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Depois enxaguam, dão mais uma molhada,  

agora jogando a água com a mão.  

Batem o pano na laje ou na pedra limpa,  
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RESUMO 

 
Estudos sobre o processo de formação de profissionais da saúde vem ocupando expressivo 
espaço em eventos científicos e publicações, em especial após a implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e após a implementação 
da Estratégia de Saúde da Família. Porém, em diferentes análises, constata-se que nestes 
vinte anos de SUS, é recorrente tanto por parte das instituições de formação quanto por parte 
dos serviços de saúde, uma postura de desconexão, de descontinuidade de ação entre 
cenários de formação e de prática profissional. Objetiva-se identificar as percepções de alunos 
bolsistas e preceptores do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde ) 
sobre a integração ensino-serviço no processo de formação para o SUS; Analisar a 
contribuição do Programa PET-Saúde no processo de formação de profissionais da saúde; 
Elaborar e implementar uma tecnologia educacional como proposta de sensibilização e 
capacitação de profissionais Enfermeiros da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Niterói 
para o exercício da preceptoria. A metodologia é descritiva e exploratória, com abordagem 
qualitativa. Os sujeitos foram 7 alunos graduandos de cursos da saúde da UFF: Enfermagem, 
Medicina, Nutrição, Farmácia, Odontologia e Educação Física, bolsistas do Programa PET-
Saúde, e 9 preceptores/profissionais dos serviços participantes deste mesmo Programa. 
Realizada durante o ano de 2012, contou com Unidades de Saúde do Município de Niterói-RJ 
que acolheram o PET-Saúde. A coleta de dados se deu por observação livre e entrevista. Estas 
foram  analisadas através de análise temática, pelo agrupamento das informações de acordo 
com características comuns, gerando 4 categorias: 1) “A essencialidade da integração ensino-
serviço na formação em saúde”, 2) “A formação em saúde e o desafiador processo de 
construção da integração ensino-serviço”, 3)  “As múltiplas faces da integração ensino serviço” 
e 4) “O PET-Saúde como espaço de articulação e de reflexão sobre a IES”. Neste sentido, as 
práticas de cuidado em saúde, tanto podem ser compreendidas como ação individual, ou como 
um processo de trabalho coletivo, ou ambas as formas de pensar e de fazer podem coexistir 
num mesmo espaço. De qualquer maneira, geram conflitos, suscitam possibilidades, revelam 
fragilidades nas relações e requerem constantes reorientações para que sirvam sempre de 
expressão democrática, crítica e reflexiva na promoção da saúde. Conclui-se que a relação 
entre o mundo do ensino e o mundo do trabalho, apesar de sua complexidade, é viável e 
possível de ser concretizada. A preocupação de introduzir na agenda a discussão sobre o 
papel social e político do profissional do serviço na formação deve ser constante, permanente, 
tal qual a necessidade de se criar conexões fortes que favoreçam a permeabilidade entre os 
saberes e o trânsito entre o ir e vir das informações. A participação das instituições formadoras 
em saúde e dos entes públicos que ofertam serviços de saúde em ações que buscam efetivar 
as propostas de formação no SUS e para o SUS como a contida nos programas tal qual o PET-
Saúde, se configura como nova possibilidade de abordagem do processo saúde-doença, da 
reorientação da prática, da reaproximação com as diretrizes do SUS, da valorização da 
abordagem multiprofissional, da interdisciplinaridade e da coletividade como parceira. 
 
Descritores: Educação; Saúde; Pessoal de saúde; Serviços de integração docente-
assistencial; Instituições acadêmicas.                                              

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Studies about the training process of health professionals have occupied a significant place in 
scientific events and publications, especially after the implementation of the Unified Health 
System (SUS), the National Curriculum Guidelines (DCN) and after the implementation of the 
Strategy of Family’s Health. However, in different analyzes, it is noted that these twenty years of 
SUS, both by part of training institutions as part of health services, it is recurrent a disconnected 
attitude, a discontinuity of action between the training scenarios and the professional practice. 
The training in SUS and for SUS defended by DCN, for the training of health professional is still 
restricted to the theoretical area. The objective of this study is to identify the perceptions of the 
scholarship students and preceptors of the PET-Saúde Project on the teaching-service 
integration in the training process for SUS; Analyze the contribution of the Education Program 
for Working in Health (PET-Saúde) in the training process of health professional; Develop and 
implement an educational technology as a proposal of sensitization and training of nurses from 
the Municipal Health Service (FMS) of Niterói to exercise the preceptorship. The methodology 
used is descriptive and exploratory, a qualitative approach. The subjects were 7 graduating 
students from health courses at UFF: Nursing, Medicine, Nutrition, Pharmacy, Dentistry and 
Physical Education, all scholarships of PET-Saúde Program, and 9 preceptors/professionals of 
the services participants of this same Program. Held during the year of 2012, counted on Health 
Units of Niterói City-RJ that welcomed the PET-Saúde. Data collection occurred by observation 
and interview. These were analyzed using thematic analysis by grouping the information 
according to common characteristics generating 4 categories: 1) “The essentiality of teaching-
service integration in health education”, 2) “The health education and the challenging process of 
building the teaching-service integration”, 3) “The multiple faces of the teaching-service 
integration” and 4) “The PET-Saúde as a space for articulation and reflection about the IES”. In 
this sense, the practices of health care, both can be understood as an individual action, or as a 
collective work process, or both ways of thinking and doing can coexist in the same space. 
Anyway, generate conflicts, raise possibilities, reveal weaknesses in the relations and require 
frequent reorientation for a democratic expression, critical and reflective in health promotion. It 
can be concluded that despite the complexity in the relation between the education and the 
work areas, is feasible and possible to be achieved. The concern to introduce on the agenda 
the discussion about the social and the political roles of the professional in the training process 
must be constant, permanent, as well as the need to create strong connections whichpromote 
the permeability between the knowledge and the traffic between the coming and going of 
information. The participation of the health training institutions and the public entities that offer 
health services in actions that seek to effect the proposals of training in SUS and for SUS as 
contained in the programs as PET-Saúde, is set a new possibility of approach to the health-
disease process, the reorientation of practice, the rapprochement of the SUS guidelines, the 
appreciation of the multiprofessional approach, the interdisciplinary and the community as a 
partner.  
 
Descriptors: Education; Health; Health personal; Integration services instructor; Academic 
institutions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A APROPRIAÇÃO DA  
TEMÁTICA DO ESTUDO 

 
 
 

 
A liberdade, que é uma 

conquista, e não uma doação, 
exige uma permanente busca.       

Busca permanente que só 
existe no ato responsável de 

quem a faz. Ninguém tem 
liberdade para ser livre: pelo 

contrário, luta por ela 
precisamente  

porque não a tem.  
Não é também a liberdade 

um ponto ideal, fora dos homens, 
ao qual inclusive eles se alienam. 

Não é idéia que se faça mito. É 
condição indispensável ao 

movimento de busca em que estão 
inscritos os homens como seres 

inconclusos. 
 

(Paulo Freire) 
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A observação e a prática como preceptor de graduandos de diferentes cursos 

da área da saúde, durante 20 anos, período este em que estive atuando como servidor 

público lotado em Unidades de Saúde de atenção primária do município de Niterói e 

Rio de Janeiro, me proporcionaram a vivência de experiências enriquecedoras e que 

contribuíram para a eleição do tema integração ensino-serviço como objeto de reflexão 

no Programa de mestrado em ensino na saúde da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC) da UFF em que me inseri em 2011.  

Historicamente a Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS/Niterói), 

mantém uma estreita relação com a Universidade Federal Fluminense – UFF - em 

especial com os cursos da área de saúde (mais especificamente Medicina e 

Enfermagem), o que me proporcionou um constante interagir docente-assistencial, 

bem como a possibilidade de ampliar minha visão crítica quanto ao direcionamento 

dado ao conjunto de conhecimentos necessários ao futuro profissional.  

 Estudos sobre o processo de formação de profissionais da saúde 

(ALBUQUERQUE et al,2008; AMÂNCIO Filho,2004; BARRETO et al, 2011; 

FEUERWERKER e SENA, 2002) vêm ocupando expressivo espaço em debates, em 

especial após a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e após a implementação da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Estes investimentos do Ministério da Educação e da Saúde foram 

instituídos com vistas a redirecionar o modelo de atenção à saúde vigente e reorientar 

as práticas de formação em saúde.  

Assim, ao debruçarmos sobre os estudos e reflexões promovidas no campo da 

saúde, constatamos que nestes anos, é recorrente tanto por parte de docentes quanto 

por parte de acadêmicos, uma postura de desconexão com o ambiente em que se 

encontram realizando a formação prática. Ao que parece, a Unidade Primária de 

Saúde (UPS) e a rede de assistência que compõe o SUS, são entendidas como 
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espaços somente para serem apresentados, observados e imediatamente deixados de 

lado, sem a interconexão necessária ao processo ensino-aprendizagem que se busca 

neste cenário. Ao mesmo tempo, há também por conta do profissional do serviço uma 

resistência, uma negação em fazer parte ou compor este processo de formação.  

Neste sentido, vimos detectando distanciamentos de todos os envolvidos, o 

que contribuiu para a eleição do objeto integração ensino-serviço na formação do 

profissional de saúde por meio do Projeto PET-Saúde, para o presente estudo. Para 

Albuquerque et al (2008, p. 358), que descrevem tal situação como “desarticulação 

entre teoria e prática” é possível a amenização do quadro pela efetiva integração entre 

ensino-serviço “ unindo docentes, estudantes e profissionais de saúde com o foco 

central no usuário”, e também com investimento “ na sensibilização dos atores 

inseridos nos cenários onde se desenvolvem os cuidados e o processo de ensino-

aprendizagem.” 

Um fator não menos importante que se faz presente na relação entre educação 

e saúde, refletindo sobremaneira na qualidade do que se produz para a população, 

fruto da integração entre ensino e serviço, refere-se ao investimento necessário para 

manutenção de um padrão condizente com a realidade que se almeja.   Tais fatores 

vêm contribuindo na institucionalização ou permanência da condição atual, ou seja, de 

limitações para a concretização da integração ensino-serviço. 

Contribuindo com este pensamento, Amâncio Filho (2004, p.376) destaca: 

 
No Brasil, de uma maneira geral, as instituições públicas dos setores 
de saúde e de educação apresentam um quadro de dificuldades e de 
carências, com consequente retraimento e esvaziamento de suas 
ações, ocasionado por seguidos impactos de leis, de programas, de 
projetos referenciados em discursos de universalização do acesso, de 
melhoria da qualidade dos serviços, de modernização de suas 
práticas, mas descolados da realidade para a qual vêm sendo 
formulados.   

 
 

 Em meus estudos e minha experiência, acrescida da produção científica sobre 

o tema integração ensino-serviço, presente em artigos e livros (CECCIM e 

FEUERWERKER 2004a; ALBUQUERQUE et al 2008; SANTOS e KILLINGER, 2011) 

indicam que, mesmo diante de propostas inovadoras que defendem uma formação 

voltada para a implementação dos princípios e diretrizes do Sistema de Saúde 
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Brasileiro - SUS, vivencia-se modos de formar profissionais de saúde geradores de 

práticas descontextualizadas, norteadas por fragmentação de saberes e fazeres. 

 A motivação para a seleção do tema integração ensino-serviço na formação do 

profissional de saúde por meio do Projeto PET-Saúde, já apresentado, ancora-se no 

fato de atuar como partícipe no processo de formação de profissionais de saúde há 

anos, como apontado anteriormente, de ter atuado como preceptor do Projeto PET-

Saúde/Saúde da Família/UFF/Niterói durante dois anos e na necessidade profissional 

de refletir sobre os desafios da integração ensino-serviço. Assim, apropriando-me de 

Amâncio Filho (2004, p. 378), destaco que da parceria entre o ensino e o serviço 

resulta um processo articulador que facilita o trabalho entre educação e saúde, e que, 

também procura “vencer a permanente dicotomia entre pensar e fazer, entre geral e 

específico, integrando ações e habilidades teóricas e práticas”. 

 Estudos como os de Pierantoni e Viana (2010), Pinheiro e Ceccim (2005) e 

Matta (2008) comprometidos com o desenvolvimento, construção de consciência 

crítica, formação técnica e científica condizentes com a realidade do sistema de saúde 

brasileiro vêm sendo gradativamente inseridos no cotidiano do processo de formação. 

A preocupação de introduzir na agenda a discussão sobre o papel social e político do 

profissional é clara e evidente, além de alertar para a necessidade de se criar 

conexões fortes que favoreçam a permeabilidade entre os saberes, o trânsito entre o ir 

e vir das informações, entre o direito do cidadão de ser protagonista do seu cuidado e 

de se reconhecer como peça fundamental no mecanismo de gestão do que é público.  

Corroboram com este pensamento Ceccim e Feuerwerker (2004a, p.43) 

quando afirmam que “a formação não pode tomar como referência apenas a busca 

eficiente de evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, prognóstico, etiologia e 

profilaxia das doenças e agravos”. 

É importante apresentar, aqui de forma sucinta por não se tratar do foco 

principal da pesquisa, o Projeto PET-Saúde e o PET-Saúde Niterói.  

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) 

instituiu em 2007 o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) 

que foi regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, 

disponibilizando bolsas para tutores, preceptores (profissionais dos serviços) e 

estudantes de graduação da área da saúde. O programa visa formar grupos de 
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ensino-aprendizagem orientado por tutores e alocados em áreas consideradas de 

especial atenção para o Sistema Único de Saúde (SUS), servindo assim como uma 

ferramenta para a aproximação das políticas públicas de saúde e a prática dos 

serviços profissionais em suas próprias áreas de atuação, e também, como campo de 

primeiro contato de estudantes de graduação com a realidade do trabalho bem como 

introdução ao convívio com os interesses e necessidades do SUS. 

 Concebido como possibilidade de ponte de ligação entre o ensino-serviço-

comunidade, o PET-Saúde propõe e estimula a parceria entre o ensino e os serviços 

de saúde. Estreitando os laços já existentes de longa data a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e a Fundação Municipal de Saúde (FMS-Niterói) reafirmaram a 

parceria  

 
[...] em abril de 2010, após a publicação da aprovação da proposta do 
Edital nº 18, de 16 de setembro de 2009, do Ministério da Saúde, 
tendo como objetivos: fortalecer os mecanismos de cooperação entre 
gestores da rede local de saúde e a UFF, visando ampliar os cenários 
de aprendizagem; intensificar, na formação, a abordagem integral do 
processo saúde-doença e da promoção da saúde; favorecer a adoção 
de metodologias ativas de aprendizagem e educação permanente do 
trabalhador envolvido na relação trabalho e ensino; ampliar as 
experiências de trabalho em equipe multidisciplinar na formação dos 
profissionais de saúde, possibilitando a construção de novos 
mecanismos de atenção na rede de saúde local; fortalecer o processo 
de regionalização e territorialização como instrumento de ampliação 
da resolutividade e da integralidade da atenção efetivada pela 
Estratégia de Saúde da Família (ABRAHÃO et al, 2011). 

 

Destaca-se a forte parceria da rede pública de saúde (Fundação Municipal de 

Saúde) de Niterói com a Universidade Federal Fluminense, construída desde a década 

de 1970 e início da década de 1980, a partir do Projeto Niterói, versão do município 

para as Ações Integradas de Saúde (AIS) (BRASIL, 1984a, 1984b, 1985). Desde 

então, já preocupada em fortalecer os laços entre o ensino, serviço e comunidade, a 

Universidade Federal Fluminense vem mantendo a parceria viabilizando projetos que 

refletem a busca de integração entre formação e serviço, como o Pró-Saúde e o PET-

Saúde. 

Tendo em vista o modelo do PET-Saúde Niterói, este caracterizou-se por ser 

formado : 
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[...] por oito grupos, compostos por docentes da universidade, 

profissionais de saúde do município de diferentes categorias e alunos 

de distintos períodos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia, configurando um 

aprendizado multiprofissional. No total, contamos com 8 tutores, 48 

preceptores, 96 alunos bolsistas e 60 alunos não bolsistas 

(ABRAHÃO et al, 2011). 

 

Para fins de contextualização, considero importante descrever a experiência 

como preceptor do grupo PET-Engenhoca a qual contribuiu para a eleição do presente 

objeto de estudo. Entretanto, para fins da pesquisa cabe ressaltar que os cenários e 

participantes do estudo atuam em outros espaços além do espaço da Policlínica 

Regional da Engenhoca.   

Definida como base territorial para receber uma equipe PET-Saúde da Família, 

composta cada uma por 01 tutor docente da UFF, 06 preceptores profissionais da rede 

pública de Niterói e 12 acadêmicos bolsistas selecionados nos cursos de Enfermagem, 

Medicina, Odontologia, Nutrição, Educação Física e Farmácia da UFF, a Policlínica 

Regional da Engenhoca encontra-se localizada no Bairro da Engenhoca. Este possui 

uma população de 22.193 habitantes (IBGE, 2000), onde o rendimento médio mensal 

dos chefes de domicílio é baixo, sendo que 65,51% destes recebem até 3 salários 

mínimos e apenas 3,58% recebem acima de 10 salários .    

Após o reconhecimento do universo populacional e da delimitação geográfica 

que teríamos pela frente, chegou-se ao consenso da necessidade de divisão das 

equipes em dois territórios: Grupo Pet-Saúde Engenhoca I e Grupo Pet-Saúde 

Engenhoca II. 

O Grupo PET-Saúde Engenhoca II passou a dedicar-se ao cenário composto  

pela Comunidade Nova Brasília, que já se encontra dividida em 2 setores distintos (2 

universos populacionais), 2 instalações prediais denominadas  módulos (módulo Nova 

Brasília I e módulo Nova Brasília II), com  diagnóstico de área, delimitação  geográfica 

e metodologia do Programa Médico de Família (PMF ) implementado.   

O segundo cenário compreende região do Bairro da Engenhoca que é 

denominada Comunidade Coronel Leôncio, local onde foi desenvolvida a pesquisa de 

campo como proposta de atividade para o grupo do PET-Saúde. 



19 

 

EXPERIENCIANDO O PET-SAÚDE NO TERRITÓRIO DA ENGENHOCA  

 

A seleção de áreas para a implementação do Programa PET-Saúde da Família 

em Niterói foi norteada por fatores de risco locais tais como vazio sanitário, 

inexistência de Unidade de Saúde ou equipe de Saúde da Família, pobreza, difícil 

acesso ou mais de um fator associado que contribuem para o risco de adoecimento. 

Desenvolveram-se neste universo populacional as atividades propostas ao 

Grupo PET-Saúde Engenhoca I. Após escolha da área, baseada no diagnóstico da 

existência de um vazio sanitário, conforme citado anteriormente, delimitamos como 

objeto da pesquisa-PET o Diagnóstico Situacional dos pacientes portadores de 

hipertensão e/ou diabetes, inscritos no Programa Hiperdia que se declaram moradores 

da comunidade Coronel Leôncio. Não é objetivo deste estudo descrever todo o 

processo realizado pelo Grupo PET-Saúde Engenhoca I. E sim, apontar que as ações 

desenvolvidas (de pesquisa e de assistência) que possibilitaram que alunos do PET-

Saúde se aproximassem do território e vivenciassem o contexto social da população 

alvo, bem como indicar propostas e sugestões relativas ao atendimento prestado pela 

Unidade de Saúde. 

Como militante do campo da saúde pública desde o início de minha formação, 

há mais de duas décadas, deparo-me com questões que suscitam incômodos e 

conflitos, nos exigindo envolvimento e participação. São situações que não podemos 

fechar os olhos a partir do momento em que nos vemos como corresponsáveis por 

modificações, visto que a realidade sinaliza circunstâncias pouco promissoras. 

Vale aqui lembrar que desde a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), onde a 

saúde é declarada como dever do Estado e direito de todos num caráter universal, 

inúmeros temas passam a fazer parte desse processo de discussão. O processo de 

formação de profissionais da saúde nos serviços e para os serviços é um deles. A 

partir do momento que se amplia o quantitativo de pessoas a serem atendidas e não 

se consolidam medidas equivalentes que sustentem essa demanda, prosseguimos em 

meio a desafios constantes. Tanto por parte dos órgãos formadores, quanto dos 

serviços.  

Dentre o emaranhado de situações que envolvem essa área complexa que é a 

saúde, optamos por direcionar nossa formação e atenção para a saúde coletiva. 

Assim, acreditamos que o interesse por este campo deve ser incentivado desde o 
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início da graduação profissional como facilitador da consciência e intervenção crítica, 

bem como estimulador  de futuro desenvolvimento cotidiano de ações programáticas. 

Desta forma, conseguimos trabalhar questões que nos fazem refletir sobre as 

propostas contidas no SUS, sobre o processo saúde-doença em nosso país, assuntos 

inerentes à morbimortalidade, dentre outros objetos de investigação e discussão 

importantes para o sistema e serviços de saúde. 

Dentre os múltiplos desafios chamamos atenção para a dinâmica em que os 

profissionais de saúde estão envolvidos na prática cotidiana dos serviços. Frente aos 

avanços e esforços como discussões correlacionadas ao direito à saúde, à 

universalização do acesso, à interdisciplinaridade em todos os níveis de atenção à 

saúde, à importância das parcerias intersetoriais, às ações multidisciplinares, dentre 

outras, refletiu-se se os futuros profissionais da saúde estão tendo a oportunidade de 

conhecer e vivenciar os serviços de modo que contemplem as múltiplas exigências 

atuais. 

Foi possível vivenciarmos a implementação de uma estratégia/Programa PET-

Saúde que busca negar o repasse unilateral de conhecimentos e ampliar a concepção 

de ensino/aprendizagem/saberes/fazeres, entendendo a educação como capacidade 

de construção coletiva de autonomia tendo os cenários de prática como espaços de 

aprendizagem significativa, que se faz e refaz num movimento dialógico. 

À medida que se alargam as oportunidades profissionais (e acadêmicas), 

amplia-se, consecutivamente, a visão de mundo. E quanto mais tempo de atuação no 

cotidiano das práticas seja proporcionado, pressupomos que estes trabalhadores (e 

futuros trabalhadores) devam adquirir novas formas de manejar os diferentes 

processos de cuidar em saúde. No entanto, retomamos nossas inquietações a fim de 

questionar se isso acontece de fato. Os trabalhadores de saúde acompanham essas 

modificações e as incorporam em suas práticas?  Desta forma, algumas questões 

merecem ser observadas. Os profissionais de saúde atualmente conseguem 

compreender a relação entre a universalidade de acesso e a afunilada porta de 

entrada, a demanda reprimida nos serviços, a territorialidade, a insuficiente cobertura 

da atenção em saúde, a descentralização e regionalização dos serviços e o deficitário 

sistema de referência e contrarreferência, entre outros? 
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Tendo em vista a complexidade que envolve o processo saúde-doença, torna-

se inevitável reflexões no campo da Saúde Coletiva, no que se refere ao 

Planejamento, Educação em Saúde e Interdisciplinaridade baseados no 

questionamento e busca constante de aprendizado, de avaliação sob a ótica dos 

parâmetros curriculares, mas principalmente a integração entre ensino e serviço. No 

bojo de todo pensamento exposto busca-se fomentar a pesquisa onde profissionais e 

acadêmicos, numa metodologia que favoreça cooperação e facilitação do 

entendimento mútuo, convivam sem a renúncia ao saber já existente e ao mesmo 

tempo, mantenham aceso o desejo constante de produção do conhecimento e a 

aceitação do novo. Este é um grande desafio. 

Desse modo, surge a intenção de compreender como está sendo desenvolvida 

a formação profissional em saúde frente às novas demandas e discussões teórico-

práticas no âmbito do SUS. Fica claro que as respostas não são simples e demandam 

tempo, sendo processo vivo e contínuo. Ceccim e Feuerwerker (2004a, p. 48) 

reforçam este pensar quando dizem: 

 
 

A educação nos serviços parte do pressuposto da aprendizagem 
significativa, a que promove e produz sentidos, e propõe que a 
transformação das práticas profissionais deva estar baseada na 
reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais reais em ação 
na rede de serviços. 

 
 

  Ainda segundo estes autores os processos de formação e de qualificação dos 

profissionais de saúde devem ser estruturados a partir da problematização dos 

processos de trabalho. O objetivo deve ser, assim, a transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho, tomando como referência as 

necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do 

controle social em saúde. 

Com base no exposto acima, elegemos as questões norteadoras que seguem. 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

- Qual a percepção de alunos bolsistas e preceptores, participantes do PET-Saúde, 

sobre o processo de formação para o SUS e no SUS? 
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- O PET-Saúde se apresenta como espaço para se trabalhar a formação e a 

integração ensino-serviço?  

 

 

 OBJETO DE ESTUDO  

 

 

 Com base nas questões norteadoras elegeu-se como objeto de estudo: A 

articulação entre a formação em saúde e a Integração Ensino-Serviço. 

 

 

OBJETIVOS      

 

 

- Identificar as percepções de alunos bolsistas e preceptores do Projeto PET-Saúde 

sobre a integração ensino-serviço no processo de formação para o SUS; 

- Analisar a contribuição do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-

Saúde) no processo de formação de profissionais da saúde. 

- Elaborar e implementar uma tecnologia educacional como  proposta de 

sensibilização e capacitação de profissionais Enfermeiros da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói para o exercício da preceptoria. 

 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

 

Muito se tem falado, escrito, debatido sobre os rumos da saúde no Brasil. As 

construções do pensamento em busca de respostas sobre o que é melhor para o 

Sistema Único de Saúde brasileiro e o que se pode comemorar nestes quase 25 anos 

de sua implementação e história, causam angústias e podem induzir ao erro.  

Não podemos perder de vista a história (MATTA, 2008; PAIM e ALMEIDA FILHO, 

1998), que explica o que temos hoje, para que possamos corrigir os possíveis erros, 

numa perspectiva de avançar para um sistema de saúde mais eficiente e resolutivo 

das necessidades individuais e coletivas. Um processo de cuidado que se julgue 

próximo da excelência da qualidade requer dedicação ao crescimento profissional com 
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a produção e utilização de novas tecnologias, bem como ofereça à clientela a 

possibilidade de participação no seu tratamento que resulte em autonomia e promova 

autoestima como componentes da saúde e do bem-estar. Neste contexto, o PET-

Saúde proporcionou vislumbrar a relevância da discussão sobre formação e 

integração entre ensino e serviço pela possibilidade da aproximação do acadêmico 

com a realidade do SUS.   

 O processo de formação de profissionais de saúde possui uma dinâmica 

própria, singular, caracterizada por avanços e resistências e na necessidade de 

adaptação às mudanças propostas, condizente com as demandas sociais, 

observações e registros clínicos, indagações e indicações da epidemiologia. 

 Diante desse contexto, chama-nos a atenção que dentre as Diretrizes 

Curriculares dos cursos de graduação em saúde há o apontamento para a 

 
necessidade  desses cursos incorporarem, nos seus projetos 
pedagógicos o  arcabouço teórico do SUS. Valorizam ainda os 
postulados éticos, a cidadania, a epidemiologia e o processo 
saúde/doença/cuidado, no sentido de garantir formação 
contemporânea de acordo com referenciais nacionais e internacionais 
de qualidade e inova ao estimular a inserção precoce e progressiva 
do estudante no SUS, o que lhe garantirá conhecimento e 
compromisso com a realidade de saúde do seu país e sua região. 
(HADDAD et al, 2006, p. 19) 

 

Assim, a manutenção de um Sistema de Saúde forte e responsivo às 

demandas apresentadas se faz vislumbrar com a possibilidade da inserção do docente 

e do discente na prática dos serviços, no cotidiano das unidades de saúde. O primeiro 

(o professor-aprendiz) introduzindo, reconhecendo as possíveis tendências 

tecnológicas e as chances de renovar o seu saber. E o segundo (o aluno) 

experimentando a troca, a prática interdisciplinar, a multidisciplinaridade, o trabalho em 

equipe, a integração entre ensino e serviço, a interação entre o saber técnico-científico 

e o originado do censo comum, que deve ser respeitado até o limite onde não fere a 

ética nem coloca em risco a integridade individual e coletiva. 

 Cabe ressaltar que todo processo de mudança do modelo assistencial da 

saúde a partir da Reforma Sanitária brasileira, inspirada na experiência e no modelo 

italiano, e iniciada na década de 1970 (COHN, 1989), vem vinculado à parceria entre 

Educação/Formação e Saúde.  Esta parceria ganha novos rumos em 2005 com o 
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lançamento do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional, o Pró-

Saúde, por meio da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2101 de 03 de novembro de 

2005. 

 No conjunto de propostas do Pró-Saúde encontra-se o Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde, o PET-Saúde. Concebido como estratégia do Pró-Saúde 

na incrementação de ações em áreas prioritárias para o SUS, o PET-Saúde incentiva 

a integração entre ensino, serviço e comunidade, além de facilitar a formação de 

profissionais conhecedores da realidade dos serviços de saúde e as demandas 

geradas pela população usuária. 

 Este estudo se justifica, assim, por possibilitar o aprofundamento das questões 

relacionadas a formação e a  integração entre ensino e serviço em saúde tendo como 

ferramenta  o PET-Saúde. 

 

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 Pretende-se com este estudo refletir sobre avanços e retrocessos que ainda 

persistem entre a formação e a prática profissional para o SUS e no SUS. Busca-se, 

assim, contribuir com uma reflexão sobre as novas propostas pedagógicas de 

formação como por exemplo o PET- Saúde, que buscam o equilíbrio entre excelência 

técnica e relevância social, estes entendidos como espaços que contribuem com o 

movimento de mudança curricular, em modelos pedagógicos mais interativos, na 

adoção de metodologias de ensino-aprendizagem ativas, centradas no aluno como 

“sujeito” da aprendizagem e no professor como “facilitador do processo” de construção 

de conhecimento (FEUERWERKER e SENA 2002, p. 45). 

As experiências vividas no exercício profissional, incluindo as trocas e 

parcerias com profissionais de outras categorias no serviço como nutricionistas, 

médicos, odontólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais entre outras, permitem-me 

avaliar que o ensino oferecido em nosso país ainda acontece de maneira tradicional, 

com aulas expositivas, em ambiente que pouco contribui para a participação ativa do 

estudante. Em conversas durante as atividades de campo, nos relatos verbais dos 

bolsistas/acadêmicos e dos profissionais/preceptores nas entrevistas destinadas a 

esta pesquisa, que mais adiante serão apresentadas, pode ser notada a relevância da 
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introdução de graduandos em experiências que integram ensino e serviço, 

principalmente em se tratando de procurar distanciamento de experiências educativas 

monótonas, desestimulantes e pouco criativas. 

 Este projeto contribui, assim, com a possibilidade de produzir novas 

tecnologias ou modos de pensar e de fazer o processo de formação, que englobem 

um conjunto de conhecimentos que qualifiquem e aprimorem a prática dos futuros 

profissionais da saúde. 

Por fim, entendo que este estudo traz contribuições tanto para o ensino como 

para a prática profissional e para os serviços de saúde na medida em que conclama 

todos os envolvidos no processo de formação em saúde à reorientação de seus 

saberes e fazeres. Mediante a complexidade da temática faz-se importante ressaltar a 

inevitável necessidade de ampliar a apreensão de conhecimentos teóricos que 

analisem as questões aqui colocadas fundamentando os resultados e os possíveis 

vieses do estudo.  
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CAPÍTULO I   

 

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO EM SAÚDE E A 
IES: 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Não há ensino sem  
pesquisa e pesquisa sem ensino.                                     

Esses quefazeres se  
encontram um no corpo do outro.  

Enquanto ensino  
continuo buscando, reprocurando.  

Ensino porque busco,  
porque indaguei, porque  

indago e me indago.  
Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo  
educo e me educo.  

Pesquiso para conhecer o que ainda 
não conheço e  

comunicar ou anunciar a novidade. 
 

(Paulo Freire) 
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Como balizador e estruturador do pensamento formado durante o 

levantamento realizado, opto pela apresentação da revisão em três eixos reflexivos: O 

primeiro refletirá sobre os desafios do processo de formação dos profissionais de 

saúde, o SUS e as  DCN  . O segundo abordará as possibilidades de integração entre 

o mundo do ensino e o mundo do trabalho. E o terceiro se debruçará sobre o Projeto 

PET-Saúde na UFF como possibilidade de formação, de prática interdisciplinar e de 

integração ensino-serviço. 

 

1.1 DESAFIOS DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

A UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization  - 

Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas) através do 

Relatório “Educação: Um tesouro a descobrir”, apresentado pela Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, Brasília, julho de 2010, e publicado 

pelo Setor de Educação da Representação da UNESCO no Brasil, apresenta, 

tomando como base os conceitos de Jacques Delors, os 4 pilares da educação 

contemporânea: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

conhecer ( DELORS, 2001). 

Calcado no desejo e na certeza de que o caminho para a construção de um novo 

saber em saúde deva se ancorar nestes 4 pilares da UNESCO para a educação, há, 

por parte do MEC e das instituições formadoras, um esforço para a reorientação da 

proposta ao modelo ainda vigente, centrado na prática profissional que adota o usuário 

como seu objeto de manuseio, fragmentação  e medicalização em todo o processo de 

cuidar. Na tentativa de redução do distanciamento entre formação e prática 

profissional e superação deste modelo que se contrapõe às proposições presentes na 

Política Nacional de Saúde (Política Nacional de Saúde – Lei Nº 8080/1990 – “Dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
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organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências”) e formalizadas no SUS, um novo formato de atenção à saúde tem sido 

considerado. Este ancora-se na interdisciplinaridade, na multiprofissionalidade e na 

estreita aproximação entre ensino e serviço.  

Por este caminho, mudanças no sistema de formação dos profissionais de 

saúde, onde dá-se ênfase ao compromisso com a realidade do SUS,  acompanhado 

da responsabilidade social (aqui vista como o ato do cumprimento de deveres e 

obrigações, tanto pelo indivíduo como por entidades –, públicas ou privadas, 

dedicadas ou não ao ensino/educação – para com a sociedade em geral ) aparecem 

como possibilidades para a transformação que se faz necessária. O Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde é um dos exemplos deste movimento de 

mudança. 

Neste movimento destaca-se o Parecer 776/97 do Conselho Nacional de 

Educação, indicando que as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL,1997) 

constituem orientações para a elaboração dos currículos que devem ser 

necessariamente respeitadas por todas as instituições de ensino superior. 

Para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais destacam alguns princípios 

gerais, num total de oito, descritos a seguir: 

 
1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na 
composição da carga horária a ser cumprida para a integralização 
dos currículos, assim como na especificação das unidades de 
estudos a serem ministradas; 
2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências        
de ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando   ao 
máximo a fixação de conteúdos específicos com 3 cargas  horárias 
pré-determinadas, as quais não poderão exceder 50% da carga 
horária total dos cursos; 
3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos      
de graduação; 
4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o     
futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas 
condições de exercício profissional e de produção do conhecimento, 
permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas 
em um mesmo programa; 
5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma      
progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 
6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que 
se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área 
de formação considerada; 
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7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 
pesquisa individual e coletiva, assim como os estágios e a 
participação em atividades de extensão; 
8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que 
utilizem instrumentos variados e sirvam para informar a docentes e a 
discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 
(MEC/CNE/Parecer 776/97) 

 
 

Destacamos o princípio de número 7, que aponta para o fortalecimento e a 

articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim 

como os estágios e a participação em atividades de extensão, as quais poderão ser 

incluídas como parte da carga horária de cada formando.  

Para que seja materializada uma efetiva mudança no modelo de atenção 

vigente, transformações são propostas e indicadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) específicas para a formação em saúde. 

Em seu objeto, as DCN destacam que faz-se necessário: 

 

Permitir que os currículos propostos possam construir perfil 
acadêmico profissional com competências, habilidades e conteúdos, 
dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação 
pertinentes e compatíveis com referencias nacionais e internacionais, 
capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo da 
Reforma Sanitária Brasileira. (BRASIL, Parecer Nº: CNE/CES 
1.133/2001) 

 
 

 Parece óbvio que as instituições de formação em saúde busquem, a partir das 

propostas que encaminham para essa nova formação, dirigir seus pensamentos e 

planos na meta da construção deste novo profissional. A lógica do compromisso 

profissional diferenciado não deve, apesar de tudo, distanciar a prática das exigências 

do mercado. Porém, é de suma importância que esta inserção seja feita de forma 

reflexiva e responsável com o compromisso de ser agente de mudança social, não 

compactuando na perpetuação das desigualdades que, no contexto da sociedade em 

que vivemos, facilitam a manutenção de um determinado grupo hegemônico. 

Quanto ao Objetivo das Diretrizes Curriculares Nacionais o Ministério da 

Educação através do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Ensino Superior em 

seu Parecer Nº: CNE/CES 1.133/2001 coloca a seguinte recomendação no 

direcionamento da formação em saúde: 
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[...] levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a 
aprender que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a 
viver juntos e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de 
profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a 
integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades. 

 
Pressupõe-se que para o desenvolvimento de profissionais comprometidos 

com uma prática diferenciada, torna-se mais que urgente repensar todo processo de 

construção da formação. Esta deve ser desenvolvida em cenários comuns do dia a 

dia, reais, definidas de acordo com as partes interessadas - instituições de ensino, 

instituições de saúde (não se afaste aqui as instituições hospitalares apesar de não 

ser parte do objeto deste estudo) e alunos - que possibilitem o máximo de ganho na 

experiência de aprender e produzir trabalho. 

Buscando enfatizar a grande necessidade que se tem de tornar realidade a 

mudança do paradigma existente, quando vemos ainda profissionais saindo de 

“fôrmas”, longe daquele crítico-reflexivo que se deseja para o modelo de atenção 

proposto pelo SUS, destaco que em passado recente Sordi e Bagnato (1998, p. 85) já 

colocavam que : 

 
O processo pedagógico, que visa a construção do saber do indivíduo, 
deve estimular o ato reflexivo, desenvolvendo sua capacidade de 
observação, análise, crítica, autonomia de pensar e de ideias, 
ampliando os seus horizontes, tornando-o agente ativo nas 
transformações da sociedade, buscando interagir com a realidade na 
qual está inserido. 

 

Em 2007 o Ministério da Saúde através da Portaria 1996/2007, institui as 

Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço - CIES - buscando assim 

“definir novas diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes operacionais e ao 

regulamento do Pacto pela Saúde”( BRASIL, 2007). Em meio às atribuições formais 

dadas pelos artigos e às recomendações da lei, ficou clara a intenção do Ministério em 

fortalecer a compreensão entre todos que lidam com a saúde que o caráter principal 

dado é em direção a consolidação do espaço do trabalho como espaço de 

aprendizagem e manutenção contínua do processo de formação profissional. Aqui nos 

é chamada a atenção para o entendimento de que é dada às Universidades públicas e 

Instituições de Ensino Médio com cursos na área da saúde, a responsabilidade de 



31 

 

formar profissionais plenos em conhecimentos fortalecedores dos princípios da política 

de educação voltada para o SUS. 

Busca-se, deste modo, rever e reorientar o modelo que fragmenta e dicotomiza 

o conhecimento e que tem se refletido na formação dos profissionais das diferentes 

áreas do conhecimento. Cabe ressaltar que já “na década de 1960, experiências 

norte-americanas e européias indicaram uma nova possibilidade de articulação entre 

saberes sociais e biomédicos” (SOUZA e SOUZA, 2009, p. 118). E no Brasil, no final 

da mesma década, “com o objetivo de rever a fragmentação no ensino, surge o 

movimento de promoção da interdisciplinaridade” (FAZENDA, 2006, p. 13). 

 Em suma, no Brasil as propostas de formação em saúde tem buscado, diante 

de novas demandas em saúde, ultrapassar o reducionismo desencadeado pelo 

modelo flexneriano, como destacam Pagliosa e Da Ros (2008, p. 496): 

 
O modelo biomédico, centrado na doença e no hospital, conduziu os 
programas educacionais médicos a uma visão reducionista. Ao adotar 
o modelo de saúde-doença unicausal, biologicista, a proposta de 
Flexner reserva pequeno espaço, se algum, para as dimensões 
social, psicológica e econômica da saúde e para a inclusão do amplo 
espectro da saúde, que vai muito além da medicina e seus médicos. 
Mesmo que, na retórica e tangencialmente, ele aborde questões mais 
amplas em alguns momentos de sua vida e obra, elas jamais 
constituíram parte importante de suas propostas. 

 

Ao analisar o processo de formação de profissionais de saúde no Brasil, 

Ceccim e Feuerwerker (2004a, p. 43) lembram, ainda, que a formação: 

 
Deve buscar desenvolver condições de atendimento às necessidades 
de saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do 
controle social em saúde, redimensionando o desenvolvimento da 
autonomia das pessoas até a condição de influência na formulação 
de políticas do cuidado. 

 

1.2 AS POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO E O SERVIÇO EM 

SAÚDE 

  

 A integração entre ensino-serviço é um desafio que há muito se apresenta nas 

relações entre as instituições de formação e as de assistência ou de serviço em 

saúde. Neste sentido, cabe apresentar que entende-se  neste estudo,   
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por integração ensino-serviço, o trabalho coletivo, pactuado e 
integrado de estudantes e professores dos cursos de formação na 
área da saúde com trabalhadores que compõem as equipes dos 
serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando à qualidade de 
atenção à saúde individual e coletiva, à qualidade da formação 
profissional e ao desenvolvimento e satisfação dos trabalhadores dos 
serviços. (ALBUQUERQUE et al, 2008 ). 

 
 

Um processo de mudança além de ter implicação diretamente sobre aqueles 

que são objeto do processo (em nosso caso, alunos dos cursos de graduação e/ou 

futuros profissionais de saúde) requer também reconhecimento por parte de outros 

atores não menos importantes, que são elementos estruturantes e ativos desta 

engrenagem, da viabilidade e necessidade do que se busca. 

 

No entanto, a necessária reconfiguração das relações entre os 

sujeitos, objetos, meios e formas de organização do trabalho em 

saúde (TEIXEIRA¹, PAIM E VILASBÔAS, 1998 apud BATISTELLA, 

2009) somente será viável mediante ampla reflexão no campo da 

saúde coletiva. Uma das dimensões estratégicas desse movimento 

passa pela mudança na formação dos trabalhadores de saúde. 

(BATISTELLA, 2009, p. 17) 

 
 

Em suas recomendações e diretrizes o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação em parceria de grande potencial transformador, e na firme intenção de 

garantir formação de qualidade e em consonância com referenciais nacionais e 

internacionais inova e renova ao 

 
 

estimular a inserção precoce e progressiva do estudante no SUS, o 

que lhe garantirá conhecimento e compromisso com a realidade de 

saúde do seu país e sua região. Além de formação profissional de 

acordo com as necessidades da população e do sistema de saúde 

brasileiro. (BRASIL, 2006, p.19) 

 
 

Desde 2003, com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde – SGTES a comunicação entre o Ministério da Saúde e o 

Ministério da Educação sinalizam para um sinergismo em busca de uma excelência na 

execução do que foi indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, estas vistas como 

estratégia principal, em se tratando do que se espera com as mudanças na graduação 

dos profissionais de saúde. Esta articulação entre os dois ministérios, promovida pela 

SGTES, vem direcionar e revitalizar a orientação constitucional em seu artigo 200 
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(BRASIL,CF,1988) de que compete ao SUS o papel de protagonista na ordenação 

acerca da formação deste futuro profissional de saúde. Profissional que deverá estar 

ciente das necessidades e anseios da população e do sistema em que estará inserido. 

 

A aproximação entre a Universidade e a realidade dos serviços 

aprimorará a qualidade dos serviços prestados. Fará com que a 

produção acadêmica nas áreas de ensino, pesquisas e serviços, 

constantemente espelhada na pressão das demandas do mundo real 

possa se tornar mais relevante à sociedade. A verdadeira autonomia 

deve sim, tornar a academia menos vulnerável a pressões de caráter 

mais imediatistas, mas deve conectá-la cada dia mais firmemente às 

necessidades da sociedade.  (SARAIVA FELIPE, Ministro da Saúde, 

2005 apud BRASIL, 2006. p.20). 

 

 

A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 ( BRASIL, 1990)  em seu artigo 14 já 

determinava a criação e a função das Comissões Permanentes de Integração entre os 

serviços de saúde e as instituições de ensino, levando em consideração que a 

Educação Permanente é instrumento pedagógico que pontua a relação entre 

docência, formação e atenção à saúde. No que tange à Reforma Sanitária Brasileira, 

formaliza também a responsabilidade da consolidação da citada Reforma, ao 

Ministério da Saúde. 

Sob a luz das considerações acima, não podemos deixar de chamar a atenção 

para o aspecto relevante na discussão que permeia este estudo, qual seja, a formação 

em saúde, sem deixar de tratar que na base do profissional que se deseja para 

responder às necessidades e estender de forma decisiva as possibilidades da 

integração entre ensino e serviço se encontra a estrutura curricular. A identificação 

com o que se é proposto a ser executado em nossa função cotidiana não é medida 

nem garantida por força de leis. Assim, 

 

Um dos aspectos centrais à elaboração curricular diz respeito ao 

“quem” da formação, ou seja, das identidades que serão projetadas 

nos currículos. Geralmente essa preocupação é remetida ao perfil de 

conclusão, no mais das vezes identificado através de uma matriz 

funcionalista do processo de trabalho, para o qual são prescritos os 

conhecimentos, habilidades e atitudes que deverão compor o 

currículo. No entanto, a construção de identidades profissionais 

envolve processos bem mais complexos, remetidos à qualificação 

mais ampla dos trabalhadores, o que requer a consideração das 
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trajetórias profissionais, da inserção nos serviços e das relações de 

trabalho aí desenvolvidas. (BATISTELLA, 2009, p. 22) 

 

1.3 O PROJETO PET – SAÚDE COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO, DE 

PRÁTICA INTERDISCIPLINAR E DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

 

  Posicionando-se por meio de política pública que já em sua essência, por se 

tratar de fruto de parceria entre entes ministeriais, vem em defesa da concepção de 

integração ensino-serviço e a formação no SUS e para o SUS,  

 

o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde (SGTES), o Ministério da Educação por 
meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), e o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
lançaram, em novembro de 2005, o Programa Nacional de 
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). 
(BRASIL, 2009). 

 
 

O Programa visa, com incentivos financeiros e pedagógicos às Instituições de 

Educação Superior e às Secretarias de Saúde, promover reorientações na formação 

em saúde, geração de conhecimentos e prestação de serviços à população, para 

abordagem integral do processo de saúde-doença. Em sua estruturação é delineado 

em três eixos: Orientação Teórica, Orientação Pedagógica e Cenários de Prática 

(inserção dos estudantes na rede pública de serviços de saúde), sendo este último, 

seu eixo central. 

 Destaque para os objetivos específicos do PRÓ-SAÚDE: 

 
1) Reorientar o processo de formação, inicialmente nos cursos de 
Enfermagem, Medicina e Odontologia de modo a oferecer à 
sociedade profissionais habilitados para responder às                            
necessidades da população brasileira, em acordo com os princípios e 
diretrizes do SUS; 
2) estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS 
e as escolas de medicina, enfermagem e odontologia, visando tanto à 
melhoria da qualidade e à resolubilidade da atenção prestada ao 
cidadão quanto à integração da rede pública de serviços de saúde e à 
formação dos profissionais de saúde na graduação e na educação 
permanente; 
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3) incorporar, no processo de formação na área da saúde, a 
abordagem integral do processo saúde-doença e a promoção da 
saúde; e 
4) ampliar a duração da prática educacional na rede pública de 
serviços de saúde. (BRASIL, 2005a, p. 17) 

 
 

Inicialmente, três áreas foram contempladas no PRÓ-SAÚDE: Enfermagem, 

Medicina e Odontologia, cujas profissões fazem parte das equipes de Saúde da 

Família. Foram selecionados, por meio de edital público, 90 projetos, com impacto 

inicial sobre aproximadamente 46 mil estudantes de graduação da área de Saúde no 

País. A portaria nº 3019, de 26 de novembro de 2007 (MEC/MS, 2007), amplia o 

Programa para os demais cursos de graduação da área de saúde, além dos cursos de 

Medicina, Enfermagem e Odontologia, já tendo ocorrido a seleção de novos projetos 

conjuntos de Instituições de Ensino Superior e Secretarias de Saúde. 

 O PRÓ-SAÚDE propõe-se a desempenhar um papel indutor na transformação 

dos processos formativos no País, em consonância com as diretrizes do SUS, de 

modo a conferir direcionalidade ao processo de mudança na graduação e facilitar a 

consecução dos objetivos propostos, em busca de uma atenção à saúde mais 

equânime, resolutiva e de qualidade. 

 No contexto acima, a Promoção da Saúde surge como um compromisso da 

produção social, do trabalho, da produção de saúde, um modo de pensar e de 

modificar os condicionantes do processo de adoecimento (não só como questão 

biológica) que, articulado a demais estratégias e políticas do SUS, defendem e 

constroem ações que possibilitam responder às transformações sociais necessárias 

para a melhoria da qualidade da saúde. Brasil (2007b, p. 35) assim destaca: 

 
Produzir saúde por meio da perspectiva da promoção da saúde 
significa comprometer-se com sujeitos e coletividades que expressem 
crescente autonomia, crescente capacidade para gerenciar 
satisfatoriamente os limites e os riscos impostos pela doença, pela 
constituição genética e pelo contexto sócio-político-econômico-
cultural, enfim pela vida. 

  
 

Construídos a partir da articulação com a sociedade civil organizada, os 

planejamentos e ações da saúde garantem sustentação do processo de intervenção 

vinculadas às necessidades apresentadas pela população e confirmadas pelas ações 

de vigilância (ambiental, epidemiológica e sanitária). 
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Definida como produção social de determinação múltipla, a saúde exige uma 

estratégia que implique participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua 

produção (usuários, movimentos sociais, profissionais da saúde, gestores do setor 

sanitário e de outros setores), na análise e na formulação de ações que visem à 

melhoria da qualidade de vida. De modo sincrônico, comprometer-se e 

corresponsabilizar-se pelo viver e por suas condições são marcas e ações próprias da 

prática clínica, da atividade política, da atenção e da gestão, ratificando esses planos 

de atuação como indissociáveis. 

A promoção da saúde coloca a necessidade de que o processo de produção 

científica, do conhecimento humano e das práticas, no campo da saúde, e, mais ainda, 

no bojo das políticas públicas, faça-se por meio da construção e da gestão 

participativa (aqui entendida como de domínio comunitário/social). Promover saúde é, 

portanto, dilatar o entendimento do processo saúde/adoecimento, de modo que 

ultrapasse a zona de conflito que coloca indivíduo e a coletividade em dimensões 

incompatíveis. Sob o olhar da promoção da saúde, a gestão de tudo aquilo que tem 

impacto sobre a vida e o bem estar envolve, fundamentalmente, a pactuação de uma 

rede de compromissos (sócio-ambiental, segurança, educação, leis, direitos e 

deveres) necessariamente eficientes e resolutivas.  

Ainda preocupado com os modelos de atenção à saúde que focalizam a 

doença e as ações curativas, e com a extensiva carga horária teórica contida nos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação da saúde e como forma de 

potencializar o PRÓ-SAÚDE, a SGTES instituiu uma estratégia de intervenção que 

possibilitasse a inserção dos graduandos dos diferentes cursos da saúde nos 

cotidianos das práticas de atenção básica em saúde, tendo os profissionais da rede 

como preceptores destes alunos. Esta estratégia é o Programa de Educação pelo 

Trabalho em Saúde – PET-Saúde, regulamentado pela Portaria Interministerial nº421, 

de 03 de março de 2010 (BRASIL, 2010). 

 Como uma das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas 

estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com seus princípios e 

necessidades, o PET-Saúde tem como pressuposto a educação pelo trabalho e 

disponibiliza bolsas para tutores, preceptores (profissionais dos serviços) e estudantes 

de graduação da área da saúde, sendo uma das estratégias do Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o PRÓ-SAÚDE, em 
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implementação no país desde 2005. Foram instituídas 3 modalidades de PET: PET-

Saúde da Família, PET- Vigilância em Saúde e PET-Saúde mental – álcool e drogas. 

  Santos e Thiesen (2010, p. 1) ao analisarem as propostas do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde destacam: 

 
Os objetivos do PET são fomentar a formação profissional articulada 
à Estratégia de Saúde da Família; facilitar o processo de integração 
entre o ensino, os serviços e a comunidade; e estimular a inserção 
das necessidades dos serviços na produção de conhecimento nos 
Cursos de Graduação. O Programa é desenvolvido por estudantes 
que realizam atividades nos serviços de saúde de forma sistemática 
com preceptores (trabalhadores dos serviços) e com tutores 
(professores). Os alunos, oriundos de vários Cursos de Graduação da 
área da Saúde, são organizados em grupos multidisciplinares. 
Atividades assistenciais, de capacitação e de pesquisa são realizadas 
conjuntamente nos serviços, promovendo a aprendizagem 
significativa por meio da integração, das trocas contínuas e da 
construção conjunta. 

 

Observando as novas possibilidades de formação de profissionais da saúde, 

Morais et al (2012, p. 38) também discorrem sobre o PET-Saúde e destacam que este 

Programa: 

 
 

Pode ser entendido como uma estratégia de ação capaz de                                             
contribuir para melhor articulação entre a academia e os serviços de 
saúde, favorecendo processos reflexivos nos diferentes envolvidos na 
perspectiva de uma formação profissional que atenda aos princípios 
do SUS e às necessidades dos serviços e da população. 

  
 

 Neste estudo nos debruçamos a analisar um grupo PET-Saúde/Saúde da 

Família – Grupo Engenhoca I - e seu papel na formação de profissionais da saúde no 

que se refere a atitude interdisciplinar, a educação em saúde e, principalmente, no que 

se refere a possibilidade de integração entre o mundo do ensino e o mundo do 

trabalho. Neste grupo PET atuei como preceptor durante 2 anos e por acreditar na 

proposta da estreita parceria ensino-serviço é que elegi esta experiência para reflexão 

no Mestrado em Ensino na Saúde. Cabe ainda destacar que há aproximadamente 

duas décadas recebo no serviço onde atuo, mais especificamente na Policlínica 

Regional da Engenhoca, alunos dos cursos de medicina e enfermagem para realizar 

aulas teórico-práticas e estágios, sempre defendendo os serviços como espaços de 

aprendizagem significativa e de constantes trocas com as instituições de formação. 
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 Os grupos PET-Saúde/Saúde da Família são formados por 1 tutor acadêmico,   

12 estudantes de diferentes cursos da saúde, que efetivamente recebem bolsas e 6 

preceptores. No país, em 2011, foram selecionados 484 grupos PET-Saúde/Saúde da 

Família, o que representa, considerando a formação completa desses grupos, 9196 

bolsas/mês, além da participação de 8712 estudantes não bolsistas, totalizando 17908 

participantes/mês (PET-Saúde, 2012). 

 Na proposta do PET-Saúde/Saúde da Família, três conceitos contribuem para a 

compreensão por parte dos alunos do papel do profissional da saúde na sua relação 

com os usuários e demais componentes das equipes de saúde: o de educação em 

saúde, o de interdisciplinaridade e o de integração ensino-serviço. E como estes são 

temas trabalhados nos processos de formação? Pretende-se refletir sobre os mesmos 

no presente estudo, como já destacado, aprofundando-se no processo de análise da 

integração ensino-serviço. 

 Em relação à educação em saúde, Gazzinelli et al (2005) ressaltam que a 

mesma deve ser entendida como uma construção compartilhada de conhecimentos, 

que parte da experiência e das práticas dos sujeitos envolvidos buscando intervenção 

nas relações sociais que vão influenciar a qualidade de suas vidas e que vão, 

consequentemente, produzir outras representações. 

 O Ministério da Saúde em sua Política Nacional de Promoção da Saúde nos 

remete a pensar, a partir de setembro de 1995, nos 3 eixos que agregam o 

compromisso pela Saúde: O Pacto em Defesa do SUS, o Pacto em Defesa da Vida e 

o Pacto de Gestão. Este conjunto de compromissos constitui-se de sério poder 

transformador da realidade sanitária do país, a partir do rever da prática cotidiana das 

atividades no cuidar da saúde. Coloca a saúde como direito inalienável do ser 

humano, trazendo à luz assim, o momento (ou movimento) marcante da Reforma 

Sanitária Brasileira (BRASIL, 2006). 

 Na base do processo de criação do SUS encontramos o conceito ampliado de 

saúde, a necessidade de criar políticas públicas para promovê-la, o imperativo da 

participação social na construção do sistema e das políticas de saúde e a 

impossibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos 

determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população. 

Nesse sentido, o SUS, como política do Estado brasileiro pela melhoria da qualidade 
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de vida e pela afirmação do direito à vida e à saúde, dialoga com as reflexões e os 

movimentos no âmbito da promoção da saúde. 

Dentre as propostas do SUS, ainda encontra-se que a saúde como produção 

social de determinação múltipla e complexa, exige a participação ativa de todos os 

sujeitos envolvidos em sua produção – usuários, movimentos sociais, trabalhadores 

em saúde, gestores do setor sanitário e de outros setores - na análise e na formulação 

de ações que visam a melhoria da qualidade de vida. O paradigma da promoção da 

saúde vem colocar a necessidade de que o processo de produção do conhecimento e 

das práticas no campo da saúde e, mais ainda, no campo das políticas públicas, faça-

se por meio da construção e da gestão compartilhadas (BRASIL, 2006). 

Cabe ainda destacar que o Programa PET-Saúde vem atuando, segundo Lima 

(2009, p. 43): 

 
Como um instrumento para a viabilização de programas de 
aperfeiçoamento e especialização em serviço, bem como de iniciação 
ao trabalho, estágios e vivências, dirigidos, respectivamente, aos 
profissionais e aos estudantes da área da saúde, de acordo com as 
necessidades do Sistema Único de Saúde. 

 
 

 Neste sentido, os investimentos de instituições formadoras de profissionais de 

saúde que acolhem projetos como o PET-saúde, devem ser vislumbrados e 

valorizados como possibilidades concretas de efetivação da articulação entre 

formação e  serviços, como será demonstrado mais adiante nos resultados. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

O educador democrático não 
pode negar-se o dever de, na 

sua prática docente,  
reforçar a capacidade crítica  

do educando,  
sua curiosidade, sua 

insubmissão.  
Uma de suas tarefas 

primordiais é  
trabalhar com o  

educando a rigorosidade  
metódica com que  

devem se “aproximar”  
dos objetos  

cognoscíveis. 
 

(Paulo Freire) 
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2.1 TIPO DE PESQUISA 

A metodologia deste estudo trilhou passos em uma abordagem qualitativa, 

descritiva e exploratória.  

Segundo pontua Minayo (2003, p. 21), a abordagem qualitativa se preocupa  

 

[...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

  A pesquisa qualitativa, ou seja, a pesquisa em seu aspecto de 

pertinência não mensurável matematicamente, é também abordada por Fraser e 

Gondim (2004, p. 3) que nos dizem que  

 
[...] a abordagem qualitativa [...] parte da premissa de que a ação 
humana tem sempre um significado (subjetivo ou intersubjetivo) que 
não pode ser apreendido somente do ponto de vista quantitativo e 
objetivo (aqui entendido como independente do percebedor e do 
contexto da percepção). O significado subjetivo diz respeito ao que se 
passa na mente consciente ou inconsciente da pessoa 
(individualismo metodológico – o nível de análise é a pessoa) e o 
significado intersubjetivo se refere ao conjunto de regras e normas 
que favorecem o compartilhamento de crenças por grupos de 
pessoas inseridas em determinado contexto sóciocultural (holismo 
metodológico – o nível de análise é a estrutura e os sistemas). 

 

Driessnack et al (2007, p. 184) consideram que  “na pesquisa qualitativa o 

processo de pesquisa é indutivo ao invés de dedutivo, e começa com objetivos 

exploratórios mais amplos que fornecem foco para o estudo sem esvaziar 

prematuramente aspectos da experiência que possam ser julgados importantes ou 

relevantes”.  Acrescente-se ainda o fato de ser apropriada ao fenômeno quando este 
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tem caráter complexo, cunho social e não oferecer propriedades que o habilitem à 

quantificação. Permite ao pesquisador o contato direto com os discursos dos sujeitos, 

bem como ele próprio (o pesquisador)  

 

É também considerado um instrumento da coleta de dados e os 

dados resultantes são principalmente palavras ou descrições 

narrativas [...] e inferências [...]. Os dados qualitativos são 

classificados por temas, conceitos, e/ou teorias, identificados e 

sintetizados a partir das descrições detalhadas de experiências e 

processos sociais compartilhados pelos participantes (DRIESSNACK 

et al, 2007, p. 184). 

 

 

 Em relação a pesquisa descritiva, Rudio( 2001) salienta que esta procura 

conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la e ainda explica 

que descrever é narrar o que acontece, conhecer o fenômeno, procurando interpretá-

lo. 

 Ao apresentar-se como possibilidade metodológica cuja principal meta é de 

descrever um fato, evento ou fenômeno, Ponte et al (2006, p. 5) afirmam que “a pesquisa 

descritiva objetiva a descrição de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Refere ainda, “que esse tipo de estudo tem 

como característica mais significativa a utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática” (PONTE et al, 2006, p. 5). 

Quanto ao caráter exploratório da investigação, este é eleito por se apresentar como 

um modelo capaz de facilitar a elaboração de um instrumento de medida capaz de captar, 

do elenco de respostas, aquelas mais adequadas ou convenientes para a pesquisa 

(PIOVESAN e TEMPORINI, 1995). 

 Assim, em se tratando de respostas adequadas aos interesses da pesquisa, faz-se 

necessário o agrupamento de perguntas facilitadoras de respostas, ou, boas perguntas. 

Neste sentido, Piovesan e Temporini (1995, p. 321) definem “pesquisa exploratória, na 

qualidade de parte integrante da pesquisa principal, como o estudo preliminar realizado 

com a finalidade de melhor adequar o instrumento de medida à realidade que se pretende 

conhecer”. 

Vistas as abordagens acima, passemos então ao cenário em que foi 

desenvolvido o presente estudo. 
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2.2 O CENÁRIO DA PESQUISA  

 

O PET-Saúde Niterói, seguindo a lógica da harmonia e paridade na seleção do 

grupo formou-se da seguinte maneira: tutores-docentes indicados pelos cursos 

envolvidos; preceptores de formações diversas, indicados pela Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói; e acadêmicos bolsistas e não bolsistas selecionados pelas 

coordenações dos seis cursos de graduação. Posteriormente divididos, os grupos 

foram alocados nas unidades de saúde da área norte do município, espaço 

previamente eleito para receber a equipe a partir da situação de vulnerabilidade 

decorrente de um vazio sanitário. 

 A região norte de Niterói, selecionada pela Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói e a Universidade Federal Fluminense como território para acolher o PET-Saúde  

é representada pelos seguintes bairros: Baldeador, Barreto, Caramujo, Cubango, 

Engenhoca, Fonseca, Ilha da Conceição, Santa Bárbara, Santana, São Lourenço, 

Tenente Jardim e Viçoso Jardim. Encontra limites com o município de São Gonçalo, 

praias da  Baía de Guanabara e Pendotiba  (região oceânica).  Possui ainda pequena 

área banhada pelas águas da Baia de Guanabara, incluindo aí as ilhas do Caju, 

Mocanguê Pequeno, Vianna, Santa Cruz e Manoel João. Conta em sua área urbana 

com uma importante via de ligação intermunicipal e acesso para a Ponte Rio-Niterói: a 

Alameda São Boaventura. 

 Em linhas gerais pode-se dizer que a área norte de Niterói é caracterizada por 

uma densa população, alojada principalmente em construções verticais e apresenta 

expressivo número de espaços de favelização. A região possui significativa quantidade 

de indústrias de gêneros alimentícios, construção naval e têxtil que ocupam grande 

parte da mão-de-obra da população local. É desprovida de equipamentos como 

creches, áreas de lazer, espaço cultural e para prática de esportes. Segundo Abrahão 

et al (2011, p. 437) o reconhecimento do marcante desnível sócio-econômico da 

região e a “existência de relevantes desigualdades nas condições de vida e saúde da 

população municipal foi sendo assumida como referência no modo de organização da 

saúde e na escolha desta área para a atuação do PET-Saúde em Niterói”. 

 

2.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Em relação aos participantes em um estudo de abordagem qualitativa, Driessnack 

et al ( 2007, p. 184) afirmam que: 
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Na pesquisa qualitativa os participantes são selecionados 
propositalmente pelas suas experiências com relação ao fenômeno 
de interesse, ao contrário da seleção ou amostragem aleatória de 
uma população maior. Os dados dos participantes selecionados são 
considerados ricos em detalhes e frequentemente são referidos como 
descrições densas ou pesadas. [...]. O poder em pesquisa qualitativa 
está na riqueza da descrição e detalhes de experiências específicas, 
processos sociais, culturas, e narrativas.   

 

 
 Inicialmente todos os profissionais da rede que eram preceptores e todos os 

alunos bolsistas no PET-Saúde foram convidados a participar da pesquisa. Os que 

atuaram diretamente na Policlínica da Engenhoca receberam convite verbal, pessoal. 

Aqueles que fizeram parte do grupo de fora da Policlínica receberam comunicação por 

via eletrônica ou por telefone. No total, o Programa contou nos anos pesquisados, com 

8 tutores, 48 preceptores e 96 alunos bolsistas. Porém, por razões diversas, como 

afastamento do programa e mudanças de endereço, chegamos ao número de 7 

bolsistas e 9 preceptores. Estes compuseram, então, a amostra para o 

desenvolvimento do estudo.  

Assim, os participantes deste estudo, graduandos da área da saúde, dos cursos 

de Enfermagem, Medicina, Nutrição, Farmácia, Odontologia e Educação Física, 

bolsistas do grupo do PET-Saúde/Saúde da Família/UFF e também preceptores, 

distribuídos em quatro profissões distintas: Serviço Social, Enfermagem, Nutrição e 

Medicina que são profissionais que acolhem estes bolsistas nos serviços – aceitaram 

participar da pesquisa após convite verbal pessoal, oportunidade em que todos 

tiveram chance de esclarecerem dúvidas e entenderem a relevância do estudo 

proposto.  

Como forma de manter o anonimato de todos os participantes da pesquisa cada 

preceptor recebeu como identificação uma letra “P”, acompanhada por um número que 

seguiu a sequência de preceptores entrevistados (Ex.: Primeiro preceptor entrevistado, 

“P”1). Seguindo o mesmo raciocínio, os bolsistas foram identificados por uma letra “B” 

seguida de um número, também na ordem de entrevista (Ex.: Primeiro bolsista 

entrevistado, “B”1). 

Para critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa foram estabelecidos os 

seguintes pontos: Alunos que estejam cursando disciplinas em graduações na área de 

saúde da Universidade Federal Fluminense no período de realização da  pesquisa e 

que participaram como bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde na rede pública de saúde do Município de Niterói, nos anos de 2010 e/ou 2011, 
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2011 e/ou 2012, cientes do objetivo da pesquisa e que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); Profissionais de nível superior da rede 

pública de saúde do Município de Niterói que participaram como preceptores/bolsistas 

do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde nos anos de 2010 e/ou 2011, 

2011 e/ou 2012, cientes do objetivo da pesquisa e que assinaram o TCLE. 

Para critérios de exclusão: alunos de graduação dos cursos da área de saúde da 

Universidade Federal Fluminense e, Profissionais de Saúde do Município de Niterói 

que participaram do PET/Saúde de Niterói por período menor que 3 meses e aqueles 

participantes do programa que não concordaram em participar do estudo. 

 

2.4 A COLETA DE DADOS E SEUS INSTRUMENTOS  

 

A coleta de dados se deu por meio de um trabalho de campo realizado em dois 

momentos: observação participante e entrevista semiestruturada individual. A 

observação participante efetivou-se em diferentes momentos quando o pesquisador 

encontrava-se em campo atuando e tinha a oportunidade de observar o cotidiano dos 

demais preceptores e dos bolsistas no e com o serviço durante a efetivação do Projeto 

PET-Saúde. No que se refere ao momento de realização das entrevistas, estas após 

agendadas, aconteceram em espaços eleitos pelos participantes sendo gravadas, 

transcritas e analisadas através de análise temática, conforme defendida por Minayo 

(2003). 

Cabe destacar que a pesquisa qualitativa ao efetivar um trabalho de campo, 

desenvolve-se com a peculiaridade de ter sua atenção voltada para o cotidiano e para 

os processos que envolvem o sujeito e suas reações ao meio (em seu contexto 

biopsicossocial), tanto individuais como coletivos.  

Em sua variação metodológica, a abordagem qualitativa conta, também, com a 

observação participante que Queiroz et al (2007, p. 277) consideram “um processo 

pelo qual a interação da teoria com a prática concorre para a transformação ou 

implementação do meio pesquisado”.  

De acordo com Correia (2009, p. 31), “a observação participante é realizada em 

contato direto, frequente e prolongado do investigador, com os atores sociais, nos 

seus contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento de pesquisa”. Para 
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que a pesquisa desenvolva a contento, é necessário que o observador esteja em 

constante refinamento dos seus pensamentos em busca de fidelidade a aquilo que se 

proponha como objetivos de seus estudos.  

Assim, para o pesquisador, que também é entendido como participante da 

pesquisa, é importante um afastamento do cenário e a não inferência nos dados 

apreendidos para que possam estes ser o mais fidedignos possível. É importante, 

também, que o pesquisador esteja atento para que os dados respondam tanto as 

questões norteadoras como aos objetivos do estudo. 

Minayo (2003, p. 59) aponta que a observação participante “[...] enquanto parte 

do contexto de observação, estabelece uma relação face a face com os observados”. 

Relaciona a técnica com um complemento da entrevista, haja vista o fato de “não 

podermos captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por 

meio de perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria realidade, 

transmitem o que há de mais imponderável e evasivo na vida real”. 

Quanto a entrevista semiestruturada, Belei et al (2008), afirmam ser aquela que 

contém perguntas direcionadas por um roteiro previamente elaborado, composto 

geralmente por questões abertas. Este tipo de instrumento de coleta de dados parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessem 

à pesquisa. É a técnica mais usual no trabalho de campo (TRIVIÑOS, 1992). 

Para fins deste estudo, foi construído pelo pesquisador um roteiro de entrevista 

semiestruturada, conduzida também pelo próprio pesquisador.  

Desta maneira, o sujeito/entrevistado, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. Através 

dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos participantes. Ela não 

significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de 

coleta dos fatos relatados pelos participantes, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa 

que vivenciam uma determinada realidade que está sendo investigada, observada 

(MINAYO, 2003). 

Oliveira (2008) também destaca a importância da entrevista semiestruturada ao 

dizer que esta ferramenta situa-se entre a estruturada e a não estruturada, 

caracterizando-se pelo momento das perguntas anteriormente determinadas, podendo 
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ser as respostas relativamente livres. Havendo necessidade, o pesquisador pode 

acrescentar uma questão não prevista, na dependência das respostas dos 

respondentes. Possivelmente a entrevista semiestruturada dará uma maior chance de 

entendimento das questões em estudo, uma vez que permite não somente a 

realização de perguntas que são necessárias à pesquisa e não podem ser deixadas 

de lado, mas também a relativização dessas perguntas, dando liberdade ao 

entrevistado e a possibilidade de surgir novos questionamentos não esperados pelo 

pesquisador, o que poderá dar origem a uma melhor compreensão do objeto em 

questão. 

Sempre com a presença do pesquisador e precedida de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, o momento da entrevista serviu também para que 

os sujeitos fossem informados acerca dos passos a serem seguidos pela pesquisa 

(escolha do cenário, coleta de material, seleção dos sujeitos, aspectos éticos, etc.). As 

entrevistas foram gravadas e transcritas pelo próprio pesquisador. 

As entrevistas foram realizadas em locais onde melhor se adequassem à 

necessidade do entrevistado, respeitando-se os intervalos das aulas dos acadêmicos 

e os momentos em que os profissionais/preceptores estivessem fora de seus horários 

de dedicação ao serviço. Os deslocamentos para encontros foram sempre do 

pesquisador, evitando assim dificuldades que impedissem a realização da pesquisa. 

Mesmo assim, contratempos como remarcações de horas e locais aconteceram, 

provocando algumas idas e vindas, porém nunca desestimulantes. 

Iniciou-se a coleta de dados no final do segundo semestre de 2012 e encerrou-

se no início do primeiro semestre de 2013. O prolongamento da atividade se deu 

principalmente por dois fatores: eleições municipais que alteraram a rotina da cidade e 

consequentemente das unidades de saúde, e a greve dos servidores públicos da UFF. 

Um dificultou o contato com os preceptores/profissionais servidores do município de 

Niterói; o outro dispersou os alunos da UFF esvaziando o campus universitário e 

consequentemente afastando os bolsistas/graduandos. 

O roteiro para entrevista, contando com 8 questões abertas, era apresentado 

aos sujeitos na hora da entrevista. As perguntas eram colocadas na íntegra, sem 

explicações ou esclarecimentos por parte do pesquisador para que não houvesse 

indução de respostas nem manipulação das interpretações. Quando necessário o 

pesquisador intervia nas respostas, solicitando esclarecimento para algo colocado pelo 
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sujeito que merecia maior desenvolvimento, além do proposto no questionamento 

previamente realizado. Por se tratar de um grupo do qual o pesquisador também fez 

parte, as entrevistas transcorreram com muita tranquilidade, sinceridade e 

descontração, mas resguardando a posição prioritária de observador. 

As entrevistas foram gravadas em aparelho de tecnologia Mp3 (abreviação de 

Layer-3 Mpeg – forma compactada de arquivo sonoro) e transferidas para um 

computador com o objetivo de facilitar no momento de sua transcrição em texto, 

totalizando 16 entrevistas. Foram necessários aproximadamente 256 minutos de 

gravações, numa média de 16 minutos por entrevistado e 2 minutos para cada 

resposta. 

 

2.5 O PROCESSO DE ANÁLISE  

 

Com o objetivo de desvendar os dados coletados na pesquisa, foi eleita a 

análise de conteúdo como técnica de interpretação e aprofundamento, na busca da 

essência, da riqueza do que possivelmente possa estar oculto por trás das falas. E 

para analisá-los, lançaremos mão da técnica de análise de conteúdo defendida por 

Minayo et al (2003, p. 74), destacada pelos autores por duas funções em sua 

aplicação. 

 

Uma se refere à verificação de hipóteses e/ou questões. Ou seja, 
através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas para 
as questões formuladas e também podemos confirmar ou não as 
afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação 
(hipóteses). A outra função diz respeito à descoberta do que está por 
trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está 
sendo comunicado.  

 

A apresentação do resultado e as discussões geradas pela análise do material 

de pesquisa se deu pelo processo de categorização. Para Campos e Turato (2009, 

p.127) a exposição dos resultados deve seguir “processo didático-científico. Didático 

na medida em que procura dar certo ordenamento, a princípio, a uma aparentemente 

“massa caótica” de sentidos, [...]. Científico, [...] por ser embasado por conhecimentos 

teóricos e filosóficos [...]”. 

Minayo et al (2003, p. 70) referem a categorização como um “conceito que 

abrange elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam 
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entre si”. Portanto, a criação das categorias será orientada pelo arcabouço teórico 

apresentado acima refletindo todo seu ordenamento e relevância. 

Para Bardin (2010, p. 145) “categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação [...], classes, reúnem um 

grupo de elementos [...] sob um título genérico, [...] em razão das características 

comuns destes elementos”. As categorias podem ainda, seguir diferentes critérios 

como semântico, sintático, léxico ou expressivo. Campos (2004, p. 614) refere-se a 

categorias “como grandes enunciados que abarcam [...] temas, segundo seu grau de 

intimidade ou proximidade, e que [...] através de sua análise, exprimirem significados 

[...] que atendam aos objetivos de estudo e criem [...] uma visão diferenciada sobre os 

temas propostos”. 

As categorias proporcionam o ajustamento da visão do pesquisador para um 

ângulo diferenciado sobre as demandas apresentadas. Ainda segundo Campos e 

Turato (2009, p. 127), a categoria pode ser “configurada segundo critérios de 

relevância. O termo relevância denota um tema importante [...], de grande potencial e 

riqueza para o desenvolvimento de conhecimentos novos, garantindo, por si só, 

material consistente para maior aprofundamento do fenômeno”. 

Desta forma, um grande número de temas, ideias e questões emergiram do 

conjunto de respostas emitidas pelos participantes da pesquisa durante a análise. 

Deste conjunto de respostas foram agrupadas as categorias. Entretanto, trabalhamos 

no sentido de preservar o que de melhor se pode captar, sem perder o essencial, e 

não perdendo de vista, também, as questões norteadoras e os objetivos eleitos para 

esta pesquisa. Buscou-se aqui, na procura da compreensão do fenômeno em estudo, 

a maior proximidade possível com as experiências relatadas por outros pesquisadores 

ao analisarem fenômenos semelhantes. 

 Neste sentido, para que fosse reduzida a chance de escapar detalhes 

importantes das falas, ou seja, a essência do pensamento de cada um participante, 

todos os depoimentos foram disponibilizados em um quadro, com características 

similares a um mapa falante, que continha as questões apresentadas e suas 

respectivas respostas, dispostas em linhas e colunas. Com as respostas de todos os 

participantes presentes no Quadro, foi possível ir localizando e destacando as 

semelhanças de palavras, termos ou frases correspondentes a cada questão e em 

seguida construir, daí, as categorias que representam a essência do pensamento dos 
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participantes do estudo. Estas passarão a ser apresentadas e analisadas por meio de 

aproximação com literatura pertinente.  

 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Projeto para a efetivação deste estudo foi submetido à Plataforma Brasil e 

posterior apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ 

Hospital Universitário Antônio Pedro, antes do início do trabalho de campo (realização 

das entrevistas com os sujeitos), aprovado no CEP/HUAP/UFF com CAAE Nº 

05406412.1.0000.5243/2012. 

As informações e o anonimato dos participantes foram mantidos em sigilo pelo 

pesquisador, sendo também sua responsabilidade a guarda do material. O 

desenvolvimento da pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução 466/2012, que 

foi devidamente atendida. Os dados coletados poderão ser divulgados e utilizados em 

artigos e outras produções científicas, sendo que para tal será respeitada a 

confidencialidade dos participantes. Todos os dados produzidos durante a pesquisa 

estão em posse do pesquisador e permanecerão devidamente arquivados pelo prazo 

mínimo de cinco anos. 

 

2.7 SOBRE A TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DO PRODUTO  

 

Para fins de responder ao terceiro objetivo deste estudo foi proposto como 

produto a elaboração e posterior realização de uma oficina de capacitação e de 

sensibilização de enfermeiros para o exercício do ser preceptor.  

As oficinas são entendidas por diferentes pesquisadores, como ambientes que 

beneficiam as expressões, a capacidade criadora, a motricidade, o conhecimento, 

levando portanto que o  indivíduo a quem é dirigido o tema, redescubra-se, redescubra 

suas habilidades, competências e novas formas de produção e consequentemente de 

ver o mundo. Tal metodologia requer a atitude participativa, bem como potencializa o 

senso crítico e reflexivo das práticas. Apresenta-se como meio facilitador das 

condições para a aproximação entre os participantes (neste caso, profissionais de 

saúde da rede), comunidade, estudantes e a universidade. 

Contextualizando historicamente o método, e ilustrando a capacidade de 

emancipação crítica do indivíduo com a qual as oficinas se apresentam na prática, 

Fonseca e Amaral (2012, p. 2) colocam que  
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entre tais práticas, merecem destaque as chamadas Oficinas de 
Trabalho, surgidas no campo da educação, no movimento feminista, 
nos anos 1970 [...]. Este movimento visava contribuir para o 
crescimento individual das mulheres e ao mesmo tempo trazer 
mudanças no âmbito coletivo. [...] De lá para cá tem sido largamente 
utilizada para a população em geral e para a qualificação de 
trabalhadores. Disseminou-se por diversas áreas, tentando articular 
subjetividade, racionalidade, experiência pessoal e conhecimento. Foi 
denominada grupo de autoconsciência, grupo de reflexão, oficina de 
trabalho, dentre outros. 

 
 

 Defendendo a prática profissional nos serviços como potencializadora na 

formação de novos profissionais da saúde, elegeu-se trabalhar, por meio de uma 

oficina, a capacitação e sensibilização de profissionais que atuam na atenção básica 

para o exercício da preceptoria, cumprindo desta forma o principal papel da IES bem 

como a produção para o Programa de Mestrado no qual me encontro inserido. 

Em relação ao exercício da preceptoria o seu conceito não é unânime e refere-

se quase sempre a um ambiente específico, podendo ser relacionado ou não à saúde. 

Dependendo da área de atuação a que se propõe pode ser confundido com tutoria, 

mentor ou supervisão.  

Ao fixar as normas para a implementação e execução de Programas que 

envolvem ações de preceptoria, o Ministério da Saúde determina que preceptoria  é  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. (Brasil, 2005). 

 

 

Carvalho e Fagundes (2008) em seus estudos acerca da preceptoria em 

enfermagem, definem preceptor como o Enfermeiro lotado nas unidades de saúde, 

cujas atribuições principais são a orientação e a supervisão de estudantes em estágios 

curriculares supervisionados. Ou seja, o Enfermeiro, além de ter as responsabilidades 

assistenciais, participa da elaboração, execução e avaliação de programas de estágios 

curriculares desenvolvidos na unidade, e a ele cabe supervisionar, orientar e participar 

da avaliação do desempenho dos estudantes durante o período de estágio.  
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Botti, ao analisar as competências para a função de preceptor, destaca que 

este é o profissional que atua dentro do ambiente de trabalho e de formação, 

estritamente na área e no momento da prática clínica. Sua ação se dá por meio de 

encontros formais que objetivam o progresso clínico do aluno ou recém-graduado. “[...] 

Tem, então, a função primordial de desenvolver habilidades clínicas e avaliar o 

profissional em formação.” (Botti 2009, p. 3) 

Também Oliveira (2008), destaca que o preceptor é o profissional que 

instrumentaliza por meio da interseção entre a teoria e a prática no ambiente de 

trabalho construído por constantes e progressivas mudanças no conhecimento 

existente, exigindo um maior acúmulo de habilidades e competências com vistas a 

inserção e ambientação do futuro trabalhador, bem como proporcionar a oferta do 

cuidado, com qualidade, em saúde. Mediante seu relevante papel se faz de grande 

importância a discussão acerca de suas funções. Para tanto, ferramentas como 

oficinas e seminários podem funcionar como espaços privilegiados de socialização 

dessas informações ao serem potencializados em seu caráter pedagógico, de maneira 

organizada e periódica, atendendo assim às constantes mudanças no fazer e pensar 

saúde no cotidiano do processo de trabalho (Oliveira 2008). 

Durante conversas com outros profissionais no campo empírico venho 

percebendo várias lacunas na relação da tríade docente/estudante/profissional do 

serviço. O que enseja a necessidade de maior articulação institucional da FMS com a 

UFF/EEAAC tendo em vista a construção coletiva do papel do preceptor na 

sensibilização desses atores em seus cenários cotidianos onde desenvolvem o 

processo ensino-aprendizagem.                                                                                               

A vivência que proporcionou experiência e crescimento profissional também me 

despertou para o fato de que o principal papel das instituições de ensino superior - na 

relação entre serviço e ensino -, deve ser o de reconhecer e capacitar, a partir de uma 

experiência coletiva de criação dos espaços de formação, o profissional inserido na 

atividade de preceptoria para que ele desempenhe com segurança e competência 

técnica, científica e ética suas atribuições assistenciais e educativas. 

Neste sentido justifica-se este produto como estratégia de aproximação e de 

parceria entre a instituição de formação e o serviço.  
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Com base no exposto elegeu-se como objetivos para o produto “Oficina de 

Capacitação e de Sensibilização de preceptores enfermeiros da atenção básica do 

município de Niterói”: Ofertar à FMS de Niterói uma oficina de capacitação para 

preceptores enfermeiros da atenção básica; Aproximar, por meio da preceptoria, as 

instituições de saúde da FMS de Niterói da Universidade/EEAAC/Residência em 

Enfermagem em Saúde Coletiva. 

Esta atividade foi realizada nas dependências da EEAAC/UFF com enfermeiros 

da rede básica de saúde da FMS de Niterói que recebem alunos estagiários e/ou 

residentes em seus serviços. Com duração de 3 horas, contou também com a 

presença da Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP/FMS), que atua 

como articuladora entre o serviço de atenção à saúde da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói e os cursos da área de saúde da UFF, bem como com a 

coordenação da residência em enfermagem em saúde coletiva da EEAAC/UFF. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADO E ANÁLISE  

 

 

 

 

 

 

 
É pensando 

criticamente a  
prática de hoje ou de 

ontem que se 
 pode melhorar a 
próxima prática.  

O próprio  
discurso teórico,  

necessário à  
reflexão  

crítica,  
tem de ser de tal 

modo concreto  
que quase se 

confunda com a prática. 
 

(Paulo Freire) 

 



55 

 

 

 

 

 

Neste capítulo serão abordados os itens que conferem a este estudo seu 

grau de importância enquanto colaborador para um formação profissional em saúde 

que seja indutora de reflexão e desenvolvimento do senso crítico. Bem como pretende 

demonstrar o quanto se tem avançado e o quanto se precisa avançar na articulação 

entre ensino e serviço, lançando mão para isso, da análise atenta do que foi exposto 

pelos participantes da pesquisa. 

 

3.1 SOBRE OS RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados nas entrevistas foram exaustivamente lidos e, em seguida, 

extraídos seus principais conteúdos. A análise destes conteúdos se deu pelo 

agrupamento das informações coletadas de acordo com características comuns, 

gerando núcleos temáticos que foram confrontados e fundamentados através do 

referencial teórico que se aproximaram dos mesmos. 

Em seguida será apresentado quadro com as características dos participantes 

da pesquisa e sua análise. As informações contidas no referido quadro foram extraídas 

dos dados de identificação solicitados quando da autorização para a entrevista e uso 

do material contido na ficha. 

Inicialmente as informações contidas nas fichas serviriam somente para 

identificação dos participantes do estudo. Posteriormente, com o desenvolvimento da 

pesquisa, revelou-se como uma preciosa fonte de elementos facilitadores do 

entendimento das diferenças de visão do mundo existente entre os participantes.  

Preceptores e estudantes postos lado a lado no quadro abaixo, nos desafiam a 

desvendar, por meio da observação do seu perfil, mistérios que podem significar o 

direcionamento para a formação de um profissional diferenciado, engajado em 

produzir uma forma de atenção em saúde resolutiva e eficiente. Ou simplesmente 
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podemos ficar com o olhar fixo nos números sem perceber o que eles podem vir a nos 

revelar. 

 

3.2 AS CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA E SUA ANÁLISE 
 

 
SEXO 

 

 
ESTUDANTE 

 
PRECEPTOR 

 
 

IDADE 
M F  

CURSO 
 

FORMAÇÃO/ 
PÓS 

GRADUAÇÃO 

 
TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 
SERVIÇO 

 

 X  Medicina 
(mestrado) 

19 a 48 a 

 X  Assistente 
Social 

(especialização) 

20 a 45 a 

 X  Enfermagem 18 a 48 a 
 X  Assistente 

Social 
(mestrado) 

32 a 50 a 

 X  Enfermagem 25 a 48 a 
 X  Enfermagem 12 a 44 a 
 X  Medicina 

(especialização) 
15 a 39 a 

 X  Enfermagem 
(especialização) 

18 a 48 a 

 X  Nutrição 
 (mestrado) 

20 a 48 a 

 X Enfermagem   25 a 
 X Farmácia   22 a 
 X Enfermagem   23 a 
 X Enfermagem   23 a 
 X Educação Física   22 a 
 X Enfermagem   25 a 
 X Nutrição   25 a 

QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DOS SUJEITOS 
Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Por meio dos dados sobre sexo dos participantes do estudo (preceptores e 

bolsistas) observa-se que todos pertencem ao sexo feminino, reforçando a tendência 

de feminização da saúde (e do trabalho) de forma concreta e crescente, consequente 

de uma combinação de fatores sócioeconômicos onde se destacam os processos de 

reestruturação produtiva como: aumento de escolaridade, estrutura familiar, número de 

filhos, entre outros.  
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Curiosamente, segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde em 

parceria com o Ministério da Educação, quando comparados entre ingressantes e 

concluintes dos cursos nas Universidades brasileiras, as mulheres representam 

maioria em todas as áreas da saúde, exceto em Educação Física e entre os 

concluintes da Medicina. Em Fonoaudiologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e 

Nutrição as mulheres representam mais de 90% dos estudantes. E estas comporão os 

quadros de trabalhos futuramente (HADDAD, 2006).  

Ainda referindo Haddad (2006), no quadro sócioeconômico, a presença de 

estudantes pobres (com renda familiar de até 3 salários mínimos) é maior nos cursos 

de Educação Física e Enfermagem (30%); a presença maior de estudantes ricos (com 

renda familiar superior a 10 salários mínimos) se dá em Medicina e Odontologia, com 

52 e 67%, respectivamente.  Em todos os casos exceto em Medicina, os estudantes 

pobres representam percentualmente menos quando ingressam do que quando 

concluem o curso. Comparativamente, levando-se em consideração o número de 

matrículas efetuadas nos anos de 1991 e 2004,  as áreas que mais cresceram nos 

últimos 14 anos (levantamento realizado entre os anos de 1991 e 2004) foram 

Fisioterapia e Enfermagem (443,5 e 741,5%, respectivamente) e as que menos 

cresceram foram Medicina e Odontologia (38,6% e 50%, respectivamente). O 

crescimento médio nacional no período foi de 150,7%.  A área da Saúde que mais 

forma profissionais atualmente é a Educação Física, com 17.290 concluintes, e a que 

menos forma é Biomedicina com 738 concluintes em 2004. 

 Apesar do tempo decorrido entre a divulgação do referido trabalho e o período 

atual (2006-2013), pelo envolvimento direto da comunidade acadêmica na leitura e na 

interpretação dos dados, representou mais um passo rumo à construção da avaliação 

participativa e rumo à construção de um sistema de educação superior cada vez mais 

comprometido com a qualidade da educação e com a qualidade da vida em 

sociedade, além de representar informação a mais na elaboração de planejamento 

que supere as necessidades locais e regionais do país. (BRASIL, 2006) 

          A Universidade Federal Fluminense possui doze dos catorze cursos da área de 

saúde (Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 

Medicina Veterinária), exceto Terapia Ocupacional e Fisioterapia.  Cabe ressaltar que é 

intenção do PET-Saúde (Saúde da Família) fomentar a participação de bolsistas de 
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todos os cursos da área de saúde no programa (dois bolsistas de cada curso). Em 

nosso grupo contamos com alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Medicina, Nutrição e Odontologia, conforme pode ser constatado no quadro 

acima. Entretanto, nem todos os bolsistas que participaram do projeto puderam ou 

aceitaram ser entrevistados. 

 Quanto aos preceptores, trabalhamos com o conceito de um profissional 

orientador preocupado com os aspectos da transmissão de suas experiências práticas, 

porém atento aos aspectos teóricos. Voltando ao quadro anteriormente apresentado,  

temos nove preceptores distribuídos em quatro profissões distintas: Serviço Social (2), 

Enfermagem (4), Nutrição (1) e Medicina (2). Destes, três possuem pós-graduação em 

nível de mestrado, três possuem especialização em alguma área e três cursaram 

somente a graduação. É importante ressaltar que aqueles que buscaram o mestrado 

durante sua trajetória nos apontam um movimento em direção à qualificação para a 

docência (33% dos preceptores), o que nos faz acreditar numa facilitação da 

articulação da assistência com o ensino bem como com sua tarefa de supervisionar, 

orientar e dar suporte no desenvolvimento de novos profissionais de saúde. 

Destaque para o fato de que 8 profissionais trabalham há mais de quinze anos 

em serviços públicos de saúde, indicando que sua experiência é relevante para atuar 

como preceptor, partilhando seus conhecimentos e contribuindo com a formação de 

alunos bolsistas e para a ampliação da assistência a ser implementada nos serviços. 

 Um aspecto importante do grupo de preceptores é a multiprofissionalidade, 

corroborando com a proposta do PET-Saúde e reafirmada por Abraão et al (2011, p. 

437) apontando que “o campo da saúde, quando observado com mais atenção, revela 

questões que não remetem ao domínio de uma única disciplina, mas, sim, implicam a 

articulação de diferentes saberes, conhecimentos e práticas”. 

A incorporação de novas tecnologias favorece a aprendizagem e flexibiliza a 

adoção de novos currículos. Acerca do que se disse anteriormente, Ponte et al (2009, 

p. 530) afirmam que: 

 

Para a formação deste novo profissional, procura-se a prática de 
metodologias ativas de ensino aprendizagem, que propõem o ensino 
baseado na resolução de problemas e a constituição de um 
aluno/agente de seu aprendizado. Incentiva-se a busca ativa da 
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informação, trabalhos em pequenos grupos, análise crítica das 
informações, propiciando a construção do conhecimento, a reflexão e 
a reconstrução das informações. 

 
 

3.3  APRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS INFORMAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
 

Segue abaixo apresentação gráfica e breve análise das informações 

disponibilizadas pelos participantes da pesquisa. 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos Participantes Estudantes/Bolsistas segundo cursos em 

que se encontram matriculados 

 

ENFERMAGEM FARMÁCIA ED. FÍSICA NUTRIÇÃO

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 

Como demonstrado no gráfico 1, os bolsistas do curso de enfermagem no PET-

Saúde/Saúde da Família representam a grande maioria dos sujeitos  da pesquisa, fato 

relacionado em parte, pela disponibilidade e afinidade deste curso por atividades 

educativas de extensão universitária. O gráfico serve também para ilustrar a ausência 

dos cursos de medicina e odontologia (apesar de terem estado no campo como 

integrantes do grupo de bolsistas) no grupo de bolsistas entrevistados, por 

impossibilidade de disponibilização de tempo devido a carga horária integral das 

disciplinas próprias desses cursos. Cabe ressaltar que a distribuição do número de 

vagas ofertadas aos bolsistas obedece a uma distribuição equitativa entre os cursos. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos Sujeitos da Pesquisa Segundo Categoria Profissional – 
Preceptores/Profissionais 
 
 

MÉDICO
22%

AS. SOCIAL
22%

ENFERMEIRO

45%

NUTRICIONIS
TA

11%

 
          Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 

A escolha dos profissionais que compõem o grupo de preceptores obedeceu 

critérios do próprio programa, conforme cita Abrahão et al (2011, p. 436) “o PET-

Saúde/Niterói envolve tutores-docentes indicados pelos cursos envolvidos, 

preceptores de formações diversas, indicados pela Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói”. Comprovamos um maior percentual de enfermeiros (45%) na conformação da 

equipe, seguidos de médicos e assistentes sociais (22%) e de nutricionistas (11%). A 

presença destes profissionais indica que o processo de formação em saúde nos 

serviços adota, atualmente, a lógica da multiprofissionalidade, indicando desta forma a 

tendência aos princípios do SUS e das DCN. Outras categorias profissionais fizeram 

parte do grupo durante o decorrer do projeto, porém, por razões diversas tiveram que 

se afastar. A participação dos preceptores na pesquisa também foi limitada pela 

dificuldade de conciliação dos horários. 

 

3.4 A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: O OLHAR DO PESQUISADOR SOBRE O 

OBJETO DE ESTUDO 

 

A observação participante apresentou-se como opção metodológica no 

desenvolver da pesquisa, aliada à entrevista semiestruturada e da análise de 

conteúdo, visto que a observação do fenômeno implica diretamente “na realidade dos 

atores sociais em seus próprios contextos” (MINAYO, 2003, p. 59), nas relações no 

cotidiano, na compreensão e entendimento da realidade e nos processos de 

construção de suas atividades mediante o tema integração ensino-serviço. 
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Tendo obtido minha inclusão no Programa de Mestrado Profissional, assim como 

a autorização para realizar o Curso junto à direção da unidade de saúde e à Vice-

Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família, a qual pertenço enquanto 

servidor municipal, pude assim organizar a carga horária prevista para estudos e para 

a pesquisa de campo. Segui então a uma segunda etapa, que foi realizar reunião com 

toda a equipe de serviço local para apresentação do projeto que passaria a 

desenvolver. A receptividade não poderia ser melhor, bem como o incentivo para o 

árduo e prazeroso trabalho a que me propunha a partir daquele momento. 

 De maneira não menos cuidadosa foi o anúncio do estudo, seu objeto, seus 

objetivos e metodologia, para os participantes do grupo PET-Saúde, que passaram, a 

partir daí, a ser meu foco de observação e empenho no esclarecimento das questões 

que se apresentavam como norteadoras. Apesar do receio inicial de como seria a 

receptividade do grupo para ser observado, sobrevindo minha presença a ser não só 

de membro da equipe mas também de observador, a exposição do tema agradou e 

despertou o interesse  dos sujeitos em participarem da pesquisa. 

A partir do momento em que a pesquisa recebeu a adesão e apoio de meus 

colegas servidores da FMS (lotados na Policlínica) e foi aceita pelo grupo a ser 

entrevistado posteriormente (bolsistas e preceptores do PET-Saúde que passaram 

então a ser participantes da pesquisa), despertou em mim a necessidade de desenhar 

e conhecer estratégias que me mantivessem na coerência com o arcabouço 

metodológico do projeto. Como por exemplo, estar em constante sintonia com as 

reflexões trazidas pelos teóricos que se debruçam sobre o tema da observação 

participante. 

 A pesquisa, por ser desenvolvida no próprio local de trabalho do pesquisador, 

no local de trabalho dos preceptores e concomitantemente, no campo de atuação dos 

bolsistas, gerava para alguns, constrangimento e sensação de estar sendo invasivo. É 

tarefa complexa manter uma atitude de “reserva” e “distanciamento” sendo ao mesmo 

tempo parte do todo. 

 Várias foram as dificuldades no desenrolar da pesquisa por se tratar de 

observação de “pessoas”, seus saberes e fazeres, ou seja, tentar captar e 

compreender a integração ensino-serviço por meio da observação participante foi 

tarefa desafiadora  na  medida em que a mesma exigiu, ao mesmo tempo, uma 

aproximação e um distanciamento por parte do pesquisador. 
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Tudo, aparentemente, tem a mesma importância, contudo, é preciso estar 

atento para o objeto que se está pesquisando. O retorno aos apontamentos nos traz à 

razão e leva a centrar a relevância em alguns fatos, como por exemplo, que os 

preceptores esforçavam-se para chamar os bolsistas pelo nome, e não simplesmente 

referir-se a estes como “aquele ou aquela bolsista do curso tal”, revelando assim um 

desejo de identidade, respeito e abertura para a construção de parcerias. 

 As interações que se construíam no serviço se deram num movimento 

crescente entre preceptores e bolsistas, entre preceptor e preceptor e entre preceptor 

e tutor e pôde ser observada em diferentes momentos de atividades de campo. Em 

especial pude observar esta relação nas atividades de consultas, salas de espera e 

visitas domiciliares, ou nas atividades dos preceptores em seus atendimentos ao 

usuário. Todos esses momentos foram ricos em trocas, tanto na convivência entre 

diferentes comportamentos, como na reação durante uma experiência nova (contato 

com o usuário do serviço em seu próprio domicílio, por exemplo). Os bolsistas 

mostravam-se curiosos e ávidos para aprender e os preceptores determinados e 

dispostos a ensinar, a transmitir suas experiências, seus saberes. Esta foi a tônica de 

muitos momentos observados.  

  Por diversas vezes pude observar, durante a realização de nossas reuniões de 

grupo, cujo tema em geral eram os casos clínicos demandados ou questões sociais do 

território, a troca de experiências entre preceptores e bolsistas. Invariavelmente as 

questões eram discutidas exaustivamente e as soluções eram coletivas, interessantes 

tanto para o usuário quanto para o serviço, estas buscadas nas experiências dos 

preceptores, nas sugestões de leituras de material a ser pesquisado pelos bolsistas e 

posteriormente rediscutidas objetivando consenso e produção de material escrito para 

ser utilizado em apresentações acadêmicas ou eventos científicos. Os encontros 

foram a meu ver, demarcados sempre pela jovialidade dos bolsistas e pelas ricas 

experiências dos preceptores; era bonito de ser vivido e observado. Movimento este 

que penso jamais será esquecido por todos que dele participaram.    

 Mais uma vez, saliento que a observação participante é uma tarefa exigente de 

constante preparação por parte do pesquisador. É de suma importância a manutenção 

do estudo acerca do assunto, do treinamento, da reflexão sobre o tema em questão da 

pesquisa para que durante o processo de observação não ocorra a fuga do objetivo a 

ser alcançado. 
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 Apesar do caráter positivo do desenvolvimento da observação, em que estive 

imerso no conjunto observado, alguns entraves merecem ser apontados. Para 

Fernandes e Moreira (2013, p. 524) “Há situações e informações dos e sobre os 

sujeitos investigados que não são facilmente comunicáveis por palavras”. Justamente 

neste ponto reside a principal dificuldade encontrada neste estudo, pois em 

determinados momentos pude notar “tensão” nos diálogos entre os sujeitos, revelando 

necessidade de aprimorar e ampliar os encontros para que ambos possam entender 

as subjetividades que afloram nesta relação. 

Uma questão que chamou minha atenção e foi comprovada durante a 

observação, refere-se às práticas realizadas pelos profissionais nos serviços como as 

consultas, os grupos educativos e as visitas domiciliares. Em todas elas havia um 

movimento que tentava aproximar o ensino do serviço, que tentava construir pontes no 

processo de formação, mas que ainda não podem ser configuradas como uma cultura 

que atravessa as instituições. O que ficou evidenciado neste período de observação 

em campo é que o projeto PET-Saúde pode sim se configurar como uma das 

estratégias concretas de integração, de parceria entre o ensino e o serviço.  

A observação realizada aponta, ainda, para a necessidade de se ampliar a 

discussão sobre a forma de contrapartida a ser oferecida aos preceptores que vem 

atuando no processo de formação com alunos de diferentes cursos. A promoção de 

cursos ou oficinas de atualizações, qualificações, podem representar oportunidade de 

crescimento. Também é importante gerar a oportunidade de se ouvir os estudantes-

bolsistas para que possam expressar o que esperam do seu processo de formação, 

em especial aquele que acontece nos serviços. 

Enfim, os ricos e diferentes momentos da observação revelaram que a 

formação nos serviços é uma grande oportunidade de tornar o processo ensino-

aprendizagem vivo, instigante, enriquecedor e prazeroso. Assim apresentou um 

grande potencial de interatividade no contexto que se encontrava. Interatividade 

manifestada pela possibilidade de exercício constante do respeito entre os 

pensamentos e as práticas, desenvolvimento do convívio harmonioso e intercâmbio de 

experiências efetivadas por meio dos sentidos: olhar, falar, sentir, vivenciar e 

experimentar. 
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3.5 AS DIFERENTES CONCEPÇÕES SOBRE A ARTICULAÇÃO ENTRE 

FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO: OS DEPOIMENTOS DOS 

PARTICIPANTES  

 

Os participantes deste estudo, como já apontado na metodologia, foram alunos 

graduandos da área da saúde, dos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição, 

Farmácia, Odontologia e Educação Física, bolsistas do grupo PET-Saúde; e também 

os preceptores do grupo, que são profissionais dos diferentes serviços de atenção 

básica de saúde de Niterói-RJ que acolheram estes bolsistas e com eles construíram 

trocas e se reconstruíram como profissionais, em uma parceria que perdurou cerca 1 

ano. 

Assim, após sucessivas leituras das falas destes participantes, num movimento 

de idas e vindas, estas apreendidas em um trabalho de campo, passamos a agrupá-

las respeitando suas semelhanças que assim geraram categorias norteadoras do 

pensamento deste grupo e que serão apresentadas a seguir.  

 

3.5.1 AS CATEGORIAS 

 

CATEGORIA 1: A ESSENCIALIDADE DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

NA FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 
 

 Ao serem questionados sobre como compreendem a integração ensino-serviço 

(IES) os participantes destacaram a sua essencialidade como apresentado abaixo: 

 
 

Possui uma relevância muito grande, ajuda a diminuir distâncias. 
Porque eu tive a oportunidade de pertencer a uma instituição que ela 
tinha hospital próprio e a gente ficava muito focada com uma única 
instituição. Então em meu primeiro emprego, início de vida 
profissional foi um pouco assustador. Eu não tinha mais o professor. 
Hoje, 22 anos depois, eu vejo como é importante essa integração, 
isso tem que começar desde o primeiro momento que a gente pisa na 
instituição de ensino. Ela é essencial. (P3) 

 
  
Eu acho que o serviço e o ensino estão completamente interligados. 
Não existe na verdade o serviço sem você ter o ensino que é a parte 
teórica, que fundamenta. Mas que assim, nós não aprendemos só a 
teoria. Assim, às vezes falta a parte prática. No PET a gente 
conseguia fazer essa relação pelo trabalho com o profissional. A 
gente tinha uma parte teórica onde cada um tinha seu campo de 
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conhecimento e a partir daí a gente lançava para fazer uma coisa 
mais prática, que seria o serviço. A prática ela não vem do nada, não 
é aquela coisa mecânica. Você precisa ter uma teoria, um 
conhecimento para poder aplicar à prática, aplicar ao serviço. (B4) 

 
 

Indo ao encontro dos achados, Albuquerque et al (2008, p. 358) ao analisarem 

as possibilidades de integração entre ensino e serviço destacam que “os espaços 

onde se dá o diálogo entre o trabalho e a educação assumem lugar privilegiado para a 

percepção que o estudante vai desenvolvendo acerca do outro no cotidiano do 

cuidado”. São espaços de formação permanente, de construção da identidade 

profissional e de cidadania, onde profissionais do serviço, docentes, usuários e o 

estudante vão construindo e estabelecendo seus papéis sociais na confluência de 

seus saberes, modos de ser e de ver o mundo. 

Reforçando, ainda, o pensamento de relevância ou essencialidade de ações 

que aproximam o ensino do serviço e o serviço do ensino falam os participantes do 

estudo. 

 
 

Bom, integração lembra de um princípio do SUS, que é a 
integralidade. Então, eu acho de suma importância essa integralidade 
ir muito além do só ensino da academia.  A integralidade na realidade, 
na vivência, na prática ela é feita quando há encontro entre a 
universidade e o serviço; a comunidade e o usuário. E o acadêmico 
nesse meio, nesse cenário, é formado para trabalhar a possibilidade 
da integralidade. Realmente, com o PET a gente tem o grande 
privilégio de tentar por em prática um dos princípios do SUS, que é 
promover a integralidade. (B6) 

 

A integração ou aproximação entre o ensino e o serviço é tudo na 
formação, é essencial. Primordial para o aluno, para ele vivenciar o 
que ele vê na teoria. Ele ter oportunidade de ver isso na prática, como 
o sistema deveria funcionar, que tem diretrizes do SUS maravilhosas 
que contempla tudo. Mas tem muita coisa no SUS ainda que não foi 
posto em prática, algumas estão sendo feitas, mas não sendo feitas 
adequadamente. Então eu acho muito importante essa participação 
do aluno. Ele ver a realidade como ela é. Eu acho que o ensino tem 
que caminhar com a sua realidade. (P6) 

  
 

Cabe aqui neste ponto uma breve reflexão sobre os caminhos que se tem 

construído quando se trata da formação de profissionais de saúde e a parceria com os 

serviços neste processo de formação os. Diversas são as questões que se entrelaçam 

quando lançamos o olhar sobre tal assunto. Em se considerando a complexidade do 

assunto, até o momento não se tem conhecimento de análises ou discussões que se 
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arrisquem a dizer se este ou aquele modelo são suficientes para resolver a 

problemática da formação em estreita parceria com os serviços.  

Albuquerque e Giffin (2009) entendem “a educação como um possível espaço 

de reflexão e de luta entre projetos distintos de sociedade”, e sob o olhar desta 

pesquisa que aqui se desenvolve, grande crédito tem sido depositado na integração 

entre ensino e serviço como instrumento de passagem da atual concepção, onde “as 

principais consequências desse modelo de formação são: a produção fragmentada do 

cuidado e a baixa capacidade de reflexão sobre a prática profissional”, para um 

processo que contraponha a situação vigente. Assim, busca-se “apresentar uma 

abordagem temático-conceitual para o desenvolvimento e fortalecimento do 

pensamento crítico na formação dos profissionais de saúde” (ALBUQUERQUE e 

GIFFIN, 2009, p. 520). 

Ao narrar a importância dos serviços no processo de formação de profissionais 

de saúde, o Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde por meio 

do PRÓ-SAÚDE, em seu eixo de cenários de prática (BRASIL, 2007, p. 20), salientam: 

 

A interação ativa do aluno com a população e com os profissionais de 
saúde deverá ocorrer desde o início do processo de formação, 
proporcionando ao estudante trabalhar sobre problemas reais, 
assumindo responsabilidades crescentes, como agente prestador de 
cuidados, compatíveis com seu grau de autonomia. Na formação 
profissionalizante será sempre preferível trabalhar sobre fatos reais a 
perpetuar práticas de simulação, que quando muito imitam a 
realidade, sem chegar a reproduzi-la na dimensão complexa da 
integralidade humana. 

 

 

O Programa PET-Saúde foi idealizado pelo MS e MEC e aqui defendido pelos 

participantes do estudo, como uma grande estratégia para se trabalhar a integração 

ensino-serviço. Neste mesmo sentido Morais et al (2012, p. 545) ao analisaram as 

possibilidades do PET-Saúde destacam que  este “ pode ser entendido como uma 

estratégia de ação capaz de contribuir para melhor articulação entre a academia e os 

serviços de saúde, favorecendo processos reflexivos nos diferentes envolvidos na 

perspectiva de uma formação profissional que atenda aos princípios do SUS” bem 

como às demandas apresentadas pela comunidade e às necessidades da unidade na 

prestação do serviço. 

Lima (2009, p. 41-42) em alusão aos programas que preconizam a formação 

profissional afirma que: 
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[...] os cenários de prática, para formação profissional, devem ser 
diversificados e aglutinadores de equipamentos educacionais e 
comunitários, para além dos equipamentos de saúde [...] favorece 
uma maior aproximação entre os estudantes e a realidade dos 
serviços. A aproximação os incentiva a tornarem-se sujeitos da 
resolução das problemáticas reais, levando-os a assumir maior 
autonomia e responsabilidade frente as mais diferenciadas situações 
pertinentes ao cotidiano do trabalho em saúde. 

 
 

Apreender e respeitar, de forma fidedigna, as falas dos participantes da 

pesquisa, é uma maneira do pesquisador devolver dignamente a confiança depositada 

no binômio pesquisa-pesquisador. Ressaltar esta relação de confiança, é conferir aos 

profissionais do serviço/preceptores e aos acadêmicos/bolsistas a legitimidade que 

possuem na construção da estrutura que se faz necessária para a evolução da 

Integração entre Ensino e Serviço de Saúde. Portanto, corroboramos com o 

pensamento de que é preciso entender e valorizar os diferentes cenários de prática 

como norteadores do aprendizado realizado no cotidiano dos serviços.  

 

 

CATEGORIA  2:  A FORMAÇÃO EM SAÚDE E O DESAFIADOR PROCESSO DE  

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

 

 

Estimulados a refletirem sobre a formação dos profissionais de saúde e a 

vivência deste processo em seus cenários de prática os participantes do estudo se 

expressaram de diferentes formas: 

 
 

Tenho percebido que há uma preocupação muito grande em formar, 
mas não está tendo uma preocupação muito mais importante que é 
com a qualidade dessa formação. E a gente sabe que é importante. 
Você não vê integração entre os profissionais. E essa integração 
deveria ser muito mais trabalhada. Essa integração é tão importante 
no início dessa formação, como é importante a alfabetização para 
você chegar a uma faculdade. (P3) 
 
 
A parte onde eu vi mais essa integração da teoria com a prática foi no 
PET. Quando você entra no serviço, num estágio, eu não vejo tão 
forte essa integração, daquele que acompanha a gente, no campo, no 
estágio curricular com o professor. Meio que a gente é abandonado, e 
às vezes o professor fala alguma coisa com quem tá lá no serviço, 
com um enfermeiro. O que a gente pergunta ao preceptor ele 
pergunta ao professor. Já no PET não, a gente teve contato com o 
enfermeiro, com o médico direto. Tudo foi muito mais forte, essa 
relação, essa integração com todo mundo. Tanto que eu amei o PET 
por isso. (B1) 



68 

 

 Reconhecendo que há limitações no processo de formação dos profissionais 

de saúde, em especial a tênue participação dos serviços neste processo e que a 

direção a ser tomada na busca da excelência técnica e científica passa pela 

valorização das percepções e pelos saberes e experiências acumulados pelos 

profissionais dos serviços, este que vive a realidade no seu dia a dia, o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2004, p. 176) ressalta: 

 
 

[...] o momento atual requer ajustes e releituras dos profissionais e 
das instituições para eleger estratégias e modelos de renovação 
coerentes com o contexto. Nesse sentido, [...] a compreensão de que 
é necessário [...] ações no campo educacional que possibilitem um 
avanço no conhecimento do trabalho em saúde, reconhecendo e 
valorizando o potencial formativo do trabalho. 
 

 
Cada profissional de saúde que vivencia os serviços, dele fazendo parte, e que 

for ouvido acerca de sua formação acadêmica e a prática que atualmente realiza, 

imprimirá sua própria concepção sobre integração ensino-serviço. Ao revisitar o seu 

processo de apreensão do conhecimento e com aquele que se depara hoje, ele pode 

antever e indicar saídas mesmo entendendo como desafiadoras.  Corroborando com 

este posicionamento Amâncio Filho (2003, p.377) afirma: 

 
 

Desse modo, para intervir na realidade, é necessário que os setores 
da educação e da saúde estabeleçam uma estreita e permanente 
parceria interinstitucional, objetivando desenvolver ações conjuntas e 
articuladas para a elaboração e a construção de uma proposta 
educacional que conjugue os conhecimentos produzidos e 
acumulados pelas duas áreas. Sendo esse o sentido, é preciso que 
as propostas compartilhadas se insiram no cotidiano [...], 
estabelecendo uma dinâmica que contemple a direcionalidade e as 
consequências, para o conjunto da sociedade, da incorporação e da 
aplicação de novas tecnologias. 
 
 

 Os encontros e desencontros entre a teoria e a prática vivenciados pelos 

participantes, bolsistas e profissionais, em seus processos de trabalho (para os 

bolsistas as assistências às aulas, estágios, etc.; para os profissionais, a atuação no 

serviço) foram relatados com uma certa naturalidade e muita certeza, como se a 

dissociação presente fizesse parte de uma cultura, já formalizada como “normal”, 

cotidiana. Esta forma de pensar passou a ser estranhada pelos sujeitos quando estes 

se inseriram no PET-Saúde.  
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Eu acho que a gente está vendo isso mais ... isso acontecer 
com maior ênfase nesses últimos anos. Assim, vamos dizer assim, 
em 2012 ... de 2010 ... a gente já tem ... também por conta dessa 
questão do PET ... mas assim, a gente percebe que muitas outras 
categorias profissionais a gente ainda não tem isso. São algumas 
categorias bem específicas, principalmente medicina e enfermagem 
os outros profissionais como assistente social está muito voltada para 
abertura ... a pessoa está receptiva, o profissional está receptivo para 
receber aluno. Mas a gente vê que tem uma certa ainda ... 
dificuldade, mas isso está modificando. A gente percebe que está 
havendo uma modificação ... (P4) 

 

Então, eu sou da educação física. Algumas pessoas pensam ela 
como pertencente a  área da saúde uma vez que trabalha com o 
corpo e outros fatores biológicos e outras pessoas pensam que não. 
Mas, em relação a teoria e a prática, durante a formação a gente 
pensa essa integração sim. Mas não é aprofundada, é de uma 
maneira superficial. Acredito que nas áreas que são realmente 
vinculadas à saúde isso seja melhor observado. Mas na educação 
física é bem superficial essa integração. Só através de projetos 
mesmo igual ao PET é que eu tive a oportunidade de ter a vivência 
num posto de saúde. Eu achei legal, mas é até estranho. Quando 
você está em um projeto na área de saúde, as pessoas já te olham 
assim: Ué, educação física atuando em um posto de saúde? É muito 
diferente porque as pessoas não vêm a educação física ligada 
diretamente a saúde. Pensam mais em questão de escola ou 
academia. Não que isso não pense a saúde, mas não é aquela coisa 
direcionada como é o papel do médico ou do posto de saúde. E aí 
você causa um certo estranhamento quando você está no local como 
um posto de saúde. Mas essa integração durante esse tempo que eu 
estou na graduação se deu no projeto mesmo. (B5) 

 

 
 A aproximação entre os diversos níveis de gestão (primário, secundário e 

terciário da saúde; municipais, estaduais e federal de governo; entre as disciplinas 

curriculares dos cursos de graduação) é uma das ferramentas que proporcionam a 

integração entre o serviço e a formação acadêmica e, em alguns casos, é orientada 

conforme consta no Programa da Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 

2010). 

A redução ou a eliminação dos “estranhamentos” que limitam a articulação das 

propostas de integração entre os atores envolvidos no ensino (discentes e docentes) e 

os atores do campo prático (serviço e profissionais que aí se encontram) estão 

presentes nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação na saúde, conforme 

consta no texto abaixo: 

 
Certamente, adviria uma nova concepção da autonomia universitária 
e de responsabilização das instituições não-universitárias em sua 
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harmonização com essas mutações contínuas e profundas, de tal 
forma que ou as instituições se revelam com potencial para atender 
“às exigências do meio”, ou elas não se engajarão no processo de 
desenvolvimento e se afastarão do meio, porque não poderão 
permanecer “preparando” recursos humanos “despreparados” ou sem 
as aptidões, competências, habilidades e domínios necessários ao 
permanente e periódico ajustamento a essas mudanças. Com efeito, 
repita-se, não se cogita mais do profissional “preparado”, mas do 
profissional apto às mudanças e, portanto, adaptável. (BRASIL, 2003, 
p.7). 

 

 

CATEGORIA 3: AS MÚLTIPLAS FACES DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO   

 

O aprofundamento do olhar sobre os depoimentos apontam para uma 

tendência de certa negação da IES como realidade nas práticas em saúde. Porém, ao 

mesmo tempo, é vislumbrada como um objeto existente numa ficção que merece ser 

concretizada. Na procura da qualidade para o processo de formação, não podemos 

deixar de desejar e buscar o que há de mais resolutivo e que atenda às diretrizes 

curriculares, mesmo que para alguns soe de maneira utópica. Para Demo (1998, p. 

92) “quem não tem utopia, morreu, já que se contenta com o que tem, ou com o que a 

história conseguiu realizar”. 

 
 

Eu acho que a IES não tem. Ela não é uma realidade assim cem por 
cento ... Existe, mas eu acho que deveria ter um investimento melhor, 
maior, e ela ser mais apurada, entendeu? Porque ... às vezes tem 
profissionais que não gostam de estar falando, ensinando, entendeu? 
Porque tem uma visão assim meio mística de que o aluno vai ficar 
criticando, avaliando, questionando, que o aluno está ali só para ver o 
que está errado, entendeu? Eles não têm essa visão de construir 
junto. (P6) 
 
 
Não, acho que não, nem todas, dependendo, acho que depende 
muito da instituição. (P7) 
 

Melhor do que já foi, na minha opinião, mas acho que ainda tem que 
melhorar. (P8) 

 
Não. Acho que está começando, e aqui, na rede de Niterói já tem 
maior facilidade para isso acontecer porque a integração da 
universidade, por estar na cidade e já ter seus alunos dentro da rede, 
facilitou esse contato. Mas, volto a enfatizar, para algumas carreiras 
ainda está iniciando esse contato. Isso é muito saudável pois os 
próprios profissionais de saúde dizem que trabalham  
multiprofissional. E quando a gente coloca o alunado que tem várias 
profissões, o próprio profissional de saúde não sabe como lidar com a 
questão da multiprofissionalidade, sei lá que nome utilizar. Então eu 
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acho muito bacana porque a gente está exercitando isso e 
aprendendo junto, sem dúvida nenhuma. (P9) 
 
 

Não, é uma coisa que é difícil ver, assim...É uma coisa ... Eu vejo que 

todos tentam fazer ... o Marítimo (PMF Marítimo) é uma coisa, é um 

lugar que assim ... lá tudo funciona diferente do Nova Brasília (PMF 

NB) que não achei que era tão fácil fazer essa integração de 

Enfermeiro com Nutricionista, com ... fazer a integração de ... de 

conseguir  fazer projetos ali dentro porque era bem ... eu não sei se 

era a época que estava passando por troca de gestão, não sei se isso 

também acabou ... nem sei se a configuração do que  cada um tem, 

qual a função de cada um, então isso acabou atrapalhando um 

pouco. Mas eu vi que no Marítimo cada um fazia o que tem que fazer 

e se você precisasse de ajuda, e de uma proposta, se você levasse 

qualquer proposta nova ali todo mundo abraçava sua causa e tentava 

ajudar. Então lá eu vi que o serviço e ensino funcionava. Agora, no 

Nova Brasília não via tanto, apesar de muitas pessoas ali se 

mostrarem bem solícitas, entendeu? (B7) 

 

As práticas profissionais em saúde estão ou precisam estar em constante 

mudança.  E necessitam cada vez mais de atenção no que se refere ao contexto 

social (coletivo) e interpessoal (individual). Assim, Feuerwerker e Sena (2002) ao 

analisarem as experiências UNI (Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais 

de Saúde: União com a Comunidade) e sua contribuição ao movimento de mudança 

na formação profissional em saúde,  destacam que  as mudanças estão em 

construção e que  as lutas entre o novo e o velho estão em plena vigência. Assim 

como na construção das novas práticas de saúde, essas novas maneiras de produzir 

conhecimento e formação em saúde demandam o enfrentamento de problemas ainda 

sem resposta. 

Reforçam esse pensamento Pagliosa e Da Ros (2008, p.495) quando 

destacam: 

 
Cada vez mais, o trabalho multiprofissional e os conhecimentos 
interdisciplinares se fazem necessários para enfrentar as complexas 
necessidades de saúde das pessoas e comunidades. Os 
conhecimentos e práticas da saúde coletiva, o entendimento e a 
participação na construção das políticas públicas e na organização 
dos serviços de saúde tornam-se competências necessárias e 
imprescindíveis ao desempenho dos profissionais da saúde. 
 

 As fragilidades existentes no sistema que dificultam a aproximação entre 

ensino e serviço são sentidas, e ao mesmo tempo, são vislumbradas possibilidades de 



72 

 

superação que carecem de iniciativa multilateral. Nesse contexto, Albuquerque et al 

(2008, p. 2) afirmam que, diferente das relações bilaterais representadas 

principalmente pela “Integração Docente-Assistencial (universidade-serviços)” e pela 

“Extensão Universitária (universidade-comunidade)” os esforços de mudanças devem 

ser centrados  “na relação de parceria entre a universidade, os serviços locais de 

saúde e a comunidade, como o alicerce sobre o qual devem estar fundados os 

processos de transformação da educação dos profissionais e dos sistemas de saúde”. 

 

Só vejo a IES através de projetos, durante a graduação você não tem 
nenhuma. Se você olhar a grade você não tem nenhuma matéria 
vinculada. Educação física para saúde. Eu tenho educação física 
voltada à promoção da saúde.  Mas aí você não tem uma um trabalho 
de campo no sentido igual teve o PET, de você introduzir o 
profissional de educação física em um posto. E eu acredito que é uma 
prática necessária. Então ele teria que estar realmente ligada a essa 
área de saúde. (B5) 
 
 
A gente é que ... a gente tem assim: tem o curso de medicina que 
vem já fazendo há 4 anos ou 5 já como campo de  estágio ... no 
terceiro e quarto períodos. Então assim, eles têm essa ... eles 
vivenciam  a unidade como um todo. Porque eles vêm, passam pelo 
arquivo, passam pela pré-consulta, se inserem em algum programa. 
Então assim eles experimentam o dia a dia da unidade de uma forma 
mais ampla. Não fica ... tem a questão da observação das consultas 
médicas, mas não se atêm só a questão do atendimento médico. Isso 
dá para eles uma visão diferente da ... do que é o serviço, do trabalho 
do médico ... Estou dizendo assim, pela formação do médico porque 
é o que a gente experimenta. A própria assistência à saúde é 
complexa. Se você ficar só lá na universidade, no atendimento da 
assistência da relação médico paciente você perde muita coisa que 
você tem de experimentar, a experimentar enquanto necessidade 
desse paciente. (P2) 

 

 Tomando como referência um estudo acerca da “reestruturação curricular” que 

viabilize um novo perfil para a formação de odontólogos realizado em uma 

universidade no sul do país, Souza e Carcereri (2011, p. 1072) afirmam que:  

 
Uma das vertentes importantes da reestruturação é a integração 
ensino-serviço, que envolve: o quadro docente das universidades, os 
trabalhadores da saúde, a reorganização curricular dos cursos de 
graduação e pós-graduação, e o estabelecimento de vínculos com os 
serviços públicos de saúde. A integração ensino-serviço é 
compreendida como eixo do processo pedagógico, integra a 
universidade aos serviços de saúde, privilegia o estudante, seus 
conhecimentos, expectativas e experiências no processo de ensino-
aprendizagem. 
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Como se pode observar, pelos direcionamentos dados durante o desenvolver 

de diversos estudos, a integração entre o ensino e o serviço tem se apresentado como 

meio de reflexão e de condução de uma nova formação (e renovação) para os 

profissionais de saúde. Tais modificações, ao que tudo indica, permeia e cruza os 

vários caminhos,  passando por necessidade de maiores investimentos nas plantas 

físicas das unidades de serviço, maior investimento na preparação pedagógica dos 

preceptores, elaboração de agenda que inclua a presença dos estudantes em 

diferentes momentos do cotidiano ensino-serviço, entre outras tantas nuances que 

merecem atenção de todos os envolvidos no processo de formação. 

 
Acho que ainda está se caminhando para isso. A própria ESF 

(Estratégia Saúde da Família), eu acho um grande marco no SUS e o 
PET-Saúde também, porque amplia a integração. Mas ainda acho que 
estamos indo lentamente, de pedacinho em pedacinho. Ainda não há 
um encontro efetivo em todas as unidades, cenários, níveis de 
atenção à saúde, não. Mas eu acho que o próprio PSF e o próprio 
PET são grandes feitos, de grande significado pra gente atingir isso. 
(B6) 

 
 
É uma realidade mas, como eu te falei, iniciando. Antigamente 

não se via isso, era uma coisa assim muito distante o serviço do 
ensino. (P5) 

 
 

 O diálogo entre as instituições passa a ser uma das principais estratégias na 

busca da homogeneidade e transparência das ações em parcerias. Neste sentido o 

Ministério as Saúde destaca que, 

 

[...] é este um caminho a ser adotado pelos gestores do sistema de 
saúde e pelas unidades de ensino que se relacionam com essa 
temática. Esse movimento de integração permite a otimização de 
recursos e a potencialização de resultados, a eleição e o estímulo de 
porta-vozes mais habilitados para cada programa, com a identificação 
e a superação dos nós críticos que conformam a “teia” de desafios 
para o SUS, favorecendo a renovação da estratégia de integração 
entre ensino e serviço, com os créditos necessários ao capital de 
mobilização construído pelo setor saúde, na conformação da infra-
estrutura educacional que o país e o Sistema Educacional  e  de  
Saúde  hoje  dispõem. (BRASIL, 2004, p. 182) 

 Para Pinheiro e Ceccim (2005, p. 23) “a graduação na área de saúde não tem 

tido uma orientação integradora entre ensino, trabalho e cidadania, que resultem em 

uma formação teórico-conceitual e metodológica que potencialize competências para a 
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integralidade [...]”. Durante as entrevistas pode ser percebido pelo pesquisador uma 

aparente angústia presente em alguns depoimentos dos participantes. Ao que parece, 

a superação do sentimento apreendido passa pelo desafio da superação das 

fragilidades, pela incrementação das parcerias e pela qualidade impressa aos 

movimentos de integração ensino-serviço, integração docente-assistencial e pela 

integração ensino-serviço-comunidade. 

 

CATEGORIA 4: O PET-SAÚDE COMO ESPAÇO DE ARTICULAÇÃO E DE 

REFLEXÃO SOBRE A INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO 

 

As práticas de cuidado em saúde, conforme consta nos depoimentos dos 

participantes do estudo, tanto podem ser compreendidas como ação individual, ou 

como um processo de trabalho coletivo, ou ambas as formas de pensar e de fazer 

podem coexistir num mesmo espaço. De qualquer forma, geram conflitos, suscitam 

possibilidades, revelam fragilidades nas relações e requerem constante reorientação 

para que sirvam sempre de expressão democrática, concreta, crítica e reflexiva na 

promoção da saúde. Freire (2011), em sua abordagem acerca da formação afirma que 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.   

 
 
Em termos de possibilidade eu vejo uma forma de os profissionais 
estarem buscando, estarem sempre atualizados em termos de 
formação, do novo, então isso mexe com aquele lado que está ali 
parado. Dá uma mexida naquele lodo que está ali no fundo. A gente 
não tem uma organização ainda dentro da unidade em relação a esse 
tempo dedicado a essas práticas. Elas vêm e se acomodam dentro do 
que a gente tem de sobra, e nem sempre sobra. Para a gente pensar 
que esses profissionais pudessem estar mais envolvidos você teria 
que estar dispondo de um tempo na carga horária deles para isso, 
para essa questão de troca de ensino serviço. Alguns profissionais 
têm mais perfil de trabalhar com os alunos e outros não. E como você 
não tem nenhum fomento, nenhum incentivo para isso, isso é uma 
dificuldade. (P2) 
 
 
Pensando na época que eu estava no PET, que a gente promoveu 

essa integração e também essa discussão de ... com a universidade 

... formação né ... e trabalho mesmo, a gente via como fragilidade a 

questão do ... desenvolver nosso projeto na hora da gente tentar o 

contato com a comunidade que era o nosso objeto de estudo, né ... e 

a questão também de ... do trabalho de campo em si. Porque você 

tem as peculiaridades do trabalho de campo, das pessoas que estão 

ali com você e aí é tudo saber lidar né. E ai havia momentos que a 
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gente tinha o trabalho interferido por situações adversas no campo ou 

por falta de comunicação entre a universidade e o posto, que era o 

local onde a gente estava atuando. Então, esse tipo de fragilidade 

que interfere com o andamento, com o bom funcionamento do 

projeto, do programa né, e a articulação desse com a saúde, ... essa 

troca. (B5) 

 

Potencialidade eu acho que é o aluno vivenciar a prática, o que ele 
vai viver no futuro. Eu acho muito encantador para o próprio aluno. E 
até para ele se decidir qual o rumo que a vida dele profissional vai 
tomar. Você vivenciando é muito importante, você escolher na 
atividade. A fragilidade, eu acho que é muita responsabilidade para o 
profissional que recebe esse aluno. Esse profissional eu acho que 
tem que ser muito bem preparado, se não, ele pode passar uma visão 
errada do serviço. (P7) 

 
  

 O intercâmbio ou as constantes trocas entre o saber docente e o saber do 

profissional que está inserido no serviço tem potencial enriquecedor para a formação 

daquele graduando que está vivenciando a prática. Porém, requer planejamento, 

tomada de responsabilidade e utilização de habilidades que podem estar adormecidas 

ou simplesmente não existirem. Para o enfrentamento de situações novas e 

complexas reais, 

 
 
[...] tanto o exercício profissional demanda o cruzamento de saberes e 
perspectivas a ser concretizado em práticas interprofissionais, quanto 
a formação demanda a construção coletiva do conhecimento a 
respeito da saúde e de seus determinantes ou condicionantes. Essa 
interprofissionalidade no exercício e na formação não significa a 
homogeneização dos saberes e fazeres, mas a condição de 
possibilidade ao surgimento de um conhecimento novo em cada 
profissão e no campo (a saúde), pautado na desfragmentação, 
recontextualização e atualização. (PINHEIRO e CECCIM, 2005, p. 
29). 

 
 

 A perspectiva de mudança do perfil do profissional passa pela estruturação de 

um serviço coerente, que favoreça a integração entre seus atores (docentes, 

discentes, profissionais do campo e comunidade), além do alcance de metas traçadas. 

Barreto et al    (2011, p. 582) sugerem que as instituições  de ensino e secretarias 

municipais e estaduais de saúde devem: 

 
 
[...] constituir em seus organogramas um espaço democrático para a 
pactuação da integração ensino-serviço. Entre outras 
responsabilidades estão: 
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1. Ênfase maior na importância de um espaço adequado (incluindo 
estrutura física, população adstrita, recursos de aprendizagem, etc.); 
2. Descrição da formação desejável (ou perfil) para um profissional se 
tornar preceptor, incluindo políticas de educação continuada e 
integração com a coordenação pedagógica; 
3. Construção das ementas dos estágios envolvendo coordenação 
pedagógica e gestão dos serviços e preceptores. 

 
 

  A experiência de atividade multiprofissional, como a experiência proposta e 

vivenciada no projeto PET-saúde, leva tanto profissionais quanto aqueles em processo 

de formação a vislumbrarem outros campos a serem explorados. Descobrem a 

infinidade de possibilidades do conhecimento e seus limites naturais que deverão ser 

transformados em novas aprendizagens e fazeres. 

 

Começando por fragilidades o que eu vejo é que por mais que você 
passe por campos quando a gente é acadêmico, nunca vai, ao meu 
ver, dar conta do que a gente vai encontrar lá na frente depois de 
formado. Por mais variados que sejam os campos nunca dão conta 
de tudo. É uma limitação natural. E potencialidades é pelo fato de 
permitir que a gente viva aquilo que a gente aprende em sala de aula, 
essa integração com o serviço ao meu ver. (B3) 

 

Fragilidade é a formação que nós tivemos. As pessoas que são 
formadas a muito mais tempo, elas encaram essa proximidade com 
uma crítica. Para ter um campo onde que se recebem graduandos, 
residentes, estagiários ele tem que ter por vontade do gestor uma 
abertura e também a sensibilização dos seus profissionais. Às vezes 
o profissional tem a vontade mas não tem o apoio da gerência, da 
gestão. Ou às vezes a gestão é mais aberta a isso, mas o profissional 
não se sente preparado por conta de uma série de questões. A 
potencialidade é a mudança. Quando você tem essas pessoas 
envolvidas no processo de gestão eles apontam novas possibilidades 
de você ampliar ou melhorar a qualidade do serviço. (P4) 
 

Bom, dentre as potencialidades acho que o aluno aprende muito, com 
essa integralidade entre ensino e o serviço. Quando eu penso nessa 
integralidade eu acho que é uma via de mão dupla. Ou seja, o aluno 
não fica só na academia preso a teorias, mas ele vai pra prática e lá 
ele encontra  profissionais, e os professores da academia atuando 
com essa mesma visão ampliada de que o técnico e o científico não é 
separado e que a prática e muitas vezes os saberes populares não  
são irrelevantes. Pelo contrário, acho que quando tem essa 
integralidade o aluno tem a percepção, a contribuição da sua 
formação na teoria que está aprendendo na academia, mas ao 
mesmo tempo ele aprende numa vivência no campo, de que ali há 
saberes populares. Então, por isso que é de essencial importância ter 
essa integração entre ensino e aprendizagem. Porque nem toda 
teoria se aplica à prática e nem toda prática se aplica a teoria.Tem 
que ter esse encontro, porque não adianta só ficar na teoria, estudar, 
estudar, ler, ler e a prática muitas vezes pode te acrescentar muito 
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mais do que um escrito, do que um livro. Fragilidades, tanto na 
academia no sentido de professores, quanto profissionais que estão 
na ponta, ainda não tem esse olhar ampliado. Seja em sua prática de 
ensinar, uma vez professor, ou o profissional na prática também de 
ensinar e aprender com o aluno. Pensam que ensino deve ser 
separado do serviço. Eu sou professor, eu só vou ensinar e aplicar 
prova. Eu sou profissional, eu só vou fazer meu serviço e não vou 
receber aluno. Por exemplo, quem se formou há 20, 30 anos atrás 
talvez nunca tenha feito uma pós em ESF e começou a trabalhar no 
posto e tá lá até hoje. E ao mesmo tempo a universidade, que às 
vezes leva alunos ali há 20 anos, não abriu essa porta para o 
profissional que recebe alunos há 20 anos, para estar se 
aprimorando, estar evoluindo, estar construindo junto. (B6) 

 

 O PET-Saúde vem desenvolvendo trabalho articulado entre os diversos cursos 

que o compõem. Tal peculiaridade aponta para possibilidade de grande integração 

entre saberes e experiências enriquecendo sobremaneira o processo de formação. 

Potencialidades e fragilidades tornam-se assim respectivamente, catalizadores e 

moduladores da dinâmica existente. Segundo Morais et al ( 2012, p. 547), 

 
 
Essa dinamização desenvolvida na esfera educacional promove a 
identificação dos próprios valores e a superação de limites 
encontrados no processo de formação dos indivíduos. Esse novo 
modelo de formação deve contribuir para a construção de conceitos 
favoráveis à implementação de práticas eficientes e produtivas, 
permitindo a resolutividade das necessidades da população que 
configuram a sociedade atual. 

 
 
 Numa reflexão teórica que requer sensibilidade na observação, respeito pela 

reação à experimentação dos olhares, influência dos momentos, contextos, pontos de 

vista mais variados, que implicam até mesmo nos limites da ética, Koerich e Erdmann  

(2011, p. 581) apontam que : 

 

Assim, sempre que tentamos conhecer e utilizar metodologias de 
cuidado ou de investigação científica, nos tornamos seus críticos ou 
defensores, uma vez que as posições a favor ou contra esta ou 
aquela teoria dependem de como vemos o mundo em que vivemos e 
em que medida somos originais ou reprodutores de uma percepção 
pré-fabricada e padronizada dos diversos fenômenos e elementos do 
ambiente que nos cerca, ou do quanto tememos a variação, o novo, a 
ousadia de transformar a história. 
 

 
O trabalho a que se entregam as Instituições participantes do Programa de 

Educação pelo Trabalho (PET-Saúde) é, sem dúvida, dos mais complexos dentre 

aqueles que se propõem para o ensino profissional de nível superior.  A todo momento, 
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terão que superar diferenças, mediar diálogos e estabelecer canal de comunicação 

visando  encarar desafios atinentes a tradições e histórias que caracterizam o 

desenvolvimento dessas  profissões, referentes aos modelos que se deseja superar e 

que representam  a prática, prestígio e fonte de renda aos que a dominam.  

À respeito dos necessários canais de comunicação em saúde, Santos e 

Killinger (2011. p. 83), afirmam que:  “Considerando que cada contexto disciplinar pode 

ser considerado como uma realidade distinta, reconhecemos como necessária a 

criação de pontes articulando as diferentes realidades” .   

 

Eu acho que o grande ganho do PET era a gente estar mesclando 
vários conhecimentos, se juntava uma salada de profissões ali e a 
gente tinha que criar algo que desse conta daqueles diversos 
saberes. Com diversas necessidades de formação. E assim eu acho 
que esse é o grande ganho do PET. A possibilidade dessa troca, essa 
integração entre as diversas formações. (P2) 
 
 
Eu sempre gostei de atenção básica, eu sempre gostei de educação 
em saúde, eu sempre gostei dessa área da saúde pública, da 
vigilância. Então, o PET- Saúde na verdade entrou na minha vida 
como uma possibilidade maior de me especializar, de continuar, de 
estudar e de estar no que eu gosto. E no PET, eu pude fazer muito 
educação em saúde. E não era uma coisa de enfermagem, era uma 
ação multiprofissional. Então, tinha profissional de educação física, 
tinham alunos de nutrição, tinham alunos da medicina e eu acho que 
essa mistura, sabe, que é o que você vai ter na prática quando você 
for trabalhar. Mas, o que tem que acontecer é essa relação 
profissional, essa relação dos saberes. Então, o PET cria uma 
possibilidade para você ser mais flexível, entendeu? (B4) 
 
 
Ele muda não é? Por que quando você está numa situação de 
estágio o aluno fica muito centrado no profissional ou então na sua 
posição: o que eu tenho que fazer. No PET é ao contrário, você se 
despe da formação profissional, no caso, do serviço social, para ser 
um profissional voltado para o grupo, para o coletivo. Aprender a 
escutar o que o enfermeiro está dizendo, o que o médico está 
dizendo, o psicólogo, o odontólogo. Mesmo as profissões, mesmo as 
categorias profissionais que não estão no PET, eles acabam se 
envolvendo nas atividades do PET. Por que o PET, ele abre portas 
para o profissional fazer qualquer tipo de trabalho e ele acaba 
integrando suas ações, as suas graduações. E isso reflete também no 
serviço por que os profissionais já formados sentem o desejo de estar 
participando. (P4) 
 

 
 Inverter ou modificar o modelo assistencial biológico-centrado ainda hoje 

predominante no Sistema Único de Saúde para um modelo usuário-centrado, é um 

desafio que deve ser assumido por gestores, pelas instituições formadoras de 
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profissionais de saúde, pelos profissionais da ponta e pela comunidade. É imperativo 

somar esforços com o objetivo maior de aumentar o poder de resolução dos serviços 

de atenção básica. Lima, (2009, p. 45) afirma que o PET-Saúde, assim como outros 

programas que trabalham com a lógica de reorientação da formação, “evidencia a 

importância e necessidade de aproximação entre as esferas da saúde e da educação. 

O ordenamento da formação graduada em saúde não poderá ocorrer de forma plena 

se não for por este caminho”. 

 Quanto ao processo de formação e ao modelo de profissionalização utilizados 

nas práticas de estágios que preocupam-se  em aplicar as técnicas apreendidas e que 

precisam ser superados, Garcia (2001, p. 2) diz que: 

 

Realizam-se, em sua maior parte, em serviços integrados ou 
pertencentes à rede pública, o que visa minimizar o distanciamento 
entre o ensino e a realidade social. Com esta integração busca-se 
formar profissionais com uma visão mais realística do mercado de 
trabalho e das necessidades sociais, o que nem sempre acontece, 
por motivos diversos e complexos. Entre estes, destaca-se a 
inadequação dos serviços à docência e, muitas vezes, sua 
ineficiência em responder às diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Impõe-se também a não habilitação dos docentes para o fazer 
pedagógico em serviço. Reproduzem-se na escola os fazeres do 
mercado: estratificado, hierarquizado, fragmentado, e que não 
responde às necessidades de saúde da população, de uma atenção 
integral e resolutiva, como intenciona a Reforma Sanitária brasileira e 
sua regulamentação pelo SUS. 
 

 
 A formação de profissionais protagonistas de transformações sociais não deve 

ser privilégio dessa ou daquela área de formação acadêmica. Todas deveriam ter 

incorporadas em seus projetos pedagógicos os mesmos objetivos, visto “que, como 

experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no 

mundo” (FREIRE, 2011, p. 96). 

Tal intervenção citada acima, organizada para um fim único, reflete em 

harmonia e bem estar comum. O modelo de atenção básica preventiva enfatiza a 

antecipação das possíveis ocorrências que desestabilizam a harmonia 

(especificamente) do binômio saúde/doença e organiza suas ações baseadas na 

epidemiologia. Infelizmente o caráter de precocidade das ações não consegue ainda 

dar conta da interrupção do processo de adoecimento por causas preveníveis nem a 

morte por aquelas que possuem cura. 
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 Um caminho a ser seguido na busca da excelência preventiva é o investimento 

no potencial existente na interdisciplinaridade, na troca de saberes multiprofissionais, 

na integração entre o ensino (orientação do conhecimento com reflexo da realidade) e 

o serviço (como espaço de experiências e de crescimento interpessoal). Teorizando no 

campo da saúde coletiva Paim e Almeida Filho (1998, p. 311) afirmam que nesse 

aspecto,  

 

[...] a saúde coletiva pode ser considerada como um campo de 
práticas, que envolve determinadas práticas que tomam como objeto 
as necessidades sociais de saúde, como instrumentos de trabalho, 
distintos saberes, disciplinas, tecnologias materiais e não materiais, e 
como atividades intervenções centradas nos grupos sociais e no 
ambiente, independentemente do tipo de profissional e do modelo de 
institucionalização. 
 

 

Um aspecto que se apresenta nesta discussão e com o qual concordamos, diz 

respeito ao espaço de desenvolvimento do PET-Saúde: a atenção básica. Este é o 

cenário onde o aluno tem oportunidade de aproximar-se dos usuários e suas famílias, 

conhecendo o território onde se inserem e as necessidades sociais que os envolvem.  

Cabe também destacar quanto às características que, espera-se, sejam 

encontradas no  preceptor que é convidado a participar do PET-Saúde. Este deve ser 

um profissional que busca atuar de forma interdisciplinar, ou seja, que valorize as 

trocas de saberes e que compreenda a saúde como correlação de fatores e a doença 

como desarticulação destes fatores. Neste cenário e com estes profissionais os alunos 

têm uma rica oportunidade de construir e reconstruir seus saberes. 

 

Foi muito importante porque, apesar de gostar muito de saúde 
coletiva e ter tido um estágio muito bom, eu ficava com outra aluna 
enfermeira e a gente lidava com uma equipe que era um médico, um 
enfermeiro, o pessoal administrativo, serviços gerais e ACS (agente 
comunitário de saúde). Mas eu não tinha esse encontro com outros 
alunos de outras categorias profissionais. Com o PET eu pude ter 
esse encontro, trabalhar junto, pensar junto, fazer junto, muito além 
da enfermagem. Foi de grande valia, uma das oportunidades de toda 
minha trajetória acadêmica que eu trabalhei realmente, um pouquinho 
de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade foi no PET saúde. (B6) 

 

Uma das certezas que ainda persiste em alguns espaços acadêmicos é a  

possibilidade de construção do conhecimento baseado na experiência de professores 

e de profissionais que atuam nos diferentes serviços, de maneira vertical, de cima para 
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baixo. Fato esse que se busca justificar, talvez ingenuamente, pela capacidade natural 

do aluno de aprender, bastando para isso a auto motivação gerada pelo desejo e da 

necessidade de saber mais e mais. Para Freire (1980, p. 66), “[...] nesta distorcida 

visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe 

saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. 

Reafirmando o papel do PET-Saúde, que busca uma atitude diferenciada neste 

paradigma da formação, na integração ensino e serviço associado a sua influência na 

formação profissional, acima de tudo tendo consciência de que estamos lidando com 

um processo complexo, encontramos eco nas palavras de Morin (2002, p. 38) quando 

nos diz que: 

 
 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. 
Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade 
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo 
(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, 
o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-
retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e 
o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a 
complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Os 
desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos confrontam 
cada vez mais inelutável com os desafios da complexidade. Em 
consequência, a educação deve promover a “inteligência geral “apta a 
referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e 
dentro da concepção global. 

 
 

Durante o andamento da pesquisa, paralelamente foram desenvolvidas 

atividades inerentes ao PET-Saúde. Todo o trabalho de campo como visitas 

domiciliares, participação em campanhas de vacinação, reuniões de aconselhamento 

com abordagem multiprofissional, entre outras, foi registrado e alguns desses 

momentos são apresentados a seguir. 
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CONJUNTO DE IMAGENS ILUSTRATIVAS DAS ATIVIDADES DO PET – SAÚDE 
 ANO 2010-2012 
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Figura 1- panorama do território Coronel 

Leôncio 

 

Figura 2-visitas domiciliares-presença de 

bolsistas, preceptor e tutor. 

 

Figura 3-vivência de abordagem multiprofissional-bolsistas, preceptores e tutor 

 

 

 

Figura 4-atividade de integração com a 

comunidade-presença de bolsistas, 

preceptores e tutor 

 

Figura 5-atividade multiprofissional de 

campo- presença de bolsistas, 

preceptores e tutor 
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CAPÍTULO IV 

 

SOBRE O PRODUTO “OFICINA DE 
SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 

PRECEPTORES” 

 
 

Não posso ser professor sem 
me pôr diante dos alunos, sem 

revelar com facilidade ou 
relutância minha maneira de 
ser, de pensar politicamente. 

Não posso escapar à 
apreciação dos alunos. 

 E a maneira como eles me 
percebem tem importância 

capital para o meu 
desempenho.  

Daí, então, que uma de minhas 
preocupações centrais deva ser 

a de procurar a aproximação 
cada vez maior entre o que 

digo e o que faço, entre o que 
pareço ser e o que realmente 

estou sendo. 
 

(Paulo Freire) 
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4.1 OPERACIONALIZAÇÃO DA DINÂMICA DA OFICINA 

 

A oficina foi conduzida em três momentos didáticos distintos: 

-  Apresentação entre os participantes em pares;  

- Os discursos construídos pelos pensamentos orientados segundo perguntas 

disparadoras apresentadas aos participantes, 

- O encontro dos pontos  comuns dos discursos da etapa anterior, criando uma 

expressão única do pensamento de todos. 

 

Objetivos 

 

A efetivação da oficina contou com os seguintes objetivos: 

 

 Desenvolver competências para a realização da preceptoria (liderança, 

autonomia, criatividade, compromisso com o novo, ética); 

 Instrumentalizar profissionais enfermeiros da FMS de Niterói em 

conhecimentos relacionados à pratica da preceptoria; 

 Fornecer subsídios para o entendimento da necessidade e importância da 

preceptoria na formação de enfermeiros.  

 

Participantes 

 

 Enfermeiros que atuam em unidades básicas de saúde da FMS de Niterói-

RJ como preceptores ou futuros preceptores.  

 

Tempo de realização: 3 horas 

 

 Passo a passo da oficina 

 Apresentação através de slides no Data Show 



85 

 

A - Iniciando (30 minutos) 

1- Todos os participantes dispostos em círculo (a sala deverá já estar nesta 

disposição); 

2- Apresentação dos participantes da oficina: em pares, 5 minutos para 

conhecimento recíproco. Em seguida, ainda em pares, apresentação do 

colega da dupla para todo o grupo; 

3- Perguntas orientadoras na apresentação: qual sua instituição de formação, 

área de atuação, nome, idade, quantos residentes tem em sua unidade, o 

que você acha que é imprescindível ao residente aprender com você? 

4- Colocação pelo monitor, sobre os Objetivos da Oficina. 

 

B-  Dinâmica de desenvolvimento 

 

1- Perguntas disparadoras –  

O que é ser um profissional enfermeiro preceptor?  

O que levou a assumir a preceptoria?  

Qual o prazer em ser preceptor?  

Há um diferencial em ser preceptor? 

Quais são as dificuldades e entraves na função de preceptor?  

Quais as perspectivas que ser preceptor traz para sua vida profissional?  

Qual a contribuição do preceptor na formação do residente?  

(Cada participante deverá tentar responder, sucintamente, estas questões em 

uma folha de papel, sem sua identificação). 

 

2- As respostas que estão no papel deverão ser afixadas no quadro para o 

debate e seleção das ideias centrais do pensamento de cada participante.  

 

3- Que ideias temos sobre ser preceptor e sobre preceptoria? 

 

4-  Apresentar e analisar com os participantes conceitos escolhidos de textos 

(projetar: Conceito do Ministério e de outro autor). 

 

5- Com base nas concepções dos participantes, construir  o caminho para um 

novo conceito do que é ser preceptor. 
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Finalizando : 

 

1 - O papel da Universidade na formação em saúde - Apresentar o Projeto 

Pedagógico do Curso de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva.  

 

      2  - Música com letra que fale da importância das parcerias para uma vida 

mais feliz e ler o texto abaixo.  

Música: O sal da terra - Autor: Beto Guedes 

3  -  Nosso objetivo foi o de suscitar a reflexão sobre o que é ser preceptor, 

esta função complexa e desafiadora que deve ter como norte a construção 

coletiva deste fazer-saber-fazer, entre o profissional do serviço e a instituição 

de formação.  

Por fim, acreditamos que o preceptor é, acima de tudo, um orientador, 

aquele que, com sua larga experiência, contribui para uma singular formação 

do profissional, promovendo o eficiente e prazeroso encontro entre a 

assistência e o ensino.  

Esta oficina é um dos produtos da Dissertação realizada no Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde da EEAAC/UFF.  

Sobre a Realização da Oficina 

A oficina foi realizada no dia 24 de julho de 2013, das 14 às 17 horas, na sala 

61 do sexto andar da EEAAC/UFF, com a presença de 5 Enfermeiras e 1 Enfermeiro 

lotados em unidades de atenção básica e módulo do PMF de Niterói, além da 

Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Fundação Municipal de Saúde 

de Niterói. Estiveram presentes também uma Assistente Social e uma Psicóloga, 

colaboradoras no projeto.  Segue abaixo, o registro do pensamento norteador dos 

participantes da oficina, estando em negrito a palavra predominante, e um conjunto de 

fotos ilustrativas deste momento.  

Ressalta-se que no registro do pensamento dos participantes, a palavra “troca” 

esteve presente na grande maioria dos depoimentos. Com isto pode-se afirmar que 

“troca” é um conceito estruturador, ou seja, balizador das práticas e dos saberes 

destes sujeitos no que se refere a articulação entre a formação e a IES.  
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PENSAMENTO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA 

o que é ser 

preceptor? 

Qual o prazer em 

ser preceptor? 

 

Quais as 

perspectivas que 

ser preceptor 

trazem para sua 

vida 

profissional? 

Quais as 

dificuldades/ 

entraves na 

função de 

preceptor? 

Há algum 

diferencial em 

ser preceptor? 

O que levou 

a assumir a 

preceptoria? 

Qual a contribuição 

do preceptor na 

formação do 

residente? 

 

- colaboração 

- contribuição 

- troca 

- avaliar 

- ensinar 

- mudanças 

 

- troca de 

experiência 

- resultados 

- aprendizagem 

- reciclagem 

 

- progresso 

- possibilidade 

- troca 

- formador 

- crescimento 

- responsabilidade 

 

- tempo 

- rotina pesada 

- mão-de-obra 

- crescimento 

- falta de recursos 

- assistência 

 

- troca 

- estímulo à 

busca 

- relação com a 

academia 

- aprender 

- atualização 

- crescimento 

 

- aprendizado 

- atualização 

- troca 

- retribuição 

- indicação 

- convite 

- o cargo 

- a parceria 

 

- mútua 

- oportunidade de 

prática 

- formação humanizada 

- olhar diferenciado 

 

QUADRO 2:  Demonstrativo do pensamento dos participantes da oficina - elaborado pelo pesquisador 
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CONJUNTO DE IMAGENS ILUSTRATIVAS DA OFICINA   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-apresentação em pares dos participantes da oficina 

 

 

 

 

 

Figura 7-pesquisador  apresenta questões disparadoras 

 

Figura 8-pesquisador  apresenta caminhos para aprofundamento e reflexão quanto à 

relevância do trabalho em parceria 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aqui chegamos ao 
ponto de que talvez 

devêssemos ter partido.  
O do inacabamento do 

ser humano. Na verdade, o 
inacabamento do ser ou sua 

inconclusão é próprio da 
experiência vital. Onde há vida, 

há inacabamento. 
 

(Paulo Freire) 
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Este estudo possibilitou o reconhecimento da percepção de alunos bolsistas 

e preceptores participantes do Programa PET-Saúde, desenvolvido pela parceria 

UFF/FMS de Niterói, sobre o processo de formação e de integração entre ensino e 

serviço. Tomando como base os discursos dos participantes da pesquisa, foi possível 

detectar que o PET-Saúde se apresenta como espaço concreto para se trabalhar a 

formação e a integração entre o ensino e o serviço, além de favorecer a inserção do 

conjunto formado pelos participantes no cotidiano da comunidade onde está sendo 

desenvolvido o projeto. Desta forma, o que se constrói, fruto desta simbiose, desta 

parceria, são possibilidades do surgimento de um profissional em sintonia com as 

necessidades da população e com a execução de ações que fortalecem o sistema de 

saúde brasileiro, já que as soluções para as demandas são consubstanciadas por um 

processo de reflexão e ação originadas de dentro das discussões entre os atores: 

ensino, serviço e comunidade. 

 Não podemos negar, no entanto, as fragilidades que ainda existem no processo 

de formação. Os bolsistas e preceptores apontam para barreiras como espaço físico 

inadequado para o processo ensino-aprendizagem; carga horária com descompasso 

entre teoria e prática, com supremacia de tempo em sala de aula e laboratórios, 

prevalecendo o ensino verticalizado, do professor para o aluno, e com desarticulação 

entre as instituições envolvidas no processo, marcado por profissionais do serviço que 

ainda não compreendem o seu importante e insubstituível papel no processo de 

formação no SUS e para o SUS. 

 Com base no que foi identificado como problemática e aprofundado em análise 

da literatura pertinente acerca das percepções dos alunos bolsistas e preceptores, nos 

debruçamos na elaboração e implementação de um produto - tecnologia educacional –

cuja proposta foi a de sensibilização e capacitação de profissionais enfermeiros da 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói para o exercício da preceptoria. Uma oficina 

que contribuiu para que os profissionais despertassem para a lacuna existente entre o 

ensino e o serviço e que precisa ser revista. Porém, todos entenderam que tal espaço 

para ser conquistado depende de um ir e vir constante, de construções e 
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desconstruções, de perdas e ganhos que se traduzem em fortalecimento do sistema 

de formação e de saúde que queremos e precisamos ter. 

Partindo do pressuposto do ideário da Reforma Sanitária Brasileira, que 

defende que o processo de adoecimento é um fenômeno complexo, onde se 

encontram componentes sociais, políticos e de natureza pública, não exclusivo ao 

campo biológico, podemos hoje considerar como impossível sua resolução somente 

por serviços médico-hospitalares, ou seja, por modelos de formação e de assistência 

que privilegiam o adoecimento. Há que se desnaturalizar estas concepções ainda 

vigentes. 

Assim, este estudo, ancorado nas correntes teóricas aqui apresentadas 

indicam que tal fenômeno, sendo abordado sob o ponto de vista da integralidade, 

poderá ser adequadamente revertido. Outra condição a ser acrescentada seria um 

novo olhar a ser lançado sobre o campo de atuação de cada profissional, na busca da 

otimização das ações desenvolvidas nas parcerias multiprofissionais, criando assim 

possibilidades de maior resolutividade das demandas do serviço de saúde. 

            Com as reflexões acima colocadas, podemos afirmar que muito ainda se tem a 

fazer na construção de práticas de formação e de cuidado em saúde realmente 

inovadoras. Grande parte das profissões da área de saúde, independente do que vem 

sendo discutido pela sociedade, mantém-se, se não irredutível, presa a orgulhos 

históricos, ainda resistentes ao novo, sem nem mesmo tentar conhecê-lo. Esta 

constatação nos leva a pensar que além da construção de um novo profissional crítico-

reflexivo, também tenhamos que criar mecanismos de persuasão dirigidos para 

aqueles que de maneira retrógrada ainda insistem em semear o germe do velho 

profissional. Por um bom tempo ainda teremos que respeitar e conviver com o 

paradigma flexneriano, fruto de uma formação biologicista e fragmentadora. 

Movimentos de superação deste paradigma estão em curso, sendo o PET-Saúde um 

exemplo deste movimento. 

A experiência do PET-Saúde/Saúde da Família no redirecionamento da 

formação em saúde aponta para um horizonte com práticas inovadoras na abordagem 

do binômio saúde/doença. Logicamente, não basta somente boa vontade para inovar, 

nem cabe resignação frente às barreiras, mas atitudes de repensar a prática e retomar 

o caminho sempre com a escuta sensível, voltada para aquele a quem dirigimos a 

atenção, ou seja, as discussões, os erros e os acertos demandam sempre parcerias 
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entre os serviços, os profissionais e as instituições formadoras tendo como fim a 

comunidade e a saúde coletiva.  

Ficou evidenciado que já não é mais possível pensar no processo de formação 

em saúde sem a discussão sobre a articulação ensino-serviço, este sendo pensado e 

concretizado como espaço de reflexão sobre a realidade da produção de cuidados. 

Vimos também, que a parceria entre os Ministérios da Educação e da Saúde 

vem se constituindo num espaço de avanço na qualificação desse futuro profissional e 

na abertura da relação entre as instituições formadoras e os profissionais dos serviços 

de saúde, que passam então a se sentirem valorizados em seus saberes e práticas, 

além de encontrarem nessa relação possibilidades de renovação e atualização de 

seus conhecimentos e práticas. 

Entende-se que o PET-Saúde/Saúde da Família, aqui utilizado para lançar luz 

sobre as possibilidades, mas também sobre as fragilidades da IES, seja uma 

ferramenta que favoreça a formação acadêmica em saúde, por proporcionar períodos 

de grande vantagem para o desenvolvimento de consciência crítica e reflexiva, que 

são metas ousadas e de complexa concretização em ambientes curriculares 

modelares oferecidos nos cursos de graduação (hospital-escola, laboratórios, estágios 

formais, ambientes simulados). Proporciona, também, maior contato do aluno com os 

serviços e outros profissionais da saúde, permitindo reconhecer o valor do espaço, da 

multiprofissionalidade e da interdisciplinaridade, além de espaço de crescimento e 

troca de saberes e experiências. 

Desta forma, todos somos chamados a refletirmos em nossas práticas de 

saúde numa expectativa de produzir uma atenção condizente com os anseios e as 

necessidades do coletivo. A produção oriunda dessa prática reflexiva é a construção 

de possibilidades de articulação entre formação e integração entre ensino e serviço, 

que, além de influenciar de forma positiva na formação acadêmica como espaços de 

troca de saberes, revela-se na coletividade, como geradora de esperança e respeito 

ao outro. 

  Portanto, uma atividade diferenciada, como o PET-Saúde, (em todos os 

âmbitos: da formação e da prática profissional) funciona como mola propulsora para a 

busca de potencialidades no enfrentamento das limitações, tanto pessoais como 

institucionais, encontradas pelos sujeitos, forjando novas teias necessárias à melhoria 

da qualidade da formação e dos serviços prestados.  Essa energia presente, tanto nas 
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propostas dos Programas Oficiais como nos indivíduos, traduz-se em capacidade 

transformadora da realidade de um novo profissional de saúde, responsável e coautor 

da história que se quer criar. Da mesma forma, o engajamento do docente, propondo 

um novo conceito de produção científica alicerçado nos parâmetros sugeridos pelos 

programas é fundamental para a confiança do futuro profissional. 

As atividades desenvolvidas no programa PET-Saúde/Saúde da Família 

geraram possibilidades de pesquisa acadêmica que foram de grande valia tanto para o 

meio acadêmico como para o serviço, despertando o interesse dos estudantes, dos 

profissionais do serviço e da comunidade em criar instrumentos que pudessem ser 

úteis na mudança da realidade. Todo programa desenvolvido, tomando como base 

construções e implementações coletivas, necessita, a todo momento, revisão e 

releitura crítica de seus objetivos.  

Todavia, louvam-se as conquistas com os avanços percebidos na vida 

acadêmica, com uma nova possibilidade de abordagem do processo saúde-doença, a 

reorientação da prática, a reaproximação com as diretrizes do SUS, a valorização da 

abordagem multiprofissional na resolução dos problemas, a interdisciplinaridade e a 

presença da coletividade como parceira. Tudo isso requer dos futuros profissionais da 

saúde uma atitude distinta, caracterizada por profundidade científica e respeito com o 

saber do senso comum. Dos professores e profissionais do campo a serenidade e 

esvaziamento de si para que se permitam aprender ensinando. Enfim, posturas 

dignas, críticas e reflexivas com a realidade que se apresenta e que se busca ter. 
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Nem a arrogância é sinal de 
competência, nem a 

competência é causa de 
arrogância. Não nego a 

competência, por outro lado, 
de certos arrogantes, mas 

lamento neles a ausência de 
simplicidade que, não 

diminuindo em nada seu 
saber, os faria gente melhor. 

Gente mais gente. 
 

Paulo Freire 
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Posso saber pedagogia, 
biologia como astronomia, posso 

cuidar da terra como posso 
navegar. Sou gente. Sei que ignoro 
e sei que sei. Por isso, tanto posso 

saber o que ainda não sei como 
posso saber melhor o que já sei. 

 
Paulo Freire 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  
 
Dados de identificação  

Título do Projeto: ”A PARCERIA ENTRE O MUNDO DO ENSINO E O MUNDO DO 
TRABALHO NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: O DESAFIO DO PRECEPTOR ENFERMEIRO NA 
FMS DE NITERÓI”. 

 Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher  

Pesquisador Assistente: Jaime Everardo Platner Cezario  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  
Telefones para contato: (21) 98059017 - (21) 2629-9477 - (21) 96428572- (21) 37018771 
Nome do voluntário:___________________________________________________________  
Data de Nascimento: _____________  R.G.__________________________ 
CPF_____________________ 
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 PARCERIA ENTRE O MUNDO 

DO ENSINO E O MUNDO DO TRABALHO NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: O DESAFIO DO 

PRECEPTOR ENFERMEIRO NA FMS DE NITERÓI” de responsabilidade do pesquisador 

Profª. Drª. Donizete Vago Daher.  

Os objetivos da pesquisa são: Ofertar à FMS de Niterói uma oficina de capacitação para 

preceptores enfermeiros da atenção básica; Aproximar, através da preceptoria, as instituições 

de saúde da FMS de Niterói da Universidade/EEAAC/Residência em Enfermagem em Saúde 

Coletiva. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos 

de qualquer dúvida acerca da pesquisa.  Os resultados da pesquisa serão tornados públicos 

em trabalhos e/ou revistas cientificas sob a forma de números e tabelas, sem menção ao nome 

dos envolvidos. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 

feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de 

todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Todos 

os sujeitos terão suas identidades preservadas, adotando nomes fictícios para nomeá-los.  

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa e 
uma arquivada pelo pesquisador.  

Eu, _______________________________________________,CPF____________________, 
RG nº    ___________________,  declaro ter sido informado e concordo com minha 
participação, como voluntário, no projeto de pesquisa  acima descrito. Autorizo assim, de forma 
expressa, o uso e a reprodução de minha imagem E/OU do som da minha voz, sem qualquer 
ônus para os pesquisadores responsáveis por sua utilização . 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________________      ____________________________________                                                                                                      

                                  (voluntário)                           Jaime Everardo Platner Cezario  

                                                                                      (Responsável por obter o consentimento)                                        
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APÊNDICE 2  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação  

Título do Projeto: OS DESAFIOS DA PARCERIA ENSINO-SERVIÇO NA FORMAÇÃO: O 
Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) como partícipe e 
ferramenta no ensino para o SUS. 

 Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr.ª Donizete Vago Daher //Pesquisador Assistente: Jaime 
Everardo Platner Cezario  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense  

Telefones para contato: (21) 98059017 - (21) 2629-9477 - (21) 96428572- (21) 37018771 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. ______________________________  

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : OS DESAFIOS DA 
PARCERIA ENSINO-SERVIÇO NA  FORMAÇÃO: O Programa de Educação pelo Trabalho 
em Saúde (PET-Saúde) como partícipe e ferramenta no ensino para o SUS.  

Os objetivos da pesquisa são: Conhecer as potencialidades e fragilidades dos processos de 
formação através da integração ensino serviço; Identificar a percepção de alunos bolsistas e 
profissionais  do PET-Saúde  Engenhoca sobre o processo de formação para o SUS e no SUS; 
Analisar a contribuição do PET-Saúde para a formação  e para a integração ensino-serviço ; 
Refletir sobre as potencialidades e fragilidades da experiência do PET- Saúde para a 
reorientação da formação e das práticas em saúde.  

Será realizada entrevista semiestruturada para a obtenção de dados necessários. Caso 
necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer 
dúvida acerca à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ 
ou revistas cientificas sob a forma de números e tabelas, sem menção ao nome dos 
envolvidos. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 
qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas 
as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Todos os 
sujeitos terão suas identidades preservadas, adotando nomes fictícios para nomeá-los. Este 
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa e uma 
arquivada pelo pesquisador.  

Eu, _______________________________________________________, RG 
nº___________________, declaro ter sido informado e concordo com minha participação, 
como voluntário, no projeto de pesquisa  acima descrito. 
Niterói, _____ de ____________ de ________________________                                          
                    
______________________________________  _____________________________________ 
                         Entrevistado                                         Jaime Everardo Platner Cezario                                 
                                                                             (Responsável por obter o consentimento)                                        
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

 
 
Nome:________________________________________________________________   

Idade:________________________________________________________________ 

Sexo: (  ) F   (  ) M 

Curso a que pertence:___________________________________________________ 

Profissão:_____________________________________________________________ 

Pós-Graduação:________________________________________________________   

Há quanto tempo atua no serviço? _______________________________ 

Há quanto tempo ingressou na Universidade? _____________________________ 

1- Como você compreende a integração ensino-serviço? 

2- A integração ensino-serviço é trabalhada e vivenciada durante a formação em 

saúde? 

3-  Ela é uma realidade nas práticas em saúde?  

4-  Aponte as potencialidades e fragilidades da integração ensino-serviço. 

5- Qual o papel do PET-Saúde na formação profissional?  

6- O Projeto PET-Saúde se apresenta como possibilidade de trabalhar a 

integração E/S? 

7- Vivenciar /participar do PET foi importante para você? Por que? 

8- Há outras formas ou estratégias que você apontaria para serem utilizadas com 

vistas a integração E/S?  
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APÊNDICE  4  -   ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Observar :  

 

- Como são identificados os participantes do PET-saúde. 

- Como se processa a relação tutor-preceptor-bolsista. 

- A existência de trocas de conhecimentos e de experiências. 

- Como a integração Ensino-serviço é pensada e concretizada nos cenários de 

prática. 

- Como os profissionais preceptores discorrem sobre suas práticas aos 

bolsistas do PET-saúde. 

- Como o profissional de coloca diante da possibilidade de partícipe do 

processo de formação de profissionais de saúde. 

- Como o aluno bolsista pensa a formação nos serviços, a 

multiprofissionalidade e a interdisciplinaridade.  
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APÊNDICE 5 – CONVITE PARA A OFICINA 

 

CONVITE 

Caro preceptor _______________ 

O Programa de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva e a 

Fundação Municipal de Saúde de Niterói/NEP, convidam para a I 

OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 

ENFERMEIROS PARA O EXERCÍCIO DA PRECEPTORIA. 

Data: 24 de julho de 2013 – quarta-feira 

Horário: 14:00 horas 

Local: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – 

Sala 61- Rua Dr. Celestino74 - Centro-Niterói. 

Sua participação fará a diferença! 

FMS/NEP 

Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O velho que 
preserva sua 

validade ou que 
encarna uma tradição 

ou marca uma 
presença no tempo 

continua novo. 
 

Paulo Freire 
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ANEXO 1 - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO NO SERVIÇO: O Programa de Educação pelo Trabalho em 

Saúde (PET-Saúde) como partícipe e ferramenta no ensino para o SUS 
Pesquisador: DONIZETE VAGO DAHER 
Área Temática: 

Versão:1 
CAAE: 05406412.1.0000.5243 
Instituição Proponente: Universidade Federal Fluminense 

DADOS DO PARECER 
Número do Parecer: 184.881 
Data da Relatoria: 07/12/2012 

Apresentação do Projeto: A seleção do tema a formação no SUS e o Projeto PET Saúde como cenário de 

aprendizagem significativa ancora-se no fato de atuar como preceptor e profissional do serviço e observar a 

necessidade de refletir sobre os desafios da formação nos serviços, ou das possibilidades da parceria ensino-serviço 

neste processo. Este estudo tem o objetivo de conhecer as potencialidades e fragilidades dos processos de formação 

através do projeto PET- Saúde. A abordagem é qualitativa, descritiva e exploratória, cujo cenário será a Policlínica 

Regional da Engenhoca e os sujeitos serão bolsistas e preceptores do PET-SAÚDE que atuaram durante o ano de 

2011 e 2012. Os dados serão apreendidos através de entrevistas semiestruturadas e a análise organizada em núcleos 

temáticos. Espera-se com este estudo contribuir com a reflexão indicativa de que a integração entre o mundo do ensino 

e o mundo do trabalho pode ser uma atitude e uma prática complexa, concreta e possível. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 
Conhecer as possibilidades e potencialidades da formação através da integração ensino-serviço no Projeto PET-
Saúde. 

Objetivo Secundário: 
- Identificar as percepções de alunos bolsistas e preceptores do Projeto PET-Saúde sobre as políticas públicas, 
integração ensino-serviço e sua relação com a formação para o SUS;-Analisaras potencialidades/contribuições do 

Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (PET-Saúde) no processo de formação de profissionais da saúde 
compatíveis com políticas e princípios do SUS. – Refletir sobre os desafios de Programas de Educação pelo Trabalho 
em Saúde (PET-Saúde) no processo de formação multiprofissional em saúde. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

O pesquisador refere que o estudo proposto não gera riscos, porém o processo de relação interpessoal entre os 

sujeitos participantes (ensino e serviço) poderão gerar desconfortos, esses minimizados através de esclarecimentos 

anterior e posteriormente. Quaisquer alterações serão respeitadas pelo pesquisador, encerrando, naquele momento a 

abordagem e a transferindo para outro momento. Ou seja, os momentos de interação somente serão realizadas 

mediante consentimento dos pesquisados e os mesmos terão assegurado o direito de interromper a participação no 

estudo no momento em que lhe for conveniente. 

Benefícios: 

O pesquisador considera que o estudo traz contribuição tanto para o ensino como para a prática profissional/serviços 

de saúde. Mediante a complexidade da temática faz-se importante ressaltar a inevitável necessidade de ampliar a 

apreensão de estudos que analisem as questões aqui colocadas fundamentando os resultados e os possíveis vieses 

do estudo. Além de analisar a implementação PET-Saúde como uma das possibilidades para que alunos dos diferentes 

cursos da área da saúde interajam entre si e possam aproximar-se do contexto social da população usuária dos 

serviços de atenção básica, bem como conhecer o processo de trabalho dos profissionais que atuam neste cenário. E 

por fim, apontar que a integração entre o mundo do ensino e o mundo do trabalho pode ser uma atitude e uma prática 

complexa, mas concreta e possível. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Estudo de caráter qualitativo, os objetivos propostos são concordantes com a metodologia. Obedece as diretrizes da 

resolução 196/96. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: Adequados 

Recomendações: Esta relatoria recomenda a aprovação.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Não há 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: O colegiado concorda com o parecer do relator. 

 

 

NITEROI, 11 de Janeiro de 2013 

__________________________________________________________ 

Assinado por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ(Coordenador) 

 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar 

Bairro: Centro           CEP: 24.030-210 

UF: RJ                                        Município: NITERÓI 

Telefone: (21)2629-9189                           Fax: (21)2629-9189     E-mail: ética@vm.uff.br 


