipes, sendo ampliado para 44 equipes no ano de 2002.  Do total de 

participantes do estudo, 2 deles atuam no município desde o ano de 2002, quando o 

PSF foi ampliado sendo então os precursores desta atividade no município.  8 dos 

entrevistados atuam no município a mais de 5 anos o que demostra 

consequentemente vínculo com o município e com a comunidade que atua. 

 Atuam como enfermeiros contratados 4 dos entrevistados, e como estatutários 

8, demonstrando assim um desequilíbrio entre o número de enfermeiros contratados 

e estatutários. A média de tempo de atuação dos enfermeiros contratados é de 2 

anos de atuação enquanto a média de atuação dos estatutários de 8 anos. Isso 

ressalta a fragilidade das formas de contrato praticadas no município, as 

intervenções políticas no processo de contratação e até mesmo o pouco 

investimento na Rede de Atenção Básica. Estes fatos desfavorecem vínculos de 

trabalho por tempo prolongado, dificultando assim a aderência dos profissionais a 

ESF. 

 Estudos recentes realizados por Corrêa et al (2012) sobre o perfil 

sociodemográfico dos enfermeiros que atuam na Atenção Básica em Cuiabá - Mato 

Grosso, sinalizam a  necessidade de investimentos, por parte dos gestores locais, na 

educação continuada dos enfermeiros, aliados a esforços voltados para a diminuição 

do trabalho precário com a efetivação dos profissionais no serviço municipal visando 

à melhoria das condições laborais. Tais iniciativas, se implementadas em conjunto, 

podem favorecer a qualificação do trabalhador, uma vez que, por um lado ele estará 

sendo preparado para atuar de maneira apropriada e, por outro, o profissional 

ocupará uma posição legal na instituição, pois não haverá o risco eminente de perda 

do vínculo empregatício, o que se configura como um stress a mais para o 

trabalhador. 

 

3.2 A ESCOLHA DAS CORES E SEUS SIGNIFICADOS 

 



 

 

43 

 

 Ao ser apresentada a palheta de cores, houve uma predominância pela 

escolha da cor azul e suas nuances, sendo essas: Azul Real, Azul Cobalto, Azul 

Turquesa, Azul Celeste, Azul Hortência, Azul Cerúleo e Magenta; uma escolha pela 

cor Violeta Cobalto, uma escolha pela cor Terra Siena Natural, uma escolha pela cor 

Amarelo Limão, uma pelo Verde Inglês Claro e uma escolha pela cor Laca Rosa. Ao 

serem solicitados  a escolher uma cor que os remetesse de alguma forma a 

preceptoria e o motivo da escolha, essas foram as respostas dos participantes: 

 

Quadro 2: Significado das cores para os preceptores participantes 

Cor Escolhida Representação da Cor 

 

Azul Real 

Eu acho que é uma cor tranquila né; eu acho que a preceptoria foi...foi bem tranquilo 

agente conseguiu trabalhar de forma coerente, certinho. Os estagiários foram super  

agradáveis. Acho que foi tranquilo, é uma cor que me passa tranquilidade.  

 

 

Azul Cobalto 

 

Ah,  eu acho que uma cor azul porque nós trabalhamos muito tempo com o pessoal da 
UFF e eu sempre lembro daquele símbolo azul da UFF. Eu acho que essa 
daqui...cobalto. Assim, nunca tinha parado pra pensar nisso mas você me falando 
agora eu associei porque... eu lembro muito daquele simbolozinho da UFF que tinha 
um U desenhado e as meninas sempre vinham com um documento  timbrado, não sei, 
fiz uma associação agora. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso não.  

 
 

Azul Turquesa 
 

 

Minha cor é a azul turquesa. Primeiro que eu adoro azul, sempre adorei azul... já é 
pessoal...mas porque eu sempre mantinha o bom humor, sempre  mentalizei  assim a 
vida tem que ser toda azul, tem quer ser tudo  azul. É uma coisa boa que me traz 
inspiração, que me deixa bem e então assim eu sempre procuro mentalizar o azul.  

 

 

Azul Celeste 

 

Eu gosto de cores claras. Eu gosto desse tipo de azul aqui, esse aqui: Azul Celeste. 
Em relação a cor eu já gosto da cor propriamente dita. A cor é uma cor suave, 
agradável, alegre, entendeu!? Eu não sei se você acredita em certas coisas, eu sou 
espiritualista sabe então eu já li algumas coisas sobre isso que certas cores tem 
alguns significados em relação a espiritualidade, algumas cores tem influencia 
positivas ou negativas, leves ou pesadas e isso influi de acordo com o seu eu. 

 

Azul Hortência 

Azul Porque foi uma experiência muito legal! As meninas estavam interessadas 

realmente na historia quer dizer, elas não vinham porque elas foram obrigadas a ir 

para fazer saúde pública e eram interessadas em mudar o posto, fazer plaquinhas, 

enfeitavam, levavam coisas para enfeitar , participavam ativamente das coisas. Então 

eu acho que o azul tem tudo a ver. 

 

Azul Cerúleo 

Acho que assim é uma cor que eu gosto e eu acho que tem a ver. Já que eu gosto, eu 

gostava de ser preceptor, acho que combina. 

 

Verde Inglês Claro 

O verde é a questão da esperança de poder melhorar alguma coisa na enfermagem 

que agente não vê melhora. Eu acho que a preceptoria é uma forma de você trabalhar 

o que poderá ter no futuro, lá na frente, em relação a qualidade na assistência, então 

por isso o verde. 

Magenta Tá, gostei do magenta. Me lembra a aluna em si. Ela era toda menininha, toda 
feminina; me lembra ela.  
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Laca Rosa 

Primeiro porque eu gosto de rosa mas em relação a preceptoria, ... eu tive algumas 
experiências boas e outras ruins. Uma turma não foi tão boa agora, as outras duas 
foram boas sim. Prefiro guardar as boas e escolher uma cor que me faz bem 
 

 
 

 
 

Violeta Cobalto 
 

 
Eu gostei do violeta cobalto. É por causa da cor, não é porque...não tem nada a ver 
com preceptoria. É porque eu gostei da cor. Olhando as cores ... se tivesse um cinza 
eu ia gostar mais mas das cores que me deram opção... dependendo do olhar que eu 
olho ela está meio cinzenta... porque eu gosto da cor, não é por nada não... A cor 
relacionada a  preceptoria não, apesar de achar que agente,  por mais que agente 
busque... seria assim... se tivesse o campo ideal, que fosse tudo ideal, que não ocorre 
porque as coisas não saem do jeito que agente quer, tá mais pra essa cor.  
 

 
 

Amarelo Limão 
 

 

O amarelo limão porque ele tem um brilho e a preceptoria me lembra muito o brilho. 
Eu sentia na unidade o brilho que dava quando os alunos estavam participando junto 
comigo porque eu achava que era tão importante  aquela participação que parece  
que tinha uma estrela cadente  dentro da unidade por eles estarem lá. Então eu 
escolho amarelo limão, tá!  
 

Terra Siena Natural 

 

Aqui essa daqui...Terra Siena Natural!  Por que? Por causa das ruas de lá né, das 

cores das ruas e a gente fazia bastante visitas no território. 

FONTE: Elaborado pelo pesquisador 

 

3.3 SIGNIFICADO DAS CORES ESCOLHIDAS 

 

As cores nos remetem a sensações e sentimentos que traduzem muitas vezes 

o que queremos dizer  mas que as palavras não dimensionam.  Ao afirmar “A terra é 

azul”, Yuri Gagarin descreveu assim a cor como qualidade ou propriedade natural de 

um objeto. Desta forma, fica fácil perceber a utilidade das cores em traduzir 

situações ou circunstâncias, talvez até antes nunca percebidas por nós mesmos.  

Apropriando-se do conceito de cor definido por Guimarães (2000, p.11) como 

“A cor é uma informação visual, causada por um estímulo físico, percebida pelos 

olhos e decodificada pelo cérebro”, e entendendo a aplicação da cor em um 

determinado objeto como uma forma de informação e expressão de sentimentos, 

compreende-se  a cor como um dos elementos da sintaxe da linguagem visual, e a 

linguagem visual como um dos diversos códigos da comunicação humana. 

Tomam  como referência dos conceitos de cores definidos por Pedrosa (2002, 

p. 107) em seu estudo “Da cor à cor inexistentes” . Ele traz a definição de cores e 

sentimento a elas relacionados como vemos abaixo: 

Por ser a mais escura das três cores primárias, o azul tem analogia com o 

preto. Misturado ao vermelho, produz o magenta, e ao verde, o ciano. Com o 
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vermelho produz o violeta e com o amarelo, o verde. Todas as cores que se 

misturam com o azul esfriam-se, por ser ele a mais fria das cores. O azul é a mais 

profunda das cores – o olhar o penetra sem encontrar obstáculo e se perde no 

infinito. É a própria cor do infinito e dos mistérios da alma. Por isso, na Antiguidade 

acreditava-se que ele era formado pela mistura do preto com o branco. Esta 

concepção subsistiu até bem perto de nossos dias, e Leonardo da Vinci, um de seus 

mais ilustres defensores, afirmava: “o azul é composto de luz e trevas, de um preto 

perfeito e de um branco muito puro como o ar.” Na mesma linha de raciocínio, 

Goethe acreditava que “todo preto que clareia se torna azul... o azul nos causa uma 

impressão de cinza e também nos evoca a sombra. Sabemos que ele deriva do 

preto.”  

Uma superfície pintada de azul dilui-se na atmosfera, causando a impressão 

de desmaterializar-se como algo que se transforma de real em imaginário. A lenda 

do pássaro azul, símbolo da felicidade inatingível, nasceu, sem dúvida, dessa 

analogia secreta do azul com o inacessível. Diante do azul a lógica do pensamento 

consciente cede lugar à fantasia e aos sonhos que emergem dos abismos mais 

profundos de nosso mundo interior, abrindo as portas do inconsciente e 

preconsciente. Simboliza justiça, lealdade, beleza, boa reputação, nobreza e 

fidelidade. 

 Violeta é o nome genérico que se dá a todas as cores resultantes da mistura 

do vermelho com o azul, desde os azuis-marinhos que se avermelham até os 

carmins que se esfriam. É o violeta a cor da temperança. Reúne as qualidades das 

cores que lhe dão origem (vermelho e azul), simbolizando a lucidez, a ação refletida, 

o equilíbrio entre a terra e o céu, os sentidos e o espírito, a paixão e a inteligência, o 

amor e a sabedoria. Em tons escuros, o violeta está ligado à ideia de saudade, 

ciúme, angústia e melancolia, tornando-se deprimente. Em tons claros, é alegre e 

aproxima-se das propriedades do rosa.  

Os ocres e os marrons não existem como luzes coloridas, por serem amarelos 

sombrios ou quase trevas. Em pintura ou em artes gráficas, as tonalidades ocres e 

marrons são obtidas pela mistura de amarelo e preto para a produção dos ocres e 

terras-de-sombra, ou amarelo, vermelho e preto, para os marrons avermelhados e 
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terras-de-siena. Os tons de terra são representados pelo marrom que significa 

penitência, sofrimento, aflição e humildade 

Uma das faixas coloridas o espectro solar, o amarelo é também cor 

fundamental ou primitiva. É a mais clara das cores e a que mais se aproxima do 

branco numa escala de tons. Sua tonalidade limão é obtida pela junção de cromato 

duplo de zinco e potássio, coloração ligeiramente esverdeada, muito utilizada pelos 

pintores devido ao seu tom firme e permanente. Apesar da variedade de significados 

atribuídos ao amarelo nos diversos períodos históricos, o que se evidencia, em todos 

os tempos, é sua íntima ligação com o ouro, o fruto maduro e o sol. O amarelo está 

ligado também à ideia de impaciência. No trânsito, ele significa sinal de espera, 

chamada de atenção para os sinais verde e vermelho. Significa sabedoria, amor, fé, 

virtudes cristãs e constância. 

O verde é o ponto ideal de equilíbrio da mistura do amarelo com o azul. As 

potencialidades diametralmente opostas das duas cores – claridade e obscuridade, 

calor e frio, aproximação e afastamento, movimento excêntrico e movimento 

concêntrico anulam- se e surge um repouso feito de tensões. Para Kandinsky, “o 

verde absoluto é a cor mais calma que existe. Não é o centro de nenhum movimento. 

Não se acompanha nem de alegria, nem de tristeza, nem de paixão. Não solicita 

nada, não lança nenhum apelo. Esta imobilidade é uma qualidade preciosa e sua 

ação é benfazeja sobre os 

homens e sobre as almas que aspiram ao repouso. A passividade é o caráter 

dominante do verde absoluto, mas esta passividade se perfuma de unção, de 

contentamento de si mesmo.” 

Simbolizando e sumarizando a preceptoria no município de Itaboraí, construí 

um arco-íris de cores, representado pela imagem a seguir, já comentado no item 

anterior: 
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Figura 2: O Arco Íris da Preceptoria no Município de Itaboraí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pelo pesquisador 
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3.4 – AS CATEGORIAS 

Após a realização da leitura e análise dos dados apreendidos durante as 

entrevistas no campo, foram produzidas quatro categorias: A preceptoria como um 

arco-íris: espaço de trocas; Do turvo a luz: a constituição da preceptoria no município 

de Itaboraí; A Estratégia Saúde da Família (ESF) como aquarela de ações no 

processo de formação em saúde; Nuances e Matizes de um fazer em saúde: 

fortalezas e desafios para a efetivação da preceptoria.   

 

3.4.1-  A PRECEPTORIA COMO UM ARCO-ÍRIS:  ESPAÇO DE TROCAS 

 

 O arco-íris é definido como um fenômeno natural onde raios de luz passam 

através das gotículas de água suspensas na atmosfera, límpidas e cristalinas que 

consequentemente refratam a luz, desencadeando no espectro colorido que ela 

contém e exibindo-as em um arco que atravessa o céu enevoado. Como o Arco da 

Aliança, o arco-íris traz à lembrança a esperança bíblica da aliança de Deus com 

Noé e os homens quando promete  não mais acabar o mundo com água, logo após o 

dilúvio. 

 Aliança que, traduzida nas respostas como troca ou pacto entre duas ou mais 

pessoas, busca um objetivo ou um fim comum, o aprendizado. Ao serem indagados 

sobre o que é ser preceptor, os participantes do estudo trazem a troca de 

conhecimento como adjetivo, este repetidamente mencionado, como vemos a seguir: 

 

 

 

Na verdade as pessoas pensam que a preceptoria é você só ensinar. 
Eu acho que não, a preceptoria você troca com as pessoas, com 
aquela pessoa que tá acabando a graduação, você troca muito 
porque tem experiências que você não tem e ele tem e que você tem, 
então é uma via de mão dupla, a gente tá trocando o tempo todo. 
(Azul Turquesa) 
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É interessante porque você ajuda os seus colegas que vão se formar; 
ajuda, dá força, dá apoio, ajuda a prepará-los, mas ao mesmo tempo 
eles  também te ajudam porque você está tendo troca de 
conhecimento, de novas informações o tempo todo e ao mesmo 
tempo você... se você está principalmente formado a muito tempo, 
você está se auto-avaliando o tempo todo, se auto testando. Como é 
que andam seus conhecimentos? Como é que anda o seu 
profissional? Como é que anda a sua pessoa enquanto profissional? 
Então isso assim, mexe com você como um todo. (Azul Celeste) 

 
 

Os depoimentos confirmam que a atuação pedagógica do preceptor aproxima-

se da filosofia do educador Paulo Freire fundamentada no diálogo, na participação, 

na reflexão crítica sobre a prática e no respeito ao saber dos educandos. Assim, o 

ensino que se pretende nos módulos teóricos e na atividade prática dos preceptores 

tem como princípio a afirmação de Freire: “Saber que ensinar não é transferir 

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

construção.” (FREIRE, 2011) 

Neste sentido, ser preceptor é: 

 
Aquela pessoa que tem que dar algo pra alguém. Então eu acho que 
você tem que dar o seu máximo e acaba pegando alguma coisa do 
aluno porque ele traz informações da academia, ele traz essa 
informação pra você que ajuda a você ou melhorar ou a mudar 
alguma coisa pra se adequar ao que ele está trazendo de informação. 
Ele realmente vem com muita vontade então você, se você tem 
disposição de aprender e de ensinar, a coisa flui bem. Acho que é por 
aí, não tenho uma definição de uma palavra. (Violeta Cobalto) 

 

Assim, compartilhar o conhecimento é, para a grande maioria dos 

entrevistados, é uma das principais funções do preceptor. Fazer da preceptoria um 

espaço de possibilidades de ensinar e de aprender concomitantes contribui para a 

conquista de novos conhecimentos despertando também no preceptor o desafio de 

buscas por aprimoramentos e capacitações geradas. Tal visão pode ser observada 

nas falas dos depoentes: 

 

Compartilhar o conhecimento, passar a informação pras pessoas e 
quando eu via a menina falava: “Ah, isso eu não sabia! Ah isso você 
faz assim...” aí eu gostava, adorava quando via as meninas lá!  
Aprendia muito com elas também. Incentivavam a gente a ir pra 
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academia, fazer trabalho, coisa que às vezes o trabalho e não 
permite. (Cobalto) 

 
 Aspecto também reforçado pelo participante amarelo Limão: 

 
Além de eu aprender, eu ensinava e achava muito bom porque só o 
fato de eu estar tendo a oportunidade  de estar ajudando alguém  
ensinando  foi muito importante pra mim porque era um pessoal novo, 
um pessoal jovem que gostava do que fazia e que somava muito na 
unidade onde eu trabalhei. Somou muito e contribuía muito pra minha 
aprendizagem e eu contribuía com a aprendizagem deles. (Amarelo 
Limão) 

 

 Para Feitosa et al (2009), a preceptoria não possui um conceito definido, 

possuindo diversas interpretações e atribuições. Entretanto, compreende-se que um 

sentido é essencial: orientar, ensinar e compartilhar experiências que possibilitem 

aos alunos a construção de saberes, competências e habilidades. Ademais, rompe-

se com a percepção de que a atribuição do preceptor deve estar direcionada 

somente à realização da habilidade técnica. O preceptor é responsável também por 

estimular o aluno a refletir sobre o seu "ser/fazer/pensar," de forma crítica-reflexiva. 

Visualizou-se ainda que o educar, entendido como parte do  processo de trabalho do 

enfermeiro, configura-se como ferramenta aditiva  na formação na área da 

enfermagem e para a promoção da saúde, em todos os níveis de atenção.  

 

Eu acho que ser preceptor é direcionar,  não só ensinar o fazer 

técnico.  Claro, a gente passa as experiências, ensina, mas acaba 

direcionando os alunos porque cada enfermeiro tem um modo de 

atuar, tem uma conduta a ser tomada então este direciona com base 

no que se aprendeu como ética e todas as outras coisas.  É mais 

mesmo direcionar os alunos  porque a formação deles como 

profissional vai ser com o tempo; cada um vai ter a conduta própria 

mas eu acho que direcionamos  mesmo. (Azul Real) 

 

 Uma das importantes funções do preceptor é a correlação teoria-prática, 

traduzida por aprendizagem significativa, entendendo que esta última, a 

aprendizagem, se torna muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para  

ele a  partir  da  relação  com  seu conhecimento prévio. Ao  contrário,  ela  se torna  
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mecânica  ou  repetitiva, uma vez  que se produziu menos   essa  incorporação  e  

atribuição de  significado, e o  novo  conteúdo  passa a ser armazenado 

isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva. 

(PELIZZARI et al, 2002) 

 Ainda respondendo ao primeiro questionamento, paralelamente ao 

entendimento da preceptoria como espaço de trocas, foi apontado por uma das 

depoentes o sentimento de insegurança que não a fez desistir da atuação como 

preceptora: 

Eu às vezes acho que não tenho muito jeito pra ser preceptora mas 
eu gosto.  Apesar de que eu não achar que tenho o dom  pra 
professora, eu acho muito gratificante você partilhar o conhecimento, 
o que me faz continuar sendo preceptora. (Cobalto) 

 
Feitosa et al (2009) concluem que é necessário que o preceptor se assuma 

enquanto educador, estimulando a curiosidade e orientando os alunos para atuarem 

como sujeitos de ação.   

Assim sendo, apenas um dos entrevistados demonstrou insegurança para 

desenvolver a atribuição de preceptor que lhe é conferida, entendendo que os 

demais enfermeiros participantes do estudo se sentem seguros para este papel. 

Comprovou-se, então, que a função de educador vai sendo gradativamente 

trabalhada pelo profissional enfermeiro e preceptor, com a aquisição de modos 

particulares de pensar e agir que para Pierre Bourdieu são entendidos como habitus, 

formas essas particulares de agir que vão sendo naturalizadas por nesses atores. 

Assim, eles se assumem na função de educadores nesse espaço social. 

Apropriando-se do conceito de Bourdieu, Gonçalves e Gonçalves (2011) afirmam 

que quando o agente desvenda seu papel no espaço social, obtém uma liberdade 

relativa, no sentido de  que pode fazer escolhas mais  conscientes, o que permite 

que não se sinta tão a deriva, ou de mãos atadas frente a realidade que o cerca, o 

que  lhe proporciona instrumentos fundamentais para visualizar a possibilidade de 

mudanças.  

É importante  sinalizar que na compreensão dos preceptores,  as trocas 

também se efetivam entre estes e os professores supervisores tornando esta 
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parceira frutífera  no processo de aperfeiçoamento e qualificação do programa de 

preceptoria.  Assim,  gradativamente estes profissionais falam de aquisição de 

confiança e segurança para desenvolver tal papel. Essa relação de troca e apoio 

aparece na fala  dos entrevistados: 

Os professores estavam sempre presentes vendo o que precisava. 
Até com relação a material que precisava na unidade pra 
determinadas ações eles forneciam, ajudavam em relação aos 
materiais para fazer grupo, sala de espera, essas coisas. (Terra 
Siena Natural) 

Pela escola de enfermagem sempre me sentia apoiada sim. Não tive 
problema não. Porque assim, o professor, ele sempre estava 
presente, se oferecia pra ajudar.(Magenta) 

 

Significativamente, ao dizer da aproximação, a preceptoria¸ ao proporcionar 

aos alunos uma aproximação com os professores, na convivência, solicita que eles 

revejam seus valores, busquem pontos comuns, para que se dê a aceitação do outro 

e, assim, poderem iniciar esta proposta. Sugerem que haja um encontro de 

horizontes, os do aluno e os do professor, para que possa concretizar-se uma outra 

forma de ver o mundo. Esse entendimento revela-se à compreensão, na expressão 

de alguns alunos, de que a aproximação, para além da academia, afeta a sua vida 

pessoal e social, sendo importantes e necessários o comprometimento e a 

intencionalidade dos envolvidos. Outro dado que se revela como fundamental à 

preceptoria é o seu caráter de orientação. (SILVA et al, 2008) 

 

 
 Ela (a professora) ia, conversava, falava todo o planejamento e 
assim eu gostava muito porque me sentia importante nesse processo 
na vida daquelas pessoas. (Cobalto) 

 

 

O principal papel da Instituição de Ensino em Saúde deve ser o de reconhecer 

e capacitar o profissional interessado na atividade de preceptoria para que ele 

desempenhe com segurança e competência o que, na sua própria visão, faz parte de 

suas atribuições e isso precisa ser discutido no âmbito dos serviços de saúde e nas 
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Instituições de Ensino. (TRAJMAN, 2009) 

3.4.2  DO TURVO À LUZ: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PRECEPTORIA NO 

MUNICÍPIO DE ITABORAI 

 O turvo, que tem como significado figurado: confuso, complicado e  traz a 

ideia da escuridão, do sombrio, do preto. Para Pedrosa (2002), psicologicamente, 

encarna a profundeza da angústia infinita, em que o luto aparece como símbolo de 

perda irreparável. Evocando o caos, o nada, o céu noturno e o inconsciente, o preto 

é o símbolo maior da frustração e da impossibilidade. 

 Ao serem questionados sobre o papel e as responsabilidades do município no 

desenvolvimento da preceptoria, os discursos apontam que esta atividade configura-

se como um campo muito pouco conhecido, escuro, turvo, marcado pela fragilidade 

de um planejamento  que se espera coletivo. Assim eles definiram o que é ser 

preceptor no município de Itaboraí: 

 

Não, nunca tive apoio de nada no município. A única pessoa que 

sempre apoiou a gente foi uma professora que acompanhava 

estagiários entendeu?!  A professora vinha aqui e conversava  com o 

pessoal porque até para os alunos fazerem o estágio tem que ter 

autorização, mas em nenhum momento houveram encontros pra 

discutir o programa. Lembro que tiveram algumas reuniões 

esporádicas na época; mas incentivo do município?,  Não digo 

apenas incentivo financeiro, eu digo incentivo de ajudar, de se 

comprometer também, nunca tive.  (Cobalto) 

Quanto ao apoio da gestão não se tem, pra preceptoria nenhum. É 

como se você tivesse fazendo algo a parte ao município. O município 

deu o espaço mas você está fazendo algo a parte a ele. A gestão e a 

preceptoria, não pertencem ao mesmo mundo, são mundos a parte. 

(Violeta Cobalto) 

 

A observação da pesquisadora durante sua vivência na realidade das 

Unidades Saúde da Família corrobora com o discurso dos participantes e dos 

pesquisadores Oliveira e Albuquerque (2008) quando os mesmos veem como uma 

das principais limitações da ESF as condições de trabalho, tanto materiais quanto 

estruturais, que não condizem com as necessidades da população, nem com os 
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ideais do SUS, comprometendo tanto a qualidade da assistência quanto a motivação 

dos profissionais que trabalham na ESF.  

A tênue inter-relação entre a gestão e a preceptoria foi destacada, mais uma 

vez, nos depoimentos: 

Do município não tenho apoio hora nenhuma. Nunca tive visita de 

ninguém, só mesmo do professor e da aluna. Não tive escolha; um 

dia ele chegou lá e disse que aquela unidade tinha sido escolhida 

mas como eu já tinha passado pelo processo, eu expliquei a ele, ele 

já conhecia e sabia que eu era recém formada e me ajudou também. 

Foi bom que eu aprendi junto com a aluna. Como eu era recém 

formada então  tivemos um convívio muito próximo. (Magenta) 

 Corrobora com esse pensamento o depoimento de Azul Celeste: 

O município assim, ele não é ruim mas ele tem condições e poderia 
dar mais condições  para os profissionais de saúde, a nível de 
trabalho, de desenvolvimento de trabalho, com os colegas 
estagiários, pra gente até conseguir fazer outras coisas melhores do 
que a gente já faz. (Azul Celeste) 

 Na busca de melhoria no processo de preceptoria, que envolvam instituições 

de ensino e Secretarias de Saúde, concordamos com Barreto et al. (2011), quando 

afirmam que as instituições de ensino e secretarias municipais e estaduais de saúde 

deveriam constituir em seus organogramas um espaço democrático para a 

pactuação da integração ensino-serviço. Entre outras responsabilidades estão: 

Ênfase maior na importância de um espaço adequado (incluindo estrutura física, 

população adstrita, recursos de aprendizagem, etc.); Descrição da formação 

desejável (ou perfil) para um profissional se tornar preceptor, incluindo políticas de 

educação continuada e integração com a coordenação pedagógica; Construção das 

ementas dos estágios envolvendo coordenação pedagógica e gestão dos serviços e 

preceptores. 

 Assim Trajman et al.  (2009), corrobora com esse pensamento ao sinalizar 

que a melhoria das condições de trabalho deve ser considerada pelas autoridades 

competentes para que a rede básica possa, de fato, constituir um espaço adequado 

de treinamento dos estudantes. Um esforço conjunto das SMS, do corpo docente e 

dos discentes das Instituições de Ensino na Saúde e dos profissionais de saúde é 
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necessário para que tenhamos quadros eficientes e resolutivos na  saúde do Brasil e, 

em especial, no fortalecimento do SUS. 

Segundo os entrevistados, as limitações de infra-estrutura e equipamentos 

nas unidades de saúde e as tênues relações trabalhistas são os pontos críticos e o 

que dificulta o desenvolvimento do ensino pelo preceptor, posicionando o gestor em 

um lugar turvo.  Assim, pensamos que são atribuições tanto da Secretaria de Saúde 

como da Instituição de Ensino a melhoria das atuais condições. 

 No conjunto de depoimentos, houve uma pluralidade de desafios a serem 

superados no exercício da preceptoria e informados pelos participantes, conforme 

apontam os depoimentos abaixo: 

 

O espaço físico não era bom. A unidade era pequena, não tinha 
espaço pra mim e pra elas dentro da sala.  As vezes,  a sala era 
pequena pra ficar eu, a paciente e mais duas. Era ruim, era apertado. 
(Laca Rosa) 
 

Estrutura física, apoio da gestão, apoio da Universidade.. Eu acho 
que a Universidade deixa muito a desejar na preceptoria porque 
precisa ter, eu  acho que um conjunto Universidade e gestão no caso 
município  e eu acho isso muito frágil, muito fraco, é um elo muito 
frágil. (Verde Inglês Claro) 
 

 

Sobre as condições de trabalho, os enfermeiros preceptores destacaram em 

seus depoimento: 

Eu acho que o grande problema do município é a falta água. Eu estou 
na felicidade de ter água nesta unidade atual. Na outra unidade eu 
fiquei 5 meses sem água isso durante a preceptoria; sem água e sem 
luz. Agora eu estou com uma água de poço aqui que tá uma 
maravilha... a água tá preta dentro do poço, o poço não tem 
manilhamento, não tem nada. Peguei a água e a água tá cheia de 
partícula que eu não sei nem o que é.  (Violeta Cobalto) 

 

 OLIVEIRA E ALBUQUERQUE (2008), salientam que a ESF foi 

comercializada desde o inicio da sua criação e baseiam-se suas afirmações no modo 

como os incentivos para a implantação do Programa foram distribuídos. Este fez com 

que os administradores interessados na verba federal implantasse diversas ESF nos 
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municípios sem qualquer preocupação com adequação das estruturas físicas, com a 

qualidade do serviço, com os profissionais recrutados e com a disponibilização de 

materiais e insumos básicos essenciais para o trabalho em saúde.  Afirmações estas 

reforçadas pelos depoimentos abaixo: 

As vezas você ia fazer um preventivo e a sala era muito apertada; um 
monte de gente lá dentro, você tira um pouco a privacidade da 
pessoa mas ao mesmo tempo a aluna precisa aprender. O aluno tem 
que aprender, juntam 3, 4 pessoas dentro de uma sala pra fazer um 
preventivo. As ESF aqui do município de Itaboraí, tirando as que são 
construídas no padrão, são um monte de casas alugadas sem 
infraestrutura adequada. Tem até uma ou outra que você vê com 
condições mas poucas. Agora as que eu trabalhei, sempre foram 
casas alugadas e nunca tinham uma estrutura legal, dávamos um 
jeitinho brasileiro. Em relação a isso no município, eu nunca tive 
incentivo. (Cobalto) 

A gente passou por um momento lá atrás que a Secretaria, apesar da 
gente achar que ela não era presente, ela era um pouco mais 
presente que hoje. Então tinham outros profissionais que eram nosso 
suporte, nossos apoiadores; e aí as dificuldades que surgiam naquele 
momento eram muito mais fáceis de resolver e conseguíamos 
mostrar pra esse aluno que tinha como resolver. Hoje eu percebo que 
a Secretaria de Saúde não dá mais o suporte que dava. Hoje o 
profissional que está na ponta não tem suporte. (Azul Turquesa) 

 

Segundo o Manual de Estruturas Físicas das Unidades Básicas de Saúde 

(Brasil, 2006), que tem por objetivo orientar profissionais e gestores municipais de 

saúde no planejamento, programação e elaboração de projetos para reforma, 

ampliação, construção ou até na escolha de imóveis para alugueis de 

estabelecimentos ambulatoriais para Unidades Básicas de Saúde, para o trabalho 

das Equipes da ESF, é necessário que os espaços sejam adequados à realidade 

local, ao quantitativo da população adstrita e sua especificidade, ao número de 

usuários esperados e também viabilizar o acesso de estagiários e residentes de 

instituições formadoras da área da saúde, na rotina de sua aprendizagem. 

Situações problemáticas e desafiadoras trazem inseguranças e incertezas. 

Porém delas proveem, também, crescimento e conhecimento. Ao analisar o 

enfrentamento diante de situações adversas, Donald Shön (2000) nos leva a refletir 

sobre a aprendizagem reflexiva, ou seja, o conhecimento que adquirimos através de 
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situações reais irá influenciar ou redirecionar futuras práticas, tendo como base os 

antecedentes organizacionais, histórias passadas e concepções políticas e sociais. 

Assim, destaca o autor: 

“As situações são problemáticas de várias formas ao mesmo 
tempo...Essas zonas indeterminadas da prática-incerteza, a 
singularidade e os conflitos de valores- escapam aos canones da 
racionalidade técnica. No entanto, são exatamente tais zonas 
indeterminadas da prática que os profissionais e os observadores 
críticos das profissões têm visto, com cada vez mais clareza nas 
últimas duas décadas, como sendo um aspecto central à prática 
profissional. E a consciência crescente a respeito delas tem figurado 
de forma proeminente em recentes controvérsias sobre o 
desempenho das profissões especializadas e seu lugar na nossa 
sociedade”( SHÖN, 2000, p.18) 
 

 Essas “zonas indeterminadas da prática-incerteza”,  são trazidas a todo o 

momento no discurso dos participantes quando demonstram que este cenário, a 

ESF, representa um relevante espaço de formação por oportunizar novos 

conhecimentos, mas também é espaço incertezas, de pouco apoio e incentivo à 

preceptoria pela gestão municipal. As ferramentas apropriadas pelos profissionais no 

enfrentamento das “situações problemáticas” são a criatividade, as parcerias, 

inovação, como destaca o depoimento abaixo: 

 

“A partir do momento que você não tem uma unidade adequada para 
o funcionamento, você não tem a estrutura adequada de 
funcionamento, você não tem uma rede de serviços que possa 
oferecer para esse paciente de maneira adequada,  então assim, ser 
preceptor no município de Itaboraí  é você ser criativo, é você inovar, 
é você trabalhar com os instrumentos que você tem na mão. No meu 
caso, é trabalhar com a minha criatividade, trabalhar com as 
parcerias, com as pessoas que eu encontro de maneira que eu possa 
ajudar a esse aluno a seguir uma caminhada e tentar lá no futuro, 
contribuir de alguma forma para a assistência. Então é  realmente 
muito difícil ser preceptor no município.” (Verde Inglês Claro) 

 
 

Nesse contexto  é que as práticas de preceptoria podem ser pensadas, 

resgatando seu potencial de formar profissionais reflexivos, capazes de arguir a 

pertinência das práticas consolidadas, inconformados com a cegueira das rotinas 

impensadas, fortemente vinculados ao compromisso ético de se indagarem se estão 
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fazendo, como equipe e individualmente, o que de melhor pode ser feito por seus 

pacientes. (RIBEIRO, 2012) 

 
 
3.4.3 - A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  COMO AQUARELA DE AÇÕES NO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE 
 
 

Nesta categoria são analisadas as diferentes formas de compreensão dos 

entrevistados sobre a ESF como espaço de formação e de possibilidade de conhecer 

o SUS na prática. 

Neste sentido a aquarela é uma técnica de pintura onde os pigmentos 

encontram-se suspensos ou diluídos em água. É uma técnica feita com tintas 

aguadas e sem sobreposição de umas a outras, podendo ser utilizada para pintura 

em diversos materiais, entre eles, papel, couro, tela etc. Assim como na aquarela as 

tintas são diluídas, a ESF é compreendida pelos participantes como um real espaço 

de trabalho multiprofissional, sem sobreposições, e com agrupamento de vários 

saberes e fazeres que se constroem e reconstroem cotidianamente. Assim se 

apresenta como possibilidade real de aprendizagem.  

Como uma das portas de entrada do SUS, a ESF é um  cenário que oferta 

uma gama de atividades para usuários, profissionais e alunos em formação. Como 

dito pelos entrevistados, essa se configura como espaço de contínua formação: 

 

Acho que a ESF ela devia ser como é, como ela é considerada a 
porta de entrada do sistema para o usuário, ela deveria ser a porta de 
entrada do sistema para o acadêmico porque é um mundo de 
possibilidades. Dentro da ESF você tem a possibilidade de infinitas 
atividades, infinitos trabalhos acadêmicos, você tem uma frente de 
trabalho muito ampla, desde a técnica, das habilidades manuais até 
mesmo a assistência ao paciente dos diferentes programas do 
Ministério da Saúde.  Assim, eu acho que a ESF é um dos melhores 
cenários para trabalhar a questão da preceptoria, do ensino.  (Verde 
Inglês Claro) 

  

 Cobalto também destaca o relevante papel da ESF no processo de formação 
do profissional da saúde: 
 

Acho sim que a ESF é um espaço de aprendizagem porque é uma 
gama muito ampla de conhecimentos, são saberes muito diferentes. 
Há programas destinados a assistência com crianças, com gestantes, 
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adultos hipertensos, diabéticos..., dentre outros. Há possibilidades de 
conhecimento de coisas novas diariamente. Tem a questão do 
acolhimento, a questão de vínculo com a família, é a base de tudo. É  
uma vastidão, uma riqueza de conhecimentos incrível e eu acho que 
tem tudo a ver. Você se sente mais humano e  aprender diariamente 
na relação com o outro. Acho que é da maior importância o estagiário 
vivenciar a ESF. (Cobalto) 
 

 A partir da fala dos participantes percebe-se a diversidade de possibilidades 

de aprendizagem que o cenário da ESF proporciona ou possibilita. Para Costa 

(2008), a inserção do Estágio na atenção básica especialmente na ESF, é de grande 

relevância, pois vem atender às demandas de consolidação do SUS e implantação 

da ESF. Entre outros fatores positivos, o Estágio, neste cenário educativo e 

profissional, possibilita, inclusive, que o discente conheça de fato o SUS e suas 

potencialidades, assim como a implementação da ESF. 

 Ainda buscando analisar a relevância  deste cenário para o processo de 

formação, é sinalizado o imprescindível diálogo com vistas à interlocução entre teoria 

e prática, trazendo a tona o papel e o valor da aprendizagem significativa. 

Com certeza é muito importante a ESF para a formação porque só na 
sala de aula você não aprende tudo que é  ser enfermeiro na ESF. Na 
prática  entendemos que é algo muito complexo, muito mais 
complexo do que está lá no livro bonitinho. (Terra Siena Natural) 
 
Acho que com a presença dos alunos aqui executamos mais essa 

parte de educação em saúde, que faz parte da formação deste 

profissional. A Estratégia é boa sim, os alunos gostam; combina. É 

bom pra eles, é bom para o Programa, para trabalho em si. (Azul 

Cerúleo) 

 De certo modo, o fato do estudante ter acumulado um conjunto de saberes 

teóricos este pode não ter interconexão com a prática, tornando a aprendizagem 

estanque, sem ressonância. Não pode saber a teoria, no sentido de saber as 

proposições relevantes e as fórmulas, não é o mesmo do que ter a “noção do 

comportamento da estrutura”.  Nóvoa (1992)  

 Nessa perspectiva de espaço e de educação em saúde, Acioli (2008) defende 

que as experiências de extensão comunitária vivenciadas pelos estudantes, podem 

se constituir, também, como  espaços de construção de conhecimentos e de 

experimentação de formas de cuidado de Enfermagem em Saúde Pública. Vem se 

fortalecendo assim a compreensão da extensão universitária como processo 
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educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa viabilizando 

encontros e diálogos entre alunos, professores e a sociedade indicando a 

possibilidade de produção de novos conhecimentos, de caráter emancipador 

constituídos a partir do movimento de troca e construção entre os saberes científico e 

popular.   

A Estratégia de Saúde da Família é um espaço de potencialidades, 
mas que a gente ainda não conseguiu dar conta de tudo e ainda não 
conseguiu mostrar o valor que a ESF tem porque  ela tem que ser, 
ela deveria ser o ponto principal da saúde. É ela que devia permear 
toda a política de saúde do município mas não é isso que acontece. 
Ela ainda é vista em segundo ou terceiro plano, como o “postinho”. 
(Azul Turquesa) 
 

 Para que este cenário seja efetivamente rico para práticas educativas de 

formação em saúde, é necessário envolvimento de todos os atores (alunos, 

docentes, preceptores, gestores de saúde, profissionais de saúde, usuários), 

tornando-o um espaço vivo de construção.   

 Pinheiro et al (2006) defendem que existem preconceitos e dificuldades de 

relação nos serviços de saúde que na maioria das vezes são fundados no modelo 

hegemônico de assistência e de formação de profissionais. Suas práticas de saúde 

reproduzem e incentivam as práticas aprendidas nas Universidades e, ao mesmo 

tempo, criticam sua inadequação, desconsiderando-se como parte dessa formação. 

A preceptoria, enquanto ação educativa, requer escolhas e a constante 

tomada de decisões em contextos de incerteza, solicita ações, intervenções. Nessa 

configuração, muda-se “o como” enfocar o desafio institucional: este não se restringe 

meramente a um programa acadêmico, mas passa a exigir a visão de inserção dos 

sujeitos no mundo, em situações educativas, quando a contribuição da pesquisa, 

aliada à consciência do papel político, de forma visível ou não, delimita as diretrizes 

que balizam as ações que se propõem como educativas. (SILVA et al, 2008) 
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3.4.4 - NUANCES E MATIZES DE UM FAZER EM SAÚDE: FORTALEZAS E 

DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA PRECEPTORIA   

 

 Quando se refere a cor, as nuances são todos os tons conseguidos para uma 

mesma cor, do mais escuro até ao mais claro. Uma ligeira variação de determinada 

cor que se desdobra em muitas, sem perder sua essência. (Ferreira, 2009) 

  A ausência de estrutura adequada nas unidades de saúde, falta de material 

para o desenvolvimento das atividades, falta de apoio da gestão municipal e da 

Universidade para o desenvolvimento da preceptoria, são limitações mencionadas 

quase que unanimemente pelos participantes quando questionados sobre as 

limitações para o desenvolvimento das ações de preceptoria, compondo nuances de 

um fazer em saúde.  Estas limitações estruturais apareceram em momentos 

anteriores e foram analisadas.  Assim, nesta categoria, vamos nos ater as limitações 

ainda não analisadas nas categorias anteriores como: a restrita carga horária dos 

alunos estagiários devido a atividades extra curriculares; o reduzido interesse de 

alguns ao chegarem ao campo de estágio; a sobrecarga de trabalho do enfermeiro 

preceptor e a fragilidade de estabelecimento de vinculo entre os usuários e famílias 

com os estagiários. 

 Segundo os participantes, essas situações dificultam a integração dos alunos 

com a equipe e a comunidade, sendo limitadora para o desenvolvimento da 

preceptoria. 

 

O que limita muito as duas alunas são os horários delas porque como 
elas tem monitoria... tem a monitoria, tem os congressos. São muitas 
atividades que dificultam o aprendizado... o tempo é curto. Tem 
quase 1 mês que eu não a vejo. Só vou vê-la, talvez, meado da 
semana que vem, isso se não tiver monitoria. Então, eu acho que 
acaba se perdendo esse momento que poderia ser tão rico. (Violeta 
Cobalto)  
 
  

 De acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCNENF, 2001), as atividades complementares deverão ser 

incrementadas durante todo o Curso de Graduação em Enfermagem e as Instituições 

de Ensino Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, 
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adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes presenciais 

e/ou a distância como: Monitorias e Estágios, Programas de Iniciação Científica; 

Programas de Extensão;  Estudos Complementares; Cursos realizados em outras 

áreas afins.  

 Entendendo que essas atividades complementares não devam prejudicar o 

estágio curricular, cabe as Instituições de Ensino, docentes, preceptores e alunos 

articular formas de integrar as atividades extracurriculares com as do estágio, 

proporcionando desta forma o enriquecimento na formação do futuro profissional. 

 Assim, Medeiros e Peres (2011) em seus estudos sobre a atividade de 

formação de enfermeiros na atenção básica, enfatizam que as oportunidades de 

aprendizado extracurricular, compreendidas principalmente como pesquisa, extensão 

e estágios voluntários e remunerados são  formas de ampliar seu aprendizado. No 

entanto, fica evidente que buscam privilegiar a aquisição de habilidades técnicas. 

 Também é mencionado pelos participantes o reduzido interesse dos alunos 

bem como o tempo de estágio ou seja, o tempo destinado a prática, como 

demonstram os depoimentos abaixo:  

 

Os próprios alunos eles deixam a desejar porque muitos não vão com 
interesse, não sei se porque os estágios anteriores  não tem um 
incentivo e não são interessantes ou se de repente não gostam da 
área, ou mesmo por ser saúde pública desconhecem qual o papel do 
enfermeiro nesta área. (Verde Inglês Claro) 
 

Geralmente o tempo é curto. Então você sente como se “Ah, não deu 
tempo de passar tudo”. (Terra Siena Natural) 
 
Teve um grupo que eu peguei que foi péssimo, péssimo! Elas não 
tinham interesse. Eu não gostei da forma como elas  chegaram, a 
forma de trabalhar, elas não tinham pró-atividade e por conta disso eu 
acabei não pegando pra não ficar aborrecida até porque a gente não 
recebe, a gente recebe certificado mas a gente não recebe 
financeiramente; desanimei. (Laca Rosa) 

 
 É recorrente o mal-estar sentido pelos preceptores no que se refere ao 

reduzido interesse de boa parte dos alunos nas atividades práticas. Os alunos 

justificam sua ausência ou “permanência apressada” nos estágios em razão da 

necessidade de participar de atividades extracurriculares que realizam  paralelas à 
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graduação. A situação de estarem nos últimos períodos do curso e com a 

proximidade dos concursos públicos, parece constituir a principal força que faz 

diminuir o peso e a importância do estágio como fase final do curso, quando a 

experiência prática deveria ser adquirida para o ingresso no mundo do trabalho. 

(RIBEIRO, 2011) 

 Para Pinheiro, Ceccim e Mattos (2006), o tempo que é disponibilizado para o 

convívio do aluno na prática do estágio é importante para consolidar sua relação com 

o usuário desenvolvendo um compromisso com o mesmo. A vivência permite que o 

estudante perceba o usuário dentro de uma família e de uma população, 

estabelecendo uma relação pessoal com a mesma. 

 A sobrecarga de atribuições e as múltiplas funções desenvolvidas pelo 

enfermeiro também são sinalizadas como limitações pelos participantes para o 

desenvolvimento da preceptoria. 

 
Eu acho que é mais o tempo mesmo porque às vezes a gente até 
quer dar uma atenção maior para os alunos mas a agenda está muito 
cheia, a gente acaba não tendo muito tempo pra voltar a atenção 
para eles. (Azul Real) 
 
Como você não é só preceptora mas, também, é enfermeira, não tem 
como dar atenção exclusiva para o seu estagiário então você fica 
dividido porque as vezes tem que resolver N situações. É claro que 
tudo você vai mostrando para  o estagiário mas algumas coisas tipo 
fofoca... essas coisas que a pessoa não precisa estar por dentro, 
participava também porque somos referência para eles. (Cobalto) 
 

De acordo com a portaria n° 2.488 / GM/2011 (BRASIL, 2011)  que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 

para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), são atribuições do 

enfermeiro: 

I -realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade; 
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II - realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e 

conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 

profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, 

quando necessário, usuários a outros serviços; 

III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

IV - planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em 

conjunto com os outros membros da equipe; 

V - contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da 

equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e 

VI -participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS. 

   Frente a complexidade do trabalho do enfermeiro na ESF e sendo esta 

atividade de grande relevância para a efetiva reorientação dos modelos de atenção à 

saúde, fica clara a necessidade de intensificação da vivência nos campos práticos 

durante o processo de formação profissional do enfermeiro, para que ele conheça e 

vivencie todas as funções e atribuições desenvolvidas pelo enfermeiro generalista na 

ESF. 

Ao mesmo tempo, a multiplicidade de ações sob a responsabilidade do 

enfermeiro, acaba por comprometer o processo ensino-aprendizagem dos 

estagiários. 

Para Garcia e Fagundes (2009), os estágios curriculares assumem papel 

relevante na formação das enfermeiras e dos demais profissionais de saúde, uma 

vez que oferecem a oportunidade do exercício da prática profissional durante a 

graduação, portanto, há a possibilidade de vivenciar a realidade dos serviços, dos 

problemas de saúde da população e das relações de trabalho. 
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 A grande demanda de trabalho do enfermeiro é trazida ao discurso por uma 

das participantes que a justifica, ressaltando a explosão demográfica e o crescimento 

desordenado do município de Itaboraí, como transcrito abaixo:  

 
Essa grande demanda que temos, deve-se ao crescimento 
demográfico que Itaboraí vivencia. Esse acúmulo de funções que o 
enfermeiro tem que fazer é bom porque os alunos acabam tendo a 
experiência real do SUS. Mas para gente que está ali é ruim porque 
você não consegue dar uma atenção cem por cento integral. Tinha 
dias que eu dizia: “Desculpa meninas, hoje eu não tenho como dar 
atenção a vocês integral porque vocês mesmas viram a correria.” É 
uma demanda muito grande! (Laca Rosa) 

 

A presença de estudantes nos ambulatórios gera a necessidade de maior 

tempo de consulta, pois o estudante precisa de um tempo maior para completar a 

anamnese e o exame físico, e a consulta deve ser seguida de um tempo para 

discussão das hipóteses diagnósticas e da conduta. Portanto, apesar do baixo 

ranqueamento entre os incentivos, esta é uma questão que deve ser tratada com 

atenção nos acordos interinstitucionais. A falta de tempo e a sobrecarga de trabalho 

apareceram como uma das principais dificuldades para o desenvolvimento da 

preceptoria. (Trajman et al, 2009) 

 Os usuários do serviço de alguma forma também são trazidos ao discurso 

quando apresentam dificuldade em aceitar a presença do aluno nos procedimentos e 

nas consultas. Torna-se então mais uma atribuição para o enfermeiro ser o mediador 

nesse processo de construção de vínculo onde também lhe é confiada a integração 

do aluno com o restante da equipe de saúde, com o usuário e as famílias que às 

vezes apresenta resistência em aceitar a presença desse novo ator no cenário da 

ESF. 

 

 As limitações eram muitas vezes em relação aos usuários e a 

dificuldade que alguns usuários tinham de entender e aceitar o aluno. 

(Azul Turquesa) 

 

Alguns pacientes, não são todos, tem um certo preconceito com 

alunos e não querem ser atendidos por eles. (Amarelo Limão) 
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Além da aceitação dos usuários, a aceitação de um novo ator na equipe de 

saúde, o aluno, se torna um desafio para a equipe. Barreto et al (2011) defendem 

que interdisciplinaridade é um dos princípios da Atenção Primária em Saúde, porém 

existem outras estruturas macropolíticas de poder que constroem obstáculos para 

sua efetivação. Quando a realidade é o ponto de partida e alvo da atenção à saúde, 

ela já é interdisciplinar por si mesma, delineando, assim, as práticas de saúde. Na 

unidade de saúde, é importante a pactuação da equipe preceptora, construindo as 

programações de ensino em conjunto. Desta forma, integra-se o educando a todas 

as pessoas da equipe de saúde da família, que passam a se sentir responsáveis pela 

aprendizagem dos estudantes. Para isto, é importante que a equipe se aproprie de 

técnicas de planejamento educacional. 

 

A limitação da aceitação dos estagiários pela equipe porque acontece 

porque você acaba deixando um pouco sua equipe de lado pra poder 

acompanhar e dar atenção aquele novo profissional que está se 

formando. Então, tinha muito ciúme da equipe. Você tinha que, além 

de fazer a comunidade aceitar aquele novo ator ali dentro, ter jogo de 

cintura pra fazer com que sua equipe aceitasse e entendesse que 

aquilo era um processo natural. (Azul Turquesa) 

 

 A materialização da proposta de mudança no modelo de atenção à saúde, 

com base em uma visão da atenção básica que se fundamenta, sobretudo, no 

princípio da integralidade, tem, na prática, trazido a necessidade de mudanças e 

ampliação dos referenciais trabalhados em cada profissão; mudanças nas relações 

entre os profissionais e entre esses e a população usuária dos serviços. Traz 

também a necessidade do desenvolvimento de práticas inovadoras, como 

acolhimento, escuta, maior participação dos usuários nas decisões sobre o cuidado e 

no controle social. Esse processo tem colocado em xeque os limites estabelecidos 

entre os campos de atuação de cada profissional. A própria realidade tem forçado a 

ampliação e as mudanças nas fronteiras estabelecidas. (Garcia e Fagundes, 2009) 

 Para alguns participantes, as limitações para o desenvolvimento da 

preceptoria eram trabalhadas no sentido de superação, compreendendo a 
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importância desse espaço no processo de formação do enfermeiro, conforme 

apontam os depoimentos abaixo:  

 

 

Tudo que eu tinha que fazer, eu passava as coisas que eu tinha pra 
passar ou até mais  e nunca tive a interferência de ninguém quanto a 
isso. Então, eu não sei te dizer, limitação realmente eu não sei te 
dizer. Eles estavam junto comigo o tempo todo, fazendo tudo que eu 
fazia. (Azul Hortência) 
 
Nunca tive limitações. Existia o problema espaço físico mas a 
presença dos alunos não aumentava esse problema. (Azul Cerúleo) 

 

 As oportunidades para o desenvolvimento das competências para atuar como 

preceptor são poucas e somado a pouca experiência de alguns deles, também foram 

problemáticas trazidas ao discurso: 

 

Eu tenho a convicção de que aprendemos tudo no dia-a-dia então 
tinham algumas coisas que eu não sabia, que eu não tinha resposta 
imediata. Isso era uma limitação e que eu falo assim para os 
estudantes: “eu realmente não sei isso”. Em alguns momentos, 
quando eles sabiam...era muito engraçado porque eu tive alguns 
alunos que me ensinaram muitas coisas, e que eu trouxe pra minha 
vida profissional... o conhecimento sobre algumas ações muito 
específicas eram uma das limitações.(Azul Turquesa) 
 

  É importante admitir e assumir junto aos estudantes que o fato de estar ali na 

condição de preceptor não significa que ele detenha todo o saber. É preciso admitir 

suas próprias lacunas de conhecimento e, ao mesmo tempo, mostrar-se disposto a 

participar do processo de aprendizagem dos e com os alunos. (RIBEIRO, 2011) 

  Na teoria das cores, matiz se refere a um conjunto de cores diversas bem 

combinada. É a cor viva, mimosa ou delicada. (FERREIRA, 2009) 

 Potencialidade é a possibilidade que algo ou alguém tem de transformar a 

realidade. É o conjunto dos recursos de que uma atividade dispõe (FERREIRA, 

2009). Transformar a realidade de forma pura, sem que a adição de situações 

negativas possam oferecer prejuízos a preceptoria; assim os participantes apontaram 

alguns recursos que potencializam o programa de preceptoria. 

 As falas dos participantes demonstram a importância de ter o aluno na 

unidade para estimular o trabalho da equipe.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_cores
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A maior potencialidade para o serviço é que o aluno dá ânimo ao 
trabalho, é um ânimo.  Você diz: “Ah, vai ter aluno, vai ter alguém, 
algo diferente na unidade”. São três meses que você se prepara, se 
programa. É onde eu preparo mais atividades, mais palestras, mais 
tudo para mostrar como funciona. Durante o ano você faz? Faz mas 
faz coisas menores. (Violeta Cobalto) 
 
Sempre dá um ânimo. Você se vê mais livre. Apesar de muitos 
acharem que é um peso ter o aluno,  na medida em aque você 
precisa parar suas atividades para ensina-lo. Eu ao contrário acho 
mais prazeroso ter alguém lá. Dá um ânimo maior até para trabalhar. 
(Azul Cerúleo) 

  
 Para SILVIA et al (2008), o que se observa é que o processo de preceptoria, 

está distante de ser somente um processo de ensinar e aprender, ou ainda de ser 

uma preparação meramente técnica, especializada. Solicita que os envolvidos 

coloquem-se em face de uma concepção de educação, como se dando em situação, 

na existência, vendo homem e mundo como um todo. 

Mostrar a Estratégia e os programas em si é uma potencialidade. Na 
faculdade  passamos muito rápido pelos programas e só vivenciando 
no dia-a-dia é que você vai saber mesmo a realidade, como funciona 
cada programa.  Sair da faculdade sabendo isso, até pra concurso, já 
é um grande adianto. (Magenta) 
 
Temos muitas coisas pra contribuir, muitas coisas pra serem vistas e 
muitas coisas pra brigar pra que elas sejam vistas de uma forma 
diferente porque, eu lembro que com a última dupla de estagiários, 
uma delas foi trabalhar na Clínica da Família no Rio. Ela dizia: “eu 
sempre quis ser enfermeira de hospital, de CTI, mas você conseguiu 
fazer com que eu me apaixonasse pelo  Saúde da Família e eu fui 
para a Saúde da Família. Em várias situações eu pensava: vou  
lembrar o que a preceptora fazia”. Ela falou que ter passado pelo 
estágio comigo, fez com que ela abrisse os olhos e se apaixonasse 
pela estratégia. (Azul Turquesa) 

 

E ao que pese a importância do aprendizado através da preceptoria na ESF, o 

potencial formativo do estágio curricular, revelando aprendizagens significativas 

como (re)construídas com base em experiências vivenciadas na prática, no intricado 

de relações intersubjetivas que aí acontecem,  confirma a necessidade de 

revalorização e redescoberta do potencial formativo das situações de trabalho, pois 

estas propiciam a produção de estratégias, dispositivos e práticas de formação que 
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valorizam fortemente a aprendizagem por via experiencial e o papel central de cada 

sujeito nesse processo. (Garcia e Fagundes, 2009) 

Formar um profissional melhor, ou seja, um profissional critico e reflexivo em 

suas práticas e, mais além, comprometido com os princípios e diretrizes do SUS, 

torna-se uma potencialidade à medida que os participantes declaram ser este um 

estímulo para continuar na atividade da preceptoria, como transcrito abaixo: 

 

Eu acho que possibilidade maior é você ter um aluno competente 
técnica e cientificamente, crítico e reflexivo, um aluno do qual você 
possa dizer: “ poxa, esse aluno foi meu estagiário”. Se ele faz uma 
boa assistência eu tive uma contribuição legal junto com esse aluno, 
eu pude trocar alguma coisa com ele. A possibilidade é ele crescer e 
lá na frente quando ele for um profissional, mostrar: “poxa, eu ajudei 
esse aluno crescer de alguma forma”. (Verde Inglês Claro) 
 
A preceptoria potencializa a propagação da educação em saúde. 
Realizar grupos, fazer palestras, eu acredito muito. Dizem que a 
mudança da saúde pública ela é lenta,  mas eu acredito que você 
trabalhando encima da educação em saúde, informando, orientando, 
brincando, ajudando e ao mesmo tempo estar  informando. Gosto 
disso de criar grupos, de conversar, de palestrar, de informar, de 
ensinar e os alunos ajudam muito. (Azul Celeste) 

 

Em relação as ações de educação em saúde, Garcia e Fagundes (2009) 

trazem que na percepção de alunos estagiários, essas são como fontes de 

aprendizado relacionadas às necessidades de escuta do outro, como condição 

básica para o diálogo e a compreensão dos reais problemas das pessoas; 

compreensão do outro como detentor e produtor de conhecimentos e saberes, não 

dependendo exclusivamente dos saberes dos profissionais de saúde para o auto 

cuidar-se; e compreensão do papel das ações educativas no processo de 

empoderamento dos sujeitos para buscar soluções para os problemas de saúde 

individuais e coletivos. 

 
Promover uma maior interação entre os profissionais da ponta com a 
academia, estreitando o elo entre os profissionais. Não só o 
enfermeiro mas o agente de saúde, o técnico de enfermagem, o 
médico. A médica que estava na unidade naquele momento adorava 
conversar com as alunas e elas incentivaram a médica a fazer uma 
pós-graduação on-line que ela não sabia que existia. Era uma troca 
de conhecimento ativa, muito enriquecedor porque você estar em 
contato com a academia é muito bom. (Cobalto) 
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A aproximação do enfermeiro preceptor com a Universidade e a capacitação 

desse profissional para o desenvolvimento competente das ações de preceptoria é 

imprescindível pois proporciona ganho para o aluno, lidando com um profissional 

preceptor atualizado em suas práticas e para o próprio profissional que se atualiza e 

dessa forma, sente-se valorizado. Para Barreto et al (2011) cabe as instituições de 

ensino e as secretarias municipais de saúde, construir uma pactuação ensino-serviço 

que possibilite a descrição da formação desejável (ou perfil) para um profissional se 

tornar preceptor, incluindo políticas de educação continuada e integração com a 

coordenação pedagógica. 

Sumarizando os limites e potencialidades da prática de preceptoria, 

apresentamos a aquarela abaixo: 

 

 

Figura 3: Aquarela: Limites e possibilidades da preceptoria 

FONTE: Elaborado pelo pesquisador 
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CAPÍTULO IV 

 

 
 

A OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO: 
CONSTRUINDO O PRODUTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gosto das cores, das flores, das estrelas, do verde das árvores,  
gosto de observar. A beleza da vida se esconde por ali, 

 e por mais uma infinidade de lugares,  
basta saber, e principalmente, 

 basta querer enxergar. 
 

Clarice Lispector 
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Ao final das entrevistas, após a análise parcial dos resultados apresentados, 

foi identificada a necessidade de propor ao município um protocolo ou documento 

com um conjunto de diretrizes referentes às ações a serem realizadas por gestores 

locais, instituição de formação e preceptores com objetivo de institucionalizar a 

preceptoria, qualificando, assim, as condições de trabalho para o preceptor, 

aproximando a instituição de ensino da gestão municipal de saúde e aprimorando a 

integração ensino-serviço. Uma oficina de sensibilização dos sujeitos envolvidos foi 

pensada como estratégia de produção deste documento.  

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA OFICINA: 

 

A – Local de Realização da Oficina: 

 A oficina foi realizada no anfiteatro da Secretaria Municipal de Itaboraí, no dia 

31/03/2014, às 14:00h e recebeu o seguinte título: A preceptoria no município de 

Itaboraí: um arco-íris de possibilidades de uma preceptoria institucionalizada. 

 

 

 



 

 

73 

 

B - Participantes da Oficina: 

 

Participaram da oficina 10 atores: 2 alunos que participaram da preceptoria no 

município, 5 preceptores, 2 docentes da instituição de ensino UFF e 1 representante 

da gestão municipal (a coordenadora da ESF). 

 

 

C - Dinâmica de desenvolvimento da oficina:  

 

1ª etapa: Após a chegada e acomodação dos participantes em círculo, a 

pesquisadora propôs uma dinâmica de apresentação onde os convidados sentaram 

em dupla e se apresentaram. Após 15 minutos, um participante apresentou o outro 

ao grupo; 

 

2ª etapa: Dando continuidade a oficina, foi feito um breve resumo sobre a 

história da preceptoria no município de Itaboraí, e do resultado da pesquisa, 

ressaltando a importância da parceria no desenvolvimento do trabalho de 

preceptoria. Logo após, foi apresentado um vídeo motivacional chamado: “O menino 

e a árvore”, com o objetivo de exemplificar a importância do trabalho coletivo na 

construção dessa nova proposta para o município.  

 

3ª etapa: Foram definidos alguns conceitos como: Institucionalização e 

Diretrizes. 

 

4ª etapa: Os participantes foram divididos em 2 grupos mistos e receberam 

caneta e papel para a operacionalização da dinâmica. Cada grupo contava com a 

participação de pelo menos 1 dos  atores envolvidos na preceptoria  (aluno, 

preceptor, gestor municipal e docente), recebendo a missão de discutir quais as 

atribuições do  município, da instituição de ensino, do preceptor e do aluno. 
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5ª etapa: Com a proposta de provocar a discussão, foi lançada a seguinte 

questão disparadora: É importante a institucionalização da preceptoria no município?  

 

6ª etapa: Após a discussão em grupo, os produtos da discussão foram fixadas 

no quadro e lido pelo pesquisador. Durante a leitura, os todos foram convidados a 

tirar dúvida sobre o exposto e completavam com outras atribuições. 

 

7ª etapa: Foi apresentada uma animação que mostra de forma divertida o 

trabalho em equipe no enfrentamento de problemas, com o objetivo de encerrar o 

trabalho. 

 

 8ª etapa: Foram feitos os agradecimentos e os participantes foram convidados 

a um momento de confraternização com um lanche e receberam um certificado de 

participação. 

 

Após a análise do material produzido na oficina, foi produzido um documento 

intitulado: “Diretrizes para a Institucionalização da Preceptoria no município de 

Itaboraí: um arco-íris de possibilidades”, onde são designadas as atribuições práticas 

de cada ator envolvido nesse processo.  
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Figura 4: Apresentação da 

proposta pela pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Participantes em grupo 

analisando a proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Concluindo a oficina: 

Entrega dos certificados e 

confraternização 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

“Esses que pensam que existem sinônimos,  

desconfio que não sabem distinguir  

as diferentes nuanças de uma cor.”  

MÁRIO QUINTANA 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/mario-quintana/
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 Refletir sobre a prática educativa e a função do preceptor como ator singular 

no processo de formação de profissionais de enfermagem na atenção básica de 

saúde, esta compreendida como porta de entrada no Sistema Único de Saúde, foi o 

objetivo norteador deste estudo, o qual me levou a perceber a real função da 

preceptoria: o crescimento mútuo, o caminhar de vários atores  na direção do 

conhecimento e do entendimento de suas atribuições na  intrínseca  relação entre a 

teoria e a prática. 

 Então me perguntava: que habitus o enfermeiro preceptor de Itaboraí vem 

incorporando desta relação? E entendi por meio de entrevistas e dos saberes 

experienciais apreendidos, que esse profissional é um educador por natureza e que 

se apropria  como ferramenta em suas práticas educativas, o conhecimento, a 

criatividade, as parcerias, a inovação e a determinação.  

 Os participantes do estudo ao definirem o que é ser preceptor, se mostram 

pragmáticos, ou seja, tem motivação relacionada com a ação ou com a eficácia, 

revelando um sentido prático ao ato de ensinar  e refletir sobre a prática, 

proporcionando um fazer em saúde adequado aos princípios e diretrizes norteadores 

do SUS. 

 Eles entendem, ainda, que a ESF é um cenário ímpar para o formar  em 

saúde pois entendida como porta de entrada do sistema de saúde,  traz à tona 

reflexões sobre o real papel e as responsabilidades do enfermeiro como integrante 

do sistema e como responsável em formar profissionais comprometidos com a 

qualidade do serviço, deixando assim um legado de “ formar no SUS e para o SUS”, 

cumprindo assim parte dos preceitos desse sistema. 

 Ter o aluno estagiário movimentando e “dando cor” às atividades 
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desenvolvidas pela equipe na unidade de saúde, contribuir com seus saberes 

experienciais para formar um profissional enfermeiro crítico e reflexivo em suas 

práticas e ter a oportunidade de aproximação com a Universidade, sendo esta 

parceira no processo de educação continuada  do enfermeiro preceptor, são as 

principais potencialidades da preceptoria apreendidas nos discursos e que, de forma 

prática, tornam a execução da atividade do preceptor estimulante e desafiadora.  

 Frente as dificuldades apontadas pelos participantes (fragilidade do 

planejamento das ações de preceptoria, baixa oferta de capacitação dos preceptores 

e estrutura física inadequada para o desenvolvimento das ações), ficou evidenciada 

em todos os discursos a coragem para o enfrentamento das adversidades. Como 

preceptor, tem como meta um objetivo: participar de forma ativa na formação de 

profissionais competentes e comprometidos com a enfermagem, com a saúde e com 

a qualidade de vida dos sujeitos. 

 A frágil institucionalização do programa de preceptoria no município precisa 

ser assumida como um desafio para os todos os envolvidos na medida em que os 

sujeitos participantes deste estudo bem como, os gestores, professores da 

Universidade, estagiários e ex-estagiários participantes da oficina que produziu o 

documento: Diretrizes para a institucionalização da preceptoria no município de 

Itaboraí: um arco-íris de possibilidades, apontaram para a continuidade e 

aprimoramento do programa.  

 A aproximação do enfermeiro preceptor com a Universidade e a capacitação 

desse profissional para o desenvolvimento  das ações de preceptoria foi apontada 

como relevante pois proporciona ganho para o aluno quando passa a lidar com um 

profissional preceptor atualizado em suas práticas. Também se torna relevante para 

o profissional que se atualiza e dessa forma, sente-se valorizado. 

 A elaboração do produto, por fim, é aqui compreendida como um arco-íris de 

possibilidades, ou seja, uma das etapas fundamentais deste estudo, que 

proporcionará ao município de Itaboraí e a outros municípios interessados nessa 

temática, a oportunidade de rever seus programas de preceptoria em enfermagem 

na atenção básica e adequação deste para, numa construção coletiva junto a 

profissionais de saúde, Instituição de Ensino e alunos, preencher lacunas ainda 

existentes entre o ensino teórico e a ensino prático. 
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Mario Quintana 



 

 

80 

 

ACIOLI, Sonia. A prática educativa como expressão do cuidado em Saúde Pública. 

Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília 2008 jan-fev; 61(1): 117-21. 

 

ALMEIDA, Marcio; MARANHÃO, Efrem. Diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos universitários da área da saúde. Londrina: Rede UNIDA; 2003. 

 

BARRETO, Vitor Hugo Lima et al.  Papel do Preceptor da Atenção Primária em 

Saúde na Formação da Graduação e Pós-graduação da Universidade Federal de 

Pernambuco – um Termo de Referência. Revista Brasileira De Educação Médica, 

2011. 

 

BESEN, Candice Boppré et al. A Estratégia Saúde da Família como Objeto de 

Educação em Saúde. Saúde e Sociedade v.16, n.1, p.57-68, jan-abr 2007  

 

BISPO, Emanuella Pinheiro de Farias. Interdisciplinaridade no ensino em saúde: o 

olhar do preceptor na estratégia de saúde da família. 2013. 46 f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino na Saúde) – Universidade Federal de Alagoas, Alagoas. 2013. 

 

BOTTI, Sérgio  Henrique de Oliveira. O Papel do Preceptor na Formação de Médicos 

Residentes: um estudo de residências em especialidades clínicas de um hospital de 

ensino [tese]. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 

2009. 

 

BOTTI, Sérgio Henrique de Oliveira;  REGO, Sérgio. Preceptor, supervisor, tutor e 

mentor: quais são seus papéis? Revista Brasileira de Educação Médica,  volume 32,  

nº 3.  Rio de Janeiro July/Sept. 2008. 

  

BOURDIEU, Pierre. La distinction. Critiuq sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979. 

 

 

 



 

 

81 

 

BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 20 set. 1990, Seção 1, p. 18055. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. AprenderSUS: O SUS e os Cursos de Graduação da 

área da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Pró-saúde : programa nacional de reorientação da 

formação profissional em saúde /Ministério da Saúde, Ministério da Educação. – 

Brasília : Ministério da Saúde,2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Portaria n. 2.488/GM/2011. Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). Ministério da Saúde, 2011. 

  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica.  Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde : saúde 

da família / Ministério da Saúde,  Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Básica Brasília : Ministério da Saúde, 2006.  72p. (Série A. Normas e 

Manuais Técnicos). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica; Saúde da Família, 

2012. Disponível em http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php. Acesso em 17 de 

julho de 2013. 

 

CORRÊA, Áurea Christina Paula; ARAÚJO, Emerson Francisco; RIBEIRO, Antônio 

César; PEDROSA, Inês de Cássia Franco. Perfil sociodemográfico e profissional dos 

enfermeiros da atenção básica à saúde de Cuiabá - Mato Grosso. Revista Eletrônica 

de Enfermagem [Internet]. 2012 janeiro/março;14(1):171-80. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php


 

 

82 

 

http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n1/v14n1a20.htm. 

 

CARVALHO, Yara Maria; CECCIM, Ricardo Burg. Formação e Educação em Saúde: 

Aprendizados com a Saúde Coletiva. G. W. S. Campos et al. Tratado de Saúde 

Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz. 2006 

 

CARVALHO, Evanilda Souza de Santana; FAGUNDES, Norma Caprapiá. A inserção 

da preceptoria no curso de graduação em enfermagem. Revista RENE, vol. 9, n° 2. 

Abr./jun. 2008. 

 

COSTA, Lauriana Medeiros.  A aprendizagem na convivência: o estágio curricular em 

enfermagem. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem. Pós-Graduação 

em Enfermagem. Natal, RN.  2008. 169 f. 

 

FAGUNDES, Norma Carapiá;  BURNHAM, Terezinha Fróes. Discutindo a relação 

entre espaço e aprendizagem na formação de profissionais de saúde Interface - 

Comunic., Saúde, Educ., v.9, n.16, p.105-114, set.2004/fev.2005. 

 

FAGUNDES, Norma Carapiá. Em busca de uma universidade outra: a instituição de 

“novos” espaços de aprendizagem na formação de profissionais de saúde. 2003. 

229f. Tese (Doutorado).  Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia. 

Salvador. 2003. 

 

FEITOSA, Rúbia Mara Maia et al. Preceptoria em enfermagem numa instituição 

privada de ensino superior, Mossoró-RN: relato de experiência sobre processo 

ensino-aprendizagem. In: 61° CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, n° 

937, p.4. Fortaleza. 2009. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio Básico da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Positivo, 2009. 

 



 

 

83 

 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Método e metodologia na pesquisa 

científica. Editora: Difusão, 2004. 

 

FIGUEIREDO, Antônio Macena de; SOUZA, Saraiva Riva Goudinho. Como elaborar 

projetos, monografias, dissertações e teses: da redação científica à apresentação do 

texto final. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 3 ed., 2010. 

FILHO, Naomar Monteiro  de Almeida. Contextos, impasses e desafios na formação 

de trabalhadores em Saúde Coletiva no Brasil. Ciênc. saúde coletiva vol.18 n.6 Rio 

de Janeiro Jun. 2013. 

 

FREIE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Ed. Paz e Terra, São Paulo, 2011.  

 

FEUERWERKER, Laura  C. Macruz. Educação dos profissionais de Saúde hoje – 

problemas, desafios, perspectivas e as propostas do Ministério de Saúde. Revista da 

ABENO, 3 (1), p. 24-27. 2003 

 

GARCIA, Carolina Pedroza de Carvalho; FAGUNDES,  Norma Carapiá. Estágio 

curricular na atenção básica: Experiências e aprendizados. Revista Baiana de 

Enfermagem, Salvador, v. 22/v. 23, n. 1, 2, 3, p. 11-22, jan./dez. 2008, jan./dez. 2009  

   
GASTALDO, D.M.; MEYER, D.E. A formação da enfermeira: ênfase na conduta em 

detrimento do 

conhecimento. In: Rev. Bras. Enfermagem, Brasília, 42, jan/dez 1989. 

 

GIL , A. C.. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

GONÇALVES, Nadia G.; GONÇALVES, Sandro A. Pierre Bourdie: educação para 

além da reprodução. 2. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. – (Coleção Educação e 

Conhecimento). 

  

 



 

 

84 

 

GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação biofísica linguística e cultural da 

simbologia das cores. Editora Annablume, 2000. 

LAMPERT, Jadete Barbosa et al. Projeto de avaliação de tendências de mudanças 

no curso de graduação nas escolas médicas brasileiras. Rev. bras. educ. 

med. vol.33  supl.1 Rio de Janeiro  2009. 

 

 

LEOPARDI, Maria Tereza. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Santa Maria: Pallotti, 

2001. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

MEDEIROS, Viviane Caroline, PERES,  Aida Maris.  Atividades de formação do 

enfermeiro no âmbito da atenção básica à saúde. Texto contexto - 

enfermagem. Vol.20.  Florianópolis  2011. 

 
MILITÃO, Silvio César Nunes. Formação do professor reflexivo no Brasil: para além 

do conceito. Revista científica Eletrônica da Pedagogia, Julho/ 2004.  

MINAYO, Maria Cecilia de Souza et al. Pesquisa Social: teoria, metodologia e 

criatividade. 31. Ed. Petrópolis, Vozes, 2012. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Portaria nº 1.111/Gm de 5 de julho de 2005. Fixa 

norma para a implantação e a execução do Programa de Bolsas para a Educação 

pelo Trabalho. Brasília, 2005. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 2001. Disponível 

em  http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; Resolução N° 2 de 13 de Abril de 2012. Disponível 

em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18168 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf


 

 

85 

 

MOREIRA, Martha Cristina Nunes. Imagens no espelho de vênus: mulher, 

enfermagem e modernidade. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 7, n. 1, p. 

55-65, janeiro 1999. 

 

NÓVOA, Antônio. Formar professores como profissionais reflexivos. SCHÖN, 

Donald. . Os professores e sua formação. Dom Quixote, Lisboa, 1992. 

OLIVEIRA, Suenny Fonseca de Francisco; ALBUQUERQUE, José Batista. Programa 

de saúde da família: uma análise a partir das crenças dos seus prestadores de 

serviço. Psicologia & Sociedade; 20 (2): 237-246, 2008. 

 

PAIVA, M. S. et al. Enfermagem Brasileira Contribuição da ABEn. Brasília: ABEn 

Nacional, 1999. 

 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. Rio de Janeiro: Ed Léo Cristiano, 2002, 

p. 107 - 119. 

 

PELIZZARI, Adriana et al. Teoria da Aprendizagem Significativa Segundo Ausubel. 

Rev. PEC, Curitiba, v.2, n.1, p.37-42, jul. 2001-jul. 2002. 

 

PINHEIRO, Roseni; CECCIM, Ricardo Burg; MATTOS, Rubem Araújo de. Ensinar 

saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de graduação na área da saúde. Rio de 

Janeiro: IMS/UERJ: CEPESQ: ABRASCO, 2006.  

 

RIBEIRO, Eliana C. O. Exercício da Preceptoria: Espaço de Desenvolvimento de 

Práticas de Educação Permanente. Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

UERJ, Rio de Janeiro, Ano 11, Suplemento 2012, p. 77-81. 

 

RIBEIRO, Victoria Maria Brant. Formação Pedagógica de Preceptores do Ensino em 

Saúde. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2011. 126p. : il. 

 



 

 

86 

 

SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha; NUNES, Dulce 

Maria. Preceptoria: um olhar sob a ótica fenomenológica. Acta Paul Enfermagem. 

2008;21(3):460-5. 

 

  

SILVA, Mary Gomes et al. Processo de Formação da(o) Enfermeira(o) na 

Contemporaneidade: Desafios e Perspectivas. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 

2010 Jan-Mar; 19(1): 176-84. 

 

SCHÖN, D.A. Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a 

aprendizagem. Trad. Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2000, 256p. 

 

SCHERER, Magda Duarte dos Anjos; MARIANO, Selma Regina Andrade; RAMOS, 

Flávia Regina Souza. Rupturas e resoluções no modelo de atenção à saúde: 

reflexões sobre a estratégia saúde da família com base nas categorias kuhnianas. 

Interface - Comunic, Saúde, Educ, v.9, n.16, p.53-66, set.2004/fev.2005 53. 

 

SUCUPIRA, Ana Cecília Silveira Lins Sucupira; PEREIRA, Andréa. A Preceptoria na 

Residência em Saúde da Família. S A N A R E ‐ ano v, n.1, jan./fev./mar. 2004. 

 

TRAJMAN, Anete  et al.   Preceptoria na rede básica da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro: opinião dos profissionais de Saúde. Revista Brasileira de e 

Educação Médica 33 (1) : 24 – 32 ; 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você nunca achará o arco-íris,  

se você estiver olhando para baixo.” 

 
Charles Chaplin 

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/
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 APÊNDICE A 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

EEAAC - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

MPES – Mestrado Profissional em  Ensino na saúde 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O  Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa:  “A Preceptoria 

de Graduandos de Enfermagem na Estratégia de Saúde da Família: um arco-íris de 

possibilidades no processo de formação em saúde”, de responsabilidade da 

pesquisadora Flávia de Jesus Ribeiro Chagas, sob orientação da professora Donizete 

Vago Daher. 

Os objetivos desta pesquisa são: Identificar as potencialidades e as limitações de 

preceptores no processo de formação de enfermeiros na ESF; Analisar como os 

preceptores trabalham as potencialidades e as limitações no processo de formação de 

enfermeiros na ESF; Propor estratégias para reorientar a prática dos preceptores 

enfermeiros na ESF. 

A metodologia utilizada consta de aplicação de uma entrevista com roteiro semi-

estruturado, gravados em dispositivo de mídia play (MP4), que logo após, serão 

transcritas na íntegra e posteriormente compiladas e analisadas.  

Eu ____________________________________________________________, declaro 

possuir pleno conhecimento dos objetivos dessa pesquisa, dos benefícios que possam 

ser obtidos com a realização da mesma, da liberdade de retirar meu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo; que se manterá o caráter individual 

das informações relacionadas a minha privacidade; que obterei informações atualizadas 

do estudo, ainda que isso possa afetar a minha vontade de continuar dele participando. 

 

                                                     Niterói, ______de ________________ de _______. 

                                                                                         

                                                                                                                                           

________________________________                    ______________________________ 

Assinatura do Participante                                                 Assinatura do Pesquisado 
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 APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVITE 

 

O  Programa  de  Mestrado  em  Ensino  na   Saúde  da   Escola  de 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, 

convida___________________________________________________  para a  

I OFICINA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA DE DIRETRIZES PARA 

UM PROGRAMA DE PRECEPTORIA NO MUNICÍPIO DE 

ITABORAÍ. 

 

Data: 31 de março de 2014 - Segunda-feira 

Horário: 14:00 horas 

Local: Anfiteatro da Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí 

(Subsecretaria de Atenção Básica) 

 

Sua participação fará a diferença! 

 

Mestranda Flávia de Jesus R. Chagas 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

Universidade Federal Fluminense 
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APÊNDICE C 

 

                      TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

Dados de identificação 

  

Título do Projeto: “A preceptoria no município de Itaboraí: um arco íris de 

possibilidades de uma preceptoria institucionalizada”. 

Pesquisador Responsável: Profª. Drª. Donizete Vago Daher  

Pesquisador Assistente: Enfª  Flávia de Jesus Ribeiro Chagas 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 98059017 - (21) 2629-9477 - (21) 96428572- (21) 37018771 

 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da oficina de capacitação e de sensibilização de 
enfermeiros para o exercício do ser preceptor, sob o título: “A preceptoria no município 

de Itaboraí: um arco íris de possibilidades de uma preceptoria 

institucionalizada” de responsabilidade da pesquisadora Profª. Drª. Donizete Vago Daher. 
Os objetivos da pesquisa são: A construção de diretrizes para a institucionalização de um 
programa de preceptoria no município de Itaboraí;   Aproximar, através da preceptoria, as 
instituições de saúde do município de Itaboraí da Universidade Federal Fluminense-
UFF/EEAAC. 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 

dúvida acerca da pesquisa.  

Eu,___________________________________________CPF_____________________RG__

____________ declaro ter sido informado e permito, voluntariamente, que os pesquisadores 

relacionados acima obtenham fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para 

fins de pesquisa científica/educacional, sem qualquer ônus para ambas as partes. 

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser 

publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. 

Porém, minha pessoa não deve ser identificada, tanto quanto possível, por nome ou qualquer 

outra forma. As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade dos pesquisadores 

pertinentes ao estudo e sob sua guarda. Este documento será elaborado em duas vias, sendo 

uma retida pelo sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador.  

 

Itaboraí, _____ de ____________ de  _______  

 

 

 _________________________________              ________________________________                                                                              

                     (Voluntário)                              Flávia de Jesus R. Chagas                                                                                

                                                                                 (Responsável por obter o consentimento)    
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APÊNDICE D 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – MPES 

Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí – SMSI 

Coordenação da Estratégia Saúde da Família – CESF 
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INTRODUÇÃO: 

 

 O município de Itaboraí, localizado na região Metropolitana II no Estado do 

Rio de Janeiro, vem trabalhando integrado a instituições de formação em saúde 

desde o ano de 2004, desenvolvendo parcerias em projetos de pesquisa e de 

extensão, contribuindo como cenário para a efetiva formação de profissionais de 

saúde por meio de programas de preceptoria.  Nesse sentido, os cenários da ESF se 

configuram como importante espaço de aprendizagem significativa neste município 

uma vez que apresentam-se como instrumentos para operacionalizar as ações em 

saúde conforme as diretrizes preconizadas pelo SUS. 

 Nos últimos 5 anos, por estar sitiando as obras de instalação do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), o maior da América Latina, intensas 

mudanças como o crescimento demográfico e econômico pelo qual o município vem 

passando determinou maior aporte de recursos financeiros e uma maior visibilidade 

ao município, mas também problemas em relação ao crescimento desordenado, 

sobrecarregando os serviços básicos de saúde, transporte, educação e segurança. 

 Na área da saúde, apesar das limitações enfrentadas, grande parte dos 

profissionais que desenvolvem suas atividades na ESF continuam trabalhando em 

parceria com as instituições de ensino, que desenvolvem ações de educação 

permanente e de preceptoria. 

Os programas de preceptoria na área da saúde vem sendo tema de muitos 

estudos e investimento desde a implantação do Sistema Único de Saúde, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais e a implementação da Estratégia de Saúde da 

Família, para suprir lacunas entre instituições de formação e os serviços, 

demonstrando o ganho de parcerias bem sucedidas nessa área do ensino. 

 Sabe-se que a formação pautada em princípios éticos e científicos deve ser 

construída na articulação entre teoria e prática, sendo essencial o aprendizado na 

prática (nas unidades de atenção a saúde), e a inserção de estudantes de graduação 

na rede de atenção à saúde traz para o debate algumas questões. Um programa de 

preceptoria pressupõe um trabalho a ser realizado por docentes e instituições 

formadoras, por instituições de saúde nas diversas esferas (minicipal, estadual e 
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federal)  e por trabalhadores de unidades de saúde, que  atuam como preceptores ou 

tutores. (Cesário, 2013) 

Assim, a formação do profissional da saúde, deve atender às necessidades 

sociais de diferentes grupos humanos, com ênfase no Sistema Único de Saúde 

(SUS), e assegurar a integralidade da atenção, e qualidade e humanização do 

atendimento [...](DCN,2001). Um ponto importante a ser destacado é a participação 

dos envolvidos na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno 

e residentes em estágio curricular supervisionado, onde é assegurado a efetiva 

participação dos enfermeiros e dos profissionais de saúde onde se desenvolve a 

referida formação. 

De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Superior nº 3, de 7 de Novembro de 2001, na elaboração da programação 

e no processo de supervisão do aluno, em estágio curricular supervisionado, pelo 

professor, será assegurada efetiva participação dos enfermeiros do serviço de saúde 

onde se desenvolve o referido estágio.  

O Ministério da Saúde define que preceptor é o profissional que exerce a 

função de supervisão docente-assistencial por área específica de atuação ou de 

especialidade profissional, dirigida aos profissionais de saúde com curso de 

graduação e mínimo de três anos de experiência em área de aperfeiçoamento ou 

especialidade ou titulação acadêmica de especialização ou de residência, que 

exerçam atividade de organização do processo de aprendizagem especializado e de 

orientação técnica aos profissionais ou estudantes, respectivamente em 

aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência de graduação ou de 

extensão. (MS, 2005, p.2) 

Também Botti e Rego (2008) definem o preceptor como todo profissional de 

saúde de nível superior que exerça suas atividades assistenciais em setores que 

recebam alunos de graduação, sendo o elo entre a prática e a teoria da academia, 

participando ativamente da formação desses futuros profissionais.  

A Coordenação da ESF representando a gestão no município de Itaboraí e os 

respectivos cenários de prática da ABS, como espaços de capacitação em serviço, 

deverão atuar como mediadores entre as instituição de ensino e a Secretaria de 

Saúde no papel de formulação de políticas de educação permanente, acolhimento e 
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avaliação dos programas de formação nos serviços. 

Neste sentido, é importante apresentar os termos/palavras-chave balizadores 

desta diretriz de trabalho na qual as instituições de formação e os serviços devem 

estar em sintonia para a efetivação da proposta. São elas: 

 Institucionalizar: dar caráter de instituição a algo; que se encontra formalizado 

e/ou universalizado; que segue as regras e/ou procedimentos pré-estabelecidos. 

(Aurélio Dicionário)  

 Diretriz: Linha a que se deve subordinar a direção de outras linhas ou a de 

alguma superfície; Norma, indicação ou instrução que serve de orientação. 

(FERREIRA, 2010) 

 Assim, essas diretrizes, construídas coletivamente em uma oficina com 

profissionais – preceptores da ESF, estagiários, docentes e gestores municipais, 

tornam-se um instrumento essencial para que a articulação de esforços entre as 

instituições públicas responsáveis pela formação teórico e teórico-prática de 

profissionais de saúde e os atores envolvidos no processo de preceptoria, atinjam as 

metas desejadas, qual seja, capacitar  para a qualidade da assistência prestada aos 

usuários e famílias que acessam os serviços de atenção básica de saúde. 

 Por fim, é importante destacar que este é um produto da dissertação de 

Mestrado em Ensino na Saúde intitulado: “A PRÁTICA EDUCATIVA DO 

ENFERMEIRO PRECEPTOR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE: A ESF 

COMO UM ARCO-ÍRIS DE POSSIBILIDADES”. 
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Objetivo: 

 A presente proposta  tem por objetivo indicar diretrizes para a 

institucionalização de programas de preceptoria de profissionais de saúde no 

município de Itaboraí e apresentar as atribuições de cada ator envolvido nesses 

programas, visando maior resolutividade das ações de preceptoria desenvolvidas 

pelo estudante da área da saúde, do preceptor, da instituição de ensino e da gestão 

municipal de saúde. 

  

Desenvolvimento: 

 Para que as diretrizes aqui propostas se tornem eficazes, é necessário que os 

envolvidos sejam conhecedores das mesmas e que assumam um compromisso, 

fidelizando o envolvimento de cada ator no programa de preceptoria. 

 

Atribuições dos atores envolvidos no programa de preceptoria:  
 
 De acordo com as diretrizes propostas, segue no quadro  as atribuições dos 

atores envolvidos nas ações de preceptoria: Alunos (estagiários e profissionais de 

saúde), Preceptor, Instituição de Ensino e Gestão Municipal: 
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ALUNO/ 

PROFISSIONAL 

DE SAÚDE EM 

FORMAÇÃO 

 

 Ser assíduo 

 Ser pontual 

 Ser participativo 

 Ser ativo 

 Ser comprometido com o serviço 

 Se integrar a equipe multiprofissional 

 Ter boa vontade 

 Participar de todas as atividades da unidade 

 Construir comportamento crítico-reflexivo 

 Conhecer os princípios da preceptoria 

 Contribuir para a melhoria da assistência e do 

funcionamento da unidade 

 Estar aberto a novos conhecimentos 

 Construir vínculo com os profissionais, gestores,  usuários e 

famílias 

 Contribuir com seu preceptor nas demandas do serviço 
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PRECEPTOR 

 

 Ser assíduo, pontual e aplicar princípios de liderança  

 Estabelecer diálogo permanente entre o preceptor e a instituição de 

ensino/trabalho 

 Acolher o aluno/profissional de saúde em formação 

 Ter conhecimento, perfil e experiência para uma efetiva ação de 

preceptoria  

 Acompanhar o aluno nas atividades diárias 

 Entender o papel de preceptor e acatar o compromisso enquanto formador 

 Construir vínculo do aluno com os membros da equipe multiprofissional 

 Saber dar autonomia ao aluno e estar aberto a avaliações e reorientação 

do seu trabalho 

 Gostar de ensinar e de aprender 

 Ter integração com a instituição de ensino, gestão e demais preceptores 

 Estar aberto a buscar novos conhecimentos 

 Ter apoio e incentivo  para participação em eventos da instituição de 

ensino e de outras 

 

 Participar do processo avaliativo do aluno durante todo o processo de 

preceptoria 

 Estabelecer canais de trocas de experiência com outros preceptores 
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INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

 

 Analisar, em conjunto com a gestão, prerrogativas do MS para a 

atuação do profissional como preceptor 

 Avaliar, em conjunto com a gestão, o cenário de prática para o 

desenvolvimento da preceptoria 

 Promover encontro para apresentação da proposta de  preceptoria a 

cada semestre/ano 

 Capacitar o preceptor por meio de cursos, oficinas, eventos 

científicos... 

 Efetivar parcerias dialógicas entre gestão e serviços 

 Certificar o preceptor 

 Estabelecer diálogo permanente com o preceptor objetivando 

planejamentos conjuntos 

 Institucionalizar  reuniões de avaliação durante o processo e ao final, 

com vistas a atualização de planejamentos 

 Acompanhar o bom andamento das atividades dos alunos em 

situação de preceptoria 

 Dar apoio aos preceptores de alunos 
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GESTÃO 

MUNICIPAL 

 

 

 Conhecer o que é preceptoria (Relação preceptoria X ESF) 

 Dar subsídios para que aconteça a preceptoria (estrutura física e 

materiais) 

 Instituir parceria com o NEPS para capacitar, permanentemente 

com a Instituição de formação, os preceptores para a prática da 

preceptoria. 

 Instituir contra partida financeira para o profissional preceptor. 

 Garantir a permanência do profissional na unidade evitando a 

descontinuidade do trabalho. 

 Promover reuniões permanentes para avaliações periódicas do 

andamento do programa 

 Articular junto com a universidade recursos para o aluno 

(passagem, alimentação, remédio) 

 Incentivar os profissionais preceptores a se especializar (inscrição 

em congressos, cursos, simpósios) 

 Garantir que o programa de preceptoria tenha uma continuidade do 

período específico de cada além da gestão. 
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CONSIDERAÇÕES 

  

 Cada ator partícipe dos programas de preceptoria deverá ter a 

responsabilidade de avaliar, periodicamente, como as ações estão sendo 

desenvolvidas e, criticamente, estar aberto a reorientações, adequando-se às 

propostas trazidas neste documento, assim como aprimorando-as  com vistas a 

adaptações às realidades vividas. 

 Deverá ser compromisso de todos os envolvidos no Programa de Preceptoria 

a proposição de reuniões periódicas, para planejamento, avaliação e re-pactuação 

de ações, de acordo com as necessidades da instituição de formação e do serviço. 

  Este documento torna-se, por fim, uma proposta piloto, ou seja, um arco-íris 

de possibilidades para a implementação do Programas de Preceptoria para o 

município de Itaboraí, objetivando dirimir as lacunas hoje presentes. 

 

 

 

 

 

Niterói, 30 de Setembro de 2014. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
“ A pintura é uma poesia que se vê e não se sente, 

 a poesia é uma pintura que se sente e não se vê.” 

 
LEONARDO DA VINCI 
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TABELA DE CORES 

 

 

 
 
FONTE:https://www.google.com.br/search?sa=G&q=tinta+acrilica&tbm=isch&imgil=TNt6M

eat4U4wCM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencryptedtbn2.gstatic.com%252Fimage

s%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRPa2NZp58xfc8CZds80m9 
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