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RESUMO 

 

Introdução: O estudo traz como objeto a prática educativa do enfermeiro realizada junto aos 

enfermeiros e aos alunos de graduação que atuam em uma unidade de emergência do SUS. 

Questiona se a maneira como os enfermeiros se relacionavam com os estudantes no processo 

educativo, era uma atitude própria da pessoa e ou poderia estar ligado a maneira como este 

processo foi vivenciado por eles durante a formação. Objetivos: Geral - analisar a prática 

pedagógica dos enfermeiros na formação dos futuros profissionais de enfermagem no Sistema 

Único de Saúde; Específicos - identificar como foi realizada a formação pedagógica dos 

enfermeiros durante sua formação profissional e descrever como é realizada a pratica 

pedagógica do enfermeiro na formação dos futuros enfermeiros. Método: trata-se de um estudo 

exploratório, com abordagem qualitativa cujo referencial teórico-metodológico foi o da Análise 

Institucional em sua modalidade socioclínica institucional. O cenário de estudo foi uma 

Policlínica Regional de Niterói. O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

aprovado com o número de parecer 1.826.042. Os instrumentos de coleta de dados foram 

entrevistas e encontros da socioclínica institucional com os enfermeiros e um diário do 

pesquisador para posterior análise das suas implicações. A coleta e análise dos dados foi 

elaborada a partir das oito características da socioclínica institucional. Resultados: os 

resultados revelam as dificuldades sentidas pelos enfermeiros no papel de educador, decorrentes 

das inseguranças quanto ao conhecimento adquirido durante a formação. Destacam como 

desafios a serem superados, a necessidade de maior engajamento com os estudos, com a 

profissão e um maior entrosamento entre as universidades e serviços. Discussão: o analisador 

“o poder (in) visível das instituições ensino e serviço: o educador docente versus o educador 

assistencial na formação de enfermeiros”, evidenciou os não ditos a respeito das dificuldades 

do enfermeiro assistencial em se perceber como um educador de futuros profissionais. 

Conclusão: O estudo evidenciou diferentes aspectos relacionados as dificuldades do 

enfermeiro dos serviços em atuar como educador. Entretanto avaliam que a intervenção 

desenvolvida possibilitou o repensar coletivo dos participantes sobre sua prática. A produção 

de conhecimento em grupo reforçou a adoção de uma postura mais instituinte com relação a 

prática educativa no serviço, culminando na elaboração de um produto para o empoderamento 

dos enfermeiros quanto ao seu papel na formação dos futuros profissionais de enfermagem. 

 

Descritores: Formação profissional, Educação em enfermagem, emergência, serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: This study brings as object the educative practice of nurses performed with 

nurses and undergraduate students who work in an emergency unit of SUS. It questions whether 

the way nurses relate to students in the educational process, was a person's own attitude and or 

could be connected to the way this process was experienced by them during training. 

Objectives: General - analyze the pedagogical practice of nurses in the training of future 

nursing professionals in the Unified Health System; Specific - identify how the pedagogical 

training of nurses was carried out during their professional training and describe how the 

pedagogical practice of nurses is performed in the training of future nurses. Method: this is an 

exploratory study, with a qualitative approach whose theoretical and methodological reference 

was that of Institutional Analysis in its institutional socioclínica l modality. The study scenario 

was a Regional Polyclinic of Niterói. The project was submitted to the Ethics Committee for 

approval and approved with the number of opinion number 1.826.042. The instruments of data 

collection were interviews and meetings of the institutional socioclinic with the nurses and a 

journal of the researcher for later analysis of its implications. The data collection and analysis 

was elaborated from the eight characteristics of the institutional socioclinic. Results: the results 

reveal the difficulties felt by the nurses in the role of educator, resulting from the insecurities 

about the knowledge acquired during the training. They highlight the challenges to be 

overcome, the need for greater engagement with studies, with the profession and a closer link 

between universities and services. Discussion: the analyzer "the visible (in) power of the 

teaching and service institutions: the teacher educator versus the care educator in the training 

of nurses", evidenced the not said about the difficulties of the care nurse in perceiving himself 

as an educator of future professionals. Conclusion: The study evidenced different aspects 

related to the difficulties of the service nurse in acting as an educator. However, they evaluate 

that the developed intervention made it possible to rethink the participants' collective about their 

practice. The production of group knowledge reinforced the adoption of a more institutional 

position regarding the educational practice in the service, culminating in the elaboration of a 

product for the empowerment of nurses as to their role in the training of future nursing 

professionals. 

 

Descriptors: Vocational training, Nursing education, emergency, health services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A ESCOLHA DO TEMA, A PROBLEMATIZAÇÃO E AS IMPLICAÇÕES INICIAIS 

 

A minha trajetória1 na enfermagem começou ainda como técnico de enfermagem numa 

unidade hospitalar do nível hierárquico terciário do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

município de Cachoeiras de Macacu, RJ. Na época, a população assistida era em torno de 

sessenta mil habitantes.  

Nesta cidade única, acolhedora e com muitas riquezas naturais, vivi, cresci e nos 

dias atuais habito com minha família e parentes próximos. Sempre intrigou-me o volume 

numeroso de veículos que circulam pela estrada que leva a outra cidade próxima e os riscos à 

que os viajantes se expunham. Desde a adolescência, do quintal da minha casa desejava estar 

atuando em conjunto com aqueles profissionais que com suas sirenes vinham em socorro de 

pessoas que muitas vezes não se preocupavam com a cautela necessária nestas grandes rodovias, 

negligenciando segurança para si e para os demais passageiros em seus veículos. Queria poder 

estar mais próximo oferecendo ajuda e contribuindo de maneira a despertar nas pessoas uma 

atitude mais cuidadosa em relação a si mesma. Identificava que a população precisava ser 

alertada sobre estes cuidados básicos em saúde não só nas unidades de saúde, mas 

principalmente nas comunidades que vivem e moram, por vezes em lugares afastados dos 

grandes centros urbanos.  

Dei continuidade na minha formação profissional na graduação em enfermagem, em 

uma instituição privada no município de Niterói e fui me inclinando logo nos primeiros períodos 

para a monitoria na disciplina de saúde coletiva, onde me vi engajado com as questões políticas 

do atual sistema de saúde. Nosso desafio era o de desenvolvermos o projeto político pedagógico 

institucional que visava dar condições aos futuros profissionais de realizarem atendimentos em 

saúde com ética, competência e criatividade.  

                                                 
1 Para Paulon (2005, p.8) “A posição que o pesquisador assume em seu campo de pesquisa, as relações que 

estabelece com os sujeitos de sua investigação, os efeitos que estas relações produzem em suas observações, a 

possibilidade de que a análise dos dados seja enriquecida ou deturpada por tais efeitos não são questões pouco 

controversas para o debate científico. Ao contrário, poder-se-ia tomá-las, precisamente pelo que remetem ao 

problema da objetividade versus neutralidade do trabalho de investigação, como uma espécie de tendão de Aquiles 

na história da ciência”. A citação busca explicar o porquê das pesquisas que utilizam como referencial teórico 

metodológico a Análise Institucional, onde não existe a neutralidade do pesquisador, é comum se utilizar a primeira 

pessoa do singular em alguns relatos. 



14 

 

 

Mais adiante, no decorrer da minha formação, desenvolvi a monitoria em saúde 

mental e depois a monitoria e estágio remunerado no Sistema Estadual de Administração 

Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico 

nesse mesmo município. Nosso trabalho era o de aproximação destes sujeitos hospitalizados 

junto aos seus familiares e sociedade.  

Na pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso de graduação  

investiguei como os egressos do curso estavam engajados no mercado de trabalho. Os 

resultados da análise sobre a sua empregabilidade evidenciaram o perfil do que seria um 

profissional qualificado e bem remunerado dentro das possibilidades de mercado de trabalho e 

quais seriam as condições mínimas exigidas para o exercício digno da profissão nas instituições 

públicas ou privadas existentes em todo território nacional, sem contudo fazer alusão ao papel 

de educador que é inerente à profissão. (ROMANI ET AL, 2010) 

Todo o percurso como estudante realizando as atividades das monitorias das 

disciplinas de graduação e mais tarde com o tema escolhido para o TCC, revelou-se minhas 

implicações com o processo educativo e com a formação dos enfermeiros de maneira a torná-

los aptos para desenvolver com competência e habilidade suas funções de atenção à saúde. A 

implicação é um dos conceitos bastante utilizado na Análise Institucional e segundo Barbier 

(1985, 120) é um: 

"... engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis científica, em 

função de sua história familiar e libidinal, de suas posições passadas e atual nas 

relações de produção e de classe, e de seu projeto sócio-político em ato, de tal modo 

que o investimento que resulte inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e 

dinâmica de toda atividade de conhecimento. Pressupõe a autoanálise, por parte do 

analista institucional, para compreender suas motivações para desenvolver-se em tal 

área e como estas motivações se envolvem com o projeto organizacional no qual está 

intervindo"  

 

Complementa Lapassade (1977) que o conceito de implicação nega a neutralidade 

científica. O mito do analista é desconstruído, desmontado; o analista deve implicar-se, falar 

dos seus problemas, dos seus desejos. Produtor e produto estão ligados um ao outro. .Acrescenta 

Lourau (1975) que o conceito de implicação é um dos mais relevantes para a Análise 

Institucional, referindo-se ao nosso envolvimento sempre presente e até de natureza 

inconsciente com tudo aquilo que fazemos. 

Ao término da graduação já me encontrava supervisionando e praticando o 

conhecimento adquirido ao longo da graduação nas minhas esferas de trabalhos. Dando 

continuidade ao meu aprendizado busquei a especialização em cuidados em terapia intensiva 

da Escola de Enfermagem da UFF.  
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O aprofundamento do conhecimento sobre educação e as práticas educativas 

tiveram seguimento com minha inserção no Curso de Mestrado Profissional em Ensino em 

Saúde. Nessa oportunidade considerando a minha experiência com relação ao processo ensino 

aprendizado, trago inquietações sobre as práticas pedagógicas que predominam nas relações 

entre os enfermeiros e os estudantes na emergência onde atuo, como enfermeiro e educador nos  

cursos de enfermagem, que aí realizam seus estágios curriculares.  

Neste local, onde o enfermeiro deve ter conhecimentos ligados a emergência e 

também a competência e habilidade de educador, preocupava-me a maneira como o 

conhecimento estava sendo construído e compartilhado com os graduandos, sobretudo com 

relação à prática pedagógica desenvolvida pelos diferentes profissionais da enfermagem.  

Observava-se que as práticas educacionais eram bastante diferenciadas entre si, e 

que em algumas delas, podia-se perceber que o enfermeiro transmitia o conhecimento com uma 

aproximação dos princípios da pedagogia tradicional. Esta pedagogia de acordo com Oliveira, 

Leite (2011) preconiza um processo educativo centrado em alguém que sabe e ensina com 

pouca preocupação com a realidade social  e com as crenças e valores daquele que deve 

aprender. 

Ainda que esta não fosse uma atitude geral dos enfermeiros no processo educativo, 

o fato despertava em mim certa inquietação sobre a maneira de produzir e reproduzir o 

conhecimento. Outra preocupação vinha da formação dos enfermeiros em diferentes 

universidades públicas e privadas o que poderia favorecer uma prática educativa permeada por 

diferentes abordagens pedagógicas. Questionava se a maneira como os enfermeiros se 

relacionavam com os estudantes no processo educativo, era uma atitude própria da pessoa e/ou 

poderia estar ligado a maneira como o processo educativo foi vivenciado por ele durante sua 

formação.  

Com estes questionamentos, e trazendo minhas implicações percebidas durante 

minha formação, e também enquanto profissional desenvolvendo práticas educativas no 

cotidiano, observava que a maneira como os enfermeiros vinham procedendo para que o 

conhecimento na emergência hospitalar fosse assimilado pelos estudantes, produzia poucos 

resultados na formação dos futuros profissionais. 

Trago como pressuposto que a prática educativa, que é inerente ao exercício 

profissional da enfermagem e que pode ser realizada por profissionais que já atuam nos serviços 

na sua prática diária e na formação dos futuros profissionais  é uma prática implicada, e portanto 

não neutra, que se constrói e reconstrói cotidianamente embasada em princípios compartilhados 
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ou não entre os sujeitos. Sendo assim, tanto os enfermeiros como o pesquisador se encontravam 

bastante implicados com as práticas educativas que aconteciam na emergência. 

Trazendo a compreensão de educação entendida como libertação, criatividade, 

busca constante pelo novo, foi que procurei um aprofundamento nas disciplinas do mestrado e 

nas leituras sobre educação buscando maior clareza sobre as interfaces entre o campo da 

educação e a prática educativa dos profissionais de saúde. 

Freire (2011), refere que o principal desafio é pensar certo, pois coloca ao professor 

e à escola, o dever de não só respeitar os saberes dos educandos, principalmente os das classes 

populares, mas discutir com estes alunos os saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Refere 

o autor que o educador não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em 

diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos 

do processo em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem.  

Libâneo, 2010, acrescenta que o aluno aliado ao professor deve inicialmente 

aproximar-se de suas motivações, centrando seu exercício intelectual, se esforçando para uma 

compreensão no uso lógico dos procedimentos respaldados com sua prática profissional. 

Para Freire (1987) todo processo educativo deve ser compreendido a partir de seu 

contexto e cada ser humano deve ser o sujeito de sua própria formação a partir de uma continua 

reflexão sobre seu lugar no mundo e sobre a realidade em que atua como profissional.  O 

processo educativo procura desenvolver no outro um pensamento crítico onde a percepção 

ingênua da realidade cede seu lugar a uma percepção onde as pessoas começam a  compreender-

se como parte integrante daquela realidade. E porque é capaz de perceber-se enquanto percebe 

a realidade consegue enfim objetivá-la e intervir para transformá-la.  

Para Vasconcelos, Grillo, Soares (2009, p.7), a educação é entendida como a 

atualização histórica do homem, condição imprescindível, para que ele, pela apropriação do 

saber produzido historicamente, construa sua própria humanidade histórico-social. Entende-se, 

portanto, a educação como promotora da apropriação do conhecimento, que possibilita escolhas 

conscientes e livres, em um dado momento e cenário histórico, implicando responsabilidade 

social, ecológica e política. Acrescentam que atualmente “tanto a saúde quanto a educação 

buscam caminhos para construir um sujeito em estado de permanente aprendizagem, 

aprendendo a aprender, aprendendo a ensinar e ensinando a aprender”, conspirando para o 

contexto da qualificação das práticas de saúde do SUS. Complementam os mesmos autores 

(2009, p.6), trazendo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, art. 1°) onde se pode ler: 
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 “À educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. ”  

 

Destaca Pereira (2003) que a educação e a saúde são espaços de produção e 

aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento humano. Há uma interseção entre estes 

dois campos, tanto em qualquer nível de atenção à saúde quanto na aquisição contínua de 

conhecimentos pelos profissionais de saúde. Assim, os profissionais e trabalhadores de saúde, 

utilizam, mesmo inconscientemente, um ciclo permanente de ensinar e de aprender. Refere à 

autora supra citada, que muitas práticas de saúde requerem práticas educativas. As ações de 

saúde não implicam somente a utilização do raciocínio clínico, do diagnóstico, da prescrição 

de cuidados e da avaliação da terapêutica instituída. Não são apenas processos de intervenção 

na doença, mas processos de intervenção para que o indivíduo e a coletividade disponham de 

meios para a manutenção ou recuperação do seu estado de saúde, no qual estão relacionados os 

fatores orgânicos, psicológicos, socioeconômicos e espirituais.  

Machado e Wanderley (2009) trazendo a questão da educação e da saúde para o 

SUS referem que este, apresenta como um de seus compromissos e como um grande desafio, a 

necessidade de fomento às Políticas de Desenvolvimento para os trabalhadores que integram o 

cenário do SUS, propondo um processo permanente de aprendizado pelo trabalho, projetando 

possibilidades de desconstrução/construção de novos valores, novos ideais e de novas lutas, 

para produzir mudanças de práticas, de participação social e de gestão. 

Isto está coerente, com o que entendemos de prática pedagógica nos apoiando em 

Franco(2015) ao referir que a prática pedagógica na ação docente é uma prática social, capaz 

de produzir saberes pedagógicos relacionados aos valores de um determinado contexto 

histórico-social. Refere a autora(2015, p.607) que:  

“entende o sentido de saberes pedagógicos como sendo aqueles que permitem ao 

professor a leitura e a compreensão das práticas. Ao mesmo tempo, permitem ao 

sujeito colocar-se em condição de dialogar com as circunstâncias dessa prática, 

dando-lhe possibilidade de perceber e auscultar as contradições. Assim, ele pode 

articular teoria e prática. É possível, portanto, falar em saberes pedagógicos como 

sendo saberes que possibilitam aos sujeitos construir conhecimentos sobre a condução, 

a criação e a transformação dessas mesmas práticas. O saber pedagógico só pode se 

constituir a partir do próprio sujeito, que deverá ser formado como alguém capaz de 

construção e de mobilização de saberes” 

 

 

Uma prática pedagógica desenvolvida nos moldes acima, necessita de uma abordagem 

pedagógica que se aproxime das bases educacionais da educação problematizadora cujo 
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representante mais significativo no Brasil é Paulo Freire. Referem Oliveira, Leite (2011, p.11) 

que: 

Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto; ele 

é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão 

sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade. Essa conscientização é pré-requisito 

para o processo de construção individual de conhecimento ao longo de toda a vida, na 

relação pensamento-prática. Visa à consciência crítica, que é a transcendência do nível 

de assimilação dos dados do mundo concreto e imediato, para o nível de percepção 

subjetiva da realidade, como um processo de relações complexas e flexíveis ao longo 

da história”.  

 

 

Trazendo as questões referentes a educação, a prática pedagógica e as bases 

educacionais que a fundamentam para a análise institucional, que se constitui no referencial 

teórico metodológico deste estudo, entende-se  educação como instituição que compreende um 

conjunto de instituições e organizações e dentre elas a instituição prática pedagógica, como 

conceituada acima.  René Lourau (1993), na análise das pedagogias institucionais, ao abordar 

a etimologia da palavra “instituição” afirma: “A palavra ‘instituição’ corresponderá, portanto, 

à ação pela qual se institui, estabelece forma, instrui, mas designará também ‘tudo o que é 

inventado pelos homens em oposição àquilo que é da natureza’, a coisa instituída, a escola ou 

a casa de educação” Neste sentido, pode-se dizer que a educação, assim como a família e o 

Estado são instituições básicas da vida do homem em sociedade. Os processos educativos dizem 

respeito à socialização dos membros de uma dada sociedade, com o objetivo de prepará-los, ou 

instituí-los para exercer os diferentes papéis técnicos, cultural, político e ideológico, 

indispensáveis para a interação da vida social. Para Lourau (2004, p.68) as instituições estão 

sempre em movimento em perpétuo devir, na infinita busca por mudança. “As instituições 

formam a trama social que une e atravessa os indivíduos, os quais, por meio de sua práxis, 

mantêm ditas instituições e criam outras novas (instituintes)”. 

A partir do entendimento sobre educação e das minhas inquietações sobre o uso das 

práticas pedagógicas na emergência em que atuo, foi possível formular a problematização: ‘É 

possível criar um produto para fazer o preceptor refletir acerca de sua prática pedagógica na 

Policlínica Regional da Engenhoca (PRE)?  

Assessoram o problema, as seguintes questões norteadoras:  

• Como se realiza a formação pedagógica dos enfermeiros do SUS? 

• Como e em que bases organizacionais a prática pedagógica do enfermeiro é 

realizada?  

• Qual é a compreensão que o enfermeiro tem da influência da sua prática 

pedagógica para a formação dos futuros profissionais? 
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Estas questões norteadoras permitiram a elaboração dos seguintes objetivos: 

Objetivo geral:  

Analisar a prática pedagógica dos enfermeiros do serviço de emergência da 

Policlínica Regional da Engenhoca na formação dos alunos de graduação em enfermagem.   

Objetivos específicos:  

• Identificar como se realiza a formação pedagógica dos enfermeiros em sua formação 

profissional;  

• Levantar junto à atual gestão municipal de saúde a regulamentação sobre o exercício da 

prática educativa do enfermeiro; 

• Descrever como se realiza a prática pedagógica do enfermeiro da PRE na formação dos 

futuros enfermeiros.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O processo educativo possui diferentes dimensões, sendo: do enfermeiro com a 

população, do enfermeiro com outros enfermeiros e deste com os estudantes. Todas se 

estabelecem num mesmo cenário, que abarca trabalho, educação e aprendizado. Dessa maneira, 

em tal ambientação, o profissional precisa ter um amplo conhecimento das práticas educativas, 

de maneira a tentar uma aproximação das necessidades pedagógicas de cada um, fazendo do 

ato educativo um momento de diálogo, promovendo mudanças junto a todos os envolvidos. 

Ainda que existam estudos sobre a relação das práticas educativas com os profissionais 

de saúde, a riqueza deste estudo está em seu diferencial. Ou seja, compreender como acontece 

o processo educativo dos futuros enfermeiros em um ambiente de serviço de urgência, muitas 

vezes caótico, carregado com expectativas de atenção, de cuidado e de aprendizado. 

Este estudo é inovador por abordar as práticas educativas a partir de um olhar trazido 

pelo referencial teórico metodológico da Análise Institucional, na sua abordagem socioclínica 

institucional (MONCEAU, 2013). Este referencial teórico-metodológico é o mais adequado ao 

objeto dessa investigação por permitir uma aproximação da realidade em seus aspectos 

objetivos e subjetivos, podendo revelar pontos ainda não debatidos neste tema que é o da 

educação e das práticas educativas, no serviço de emergência. 

Os cuidados nos serviços de emergência têm se transformado ao longo do tempo, com 

diversas modelos que buscam a humanização do cuidado, portanto, requerendo dos 
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profissionais uma conduta que problematize o como se produz essas ações específicas e sua 

correlação com atenção integral à saúde da população. 

É nesse sentido que a reflexão sobre a natureza da formação realizada pelos 

profissionais de enfermagem, na Policlínica Regional da Engenhoca, é relevante por se tratar 

de uma temática atual que visa contribuir com a institucionalização da preceptoria de 

enfermagem no SUS, em patamares que propicie uma formação crítico-transformadora em 

consonância com os direitos dos cidadãos. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esperando facilitar a compreensão dos leitores acerca da organização da dissertação, o 

estudo foi dividido em nove etapas.  

A primeira, trata-se da introdução que situa o leitor quanto a temática eleita para o estudo 

traz as questões norteadoras, os objetivos, a relevância e a justificativa para a realização desta 

pesquisa. 

A segunda etapa constitui-se do Referencial Temático, foi necessária para ampliar o 

conhecimento sobre fundamentos da educação, abordando as concepções da educação 

problematizadora e das tendências educacionais, tais como: a liberal tradicional; a liberal 

renovada progressista; e a progressista libertadora, utilizando como autores Libâneo (1994; 

2010), Freire (1981; 2006; 2011) e Gadotti (1988). Tornou-se importante um aprofundamento 

da compreensão das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) na formação dos futuros 

profissionais, enfocando as competências e habilidades do enfermeiro e o perfil esperado do 

egresso (generalista, humanista crítico e reflexivo). Como término dessa etapa, apresentou-se o 

que se encontra normatizado pela gestão municipal de saúde sobre a regulamentação do 

exercício da prática educativa e assistencial do enfermeiro. 

A terceira etapa foi constituída pelo Referencial Teórico Metodológico, que foi utilizada 

para um maior aprofundamento sobre a Análise Institucional, abordando conceitos de 

instituição, instituído, instituinte, implicação, analisador.  Além disso, também realizou 

algumas aproximações sobre a socioanálise, a sócio história e a socioclínica institucional. 

Na quarta etapa desenvolveu-se a Metodologia, onde destacou-se o tipo de pesquisa 

utilizada, o cenário do estudo, os aspectos éticos da pesquisa, o instrumento de coleta de dados 

e os procedimentos para a análise dos dados. 
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Na quinta etapa apresentou-se os Resultados e como foi desenvolvida a pesquisa nos 

moldes da socioclínica institucional.  A apresentação dos resultados foi organizada nas suas 

oito características, a saber: os contextos e as interferências institucionais; as transformações 

que ocorreram no contexto à medida que o trabalho de intervenção avança; a encomenda e a 

demanda; a análise das implicações; a participação dos sujeitos no dispositivo de intervenção; 

a intervenção e a intenção da produção de conhecimentos; a aplicação da modalidade de 

restituição; os analisadores que fazem a instituição educativa falar, relacionando o trabalho de 

campo a cada uma das características da socioclínica institucional. 

A sexta etapa traz a discussão do estudo e foi realizada a partir de um analisador que 

emergiu durante o encontro socioclínico institucional.  O analisador ao permitir a instituição 

prática pedagógica do enfermeiro falar, revelou aspectos antes não abordados durante a 

elaboração do estudo. 

A sétima etapa apresentou como o desenvolver do estudo permitiu que fosse pensado 

em um produto que viesse atender as necessidades dos enfermeiros participantes do estudo. 

Esta etapa relata com detalhes os passos para a elaboração do produto  com destaque para um 

folder que constitui-se no produto deste estudo  

A oitava etapa encerra o estudo trazendo as considerações finais onde se apresenta o  

alcance dos objetivos, realiza observações sobre a utilização do referencial teórico 

metodológico e as reflexões pessoais do autor  

A última etapa, constitui-se da Referências Bibliográficas, onde listou-se todas as obras 

adotadas na pesquisa bibliográfica e utilizadas na elaboração da dissertação.  
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2 REFERENCIAL TEMÁTICO 

 

 

2.1 AS CORRENTES PEDAGÓGICAS 

 

Não há como nos referirmos ao educador brasileiro Paulo Freire sem que imediatamente 

o associemos à corrente pedagógica da Educação Libertadora, vertente essa que ganhou lastro 

no Brasil em função de suas doutrinas políticos-filosóficas e pedagógicas. Contudo, se faz 

oportuno destacar que o pensamento freireano contribuiu não só em âmbito nacional, mas 

também internacionalmente. Sua trajetória profissional e existencial estabeleceu um novo olhar 

junto ao processo educativo, que além de promover o acesso aos conhecimentos humanos 

acumulados, propiciou a libertação da consciência humana. Esse novo olhar promoveu a 

emancipação do sujeito, fornecendo-lhe plenas condições para atuação em seu contexto social, 

promovendo as transformações necessárias para a sua permanente construção e humanização. 

(FREIRE, 2006; 2011). 

Para que se possa compreender a essência da proposta político-filosófica e pedagógica 

de libertação da consciência humana construída por Paulo Freire, é necessário primeiramente 

entender sua concepção de Homem e as relações deste com o mundo à sua volta. O educador 

destaca que é fundamental entendermos o Homem como um ser de relações e “[...] não só de 

contatos, não só está no mundo, mas com o mundo. [...].” (FREIRE, 2006, p.37). Diferente dos 

animais, seres de contatos, “[...] somente o homem, como um ser que trabalha, que tem um 

pensamento-linguagem, que atua e é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre a sua própria 

atividade, que dele se separa, somente ele, ao alcançar tais níveis, se fez um ser das práxis”. 

Assim, somente o ser humano é um “ser de relações num mundo de relações”. (FREIRE, 1981, 

p. 25). Sua presença no mundo, implica numa presença que é “um estar com”, e, dessa forma, 

compreende um permanente defrontamento com o mundo. (FREIRE, 1981, p. 25). Nesse 

sentido, a educação merece destaque ao possibilitar a formação de uma consciência esclarecida 

para o processo do defrontar-se criticamente. 

Ao dialogarmos com as obras freireanas, entre as quais, A “Pedagogia da Autonomia”, 

“A Pedagogia do Oprimido” e “Educação como Prática da Liberdade”, encontramos pareceres 

sobre a compreensão do processo de educar, o qual é abordado no sentido de discutir a profunda 

complexidade que há para além do ato prático de ensino aprendizagem. (FREIRE, 1981; 2006; 

2011).  
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Nessa seara, entende-se que: “Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender 

algo desde a ‘sede do saber’, até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, com este saber, os que 

habitam nesta”. (FREIRE, 1981, p.30). Portanto, o ato de construir a educação para a libertação 

deve ser um ato consciente de suas essências político-filosóficas. 

Em uma de suas obras mais conhecidas, “A Pedagogia do Oprimido”, Freire (1981) 

realiza uma reflexão acerca das concepções de educação bancária (domesticadora) e de 

educação problematizadora (libertadora). Sua análise vincula as condições concretas de 

sobrevivência na sociedade capitalista com a esfera ideológica dos processos educativos. Pois, 

no decorrer de sua trajetória como educador e como filósofo da educação, convivendo com a 

realidade dos trabalhadores, o autor constatou a ineficiência do modelo educacional vigente e 

os perigos por ele gerados à consciência da população trabalhadora, quando utilizado à serviço 

dos setores sociais dominantes. Freire (1981, p.75), assim se reporta a esse problema: “esta falsa 

concepção de educação, que se baseia no depósito de informes nos educandos, constitui, no 

fundo, um obstáculo à transformação. Por isto mesmo, é uma concepção anti-histórica de 

educação. [...]”. Logo, ele buscou conceber um processo educativo em condições de promover 

a libertação da consciência e emancipação do sujeito humano, diferente daquele que ao 

domesticar cria uma falsa realidade, uma falsa crença aos olhos dos que se tornam objetos. 

A seguir vamos colocar alguns pressupostos da educação pela visão de educadores como 

Paulo Freire (1981; 2006; 2011), José Carlos Libâneo (1994; 2010) e Moacir Gadotti (1988).  

A educação problematizadora foi discutida por Freire (2006) nas suas reflexões acerca 

da libertação político-filosófica da consciência humana, quando atribuiu grande importância ao 

papel das práxis nas relações sociais. A práxis, enquanto reflexão e ação autenticamente 

transformadora da realidade, trata-se da fonte do conhecimento reflexivo e criativo. Com efeito, 

enquanto que a atividade animal é realizada sem práxis, por isso não implica em criação, a 

transformação exercida pelos homens no seu meio implica nela. Ou seja, uma vez que a prática 

humana não implique numa reflexão crítica, coletiva e participatória, atua no sentido de 

“domesticar” o Homem, minimizando-o e coisificando-o, rebaixando-o a puro objeto. Segundo 

Freire (2011, p.75), “[...] ao mandado de autoridades anônimas e adota um eu que não lhe 

pertence [...]”. Assim sendo, quanto mais se proceder conforme os preceitos alheios, mais o 

sujeito se sente forçado a adaptar sua conduta à expectativa do outro, que ao invés de ajudá-lo, 

o está oprimindo. (FREIRE, 2011). 

Evidentemente, é necessário que o homem desenvolva uma clara e lúcida compreensão 

de sua ação, que envolve uma teoria, quer tenha consciência disso ou não. “Cabe a esta reflexão 

incidir sobre a ação e desvelá-la em seus objetivos, em seus meios, em sua eficiência”. (FREIRE, 
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1981, p 79). Essa postura crítico-consciente deve ser estimulada pela educação 

problematizadora. 

Assim, ao processo educativo problematizador, cuja finalidade é a libertação da 

consciência oprimida, cabe a gestação da dialogicidade. Isso porque, o homem é concebido 

como um ser da comunicação, que através do diálogo se comunica com o mundo e com os 

outros homens. Para tanto, o sujeito, cuja consciência passa pelo processo de libertação, busca 

“ser mais”, sentindo a necessidade de aprender e de ensinar a dialogar. Uma vez que, a 

antidialogicidade e a dialogicidade são maneiras de atuar contraditórias, portanto, implicam em 

teorias igualmente inconciliáveis. (FREIRE, 1981). 

Portanto, não existe processo educativo apolítico, por mais que haja esforço pela 

manutenção de neutralidade, posto o educador estar em favor de algum setor político/ideológico, 

nesse caso, o dominante. “A educação e, por conseguinte, a política não são neutras e trazem 

em seu bojo os projetos de sociedade, as utopias, as ideologias e perspectivas de atuação social 

dos seus personagens”. (BAUER, 2008, p.26). Deste modo, “[...] a apolicidade do docente 

reflete um postulado essencial do liberalismo: levantar a bandeira da apolicidade como forma 

de participar passivamente do processo político”. (FREIRE, 1981, p.23). 

Libâneo (1994) sustenta tal viés libertador por meio da abordagem da tendência liberal 

tradicional, que sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o 

desempenho de papéis sociais, isso, de acordo com as aptidões individuais. Dessa maneira, se 

pressupõe que o indivíduo precisa se adaptar aos valores e as normas vigentes na sociedade de 

classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto 

cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois, embora a escola passe 

a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. 

A tendência liberal tradicional se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de 

cultura geral. De acordo com essa escola tradicional, o aluno é educado para atingir sua plena 

realização através de seu próprio esforço. Sendo assim, as diferenças de classe social não são 

consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. 

Ainda, Libâneo (2010) destaca em sua doutrina a perspectiva da tendência liberal 

renovada progressista, acentuando o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões 

individuais. Nesse meandro, os pressupostos de aprendizagem estão relacionados à 

autoaprendizagem, onde aprender se torna uma atividade de descoberta, sendo o ambiente 

apenas um meio estimulador. Assim, só é retido aquilo que se incorpora a atividade do aluno 

através da descoberta pessoal, o que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para 
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ser empregado em novas situações. Trata-se da tomada de consciência, segundo Piaget (Apud 

LIBÂNEO, 2010). 

Na tendência progressista libertadora, segundo Libâneo (1994), a pedagogia 

progressista designa as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, 

sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. 

As tendências progressistas libertadora e libertária têm em comum a defesa da 

autogestão pedagógica e o antiautoritarismo. A escola libertadora, também conhecida como a 

pedagogia de Freire (1981; 2006; 2011), vincula a educação à luta e organização de classe do 

oprimido. Segundo Gadotti (1988), Freire (1981; 2006; 2011) não considera o papel 

informativo, enquanto ato de conhecimento na relação educativa. Isso porque, insiste que o 

conhecimento não é suficiente: se ao lado e junto dele não se elabora uma nova teoria do 

conhecimento; e se os oprimidos não podem adquirir uma nova estrutura do conhecimento, que 

lhes permita reelaborar e reordenar seus próprios conhecimentos e apropriar-se de outros. 

 

 

2.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS PÓS-LDB 9.394/96 

  

A Lei n. 9.394 de 1996 instituiu à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

(BRASIL, 1996). Após sua promulgação, revalorizam-se as ideias de Piaget, Vygotsky e 

Wallon (Apud ARANHA, 1998). Um dos pontos em comum entre esses psicólogos é o fato de 

serem interacionistas, porque concebem o conhecimento como resultado da ação que se passa 

entre o sujeito e um objeto. 

De acordo com Aranha (1998), o conhecimento não está no sujeito, como queriam os 

inatistas, nem no objeto, como diziam os empiristas, mas resulta da interação entre ambos. 

Para citar um exemplo no ensino da língua, segundo essa perspectiva interacionista, a 

leitura como processo permite a possibilidade de negociação de sentidos em sala de aula. O 

processo de leitura, portanto, não é centrado no texto, ascendente, botton-up, como queriam os 

empiristas, nem no receptor, descendente, top-down, segundo os inatistas, mas 

ascendente/descendente. Ou seja, ocorre a partir de uma negociação de sentido, entre 

enunciador e receptor. Assim, nessa abordagem interacionista, o receptor é retirado da sua 

condição de mero objeto do sentido do texto, de alguém que estava ali para decifrá-lo, 

decodificá-lo, como ocorria, tradicionalmente, no ensino da leitura. 
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As ideias desses psicólogos interacionistas vêm ao encontro da concepção que considera 

a linguagem como forma de atuação sobre o homem e o mundo, impactando as modernas 

teorias2 sobre os estudos do texto. (ARANHA, 1998). 

Com a promulgação da LDB, Lei n. 9.394 de 1996, ficou explicitada a responsabilidade 

da União em assegurar o processo avaliativo, em nível nacional, objetivando a definição de 

prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 1996). No que se refere à área da 

saúde, a Lei possibilitou a concretização do Parecer n. 1.133 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) e da Câmara de Educação Superior (CES), ocorrido em 7 de agosto de 2001. O Parecer 

n. 1.133 do CNE/CES veio reforçar a necessidade da articulação entre Educação das 

Instituições de Educação Superior (IES) e Saúde, objetivando a formação geral e específica dos 

egressos/profissionais. (BRASIL, 2001).  

O Parecer promoveu a prevenção, a recuperação e a reabilitação da saúde, instituindo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/ENF) em 

novembro de 2001. Conforme o Parecer n. 1.133 do CNE/CES, essas diretrizes curriculares 

propõem que o aluno, ao concluir o curso de graduação em enfermagem, deve apresentar as 

seguintes competências e habilidades: 

• Refletir criticamente sobre a prática da enfermagem, considerando o contexto 

ético, político, econômico e social que a influencia, valorizando o ser humano 

em sua integralidade e o exercício da cidadania; 

• Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

• Diagnosticar e solucionar problemas de saúde, saber se comunicar e tomar 

decisões, intervindo no processo de trabalho e na assistência de enfermagem; 

• Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções 

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à 

saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das 

comunidades; 

                                                 
2 Como, por exemplo, as teorias: Linguística Textual, Análise do Discurso, Semântica Argumentativa e Pragmática, 

entre outras. (ARANHA, 1998). 
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• Prestar assistência de Enfermagem ao indivíduo, à família e à coletividade, tendo 

como base os princípios e diretrizes do Sistema único de Saúde (SUS) e a 

metodologia da assistência de enfermagem; 

• Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 

• Atuar como agente multiplicador de conhecimentos, reconhecendo seu espaço e 

sua função de educador; 

• Desenvolver continuamente a capacidade de trabalhar em equipe 

multiprofissional; 

• Atuar com competência na administração e no gerenciamento de serviços de 

saúde, além dos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico; 

• Ser responsável pela qualidade da assistência de enfermagem quando no 

exercício das seguintes atividades: coordenação técnica e científica da equipe, 

elo articulador do processo de trabalho em enfermagem com os demais 

profissionais de saúde e administração institucional da assistência prestada; 

• Utilizar o conhecimento científico no cotidiano da sua vida profissional e usar 

adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto 

de ponta para o cuidar de enfermagem; 

• Atualizar permanentemente o seu conhecimento científico para o 

aperfeiçoamento em sua formação profissional e em sua prática cotidiana; 

• Exercitar continuamente a comunicação como um instrumento básico para a 

profissão. (BRASIL, 2001). 

 

Com a Lei no 10.861 de 2004, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), que foca a qualidade da educação como propósito a ser buscado por meio 

da avaliação como instrumento de política educacional. A Lei imprime, ao sistema de avaliação, 

caráter formativo, interdisciplinar e intencional, além de articular a regulação da educação 

superior com a avaliação institucional, a de cursos de graduação e a de desempenho do 

estudante. (BRASIL, 2004). 

Também, deve-se considerar o Decreto Federal n. 5.773 de 2006, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, de supervisão e de avaliação de instituições de educação, 

sendo superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. A 
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partir deste marco legislativo, ficou evidente que a expansão de cursos de graduação deve 

ocorrer, desde que tenha qualidade. (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, a avaliação passou a ser peça fundamental na garantia da implementação 

das DCN/ENF, tratando-se de uma atividade orientadora para a elaboração de Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC) inovadores. Portanto, passou a assegurar:  

• A aprendizagem centrada no aluno;  

• A construção de currículo integrado, no qual o eixo da formação passa a ser a 

prática/trabalho/cuidado de enfermagem;  

• A articulação teoria/prática;  

• As concepções de saúde enquanto condições de vida;  

• A presença de temas transversais; e 

• A concepção de avaliação como instrumento de (re)definição de paradigmas. 

 

Coerente com o paradigma emergente, as DCN/ENF norteiam as IES na formação 

cidadã e profissional do enfermeiro, que por meio de uma flexibilização curricular, influencia: 

• Na definição dos componentes curriculares essenciais; 

• Na implementação de estágios curriculares supervisionados;  

• Na incorporação de atividades complementares; e  

• Na organização do curso. 

 

Além disso, as DCN/ENF destacam a importância da diversidade de cenários de 

aprendizagem, com ênfase SUS e na realidade loco-regional. Dessa maneira, proporcionam a 

integralidade das ações de enfermagem, valorizando elementos que necessitam estar 

relacionados ao processo de construção do conhecimento sobre o processo saúde-doença, 

abarcando diferentes fases do ciclo vital humano.  

Os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), tomando por base os padrões de qualidade na 

formação do profissional cidadão no âmbito da graduação, pressupõem rupturas com o presente 

e promessas para com o futuro. Logo, constitui-se como uma ação intencional de pessoas, de 

instituições e de grupos, relacionando-se com sentido explícito e com compromisso definido 

coletivamente. O PPP está intimamente articulado ao compromisso sócio-político, demarcando 

interesses reais e coletivos da população majoritária, não estando alijado do contexto social por 

ser histórico e socialmente determinado. 
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Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) , tomando por base os padrões de 

qualidade na formação do profissional cidadão no âmbito da graduação, pressupõem rupturas 

com o presente e promessas para o futuro, constituindo-se em ação intencional de pessoas, 

instituições e grupos, com sentido explícito, com compromisso definido coletivamente. Por isso, 

todo PPC é, também, projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio-

político e com os interesses reais e coletivos da população majoritária, não podendo estar alijado 

do contexto social, uma vez que ele é histórico e socialmente determinado. 

Assim, com o novo paradigma que se impõe, o PPC passa a consubstanciar a 

educação como fenômeno político e social que se propõe a contribuir na formação de cidadãos 

conscientes de suas responsabilidades sociais e profissionais, engajados na luta por sociedade 

mais justa, digna, igualitária e solidária.  

Avaliar a aderência dos PPC às DCN/ENF torna-se, destarte, processo necessário e 

de fundamental importância para a formação do enfermeiro, subsidiando o planejamento e a 

gestão das IES. 

 

 

2.3 A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO PÓS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

O enfermeiro, oriundo do curso de graduação em Enfermagem, tem formação 

generalista, humanista, criativa, crítica e reflexiva, voltada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades. Portanto, trata-se de um indivíduo com qualificação para o 

exercício da enfermagem, que abrange as dimensões do cuidar, do gerenciar, do educar e do 

investigar cientificamente, pautando-se por princípios éticos e por conhecimentos específicos e 

interdisciplinares. Logo, o enfermeiro se norteia pelo conhecimento para intervir, primando 

pelo senso de responsabilidade social e pelo compromisso com a cidadania, promovendo ações 

de proteção e de recuperação da saúde, ou seja, atendimento integral à clientela. (VALE, 2000). 

O profissional de enfermagem é um profissional com consciência de seu papel social, 

capaz de visualizar criticamente sua comunidade de atuação e de intervir sobre os problemas e 

situações de saúde/doença mais prevalentes no perfil epidemiológico. Nesse esteio, desenvolve 

ações para satisfazer as necessidades de saúde da população e para transformar a realidade 

social. (VALE, 2000). 

Assim sendo, a demanda dos serviços de saúde, as condições de vida da comunidade, o 

perfil epidemiológico da população, o papel e a inserção do profissional enfermeiro, constituem 

em subsídios para a formação do profissional de enfermagem. Destacam-se na sua formação 
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ser um profissional generalista, humanista, critico-reflexivo, o que engloba as modalidades de 

Formação Generalista, Formação Humanista, Formação Crítica e Formação Reflexiva. 

Para Vale (2000), o profissional generalista tem em sua bagagem clínica o saber 

epidemiológico, que abrange: educação em saúde, trabalho em grupo, gestão e conhecimentos 

de risco e vulnerabilidade. Uma capacitação que ajuda na articulação de projetos de intervenção 

individual e coletiva. Assim sendo, torna-se de suma importância que o profissional possua 

conhecimentos sólidos sobre: grupalidade, relações humanas, iniciativa, dinamismo, e 

capacidade de trabalho em equipe multidisciplinar. Também, deve cuidar do espaço geral, que 

além da clínica ampliada, tenha vínculo com o território, sendo capaz de promover atuações 

intersetoriais e desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde, operando com o novo 

paradigma de saúde-doença. 

Com relação a Formação Humanista, faz-se interessante destacar que o humanismo se 

trata de toda filosofia que:  

[...] tome o homem como ‘medida das coisas’. Em sentido mais geral pode-se entender 

por humanismo qualquer tendência filosófica que leve em consideração as 
possibilidades e as limitações do homem, e que, com base nisso, redimensione os 

problemas filosóficos. (ABBGNANO, 2000, p. 29).  

 

Logo, uma Formação Humanista na Enfermagem significa congregar a pesquisa, o 

ensino, a extensão e a assistência, tendo como eixo de construção da formação a investigação 

científica e como referência a cidadania. Formar para a humanização é ensinar respeito a vida 

humana e não humana. Isso porque, se leva em conta as circunstâncias sociais, éticas, 

educacionais, todas presentes na relação entre os seres humanos e, também, entre os seres 

humanos com o meio ambiente. Tal postura humanística resgata a importância dos aspectos 

emocionais e físicos, os quais estão presentes na intervenção em saúde (XAVIER, 2000). 

A Formação Crítica nos remete a Kant (Apud ABBGNANO, 2000), já que designa o 

processo através do qual a razão empreende o conhecimento de si. A tarefa da crítica, portanto, 

possui a dualidade de ser, ao mesmo tempo, negativa e positiva. Negativa por restringir o uso 

da razão e positiva por garantir à razão o uso legítimo de seus direitos. A crítica Kantiana não 

age no vazio, nem precede o conhecimento, mas atua sobre os conhecimentos de que o homem 

efetivamente dispõe, tendo por fim determinar as condições de sua validade. Portanto, não se 

trata de aprender a nadar fora da água, mas de analisar os movimentos do nado para determinar 

as possibilidades efetivas que ele oferece, comparando-as às outras, fictícias, que levariam ao 

afogamento. (ABBGNANO, 2000). 
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O profissional de enfermagem crítico desenvolve suas atividades com objetividade. 

Encontra-se preparado para tomar decisões com competência, pois seus julgamentos baseiam-

se nas evidências e não em hipóteses. Conhece suas limitações, sendo por isso que mantém a 

mente aberta para o conhecimento atualizado, considerando o avanço científico e tecnológico, 

além da perspectiva de novas situações e adaptações no contexto da assistência à saúde. Adota 

uma atitude questionadora, não prescindindo do método científico para resolução de problemas. 

(ALFARO-LEFEVRE, 1996). 

O pensamento crítico é um importante elemento para o professor desenvolver o ensino 

sobre o cuidar/cuidado, incentivando a discussão e a reflexão acerca do próprio conceito de 

cuidado com os alunos. Sem pensamento crítico, fica impossível ensinar, educar e aprender 

sobre o cuidar/cuidado. Por outro lado, com pensamento crítico, torna-se possível, muitas vezes, 

repensar o ensino, modificando-o. 

A formação reflexiva traz a ideia do que é comunicativo, do ato de refletir e mesmo 

de meditar. Em geral, é o ato ou o processo por meio do qual o homem considera suas próprias 

ações. Para Kant(Apud ABBGNANO, 2000), a reflexão não visa aos objetos em si para chegar 

aos conceitos deles; é o estado de espírito em que começamos a dispor-nos a descobrir as 

condições subjetivas que nos permitem chegar aos conceitos. A reflexão é a consciência da 

relação entre as representações dadas e as várias fontes de conhecimento (ABBGNANO, 2000). 

Em síntese, a reflexão se apresenta por meio da postura ética, na qual a atitude reflexiva 

surge diante de uma situação da prática profissional, auxiliando na tomada de decisão frente à 

mesma, não considerando só a normatização de deveres, de direitos ou de regras de 

comportamento profissional. 

 

 

2.4 A PRÁTICA EDUCATIVA DO ENFERMEIRO SEGUNDO A GESTÃO MUNICIPAL 

DE SAÚDE E A REGULAMENTAÇÃO SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL NAS 

POLICLÍNICAS  

 

Para conhecer como as práticas educativas estão regulamentadas na Policlínica Regional 

da Engenhoca (PRE), foi necessária uma busca de documentos junto a gerência da mesma. 

Utiliza-se nos processos educativos da rede municipal de saúde as recomendações contidas no 

“Manual de Normas e Rotinas para a Enfermagem do Serviço de Pronto Atendimento (SPA 2)”, 

produzido pela Prefeitura Municipal de Niterói (PMN) em 2013. O Manual da PRE tem 99 

páginas, é constituído por três partes: i) com as atribuições dos enfermeiros, dos auxiliares e 
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técnicos de enfermagem; ii) com 28 normas, rotinas e procedimentos detalhados; e iii) com as 

referências bibliográficas. (PMN, 2013a). 

Na introdução do referido Manual da PRE já pode-se perceber seu caráter educativo:  

Este Manual de Normas e Rotinas é a ferramenta que reúne de forma sistematizada 

normas, rotinas e procedimentos para a execução das atividades de Enfermagem, ou 

seja, é um instrumento orientador dos profissionais de enfermagem no 

desempenho de suas funções, tendo como finalidade básica garantir aos usuários do 

Serviço de Pronto Atendimento 2 (SPA 2), da Policlínica Comunitária da Engenhoca, 

qualidade e segurança na Assistência de Enfermagem, respeitando os princípios 

científicos e os regimentos de enfermagem, reduzindo riscos de acidentes, tanto 

individuais quanto coletivos. Neste manual também estão descritos os direitos e 

deveres dos profissionais de enfermagem desta instituição, sejam eles auxiliares de 

enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros, garantindo assim a realização 

das atividades de enfermagem de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, Resoluções do COFEN, a Lei n° 7.498 entre outros. Vale ressaltar que 

nesta unidade todas as atividades de enfermagem são exercidas somente por pessoas 

legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem. (PMN, 

2013a, p.2). (Grifo nosso).  
 

 Com relação as normas e as rotinas, que compõem o Manual da PRE, são abordados os 

seguintes procedimentos: 

• Anotações nos Prontuários;  

• Admissão; 

• Alta; 

• Transferência; 

• Caso de Óbito; 

• Acompanhantes; 

• Passagem de Plantão; 

• Permuta de Plantões; 

• Higienização das Mãos; 

• Verificação de Sinais Vitais; 

• Punção Venosa Periférica; 

• Preparo e Administração de Medicamentos; 

• Conservação, Controle, Preparo e Administração de Vacinas; 

• Sondagem Nasogástrica; 

• Lavagem Gástrica; 

• Oxigenoterapia por cateter nasal; 

• Aspiração de Secreções; 

• Cateterismo Vesical; 

• Contenção de Pacientes; 
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• Coleta de Exames Laboratoriais; 

• Realização de Eletrocardiograma;   

• Requisição de Medicamentos à Farmácia; 

• Requisição de Material ao Almoxarifado; 

• Organização e Checagem de Materiais e Equipamentos; 

• Organização e Checagem de Medicamentos; 

• Requisição de Consertos e Reparos; 

• Limpeza, Desinfecção e Esterilização de Artigos; 

• Limpeza e Desinfecção Terminal. 

 

Pode-se observar que as técnicas descritas, são aquelas que todo estudante de 

enfermagem (técnico ou enfermeiro) deve aprender e executar durante sua formação. Sabe-se 

também, que as técnicas são amplamente debatidas quanto aos seus aspectos teóricos e 

científicos, tanto nas salas de aula quanto nos ambientes de simulação com bonecos. Mas é no 

campo prático que o estudante vai ter o primeiro contato com o paciente e executar a técnica. 

O fato da PRE ser também uma unidade de pronto atendimento permite aos estudantes realizar 

na prática a teoria aprendida. Inclusive, trata-se de uma boa oportunidade para o exercício da 

enfermagem, pois há grande número de pacientes atendidos, além de existir variedade de 

situações clínicas. Quando atuam como preceptores, os enfermeiros da PRE efetuam a 

orientação ou a execução da técnica, favorecendo o aprendizado do residente. Dessa maneira, 

os residentes são acompanhados pelos docentes, cabendo ao enfermeiro da Unidade ou ao 

técnico de enfermagem estabelecer as relações interpessoais, favorecendo assim o aprendizado.  

Nesse sentido, é bastante relevante que na PRE exista um Manual de Normas, rotinas e 

procedimentos, que permita ao aluno, enfermeiro ou docente discutir a técnica antes de executá-

la no paciente, constituindo-se um importante material educativo.  

Com relação as atribuições do enfermeiro no Manual da PRE, encontram-se três itens 

relacionados à questão da educação. Vejamos o que diz o Manual sobre as Atribuições dos 

Profissionais de Enfermagem: 

- Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de enfermagem 

dirigidas ao cliente; - Participar e estimular os profissionais do setor na manutenção 

de um ambiente de trabalho, em condições favoráveis e adequadas ao 

desenvolvimento das atividades; - Estimular a participação na execução e 

avaliação das atividades de orientação e educação continuada; Participar na 

implementação e atualização de normas, rotinas e procedimentos técnicos; -

Realizar os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exigem 

conhecimento científico adequado e capacidade de tomar decisões imediatas; -

Executar procedimentos básicos de enfermagem; - Cumprir e fazer cumprir as normas 
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e rotinas estabelecidas pela instituição; - Participar das atividades em vigilância à 

saúde; - Divulgar as rotinas e promover treinamento técnico da equipe de 

enfermagem;- Supervisionar a apresentação pessoal e postura condizente com os 

princípios ético-morais exigidos dos profissionais da equipe de enfermagem; - 

Desenvolver um trabalho de equipe interdisciplinar, respeitando e fazendo respeitar a 

autonomia profissional de enfermagem, em sua área de atuação, com base nos 

princípios científicos, éticos e determinações legais vigentes; - Integrar a equipe de 

acolhimento, recebendo, executando, resolvendo e realizando o encaminhamento 

necessário. (PMN, 2013a, p.6). (Grifo nosso).    

 

A partir do Manual da PRE, fica claro que os enfermeiros da unidade buscam viabilizar 

aos novos profissionais, utilizando maneiras para facilitar o processo educativo.   

Torna-se também importante relatar que a PRE, por ser um serviço de pronto 

atendimento, adota a metodologia de a classificação de risco. Ou seja, trata-se de uma 

metodologia para ambiente de saúde com resolutividade de agravos diversos, administrando 

assistência conforme graus de necessidades ou sofrimento, sendo por ordem de chegada e não 

impessoal. 

A área de emergência, nesta lógica, deve ser pensada também por nível de complexidade, 

otimizando recursos tecnológicos e força de trabalho das equipes. Dessa maneira, atende-se o 

usuário segundo sua necessidade específica e, ainda, proporciona-se aos futuros profissionais 

um ambiente de formação e aprendizado. 

Na PRE, cenário do presente estudo, os atendimentos podem ser classificados em baixa, 

média ou alta complexidade, conforme o Quadro 1 a seguir.  

Quadro 1. Classificação dos atendimentos 

Graduação Descrição 

Baixa complexidade Consultas ambulatoriais de baixa e média complexidade. O atendimento geralmente 

acontece de acordo com a ordem de chegada. O tempo de espera pode variar de acordo 

com a demanda destes atendimentos, urgências e emergências. 

 

Média 

complexidade 

Atendimento destinado a assistência de pacientes críticos semicríticos. Pacientes que 

necessitam de atendimento médico e de enfermagem o mais rápido possível, porém não 

correm riscos imediatos de vida 

 

Alta complexidade Pacientes que deverão ser encaminhados diretamente à emergência devido a 

necessidade de atendimento imediato. Após o recebimento, avaliação e estabilização 

das urgências e emergências clínicas e traumáticas, estes pacientes serão removidos 

para hospitais de retaguarda. 

 

Fonte: PMN, 2013a. 

 

Foram buscados também documentos utilizados na formação, orientação e capacitação 

de alunos, que eram residentes e enfermeiros lotados nas unidades de saúde da PMN, sendo 

elaborados em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e vice-presidência de Atenção 

Coletiva e Assistência à Família, denominados “Procedimentos Operacionais Padrão (POP)”. 
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(PMN, 2013b). Dentre os POPs de 2013, foram analisados seis devido ao nível de relevância e 

de utilização na PRE, a saber: POP de Curativo de Lesão Aberta; POP de Curativo de Lesão 

Fechada; POP de Eletrocardiograma; POP de Higienização e Lavagem de Mãos; e dois POPs 

de sinais vitais, um deles abordando o quinto sinal vital que é a dor. Cada POP se compõe pelos 

seguintes itens:  

• Objetivos; 

• Breves considerações teóricas sobre o Procedimento; 

• Campo de aplicação; 

• Responsável pelo procedimento; 

• Materiais necessários; 

• Descrição do procedimento passo a passo; 

• Duração média do procedimento; 

• Considerações finais com os pontos que não podem deixar de ser observados durante 

a técnica; e 

• Referências Bibliográficas. (PMN, 2013b). 

 

Com relação as considerações iniciais no POP de sinais vitais encontramos: 

A necessidade de a dor ser reconhecida como 5° sinal vital foi citada pela primeira 

vez em 1996 por James Campbell (Presidente da Sociedade Americana de Dor). Seu 

objetivo foi de elevar a conscientização entre os profissionais de saúde sobre o 

tratamento da dor. James Campbell (1996) refere que “se a dor fosse aliviada com o 

mesmo zelo como os outros sinais vitais haveria uma melhor chance de promover 

tratamento adequado”. A inclusão da avaliação da dor junto aos sinais vitais pode 

assegurar que todos os pacientes tenham acesso às intervenções para controle da dor 

da mesma forma que se dá o tratamento imediato das alterações dos demais controles. 

(PMN, 2013b, p.3). 

 

Tal como orienta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a POP 

Higienização das mãos traz ilustrações para melhor fundamentar os princípios técnicos 

científicos e educativos, conforme representação da Figura 1. 
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Figura 1: Os cinco momentos da higienização das mãos (ANVISA) 

 
Fonte: (PMN, 2013b).  

 

Todos os POPs são bastante detalhados, tornando-se ferramenta educacional dos 

enfermeiros preceptores e docentes, justamente, por ofertar conteúdo técnico científico aos 

futuros enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

Pela PRE ser uma unidade de Pronto atendimento de baixa e média complexidade, pode-

se observar que no Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos e nos diversos POPs não se 

encontrou materiais educativos relativos à emergência. 
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3   REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO: A ANÁLISE INSTITUCIONAL E 

SUA DIVERSIDADE NAS PESQUISAS  

 

O referencial teórico metodológico que fundamenta esta investigação origina-se da 

Análise Institucional (AI). Com base em L´Abbate, (2012), trata-se de um movimento iniciado 

na França nas décadas de 40 e 50, sendo que na década de 1960 começou a ganhar espaço juntos 

a diferentes pesquisadores, principalmente, os ligados a saúde mental e a pedagogia.  

. Na saúde mental, a experiência na Clínica La Borde, com Felix Guattari a partir de 

intervenções feitas com grupos de pacientes psiquiátricos, buscando a democratização do 

relacionamento entre os profissionais e os pacientes em busca de uma nova maneira de lidar 

com o sofrimento psíquico, constitui-se em uma nova forma de aproximação dos problemas. 

Na pedagogia, George Lapassade (1977) e René Lourau (1975; 1993, 2004) realizavam 

intervenções com grupos de professores e alguns estudantes, evidenciando as fronteiras entre 

aqueles que tinham o saber e outros que o buscavam, desenvolvendo um modelo de autogestão 

pedagógica entre docentes e estudantes.   

Segundo Rodrigues (1993) nesta época discutiam as interferências das instituições 

internas e externas, entendendo-se por instituições internas os métodos, os horários, os 

programas que faziam parte das normas da organização. As instituições externas seriam todas 

as instituições que atravessavam a instituição analisada e não faziam parte dela como, por 

exemplo, a instituição Educação Nacional.  

No Brasil, o institucionalismo foi introduzido na década de 1970, em um diferente 

contexto político, durante o regime de uma ditadura militar, vigente de 1964, período marcado 

fortemente pela restrição das liberdades políticas e desrespeito aos direitos de cidadania. A 

Análise Institucional inseriu-se em alguns departamentos de Psicologia de universidades 

públicas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, e em diferentes grupos de pesquisa, constituídos 

de diferentes profissionais (L´ABATTE, 2013, p.36). 

 Savoye (2007, p. 185):  

A Análise Institucional tem por objetivo compreender uma determinada realidade 

social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. A Análise 

Institucional opera mediante três modalidades: 1) pesquisas teóricas e históricas 

(trabalhos epistemológicos e conceituais e também sócio históricos); 2) pesquisas 

empíricas com a utilização de observações de campo, entrevistas etc., e, 3) 

socioanálise, ou seja, a análise em situação, quando um socioanalista realiza uma 

intervenção, atendendo a uma encomenda de um grupo ou organização.  

 

Lourau (Apud L´Abbate, 2013, p.36) “denominou as duas primeiras formas de análise 

no papel e a terceira, de intervenção institucional, ou intervenção socioanalítica”.   
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Atribui-se a Guattari (1987) a invenção da expressão Análise Institucional e a Lapassade 

(1977) a criação da Socioanálise. Deve-se, todavia, a René Lourau (1975) a sistematização 

teórico-metodológica dessa abordagem, que foi originalmente desenvolvida na sua “Thèse 

d’État”, defendida na Universidade de Nanterre em 1969, publicada em 1970 no livro 

“L’analyse Institutionnelle”. Na obra, Lourau (1975) construiu o conceito de instituição, 

fundamental para a formação dessa disciplina. A novidade do conceito desenvolvido por 

Lourau (1975) trata-se do seu caráter dialético, havendo também a possibilidade de sua 

articulação com algumas disciplinas, tais como: da filosofia do direito à sociologia positivista, 

da antropologia ao marxismo.  

L’Abbate ( 2012)  esclarece que a Análise Institucional é um  método que trabalha a 

teoria na prática, trazendo os conceitos de instituído, instituinte, institucionalização, implicação 

dos sujeitos, restituição, analisadores e a intervenção no campo de pesquisa e tem por objetivo 

compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos discursos e 

práticas dos sujeitos.   

Para Baremblitt (2012 p.29-30): 

O Movimento Institucionalista concebe a sociedade como uma rede de instituições 

“que se interpenetram e se articulam entre si para regular a produção e a reprodução 

da vida humana sobre a terra e a relação entre os homens” As instituições, por sua 

vez, são composições lógicas, um conjunto de leis e princípios que prescrevem ou 

proscrevem comportamentos e valores, ou seja, dizem o que deve ser, o que não deve 

e o que é indiferente. As instituições são entidades abstratas.  Já as organizações são 

a materialização das instituições sob a forma de um organismo, uma entidade, 

assumindo uma configuração mais complexa ou mais simples.  São grandes ou 

pequenos conjuntos de formas materiais que põem em efetividade, que concretizam 

as opções que as instituições distribuem, que as instituições enunciam. Isto é, as 

instituições não teriam vida, não teriam realidade  social se não fosse através das 

organizações. Mas as organizações não teriam sentido, não teriam objetivos, não 

teriam direção se não estivessem informadas como estão, pelas instituições. Os 

estabelecimentos, por sua vez, são as estruturas propriamente físicas que 

conjuntamente integram a organização. São as escolas, conventos, quartéis etc”. 

 

Com base nessas concepções, Lourau (1975) considerava toda instituição, “desde o 

salário até o casamento”, como sendo o resultado da articulação entre três momentos, sendo:  

• O momento da universalidade ou o instituído, pelo qual a instituição é reconhecida 

e nomeada;  

• O momento da particularidade ou o instituinte, que não cessa de negar o momento 

anterior;  

• O momento da singularidade, resultado da relação dialética entre os dois momentos 

anteriores, que é a institucionalização, mediante a qual a instituição é tensionada e 

se atualiza na ação dos sujeitos que a constituem. 
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Explica Mourão (2006) que nas bases da Análise institucional encontramos a dialética 

de Hegel, que estabelece que a tese é o que temos como instituído, é o momento da 

universalidade, ou seja, são as relações de poder, de recalcamento e normalização que 

caracterizam a vida normal das organizações. A antítese é a negação do instituído, ou seja, o 

instituinte que é o momento da particularidade, inovador, criador, produtor de novas normas, 

novas pautas, seja criando uma nova instituição, seja transformando uma instituição já existente. 

Nem sempre o instituído é mau e o instituinte é bom. É preciso ver a natureza do que está sendo 

negado, transformado, observando-se o momento fundador da instituição, ou seja, para que e 

porque ela foi criada A síntese que é o momento da institucionalização, acontece quando o 

trabalho de decodificação, de colocação em crise do instituído pelo instituinte, acaba. O 

instituinte, então, se torna um instituído, num movimento dialético: por um lado ele muda o 

instituído velho, transformando as relações de poder; de outro lado, ele perde sua força 

transformadora, gerando relações de poder mais naturalizadas, singularizando a instituição 

As instituições estão sempre em movimento, em perpétuo devir, na infinita busca por 

mudança. Para Lourau (2004, p.68): “As instituições formam a trama social que une e atravessa 

os indivíduos, os quais, por meio de suas práxis, mantêm ditas instituições e criam outras novas 

(instituintes) ”. 

Nesta dissertação consideramos a prática pedagógica como uma instituição. , porque na 

realidade é da instituição ensino que estamos falando. Apoiamo-nos em Berger e Berger (1978) 

quando falam sobre as características fundamentais de uma instituição, como mostrado a seguir:  

• A instituição exerce um padrão de controle que indica uma ação social imposta aos 

indivíduos, denominada coercitividade. A prática pedagógica (educativa) é regulada 

por leis e normas sendo uma ação social imposta aos enfermeiros dos serviços e 

docentes.  

• A instituição permite objetivar a realidade (objetividade) -não existe nada mais 

objetivo dentro de um estabelecimento do que a prática pedagógica (a educação) de 

enfermeiros e docentes no processo de formação de futuros profissionais. 

• A instituição permite interpretar e justificar a realidade. Ainda que conserve 

características que lhe são próprias, a prática pedagógica (educação) justifica a 

realidade onde esta prática é desenvolvida. No caso deste estudo, ela justifica a 

necessidade de realizar práticas educativas no cotidiano para alunos, residentes ou 

para a própria equipe.  
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• As instituições são experimentadas como algo dotado de realidade exterior a cada 

de um de nós, é algo situado, por assim dizer fora de nós, característica esta 

denominada exterioridade - Ainda que a prática pedagógica (educação) não seja 

externa a nossa vivência como seres humanos, ela é externa no sentido de que esta 

prática é externa a pessoa que a executa, sendo assumida apenas por ocasião do 

processo de ensino e de aprendizado.  

• Autoridade moral – As instituições exercem uma autoridade moral sobre os 

indivíduos, dentro de uma grande variação. Através de exemplos, todos nós 

aprendemos a exercer nosso código moral na sociedade relacionado a prática 

pedagógica (educação) e ao papel de educador seja em um ambiente de serviço, ou 

em uma sala de aula. Nestes espaços a autoridade moral da prática docente é 

reconhecida ainda que nem sempre valorizada e respeitada.  

• Historicidade - A prática pedagógica (educação) tem sua própria história. No caso 

do processo de formação nos serviços, esta vem se modificando no decorrer da 

história passando das práticas autoritárias e prescritivas para outras mais 

problematizadoras da realidade e dos problemas do cotidiano, assumindo novas 

maneiras de realizar a prática educativa. 

Baremblit( 2012) explica que as instituições, segundo a forma e o grau de formalização 

que adotam podem ser leis, normas, e, quando não estão enunciadas de maneira manifesta, 

podem ser pautas, regularidades de comportamentos. Elas produzem uma lógica que determina 

a regulação de uma atividade humana, caracterizam uma atividade humana, clarificando o que 

está prescrito e o que deve ser proscrito. Complementa o autor, que em alguns momentos 

históricos, pode-se assistir a movimentos de revolução de uma instituição, operando, nela, 

profundas transformações. A essas forças que tendem a criá-las e ou recriá-las denominam-se 

forças instituintes. Apesar de o instituído apresentar uma tendência para o conformismo, 

resistência a mudanças, é necessário entender o instituído como sujeitos abertos a uma política 

instituinte, caso contrário esta não se realizaria. Daí, ser importante entender a vida social como 

um processo em permanente transformação, em busca de maior realização e criatividade, onde 

a relação complementar e contraditória entre o instituinte e o instituído, se mantém, 

permanentemente, permeável, fluída e elástica. 

Para Baremblitt (2012, p.32): 

O instituído é o efeito da atividade instituinte, os dois constituem o movimento 

histórico da sociedade, sendo o instituído os parâmetros de convivência e o instituinte 

o movimento de transformação permanente da sociedade aos novos estados sociais. 

Não se tratam de conceitos com características negativas ou positivas. Contudo, não 
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se nega que o instituído traz em si as características próprias ao conservadorismo e à 

resistência a mudanças. 

  

Conforme Lourau (2004), observa-se como importante as contradições no interior da 

instância do instituído e, inclusive, as contradições, no interior da instância do instituinte. 

Complementa que "Não existe face a face dois guerreiros, o Instituinte e o Instituído, parados 

prontos a atacar. Tudo é movimento. Dialeticamente a contradição produz movimento e este 

produz história" (LOURAU, 2004, p.93). 

Um dos conceitos mais relevantes para a Análise Institucional é o de implicação. O 

termo nada mais é que o grau de comprometimento e de envolvimento, mesmo que subjetivo 

que temos com tudo que fazemos e vivemos.  Para Barbier (1985) temos três dimensões da 

implicação. A afetivo-libidinal, a existencial e a estruturo-profissional.  

Estamos o tempo todo implicados: 

• Com as instituições que nos formam e nos atravessam; 

• Com as escolhas afetivas, ideológicas e profissionais; 

• Com relação a nossa prática de pesquisa, as intervenções que nos propomos a fazer; 

• Com o nosso campo teórico-metodológico e com a nossa sociedade.  

Complementa Barbier (1985, p.120),  que  a implicação é um: 

[...] engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por suas práxis científicas, 

em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições passadas e atual nas 

relações de produção e de classe, e de seu projeto sócio-político em ato, de tal modo 

que o investimento que resulte inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e 

dinâmica de toda atividade de conhecimento. Pressupõe a autoanalise, por parte do 

analista institucional, para compreender suas motivações para desenvolver-se em tal 

área e como estas motivações se envolvem com o projeto organizacional no qual está 

intervindo. 

 

Para Lourau (2004, p.14): 

O conceito de implicação, surge para ocupar o lugar de “contratransferência 

institucional”, opondo-se radicalmente às pretensões de objetividade fixadas pelos 

pesquisadores em ciências sociais. Nas pesquisas, a posição do pesquisador, e 

especificamente na análise organizacional a posição do sociólogo-especialista é 

definida em termos que significam distanciamento em relação ao objeto. Refere o 

autor que a Análise Institucional, vem se contrapor a esta posição de distanciamento 

a partir do conceito de implicação. Refere que a implicação deseja pôr fim às ilusões 

e imposturas da “neutralidade” analítica, herdadas da psicanálise e, de modo mais 

geral, de um cientificismo ultrapassado, esquecido de que, para o “novo espírito 

científico”, o observador já está implicado no campo da observação, de que sua 

intervenção modifica o objeto de estudo, transforma-o. Inclusive quando o esquece, o 

analista é sempre, pelo simples fato de sua presença, um elemento do campo” (Grifo 

do autor). 

 

Para L’Abbate (2012) com a introdução do conceito de implicação na AI, os 

institucionalistas negam a neutralidade científica nas suas intervenções, colocando 
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coletivamente em análise os seus pertencimentos, engajamentos e recusas, diante das situações 

de crise. O analista deve implicar-se, falar dos seus problemas, dos seus desejos, ultrapassando 

as ilusões positivistas e elucidando a relação do investigador com a sua produção, com o seu 

objeto de investigação e com a sua relação com o saber, o ter e o poder. Este conceito varia 

segundo as diferentes correntes institucionalistas.  

Destaca Mourão (2011, p.187) que quando: 

Uma pessoa extremamente implicada, seja numa instituição educacional, seja em 

entidades político-partidárias, associativas, sindicais etc., pode-se desenvolver uma 

cegueira ideológica que a impeça de analisar sua própria implicação. Para este nível 

de implicação, René Lourau “inventou” a palavra “sobreimplicação”, partindo da 

análise de várias situações, inclusive de exemplos de executivos “que dão a vida, e às 

vezes a morte” por suas empresas (grifos do autor).   

 

Para Monceau (2008, p.23), “a sobreimplicação pode ser definida como uma 

impossibilidade de analisar a implicação”. Isto ocorre quando o pesquisador está muito 

vinculado a instituição onde desenvolve a pesquisa, impedindo que veja outros aspectos 

importantes que permeiam o contexto. Somente com o decorrer da discussão e da análise do 

estudo, o pesquisador terá condições de avaliar suas implicações e suas sobreimplicações, o que 

poderá enriquecer o estudo e a compreensão da realidade. 

Outro conceito muito importante é o de analisador. O conceito de analisador vem de 

Guattari (1987, p.101) que explica que o papel do analisador de grupo consistiria em revelar 

situações e levar o conjunto do grupo a não mais fugir, tão facilmente das verdades que elas 

encobrem. 

Mourão, (2006, p. 71), diz que “Os analisadores são categorias, situações, 

acontecimentos que levam a instituição a se desnudar, a mostrar, indiretamente, os seus não-

ditos, algo que revela as dimensões das relações institucionais”.  

Para Lourau (1975 p.2-3)  

As instituições não são somente os objetos ou as regras visíveis na superfície das 

relações sociais. Têm uma face escondida. Esta face, que a Análise Institucional se 

propõe a descobrir, revela-se no não dito. Estas manifestações de não-conformidade 

com o instituído são, elas mesmas, reveladoras da natureza do instituído. São o 

ANALISADOR.... O “novo espírito científico” encontrou sua origem na mudança 

profunda a partir da qual é o analisador que realiza a análise”. (Grifo do autor). 

 

Dos aportes teórico-metodológicos da Análise Institucional surgem conceitos e 

instrumentos para a análise e a intervenção das instituições, sendo que neste estudo vamos falar 

brevemente da socioanálise, da sócio História e da socioclínica institucional.  

Para Lourau (2004), as intervenções de cunho psicanalítico, psicossociológico e 

pedagógico, bem como a psicoterapia institucional, são fontes importantes para a pesquisa da 
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AI, mas ele pretendeu avançar rumo à intervenção socioanalítica. Para tanto, procurou definir 

as condições teóricas e as condições práticas desse tipo de abordagem. As condições teóricas – 

as que servem para evitar confusões e reduções às quais todo novo método se arrisca, quando 

se expõe. Para tanto, o autor recorre novamente a Hegel ao afirmar que a crítica de uma tese é 

primeiramente o reconhecimento dessa tese, e que opor um conceito a outro é participar do 

trabalho de análise deste último. As condições práticas referem-se a tudo que determina o lugar 

do analista (individual ou coletivo) na situação de intervenção (estudo do posto do trabalho 

analítico), assim como a técnica de pesquisa (aplicação concreta dos dados teóricos contidos no 

método).  

L’Abbate (2013), refere que os estudos socioanalíticos institucionais tratam de uma 

análise sustentada pelo coletivo, que assume a tarefa de pesquisar, questionar e analisar a 

história, os objetivos, a estrutura e o funcionamento da organização, além dos dispositivos, 

práticas e agentes grupais. No contrato de trabalho socioanalítico, os participantes 

comprometem-se a tudo dizer, sem recear os “não-ditos” da instituição. Assim, a Socioanálise 

tem como objetivo ultrapassar a psicossociologia grupal e a sociologia das organizações, ao 

analisar as determinações ocultas dos grupos, tendo como protagonista o próprio coletivo. O 

papel do analista consiste em auxiliar a elucidar os conteúdos adormecidos, a fim de, na medida 

do possível, expor o material oculto, a partir do que os analistas institucionais denominam 

“dispositivos analisadores”, os quais podem ser divididos em duas categorias: construídos e 

espontâneos. Construídos são os dispositivos analisadores criados pelo analista e o coletivo para 

deflagrar o processo de análise: o resultado de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, a 

exibição de um filme, um psicodrama, etc. Espontâneos, por sua vez, são os fenômenos que 

fazem parte do cotidiano das organizações institucionais: os fundadores, a missão, o poder, o 

dinheiro, a sexualidade, a burocracia (leis, normas, regulamentos e constituições), a 

corporeidade, as práticas do estabelecimento.  

Segundo L`Abbate (2012), as operações da intervenção socioanalítica são:  

• Análise da encomenda e da demanda - A encomenda é o pedido oficial da 

intervenção, feito pela direção de um grupo, setor ou organização, e é o que deflagra 

o processo de intervenção. As demandas correspondem às solicitações, carecimentos 

e desejos dos participantes do grupo com o qual se vai trabalhar. Inicialmente 

afinadas com a encomenda, podem sofrer mudanças no decorrer do processo de 

intervenção. 
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• Autogestão da intervenção - A autogestão é o contrato entre o grupo e o socioanalista, 

no sentido de definir e negociar questões relativas à agenda, horário e número de 

encontros e, se for o caso, os honorários do socioanalista.  

• Regra do tudo dizer ou da livre expressão - O dizer tudo é a livre expressão, através 

da qual há a intenção de restituir os não-ditos presentes em todo grupo e instituição, 

como os ruídos, os segredos, a história passada, etc. 

• Elucidação da transversalidade - Elucidar a transversalidade significa analisar os 

vários tipos de vínculos institucionais dos participantes, a fim de diminuir a cegueira 

institucional. 

• Análise das implicações do pesquisador-praticante - A análise da implicação, em 

suas dimensões de ordem afetiva, existencial e profissional, que consciente ou 

inconscientemente todos temos, deve ser analisada se possível coletivamente. 

• Construção ou elucidação dos analisadores - Explicitar os analisadores, isto é, fatos 

e situações que surgem de forma imprevista, ou não, no processo de intervenção, 

que permitem identificar aspectos contraditórios e ocultos do grupo e da organização 

na qual os participantes se inserem.  

• Restituição – É a devolução ao grupo do que vem acontecendo no processo de 

intervenção.  

Diferentes diários (institucional, de momento, ou mesmo coletivo) são os instrumentos 

mais adequados para o registro das atividades de uma intervenção. 

A abordagem sócia histórica na Análise Institucional deve-se a Antoine Savoye (2007).  

Esta abordagem pode apresentar-se de duas maneiras. Na primeira a sócio história coloca em 

perspectiva uma realidade atual, podendo ser um fato, uma instituição ou um acontecimento ou 

mesmo uma teoria ou um conceito. Coloca em evidência fatos históricos de uma dada realidade. 

A segunda maneira de aplicar a sócio História é estudando fatos passados, de realidades não 

contemporâneas. Estas duas formas de aplicar a sócio história podem combinar-se numa mesma 

pesquisa.  

Nos estudos sócios históricos institucionais a principal fonte de coleta concentra-se na 

pesquisa da história da instituição. O interesse pela análise do material histórico embasa-se na 

premissa de que reconstruir o passado auxilia na compreensão de como o mesmo está vivo e 

atuante no presente e, desde já, determinando o futuro. A sócio história utiliza os conceitos da 

Análise Institucional como de instituição, instituído, instituinte e institucionalização, podendo 

ser aplicada na saúde, na educação, nas práticas profissionais como as demais pesquisas onde 
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se utiliza como referencial teórico metodológico a análise institucional. O levantamento de 

dados históricos acontece por meio da pesquisa-ação ou pesquisa participante: constrói-se de 

maneira democrática, porque o pesquisador faz com que os sujeitos se transformem em 

protagonistas do saber. Utiliza-se a autogestão e a autoanalise: os membros do grupo não 

recebem do exterior um saber, mas são provocados a tomar consciência do que são e, sobretudo, 

de suas potencialidades (L`ABBATE 2013). 

Para L´Abbate (2013, p.50), a partir de 1966, as intervenções surgem em outros moldes, 

sendo de mais longa duração, quando: “as práticas socioanalíticas, assumem outras formas, tais 

como a supervisão, a avaliação e a assessoria”. Destacam os autores, que no final da década de 

1980 e nos anos 90, as modalidades de intervenção foram se diversificando na corrente da 

Análise Institucional, conforme as encomendas, as demandas e esfera de intervenção.   

A socioclínica surge com Gilles Monceau em 1998, sendo utilizada no campo da 

educação, com uma nova maneira de abordar a realidade por meio de intervenções denominadas 

socioclínicas institucionais. São assim denominadas, porque trabalham com a dinâmica 

institucional em análises localizadas, nas quais nem sempre os pressupostos da socioanálise 

podem ser aplicados. Uma diferença entre a socioanálise e a socioclínica institucional é que 

nesta, as intervenções são por períodos mais longos podendo duras meses. (MONCEAU, 2015). 

Para Monceau (2008), neste tipo de intervenção a relação entre o socioanalista e quem 

fez a encomenda para a realização do trabalho, é bastante complexa exigindo negociações entre 

ambas as partes, para que acomodações sejam feitas de maneira a que o trabalho se realize nos 

moldes da intervenção socioclínica institucional e não como os níveis hierárquicos superiores 

pré-determinaram. Para o autor, nestes casos é mais apropriado falar em cogestão do que em 

auto-gestão como utilizado na socioanálise. 

Outra questão apontada por Monceau (2008), é a dificuldade em analisar as implicações, 

tanto as do socioanalista quanto as dos participantes da intervenção, tendo em vista a relação 

de maior aproximação com o grupo de participantes devido ao maior número de encontros.   

Nessas intervenções, além da análise de grupo, utilizam-se como dispositivos, a observação e 

acompanhamento das práticas profissionais, a utilização do diário do pesquisador e muitas 

vezes de um diário para os participantes, que vai oferecer material necessário para a análise das 

implicações do analista e dos participantes, exposições teóricas, trabalhos pessoais de escrita 

ou desenho, dramatizações com vistas a procurar associar o trabalho de pesquisa com os 

aspectos geradores de problema de um determinado grupo.   

 Para Baremblitt (2012) os dispositivos devem ser orientados por princípios, os quais 

não permitam ao institucionalista induzir respostas. Deve-se lembrar sempre que o objetivo é 
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produzir um processo de autoanálise. O dispositivo deve ser um “agitador”, provocando a 

organização a falar e, assim, produzir os analisadores. Dessa maneira, as práticas da socioclínica 

institucional são bastante resolutivas no tratamento de problemas circunscritos, levando em 

consideração os discursos dos sujeitos e o caráter sempre coletivo da busca de soluções. 

A socioclínica institucional trabalha com oito características, sendo:  

“[...] na “análise da encomenda e das demandas; na participação dos sujeitos no 

dispositivo; no trabalho dos analisadores; na análise das transformações que ocorrem 

na medida em que o trabalho avança; na aplicação de modalidades de restituição; no 

trabalho das implicações primárias e secundárias; na intenção da produção de 

conhecimentos e na atenção aos contextos e nas interferências institucionais” 

(MONCEAU, 2013, p.93).   

 

Para o autor, estas características não são percebidas como obstáculos, como tomadas 

em sequência ou como condição inicial do trabalho, mas como material necessário para se 

apresentar os desafios colocados pelas situações, facilitando a investigação. 

Monceau (2008) ao relatar diversas experiências de intervenção no artigo “Como as 

Instituições Permeiam as Práticas Profissionais”, refere que a duração das mesmas variou de 

quase 1 ano, até cinco anos de trabalho. Esclarece que nas intervenções de longa duração, seus 

coordenadores (staff) mudam em sua composição. No entanto, o staff das intervenções de curta 

duração tende a ser fixo. 

Sobre as intervenções breves, relata  uma intervenção desenvolvida em um 

estabelecimento de ensino iniciada com dois encontros, o primeiro em janeiro e o segundo em 

fevereiro, ambas em 2001. Deste encontro participaram os pesquisadores, os representantes da 

direção e outros profissionais da área da educação. A partir destes dois encontros, foram 

organizadas duas jornadas em março de 2001, com todos os participantes do estabelecimento.  

O último encontro aconteceu em abril do mesmo ano, para entrega do relatório final. A cada 

encontro, resgatava-se o que havia sido debatido na reunião anterior, restituindo-se aos 

participantes os resultados dos debates.    

 Monceau (2008) revela nesta intervenção breve, os seguintes aspectos:  

• as atividades realizadas permitiram desenvolver em um curto espaço de tempo, material 

cuja análise secundária permitiu publicações e um repensar sobre a prática; 

• favoreceu que fossem ativadas a dinâmica do estabelecimento a partir dos debates 

coletivos sobre os problemas identificados; 

• possibilitou a percepção e o posicionamento de diversos participantes sobre os 

desdobramentos da intervenção no trabalho.  
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Como aspecto negativo desta intervenção breve, refere a pouca adesão da direção as 

recomendações contidas nos resultados dos debates, o que pode predispor a não continuidade 

das mudanças, por deixar intactas as relações de poder e de dominação entre a direção e os 

profissionais. 

 Trazendo as questões apontadas por Monceau para as pesquisas desenvolvidas no curso 

de mestrado profissional, entende-se ser possível a aplicação da intervenção breve, cujos 

resultados podem ser semelhantes aos relatados por Monceau, ou pode-se obter outros 

resultados como maior continuidade dos debates e das mudanças, considerando que o 

pesquisador faz parte do cenário onde vai ser aplicada a intervenção. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Entende-se que, para se atingir os objetivos de uma pesquisa é fundamental a escolha 

de procedimentos metodológicos, justamente, para viabilizar respostas às questões que o tema 

suscita. Dessa forma, a presente pesquisa opta por uma abordagem exploratória qualitativa, pois 

esse tipo de abordagem incorpora a questão do significado e da intencionalidade como inerentes 

aos atos, às relações e às estruturas sociais. (MINAYO, 2007). 

Trata-se de uma pesquisa intervenção, assim denominada por Lourau (1993)  

quando utilizamos o referencial teórico metodológico da análise institucional. Refere Lourau 

(1993, p. 13-14): 

O sentido do termo intervenção quando circunscrito a realidade dos grupos, é o que 

chamamos de campo de intervenção. A intervenção socioanalítica se caracteriza pela 
consideração de um campo de análise e um campo de intervenção que não se 

confundem [...]. Nosso método de intervenção consiste em criar um dispositivo de 

análise social coletiva. Pontuamos o sentido do termo socioanálise no dispositivo de 

intervenção. O que é então, este dispositivo? Consiste em analisar coletivamente uma 

situação coletiva. 

 

Dessa maneira, o estudo baseia-se na socioclínica institucional das práticas profissionais, 

proposta por Monceau (2013) por meio de oito características:  

• Análise da encomenda e das demandas;  

• Participação dos sujeitos nos dispositivos;  

• Trabalho dos analisadores;  

• Análise das transformações à medida que o trabalho avança;  

• Aplicação de modalidades de restituição;  

• Trabalho das implicações primárias e secundárias;  

• Intenção da produção de conhecimentos3;  

• Atenção aos contextos e as interferências institucionais  

 

                                                 
3 A saber: Toda pesquisa tem intenção de gerar conhecimentos, sejam eles locais, ou de preferência que possam 

ser generalizados para outras realidades. 
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É importante salientar, com base em Monceau (2013), que estas características não se 

constituem em passos com ordem obrigatória, como uma ordem pré-estabelecida. No entanto, 

seja qual for a ordem eleita, todos os passos devem ser contemplados no decorrer do estudo. 

 

 

4.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO E PERIODIZAÇÃO 

 

Os sujeitos escolhidos para fazer parte deste estudo foram os dez enfermeiros da 

Policlínica Regional da Engenhoca que se disponibilizarem a participar da pesquisa e dos 

encontros da socioclínica institucional.  

Para escolha do grupo de participantes do estudo, foram eleitos os seguintes critérios: 

• Critério de inclusão -  ser enfermeiro e trabalhador da emergência da PRE, 

independente de idade, sexo e tempo de serviço; 

• Critério de exclusão -  demais profissionais de nível superior e os técnicos 

e auxiliares de enfermagem por não se atribuir diretamente a estes a responsabilidade 

sobre a formação dos futuros enfermeiros, no serviço de emergência. 

As escolhas dos pseudonomes ficaram a critério dos participantes, fato que foi acordado 

no primeiro encontro socioclínico institucional. 

O estudo foi realizado durante os anos de 2014 a 2016.  

 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), e aprovado em 16 de novembro de 2016, com o número de parecer 

1.826.042. (ANEXO 1). Ainda, se obedeceu à adoção das Diretrizes e Normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, conforme Resolução nº 466 de 2012 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS). (BRASIL, 2012). Assim sendo, os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), mas sendo informados da 

possibilidade de desistência de sua participação em qualquer momento e do direito de sigilo e 

de confidencialidade das gravações dos encontros socioclínicos. (APÊNDICE 1).   

O TCLE foi assinado por todos em duas vias, uma delas sendo do participante da 

pesquisa e outra do pesquisador responsável. Neste momento foi apresentado aos participantes 

o roteiro de questões a serem debatidas no primeiro encontro socioclínico, para que pudessem 
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optar por participar ou não, ou mesmo sugerir outras questões. Somente após a assinatura do 

TCLE é que se deu início a intervenção nos moldes da socioclínica institucional.  

As gravações feitas em meio digital para assegurar o registro, serão arquivadas por cinco 

anos e descartadas após esse período. Os conhecimentos produzidos poderão ser divulgados em 

eventos e revistas científicas.  

Os possíveis riscos que poderiam acontecer aos participantes, foram de ter algum 

constrangimento, estresse, abalo psicológico ou conflitos de ideias. Contudo, tais 

intercorrências não ocorreram, mas se tivessem ocorrido, seriam contornadas de maneira a que 

todos se sentissem confortáveis em participar. Foi assegurado, em todos os encontros 

socioclínicos institucional, que a participação seria voluntária. Isto é, a qualquer momento o 

participante poderia recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir retirando seu 

consentimento. Foi verbalizado antes do início da intervenção, que a recusa não traria nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a PRE e que não haveria nenhum custo ou 

quaisquer compensações financeiras.  

O benefício relacionado à participação na pesquisa trata-se do aumento do 

conhecimento científico em Enfermagem, melhorando a prática educativa em serviço, em uma 

Unidade da Fundação Municipal de Saúde e no SUS.  

 

 

4.4 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A PRE é uma unidade do SUS mista, que contempla atendimento ambulatorial e de 

emergência de alta complexidade. A unidade recebe alunos vindo da UFF, sendo acadêmicos 

de enfermagem e residentes em saúde coletiva. 

O atendimento ambulatorial acontece cinco dias por semana (segunda-feira a sexta-feira) 

no horário das 8h às 17h. Já o serviço de emergência fica disponível 24 horas por dia por sete 

dias da semana. O serviço de pronto atendimento dispõe das especialidades médicas de clínica 

geral e pediatria. 

A unidade atende a população da Regional Norte II. (APÊNDICE 2). Também atende 

outros moradores de Niterói e pacientes de outros municípios, principalmente moradores de 

São Gonçalo, tratando-se de município próximo ao bairro da Engenhoca. (ANEXO 2). 

O ambulatório de especialidades funciona atendendo a população com o agendamento 

das consultas e serviços feitos diretamente no Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) da 
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Policlínica ou no Sistema de Regulação de Vagas (SISREG), com abrangência na rede 

municipal de Niterói.  

A PRE não realiza exames laboratoriais e nem exames de imagem, apenas 

Eletrocardiograma (ECG) de emergência ou de rotina pelo ambulatório. Os exames de rotina 

são feitos mediante a marcação pelo SAU. Nos exames de imagem de emergência, os pacientes 

são encaminhados para unidades de referência. 

No serviço de emergência, quando a classificação de risco no atendimento médico 

resulta em intervenção de baixa complexidade, os procedimentos são realizados no próprio 

local. O ECG é o único exame que a PRE dispõe para resultado imediato. Também são 

realizados a insulinoterapia, a administração de injetáveis, os curativos e as orientações ligadas 

aos aspectos preventivos para os pacientes e suas famílias. Quando há necessidade de exames 

laboratoriais, como complementação do diagnóstico, o paciente é removido para hospital da 

rede. Assim, cumpre-se as exigências de transferência, que são, o preenchimento da 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e o envio para o Núcleo Interno de Regulação (NIR) 

do hospital de encaminhamento do paciente. Caso o paciente não seja morador da região, após 

o atendimento, o mesmo é encaminhado para a unidade mais próxima de sua residência.  

O município de Niterói é subdividido em áreas programáticas, onde contamos com o 

apoio dos médicos de família e de especialistas das clínicas básicas (clínica médica, ginecologia 

e pediatria) nas Unidades Básicas de Saúde. Na vigência de estado clínico de média ou alta 

complexidade, seguindo o fluxo institucional determinado, a transferência do usuário é feita 

para unidades referenciadas, em ambulância disponível para este fim na unidade.  

A PRE tem o suporte básico necessário para salvar vidas e, não tem condições de mantê-

la. Pacientes graves, vítimas de trauma, acidente, queda, fratura, Perfuração de Arma de Fogo 

(PAF) ou Perfuração de Arma Branca (PAB) são encaminhados para o Hospital Estadual 

Azevedo Lima. 

A equipe de enfermagem do Serviço de Pronto Atendimento II é constituída de sete 

profissionais, sendo: um enfermeiro na triagem, um enfermeiro supervisor, quatro auxiliares ou 

técnicos de enfermagem e um para atendimento pediátrico. Esses profissionais são responsáveis 

pelo atendimento de urgência e emergência da policlínica. A unidade conta ainda com um 

motorista, que fica responsável pela rota e rotina do serviço. 
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4.5 INSTRUMENTOS E OU DISPOSITIVOS DE COLETA DE DADOS 

 

Como dispositivos de coleta de dados foram realizados encontros socioclínicos 

institucionais com o grupo de enfermeiros que atuam na Policlínica Regional da Engenhoca 

(PRE); entrevistas semiestruturadas individuais para os enfermeiros que não puderam participar 

do encontro socioclínico institucional e anotações do pesquisador em um diário de pesquisa 

para efeitos da análise das suas implicações.  

Para L’Abatte (2013) o diário, na perspectiva da Análise Institucional, é uma ferramenta 

de intervenção que tem o potencial de produzir um movimento de reflexão da própria prática, 

na medida em que o ato da escrita do vivido, no âmbito individual ou no coletivo, é o momento 

de reflexão sobre o vivido, pressupondo a não neutralidade do pesquisador no processo de 

pesquisar. 

A técnica de diário de pesquisa para Lourau (2004) seria a narrativa do pesquisador em 

seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado com e na pesquisa, e que reflete sobre 

e com sua atividade de diarista. Trata-se de uma técnica capaz de restituir, na linguagem escrita, 

o trabalho de campo, possibilitando “produzir um conhecimento sobre a temporalidade da 

pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível produzir num dado 

contexto, evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção científica (LOURAU, 

1993, p. 51).  

Para Hess (2006) o diário é uma tentativa pedagógica para favorecer com que as 

pessoas passem do nível da escrita íntima, ao nível da escrita pública. Para o autor, esta técnica 

consiste na descrição, dos fatos organizados em torno de uma vivência em uma instituição que 

pode ser sobre seu trabalho, sobre sua relação com a pesquisa, etc.  

Para Minayo (2007) a entrevista semiestruturada pode ser entendida como uma conversa 

com finalidade, sendo realizada de maneira geral, a partir de um roteiro de questões, que serão 

colocadas ao entrevistado, permitindo-se que o mesmo, expresse livremente sua opinião. 

Como instrumento para orientar a coleta de dados, tanto na entrevista semiestruturada 

quanto no encontro sócioclinico institucional, utilizamos um roteiro de questões, formuladas de 

forma a orientar o andamento do encontro socioclínico e para responder os objetivos deste 

estudo. O roteiro é composto por cinco questões que serviram de start e direcionaram a 

discussão do grupo, conforme apêndice 3.  

 Para Gomes, Barbosa (1999) o roteiro de questões que norteia a discussão nos grupos 

deve conter poucos itens, permitindo certa flexibilidade na condução do encontro, com registro 

de temas não previstos, mas relevantes. Convém estruturar o roteiro de tal modo que as 
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primeiras questões sejam mais gerais e mais simples de responder. Esta estratégia visa a 

incentivar a participação imediata de todos. Gradativamente vão sendo inseridos os tópicos 

mais específicos e polêmicos, bem como questões suscitadas por respostas anteriores.  

 

 

4.6 SELEÇÃO E ABORDAGEM DOS PARTICIPANTES UTILIZANDO A 

SOCIOCLÍNICA  INSTITUCIONAL 

 

Monceau (2013) destaca que a intervenção na socioclínica busca entender as dinâmicas 

sociais, levando as situações o mais próximo possível das situações vividas pelos participantes, 

colocando em análise as implicações com as instituições que os atravessam.   

Refere Monceau (2008) que, antes de iniciar os encontros da socioclínica institucional 

com toda a equipe de pesquisadores, é necessário a realização de reuniões com os responsáveis 

pelos serviços. Este é o momento que o pesquisador coloca sua demanda, no sentido da 

realização da pesquisa. Estas reuniões podem ser apenas com as chefias, ou também com outros 

responsáveis pelo cenário do estudo.  

Neste estudo depois de definidos os participantes que deveriam ser contatados, foi 

elaborado um cronograma de visitas. Nesta etapa, foram realizadas reuniões com os 

representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói e com as chefias da PRE. Nestas 

reuniões, apresentou-se a pesquisa, seus objetivos e os procedimentos metodológicos que 

seriam utilizados. Foi também solicitada a autorização por escrito da liberação da Secretaria 

Municipal de Saúde para apresentação deste documento ao Comitê de Ética. (ANEXO 3). Após 

a liberação do cenário para os encontros socioclínicos, foi escolhido como local de atuação a 

sala de reuniões da PRE, sendo o tempo de uso estimado de no máximo duas horas. 

Para Monceau (2015) o pesquisador de posse de todas estas informações, partiu para a 

intervenção propriamente dita, utilizando-se das oito características da socioclínica 

institucional. Para determinar corretamente o número dos encontros, apoiou-se em Monceau 

(2015, p.214) ao referir que: “Finalizei um trabalho de longa duração porque o conhecimento 

construído pela nossa equipe a respeito da dinâmica institucional das classes para apoio de 

alunos com dificuldades não nos oferecia mais surpresas suficientes em situação socioclínica”. 

Foram realizados dois encontros socioclínicos institucional com as enfermeiras 

participantes. Ressalta-se que as entrevistas e encontros com os participantes, somente foram 

realizados após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (ANEXO 3) , havendo 

também a devida assinatura do TCLE (APÊNDICE 1) por parte dos participantes do estudo.  
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Para a realização dos encontros foi utilizado como dispositivo um roteiro, apresentado 

à medida que o trabalho se desenvolvia, abrangendo a formação e a prática educativa dos 

enfermeiros. A partir dos primeiros questionamentos, emergiram outros relacionados a temática 

do estudo. Os questionamentos iniciais foram:  

• Poderiam falar um pouco sobre como foram capacitados durante a formação, para 

atuarem como educadores?   

• Após saírem da faculdade tiveram alguma capacitação para atuarem como 

educadores na preceptoria do SUS?   

• Se tiveram, o que esta capacitação representou para sua atuação como educador? 

• Poderiam me descrever como é realizada a prática pedagógica do enfermeiro da PRE 

na formação dos futuros enfermeiros?  

• Do ponto de vista de vocês, qual a influência da prática pedagógica do enfermeiro 

para a formação dos profissionais? (APÊNDICE 3). 

O primeiro encontro socioclínica institucional foi realizado às 10 horas no dia 18 de 

novembro de 2016, teve duração de duas horas e contou com a participação de cinco 

enfermeiros da PRE e duas residentes.  Este encontro se iniciou com a identificação livre dos 

participantes e, ao final das apresentações, o pesquisador conduziu uma dinâmica de boas-

vindas com o grupo, oferecendo aos participantes lanche numa mesa bem decorada, criando um 

ambiente acolhedor. A dinâmica de boas-vindas foi importante para a aproximação dos 

participantes. No primeiro encontro, além dos enfermeiros e dos residentes de enfermagem da 

PRE, participaram também duas professoras da UFF e uma colega do mestrado, que além de 

participar ficou encarregada das gravações. 

Um segundo encontro para a restituição dos dados coletados, foi realizado às 14 horas 

no dia 25 de novembro de 2016, ocorrendo no mesmo espaço físico do anterior, com a presença 

das duas professoras, as quais já tinham participado do primeiro encontro. Neste, compareceram 

três enfermeiros que não tinham participado do primeiro encontro, sendo um residente que 

também estava participando pela primeira vez e duas enfermeiras que tinham participado do 

primeiro encontro. O total de participantes foi de cinco enfermeiros. Aos novos participantes, 

foi apresentado os objetivos da pesquisa, a metodologia e, a seguir, todos foram esclarecidos 

quanto aos princípios éticos e legais e foi solicitado que assinassem o TCLE. (APÊNDICE 1). 

Também foi oferecido um lanche de boas-vindas aos participantes ao término da intervenção 

socioclínica institucional, bem como a todos os funcionários de plantão naquele dia. O encontro 

também durou duas horas.  
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Durante a restituição, os participantes presentes, fizeram a leitura de suas próprias falas, 

quando foi possível que acrescentassem mais alguns detalhes. Neste momento deu-se abertura 

aos novos participantes para que se manifestassem a respeito do que estava sendo debatido. 

Como novos participantes, este momento foi muito rico, pois pode-se perceber algumas 

controvérsias, alguns dados novos surgiram ampliando as reflexões sobre a prática educativa 

do enfermeiro e o processo de formação. Neste encontro também foi apresentada a proposta de 

elaboração de um folder para que os enfermeiros e alunos de graduação pudessem pensar em 

seu papel enquanto educador. Neste segundo encontro foi feita a leitura de partes do diário do 

pesquisador que foram utilizados no estudo, para serem debatidos pelos participantes. Neste 

momento foi possível que todos entendessem as implicações pessoais, institucionais e afetivas 

do pesquisador com o objeto de estudo: “a prática educativa do enfermeiro realizada junto aos 

enfermeiros e aos alunos de graduação que atuam em uma unidade de emergência do SUS”. 

 

4.7. ENTENDENDO A TÉCNICA DE COLETA DE DADOS UTILIZANDO AS 

CARACTERÍSTICAS DA SOCIOCLÍNICA INSTITUCIONAL  

 

 

A Figura 2 a seguir destaca o pensamento de Monceau (2013; 2015) ao representar como 

estas oito características acontecem durante a intervenção socioclínica institucional. 

 

Figura 2.  As oito características da intervenção socioclínica institucional (Monceau,2013) 

 

Fonte: RODRIGUES, MOURÃO e ALMEIDA (2015). 
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A Figura 2 foi elaborada como uma proposta de ensino aprendizagem, buscando auxiliar 

o estudante em suas pesquisas, utilizando as características da socioclínica  institucional.  Ao 

trazer a intervenção na representação de uma figura, espera-se que os pesquisadores percebam 

o processo de intervenção como um sistema em constante movimento e transformação. Onde, 

cada característica não acontece isoladamente, ou em uma sequência deliberada, mas em 

movimentos de ir e vir por diversas etapas, influenciando e sofrendo a influência umas das 

outras. Nesse contexto, os tópicos a seguir apresentam algumas considerações da utilização 

destas características na socioclínica  institucional: 

• Tratando-se de uma pesquisa para o mestrado, ‘a encomenda’ partiu do pesquisador 

e as ‘demandas’ aparecem desde a fase da preparação da intervenção e no decorrer 

da mesma durante os encontros socioclínicos institucional. O relato da encomenda 

e das demandas poderão ser percebidas na apresentação dos resultados desta 

dissertação. Lourau (2004) refere que é a encomenda que vai estabelecer o campo 

da intervenção, se modificando à medida que o trabalho avança, fato que ficou bem 

claro no segundo encontro com os antigos e novos participantes.  

• As características da análise das transformações, que ocorreram à medida que o 

trabalho avança, puderam ser observadas desde o momento em que surgiu a 

encomenda para a realização deste estudo. Esclarece Monceau (2013) que estas 

mudanças nem sempre são percebidas pelos atores ou pelo pesquisador, mas à 

medida que a intervenção avança, reposicionamentos acontecem sucessivamente nas 

situações e nas dinâmicas institucionais. Isto ficou bastante perceptível nas 

redefinições de posicionamentos de todos os participantes após terem participado da 

intervenção da socioclínica  institucional. 

• As diferentes instituições, que atravessaram o decorrer deste estudo, puderam ser 

evidenciadas na ‘Análise dos contextos e das interferências institucionais’. Monceau 

(2013) refere que os contextos são atravessados por diferentes instituições, como, 

por exemplo, a instituição família, a instituição religião, a instituição ensino, a 

instituição linguagem, etc., que produzem várias interferências na conduta dos 

participantes, devendo ser analisadas. Nesta pesquisa, em relação ao pesquisador, 

estas interferências puderam ser percebidas com relação a escolha do objeto de 

estudo, ficando evidentes em seu no diário. Quanto aos participantes, suas falas 

revelaram como as instituições ensino e serviço atravessavam as condutas dos 

profissionais participantes. 
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• Toda pesquisa de campo, envolve a participação de sujeitos daí uma das 

características da socioclínica institucional ser a ‘participação dos sujeitos no 

dispositivo de intervenção’. Lourau (1975) destaca que o método de intervenção 

consiste em criar um dispositivo que permita analisar coletivamente uma situação 

coletiva. Neste estudo foi colocado em análise a prática pedagógica do enfermeiro e 

sua formação. As questões elaboradas no roteiro foram fundamentais para incentivar 

amplo debate no coletivo.  

• Uma das mais importantes etapas no processo da intervenção socioclínica, 

consideradas pelos analistas, institucionais é a ‘análise das implicações primárias e 

secundárias’. Neste estudo, a análise das minhas implicações teve início com a 

elaboração do diário do pesquisador, tendo continuidade com a encomenda, estando 

presentes nas demandas e durante o processo de intervenção da socioclínica  

institucional. Com relação aos participantes, foi possível destacar nas falas vários 

momentos em que as implicações pessoais e profissionais, dentre outras, se fizeram 

presentes. 

• ‘O trabalho dos analisadores’, como as demais características da socioclínica, pôde 

ser encontrado nas diversas fases da aplicação do processo de intervenção.  Para 

L´Abbate (2013), o efeito do analisador é sempre: de revelar algo escondido; de 

desorganizar, o que estava de certa forma organizado; e de dar um sentido diferente 

a fatos já conhecidos. Por conta disso, o pesquisador durante a intervenção deve 

estar atento aos fatos revelados na fala dos participantes. Durante a primeira 

intervenção foi revelado um fato, que todos se lembravam e que tinha afetado de 

maneira diferente cada profissional. Este fato, que será abordado na discussão deste 

estudo, estava bastante relacionado ao objeto de estudo. A partir do mesmo, pode-

se abrir um amplo debate sobre as práticas educativas tanto dos enfermeiros da PRE, 

quanto dos enfermeiros docentes que acompanham os alunos de graduação, vindo a 

constituir-se num dos analisadores desta pesquisa.  É importante destacar que o 

analisador deve ser procedente do coletivo e não dos pressupostos do pesquisador.   

• ‘A aplicação da modalidade de restituição’ é um momento importante da 

intervenção nos moldes da socioclínica  institucional. Neste momento, o pesquisador 

coloca para o coletivo o que foi discutido na reunião anterior, podendo abrir espaços 

para fatos antes silenciados, gerando futuros analisadores. Refere Monceau (2015), 

que a restituição não deve ocorrer apenas ao final da pesquisa, como uma prestação 
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de contas do pesquisador para os participantes. A restituição é, sobretudo, um 

elemento metodológico a se considerar em toda duração do trabalho socioclínico 

institucional. Como já colocado no item da abordagem dos participantes, creio ter 

ficado claro para os leitores, como ocorreu a restituição dos encontros.  

• Todo pesquisador tem como objetivo criar e/ou ampliar o conhecimento sobre 

determinada temática, ou mesmo, refletir sobre os conhecimentos existentes.  A 

característica ‘intenção de produzir conhecimentos’ pôde ser observada em diversos 

momentos pelos participantes, que refletiram sobre questões que enfrentavam no 

cotidiano, mas que nunca foram explicitadas e debatidas. Com isso, foi possível que 

cada profissional repensasse sua prática enquanto enfermeiro e como profissional 

responsável pela formação de futuros profissionais. Com relação à pesquisa em si, 

as apresentações em eventos científicos e as futuras publicações indicam a produção 

de novos conhecimentos. 

Pelo exposto, sem colocar passos ou uma ordem definida, realizou-se 

metodologicamente a intervenção proposta pela socioclínica  institucional, onde, as situações 

apresentadas nas oito características se constituem num contínuo, ou seja, em um movimento 

de entrelaçamento de ir e vir como representado na Figura 2. 

 

 

4.8 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Primeiramente, o material coletado passou por uma leitura flutuante do pesquisador, 

tratando-se de uma aproximação geral das falas enfermeiros. Em seguida, foram feitas leituras 

e releituras, havendo seleção de palavras, frases, ou mesmo, todo o conteúdo da fala para 

emparelhamento com as oito características da socioclínica  institucional. Nesta maneira de 

realizar o tratamento dos dados, as falas e as palavras puderam ser colocadas em mais de uma 

característica, pois, na metodologia da pesquisa socioclínica  institucional, não existe uma 

separação temática das características. Elas fazem parte de um todo, de um processo de trabalho 

analítico, que é colocado em reflexão pelos participantes e pelo pesquisador. Daí ser difícil 

aprisioná-las em uma única característica, já que uma mesma fala pode: criar um novo 

conhecimento; ser uma demanda, uma implicação com a maneira de entender o ensino e o 

serviço; revelar as interferências institucionais, que atravessam aquela fala; e constituir um 

analisador, que emergiu dos debates durante o encontro. 
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Para efeito de apresentação dos resultados nesta dissertação, as falas escolhidas foram 

as mais adequadas a uma determinada característica, permitindo uma maior aproximação dos 

objetivos do estudo e da metodologia da socioclínica  institucional.  

Durante as falas foi possível identificar um analisador, que para Lourau (2004), pode 

emergir das falas dos participantes, do diário do pesquisador e do processo de intervenção, 

mostrando os não ditos em situações ocultas nas instituições. 

Para Baremblitt (2012, p.12), 

O analisador funciona no institucionalismo de forma similar ao sintoma na análise 

individual, ou seja, são “pistas” para que se construa uma interpretação sobre a forma 

como as diversas dimensões envolvidas no processo se articulam. Os analisadores 

podem ser encontrados em qualquer lugar na organização ou instituição e são dotados 

de sentidos que permitem compreender a forma como seus agentes compreendem a 

instituição e as relações dentro dela. 

 

 A discussão deste estudo foi realizada a partir do analisador, que fez a instituição prática 

pedagógica de enfermagem falar sobre: ‘o poder (in) visível das instituições ensino e serviço e 

os indivíduos, no caso, o educador docente versus o educador assistencial na formação de 

enfermeiros'.  

Os itens 2 e 3 do estudo, respectivamente Referencial Teórico e no Referencial Teórico 

Metodológico, permitiram a correlação entre a teoria e a prática, um composto abordado tanto 

no item 5, Apresentação dos Resultados, como no item 6 na Discussão. No caso, a correlação 

resgatou os conceitos da Análise Institucional, como o de implicação, sobreimplicação, 

instituição, instituído e instituinte, institucionalização, bem como de autores abordados no 

estudo. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS A PARTIR DAS OITO 

CARACTERÍSTICAS DA SOCIOCLÍNICA INSTITUCIONAL 

 

 

5.1 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Os dez sujeitos do estudo tinham como profissão a enfermagem, sendo suas respectivas 

informações descritivas conforme representação do Quadro 2. 

Quadro 2. Participantes dos encontros da socioclínica  institucional 

Participantes do Primeiro encontro 

Partici- 

pantes 

 

Pseudô- 

nimo 

 

Sexo/ 

Idade 

 

Tempo de 

formado e 

Universidade 

Vínculo 

 

Atuou 

como 

preceptor? 

Teve 

Capacitação 

Pedagógica? 

Quali 

ficação 

 

01 Antunes F/39 16 anos 

UFRJ 

Fundação 

Municipal 

de Saúde 

SIM Não Mestre 

02 JG F/22 11 meses 

 UFF 

Bolsista Não Não Residente 

03 LL F/27 2anos 

 UFRJ 

Bolsista Não Não Residente 

04 Morales F/37 4 anos 

UNIVERSO 

RPA Não Não Esp. Enf. 

Pediatria e 

Neona 

tologia 

05 Souza F/36 15 anos 

 UERJ 

Fundação 

Municipal 

de Saúde 

Não Não Esp. Enf. 

Cardiologia 

06 LAS F/39 22 anos 

 UFF 

Fundação 

Municipal 

de Saúde 

Não Não Esp.Enf.. 

do trabalho 

07 Vianna F/34 8 anos 

 UNIPLI 

RPA Não Não Esp.Enf.  

do trabalho 

Participantes que apenas compareceram no Segundo encontro 

08 Mattos  F/53 24 anos 

UNIRIO 

RPA Não  Não  Esp.Enf.Ter

apia 

Intensiva  

09 Chaves  F/28 01 ano 

UFF 

Bolsista  Não  Não  Residente  

10 Alves M/33 06 anos 

UNIPLI 

RPA Não  Não  Esp.Enf. 

do trabalho 

 

 

Participaram do estudo, entre o primeiro e o segundo encontro, 10 enfermeiros sendo 

três residentes em enfermagem. Destes, sete são formados em universidades públicas e três em 

universidades particulares. Esse fato permitiu coleta de opiniões diversificadas nos encontros, 

implicando em detalhes a respeito da formação e do papel do enfermeiro educador.  

Durante o encontro, todos concordaram que os pseudônimos fossem o sobrenome ou as 

iniciais do próprio nome. O tempo de formado variou de 11 meses a 24 anos, o que também foi 

enriquecedor, para se conhecer a atual formação do enfermeiro e, especificamente, suas 

atividades pedagógicas junto aos alunos de graduação no decorrer de 20 anos. Os vínculos 
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empregatícios da maioria são por matrícula, significando que são indivíduos concursados seja 

nas esferas administrativas municipal, estadual e federal. Como alguns exercem o papel de 

chefia, a matrícula foi cedida ao SUS de Niterói, para agregar ao quadro de funcionários da 

PRE. Esses cargos são comissionados, de acordo com a política vigente. Todos os enfermeiros 

têm mais de um vínculo empregatício, com exceção dos residentes.  Ainda que tenham 

respondido em sua maioria (somente uma resposta positiva) que não tenham atuado como 

preceptores, pode-se ver nas falas que a maioria desenvolve atividades pedagógicas com alunos. 

Constatou-se que nenhum enfermeiro recebeu capacitação pedagógica, seja para atuar como 

preceptor ou como desenvolver atividades educativas. 

 

 

5.2 O DISCURSO DOS PARTICIPANTES E AS OITO CARACTERÍSTICAS DA 

SOCIOCLÍNICA INSTITUCIONAL 

 

 

5.2.1 A encomenda e a demanda  

 

Com relação a encomenda e a demanda Monceau (2013, p.95) informa que: 

O enunciado da demanda, mesmo quando formalizado por escrito, não informa 

diretamente sobre a situação em questão. No entanto ela constitui o “diagnóstico” 

formulado por quem encomenda a intervenção ao sócio analista sobre a situação. As 

demandas surgem gradualmente com o avanço do trabalho, elas são produzidas por 

todos os envolvidos no trabalho sócio analítico. Complementa o autor na p. 96 que as 

demandas não são apenas constitutivas das condições iniciais do trabalho, elas são 

também material necessário para informar diretamente os desafios colocados pelas 

situações. É a análise da encomenda e das demandas que sustenta a problematização. 

 

No caso deste estudo a encomenda veio do pesquisador, que em suas anotações no diário 

do pesquisador (APÊNDICE 4), coloca suas implicações pessoais, afetivas, profissionais com 

o seu objeto de estudo. Também, apresenta demandas relativas às dificuldades em realizar uma 

intervenção nos moldes da socioclínica  institucional:  

Foi chegado o grande dia, para minha coleta de dados, meu primeiro encontro sócio 

clínico com os enfermeiros da Policlínica Regional da Engenhoca, cenário da minha 

pesquisa e local de trabalho, como enfermeiro supervisor, plantonista de todas as 

quartas feiras do SPA II. Com antecedência, comuniquei através de carta e convite 

para a direção da unidade, informando e solicitando o uso do auditório para o nosso 

encontro sócio clínico. Após autorização, espalhei cartazes com convite para 

participação voluntária da minha pesquisa e como atrativo, um delicioso lanche feito 

por minha mãe e minha prima, para nos confraternizarmos. Foi criado um convite pelo 

grupo de WhatsApp, grupo oficial dos enfermeiros da emergência da policlínica, junto 

com a coordenadora enfermeira. Neste grupo também tive oportunidade de convidar 

os participantes da minha pesquisa, bateu um desânimo e medo quando as pessoas já 
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começaram a justificar suas ausências, achei que ia investir tempo e preparar as 

comidas em vão. (Diário pesquisador).  

 

As demandas dos participantes vieram relacionadas à formação dos enfermeiros nas 

universidades, sejam elas públicas ou particulares, destacando suas inseguranças e medos, não 

se sentindo preparados para atuar em campo após saírem da universidade. A seguir apresentam-

se algumas demandas: 

Eu acho que a faculdade te dá uma base, mas se você não correr atrás você fica muito 

solto, ela dá uma pincelada, você não está preparado para atuar no SUS, como nos 

Hospitais, em âmbito nenhum na verdade, porque eles te passam tudo e na verdade 

não passam nada, não te formam em nada, antigamente existia enfermagem formada 

em obstetrícia, clínicos, hoje em dia, se forma em generalista, e acaba ficando solto. .... 

Então eu não vim preparada de forma nenhuma, já tenho prática de outros serviços 

como técnica, mas é muito diferente ser técnica e ser enfermeira, liderar uma equipe 

é muito difícil. (Informação verbal)4. 

 

Eu acho que na verdade, falando por mim, a gente se achava menos capaz do que a 

gente era talvez a insegurança fosse o nosso maior problema [...]. (Informação verbal)5. 

 

Percebo nas escolas que hoje está mais corrido, as aulas são mais corridas, os estágios 

são passados muito rápidos, muito pincelados as coisas e não te dá muita bagagem no 

futuro pra você trabalhar não. Quando eu comecei trabalhar na Policlínica no SPA pra 

mim foi um desafio, porque eu tive que buscar mais conhecimentos com os colegas, 

perguntar me informar, porque na minha faculdade a parte de emergência eu tive, mas 

foi muito rápido, e tem situações que não aconteceu na minha prática e que aconteceu 

aqui, e aí eu fui obrigada a aprender ter conhecimento e aprender trabalhar nisso. 

Então em minha opinião a faculdade não te prepara muito bem como profissional. 

(Informação verbal)6. 

 

E quando eu passei pela emergência lá em Rio das Ostras eu ficava muito perdida, 

porque o enfermeiro não chegava e conversava com a gente, não explicava o que 

estava fazendo, qual era o serviço dele, então na maior parte do tempo que eu estava 

lá, isso era um dia por semana, eu estava olhando e quando não tinha nada pra fazer 

eu ficava organizando o carrinho de medicação, isso tudo não que eles pedissem. 

(Informação verbal)7.  

 

Então o que eu percebo, eu tinha um preconceito de que as Universidades públicas e 

privadas interferiam nessa formação, eu não fiz um estudo pra saber se realmente 

interfere ou não, mas a minha experiência como preceptora eu acho que não mais tanto. 

Eu estudei em universidade pública e sempre pratiquei desde o primeiro período, e 

mesmo assim a gente sai fragilizada, porque minha formação foi totalmente voltada 

pra gerência [...]. (Informação verbal)8. 

 

  A partir destas demandas (ao processo de formação nas universidades) e que também 

podem ser entendidas como implicações dos participantes, podemos perceber que aos poucos 

                                                 
4 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
5 Informação fornecida por Souza em reunião na PRE em set/2016. 
6 Informação fornecida por Morales em reunião na PRE em set/2016.  
7 Informação fornecida por JG em reunião na PRE em set/2016.  
8 Informação fornecida por Antunes em reunião na PRE em set/2016.  
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delineia-se os resultados do primeiro objetivo do estudo que é: ‘identificar como foi a formação 

pedagógica dos enfermeiros durante sua formação profissional’. 

Verificamos nas falas acima, que as demandas com relação a formação foram de 

insegurança por ocasião do primeiro trabalho, tratando-se da sensação de não conseguir dar 

conta das diversas atividades. Isso porque, falta preparo profissional para correlacionar teoria e 

prática. Destacam que após ingressarem no trabalho tiveram que lança mão de diversas 

estratégias de aprendizado como observar os procedimentos de outro profissional; estudar para 

se manter atualizado e solicitar ajuda as pessoas do serviço. Em duas falas, observa-se que os 

enfermeiros destacam a formação generalista como muito abrangente, tida como fator 

dificultador para entrada no campo de trabalho.  

Colenci e Berti (2012, p.163) encontraram resultados semelhantes, ao relatado pelos 

participantes com relação as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, após o término 

da graduação. Referem as autoras, que: 

As escolas formadoras têm dificuldades em desenvolver a aprendizagem vinculada a 

ações reais da prática. O ensino é preconizado por ações no ideal, marcado pelo 
descompasso entre o proposto e o que será vivenciado na prática assistencial. Há 

incompatibilidade entre formação e prática profissional pautada em investimentos 

pedagógicos desvinculados da realidade do desenvolvimento do aluno. (COLENCI e 

BERTI, 2012, p.163). 

 

Pensando nestas dificuldades, e em outras questões que envolvem a formação de 

enfermeiros, o 15◦ Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem 

(SENADENN)9 adotou como tema central a “Formação em Enfermagem: cuidado profissional 

e cidadania”. Na ocasião, foi amplamente discutida a questão da formação e a necessidade de 

revisão das DCN de 2001. Com relação as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, 

decorrentes do processo de formação, atentou-se para a necessidade de maior integração ensino-

serviço-comunidade, com um programa de inserção dos estudantes desde o início do curso nos 

cenários-serviços, valorizando e vinculando os trabalhadores dos serviços no processo ensino 

aprendizagem.  

Espera-se com estas mudanças, melhorar a situação hoje apontada por todos os 

participantes deste estudo com relação a sua formação. 

 

 

 

 

                                                 
9 Seminário realizado de 29 a 31 de agosto de 2016, em Curitiba, Paraná. 
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5.2.2 A Participação dos Sujeitos no Dispositivo de Intervenção 

 

Para Monceau (2013, p.97), a participação dos sujeitos na pesquisa é condição 

imprescindível para o desenvolvimento da intervenção socioclínica  institucional, já que “esta 

participação pode assumir diferentes formas dependendo da modalidade da pesquisa: 

contribuição para a coleta de informações, aceitação de ser observado ou ainda investimento 

em sessões de grupo com objetivo analítico”. Segundo Lourau (2004), mesmo a não 

participação é um elemento importante para a AI. Ela enuncia questões institucionais que tocam 

indivíduos e grupo ao mesmo tempo. 

Com relação à participação dos sujeitos nos encontros da socioclínica  institucional, o 

relato do diário do pesquisador revela que: 

Estiveram presentes, residentes, supervisores, coordenadores, gerentes, funcionários 

de todas as aéreas de atuação de serviço, além das mediadoras para fluir como o nosso 

debate e discussão.  Fui surpreendido até com a participação da diretora geral da 

unidade que também é enfermeira. Um dia de muitos comentários e despertar de toda 

a equipe, pois desde a portaria e funcionários da limpeza, todos pensaram que eu faria 

uma festa, pois a arrumação da mesa estava muito bonita, queria mesmo oferecer o 

melhor para todos, dentro da minha condição, já que tudo era voluntario. Minha 

equipe técnica questionou o porquê da exclusão deles na participação do encontro, 

diante da Análise Institucional isso seria aceitável, porém, preciso cumprir protocolos 

acadêmicos e normas éticas, daí eles não foram selecionados para a coleta de dados. 

Houve um interesse muito grande das médicas que estavam de plantão, sendo que uma 

delas até chegou a entrar no auditório e ficou observando nossa conversa e diálogo e 

precisou se retirar, mas percebi sua vontade de participar. Por várias vezes o 

administrador da unidade abriu a porta para observar e depois para chamar alguém. 

Visto que nada era urgente, concluo que sua curiosidade era maior do que qualquer 

outro motivo. Como minha orientadora e Co orientadora eram para eles pessoas 

estranhas e representava uma instituição, isso trouxe tamanha curiosidade, pois os 

questionamentos foram direcionados para ela. (Diário pesquisador). 

 

Uma participante destaca na sua intervenção, tanto as questões relacionadas às 

dificuldades percebidas por eles na formação, quanto à sua implicação com relação a formação 

de outros profissionais da área da saúde. 

Acho que mais importante do que o tempo, seja a proposta curricular, porque se a 

gente for comparar talvez com um primo próximo, a medicina, eles entram em campo 

muito cedo e a gente vê os acadêmicos, eles atuando como médicos, e isso é permitido 

por eles, a gente chega em determinados hospitais e as vezes a gente é atendido por 

um acadêmico sozinho, eu não estou dizendo que isso é o correto, mas enquanto 

algumas profissões bloqueiam muito a ação do acadêmico outras se tornam até 

permissivas, mas eu acho que talvez falte um meio termo [...]. (Informação verbal)10. 

 

Já uma outra participação no encontro socioclínico institucional, resgata as dificuldades 

nas relações entre as universidades e os serviços, principalmente das universidades particulares 

                                                 
10 Informação fornecida por Souza em reunião na PRE em set/2016.  
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que não dispõem de hospitais próprios. Já outras participações, referem-se à necessidade de 

buscar uma residência para aprimorar a formação, colocando em discussão se a formação 

generalista é a melhor para a formação dos futuros profissionais.  

[...] hoje eu percebo que existe uma grande dificuldade com esse campo de estágio, 

isso deixa as pessoas com menos prática no momento em que eles se formam, elas 

vem muito mais cruas para a Unidade de Saúde, estão mais despreparadas, isso tanto 

no privado quanto no público. O que eu acho que acontece, é que as parcerias entre 

instituições de ensino e serviço são maiores no público do que no privado, e isso faz 

com que o aluno da rede privada tenha menos chance de prática. (Informação verbal)11. 

 

Eu tenho um ano de formada, eu saí da faculdade desesperada, tanto que eu resolvi 

procurar a residência, porque eu achava que a residência iria me dar a prática que a 

universidade não deu. (Informação verbal)12. 

 

A formação generalista não te dá uma boa formação, pelo menos a faculdade que eu 

fiz, eles pincelam e só na prática que você vai retirando as dúvidas, às vezes com 

alguém mais experiente ou que você vai consultar, mas preparado pra você trabalhar 

não está, a importância da residência é isso, além da formação ficar mais dois anos 

como residentes aprendendo outras funções, o enfermeiro não sai e encara aí a gente 

vê pelos enfermeiros que tinham aqui antigamente. (Informação verbal)13. 

 

Torna-se importante resgatar o que Vale (2000) refere sobre o generalista. Para o autor, 

o generalista necessita de amplo conhecimento clínico, epidemiológico, educação em saúde, 

trabalho em equipe, gestão e conhecimentos sobre risco e vulnerabilidade. Isso porque, a 

amplitude de conhecimento ajuda o generalista na articulação de projetos de intervenção 

individual e coletiva. Logo, torna-se capaz de estabelecer vínculos com os clientes e com o 

território, desenvolvendo ações intersetoriais e de prevenção e promoção da saúde, operando 

com o novo paradigma de saúde-doença. 

Com uma tal quantidade de atribuições, não é de admirar que o enfermeiro ao sair da 

graduação sinta-se um pouco perdido, com medo de tomar decisões e ao mesmo tempo sentindo 

sobre si a responsabilidade de corresponder ao que dele é esperado.   

 

 

5.2.3 Análise das Implicações  

 

Monceau (2013, p.100) falando das implicações na socioclínica  institucional, destaca 

que: “como todo sujeito, um pesquisador também está envolvido nas instituições. Ele mantém 

                                                 
11 Informação fornecida por Antunes em reunião na PRE em set/2016.  
12 Informação fornecida por LL em reunião na PRE em set/2016.  
13 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016. 
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com ela relações que influenciam suas maneiras de conduzir suas pesquisas e o modo de escrita 

dos resultados destas pesquisas”. 

Lourau (Apud L´ABBATE, MOURÃO e PEZZATO, 2013) distingue dois tipos de 

implicações:  

• Implicações primárias - entendidas como as implicações do pesquisador consigo 

mesmo e com a equipe de pesquisa; implicação com o objeto de pesquisa, 

implicação com o processo de intervenção, implicação com a instituição acadêmica 

a que pertence, implicação na encomenda e nas demandas sociais; e  

• Implicações secundárias - são aquelas que o autor tem maior dificuldade em revelar, 

como suas questões epistemológicas que podem se traduzir na dificuldade de 

escrever ou expor a pesquisa. 

 

As implicações pessoais, familiares, afetivas e profissionais do pesquisador podem ser 

bem exemplificadas em alguns trechos do diário do pesquisador.  

Começando pelas implicações familiares, a doença de um membro da família foi um 

aspecto que mostrou o grande engajamento do pesquisador com o problema de saúde e com a 

escolha da sua profissão: 

Aliás, minha saúde e meus problemas, tiraram muito o meu foco, meu alvo. Após 

alguns equívocos médicos para diagnosticar a doença da minha tia se fez necessário 

internação em CTI, cirurgia, biopsia, ressonâncias e tomografias, válvulas para evitar 

hidrocefalia, tudo para conclusão de um GLIOBLASTOMA em GRAU 4, posso dizer 

que ela não reclama e luta para viver com força e muita alegria. Que dificuldade para 

estudar e estar presente nas consultas, sessões de radioterapia e quimioterapia, além 

de trabalhar e ainda ter que viver minha própria vida, minha experiência como 

profissional da aérea de saúde, para minha família, em especial para minhas primas 

tornara-se muito relevante, passando muita confiança para as tomadas de decisões. 

Sei que não foi fácil, mas desde agora vou dedicar o meu mestrado para minha tia! 

(Diário pesquisador).  

 

E trazendo as implicações e até as sobreimplicações para o objeto de estudo, percebe-se 

que se mesclam as implicações pessoais, afetivas, profissionais, como pode-se constatar abaixo: 

No primeiro contato com a minha turma, achei todos chatos e engomadinhos do saber, 

logo isso caiu por terra, pois na primeira discussão da turma, sobre o SUS, percebemos 

que tínhamos os mesmos princípios e valores, apenas uma colega, foi infeliz ao 

sustentar uma opinião que caracterizava seu desconhecimento dos princípios do SUS. 

Com convivências vimos que nossa turma era muito diferente, nossa marca estava 

registrada como irreverência, alegria, muita descontração e união. Para todo o sempre 

marcaremos a história da UFF e desse programa com a nossa turma de 2014, turma 

pequena, com apenas 14 participantes! (Diário pesquisador). 

 
 

A implicação e a sobreimplicação percebidas pelo pesquisador em relação a formação 

do enfermeiro, foram importantes para a autoanálise do mesmo. Isso porque, percebeu o quanto 
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suas implicações pessoais afetavam a pesquisa realizada durante a intervenção da socioclínica  

institucional. Inclusive, tal posicionamento também permitiu o debate com os participantes 

acerca da questão da não neutralidade do pesquisador.  Como já abordado no item 3, Referencial 

Teórico Metodológico, todo pesquisador está implicado com seu objeto de estudo.  O recorte 

do diário revela bem esta situação: 

Sempre estive implicando com a formação dos enfermeiros desde que sai da faculdade, 

achando que a diferença estava em se formar no público ou no privado, me colocando 

a favor da formação pública, relacionando as questões da formação pedagógica e 

prática do exercício profissional como agente formador e educador em serviço. Foi 

neste momento a partir do debate com os participantes que me percebi sobreimplicado, 

ao denunciar e criticar a formação e a forma como o preceptor conduz sua explicação 

e ensinamento aos futuros enfermeiros. Percebi que me expressei de maneira 

sobreimplicada falando coisas que não deveria, pois poderia influenciar os 

participantes com minha opinião ou até mesmo dizer que eu já sabia qual seria a 

opinião da maioria! (Diário pesquisador). 

 

Mais uma vez, podemos perceber quanto a formação e a preocupação com a formação 

do enfermeiro como educador aparece no relato do pesquisador, às vezes como uma simples 

análise da implicação e, outras vezes, até como uma sobreimplicação, o que pode criar uma 

cegueira temporária na leitura e na resolução dos problemas, sendo, por isso, bastante pertinente 

a colocação das implicações na roda de debates, durante o encontro socioclínico institucional.  

Com relação aos participantes, ficou claro as implicações com sua própria formação, 

seja atuando na assistência ou como educador como destacado nos trechos a seguir: 

Eu sou técnica de enfermagem desde 2001, eu nunca trabalhei em outra coisa, que não 

seja enfermagem, eu fui auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem e depois fiz 

formação acadêmica, e sou enfermeira a 8 anos, ao todo tenho 15 anos na enfermagem. 

Eu me formei em universidade particular, trabalhei 3 anos e meio no Centro Obstétrico 

eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui, porque eu sabia o básico do básico da 

matéria da faculdade, o que e dado em um período, isso não te dá base para nada, você 

tem que aprender na prática, quando me chamaram para ir falei gente eu não acredito, 

vou fazer o quê lá? (Informação verbal)14. 

 

[...] a gente (internos de enfermagem) ficava de segunda a sexta dentro do hospital e 

dava um plantão no final de semana, de segunda a sexta a gente dizia hoje a gente é 

índio, porque tinha enfermeiro plantonista, enfermeiro rotina, chefia e residência, no 

final de semana a gente era cacique porque só tinha a gente e os técnicos a não ser os 

setores fechados, nas enfermarias não tinham enfermeiros plantonistas, mesmo em um 

hospital universitário e os únicos mais próximos de enfermeiros éramos nós internos, 

então durante a semana a gente não tinha nenhum poder decisório, não adotava 

conduta por nossa conta, mas em compensação no final de semana só tinha a 

supervisão e a gente, então a gente meio que já adquiria o tipo de postura de liderança 

ou a gente era engolido também, eu não sei se era de propósito mais isso colaborou 

um pouco pra gente sair com um pouco menos de insegurança  mesmo assim 

obviamente  é muito complicado, mas a gente saiu com um pouco mais de confiança 

no que a gente já sabia fazer, sondagens, cateterismos, técnicas que teoricamente a 

                                                 
14 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
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gente fala pô nunca fiz, só vi na teoria, só fiz em boneco, a gente tinha essa experiência, 

manipular determinados pacientes, (Informação verbal)15. 

 

 Eu trabalho no teste rápido para HIV, muitas pessoas vem com o emocional abalado, 

aí tenho que dar uma de psicóloga, você tem que preparar o paciente aquele paciente 

porque pode ser que não dê nada mas pode ser que dê tudo né, tem paciente que dá 

HIV, Sífilis, dá um monte de coisa junto, então você tem que preparar o paciente e eu 

ensino a elas como tem que ser feito, porque é muito difícil estar lidando com a vida 

das pessoas, porque é muito difícil para a pessoa fazer o teste rápido, eu já fiz o teste 

e eu estava sozinha na sala fiquei nervosa imagina o paciente? (Informação verbal)16. 

 

Tem enfermeiros na Clínica de saúde da família que ela não gosta de ficar com 

acadêmico, ela diz que não se sente à vontade. (Informação verbal)17. 

 

Quando a gente chegou aqui, chegamos sete enfermeiros vindos de Hospital Público, 

com experiência de gestão grande, cada um de nós tinha tido um cargo de chefia por 

muitos anos, em um Hospital enorme, então a gente chegou olhando o SPA, com olhos 

de águia, então a gente percebe quanto que as pessoas eram despreparadas para o 

trabalho, e aí a gente levanta várias questões, que não só a questão da formação, mas 

tem a questão da falta de comprometimento, a falta de precisão, são diversos fatores 

que influenciam nesse processo, não é só a questão do ensino público ou privado. 

Acho que são vários fatores que interferem nesse processo, e o fator pessoal, que o 

indivíduo já carrega. Eu percebo que a história da pessoa não pode ser negligenciada, 

talvez seja aí uma grande porcentagem dessa interface, dessa prática, a vivência dela 

como pessoa, como profissional. (Informação verbal)18. 

 

Esta última fala resgata aspectos importantes relacionados a formação, pois traz 

questões que vão além das universidades sejam elas públicas ou particulares, ao colocar o 

problema da falta de conhecimento e de preparo do enfermeiro para atuar em campo, como uma 

responsabilidade pessoal, de cada profissional com sua formação. Nesta fala pode-se perceber 

como as implicações pessoais e profissionais com a história de vida de cada pessoa tornam-se 

um é fator importante quando se pensa na formação do enfermeiro atuando como educador. 

Nos relatos podem-se observar implicações pessoais, afetivas e profissionais dos participantes. 

Pode-se observar também as interferências institucionais quando os participantes falam 

das instituições de ensino públicas e particulares e também da interferência da instituição 

família, ao refletir que o processo educativo depende muito das aptidões pessoais, 

provavelmente trazidas do contexto de formação familiar e profissional de cada enfermeiro. 

A este respeito refere Lourau (2004, p.76) que: 

Hoje em dia já não é possível conceber as instituições como um estrato, uma instância 

ou um nível de uma formação social determinada. Pelo contrário, é necessário definir 

a instituição como um “cruzamento de instâncias” (econômicas, políticas e 

ideológicas e desejantes) e afirmar, além do mais, empregando a linguagem da Análise 

Institucional: se é certo que toda instituição é atravessada por todos os “níveis” de 

                                                 
15 Informação fornecida por Souza em reunião na PRE em set/2016.  
16 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
17 Informação fornecida por Morales em reunião na PRE em set/2016.  
18 Informação fornecida por Antunes em reunião na PRE em set/2016.  
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uma formação social, a instituição deve ser definida necessariamente pela 

transversalidade. 

 

Pode-se perceber nos diferentes depoimentos, como as instituições aparecem 

atravessadas por outras instituições, e como as condições políticas, sociais, econômicas e 

ideológicas levam cada participante a ter um tipo de implicação com as instituições que os 

atravessam. 

 

 

5.2.4 A Intervenção e a Intenção da Produção de Conhecimentos 

 

Para Monceau (2013) os conhecimentos, produzidos por uma intervenção, podem ficar 

restritos apenas ao local da intervenção, mas, por vezes, podem ter um alcance mais abrangente, 

permitindo que novas análises sejam feitas sobre o problema.  

No caso deste estudo, onde o foco ficou mais centrado na formação e no papel do 

enfermeiro como educador, pode-se dizer que a intervenção teve como característica produzir 

conhecimentos entre os envolvidos, e que apontam para que novas discussões a este respeito 

aconteçam entre eles e até mesmo em outros espaços. Os depoimentos revelam como os 

enfermeiros se percebem como educadores junto aos alunos, as suas implicações e as 

dificuldade relacionadas a formação pessoal. Quanto ao pesquisador, o diário traz aspectos que 

indicam como no decorrer do estudo pode-se ampliar o conhecimento 

Refere o pesquisador em seu diário: 

Minhas participações nos eventos da UFF me deram suporte para eu voar mais alto, 

Ainda não consegui fazer uma viagem internacional para levar o meu estudo para fora 

do Brasil, mas é minha pretensão. Viajar entre amigos e apresentar meu projeto em 

Brasília, foi um presente, me senti capaz de voar mais alto, porém meu exemplo e 

meu espelho não estariam junto, deu frio na barriga, Lucia cadê você??? [...]. Com as 

palavras certas ela disse que eu seria capaz. E ela estava certa, foi um sucesso, muito 

bom essa experiência, e sempre me incentivou para participar mais e mais. (Diário 

pesquisador). 

 

Com relação a perceber-se como educador, os enfermeiros trazem as dificuldades em 

compartilhar este conhecimento, tanto relacionadas as questões individuais de cada um (como 

a timidez, a dificuldade em estabelecer relações interpessoais), quanto pela insegurança com 

relação a sua formação. Entendemos que ao refletir sobre suas implicações e dificuldades, 

enquanto enfermeiro educador, criou-se um espaço para ampliar as reflexões sobre as práticas 

cotidianas, favorecendo a criação de novos conhecimentos. A seguir apresentam-se algumas 

reflexões:  
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Eu trabalho com preceptoria há algum tempo. Eu recebo bastante residentes, que 

terminaram de se formar. Aqui eles não passam pelo SPA, ficam apenas na Atenção 

Básica, residência em Saúde Coletiva, mas é formação, não deixa de ser formação 

(Informação verbal)19. 

 

O fator individual também deve ser levado em conta, deve ser valorizado, porque tem 

pessoas que tem maior dificuldade em interagir, em manter contato e têm outros que 

não pela questão da preceptoria, mas porque a pessoa é tímida, a pessoa as vezes até 

detém determinado saber, mas as vezes é dificuldade de transmitir ou mesmo o 

temperamento da pessoa é eu evito contato, eu tenho dificuldade de contato com 

pessoas novas, são questões as vezes de personalidade, as vezes não é nem a 

deficiência de conteúdo, é uma questão pessoal. (Informação verbal)20. 

 

Comparando com os preceptores da graduação, os da residência fazem a gente buscar 

o interesse de conciliar a teoria com a prática, e a gente mesmo quando chega em casa 

estuda pra gente para melhorar sempre. (Informação verbal)21. 

 

Quando eu vim pra cá comecei a receber as residentes, você nunca sabe tudo. 

Antigamente a sala de curativos tinha Bota de Uma, tinha bastante cobertura, era 

muito mais fácil de passar o serviço pra elas do que hoje, agora a gente só tem sulfa e 

AGE, são coisas que você não utilizaria muito em curativos, mas você acaba 

utilizando porque não tem outra coisa, quando eu vim trabalhar aqui eles esterilizavam 

vaselina, era nesse nível, mas você acaba passando coisas erradas, mas não é sua culpa, 

é o que o serviço oferece. Aí quando veio pra cá a Bota de Uma eu comecei a ensiná-

las a colocar, ensinar a função, aí a bota acabou, continuei no curativo, mas só o básico 

mesmo e fiquei no teste rápido, agora elas estão comigo no teste rápido, mas é muita 

responsabilidade porque você não é formada pra isso, para ficar como preceptora, na 

verdade a preceptora aqui é com a Juliane, mas você acaba sendo preceptora também 

porque elas ficam comigo durante toda semana. (Informação verbal)22. 

 

Então mesmo o campo de estágio sendo apenas um caminho, pra mim eu sempre 

busquei mais conhecimento daquilo, não me limitando somente naquilo que foi falado, 

Eu me formei em faculdade particular em 2012, eu tenho colegas de faculdade que se 

formaram comigo que tem coisas que eles não sabem o que é. Quando eu comecei 

trabalhar na Policlínica no SPA pra mim foi um desafio, porque eu tive que buscar 

mais conhecimentos com os colegas, perguntar me informar. [...]. No SPA eles 

chegam com preceptor, mas sempre perguntam uma coisa ou outra, mas o que eles 

querem saber mais é sobre nossa vivência, o dia a dia, a experiência, não só a técnica 

em si, eles querem saber como você começou. Quando o preceptor está ausente eu 

tento explicar da melhor forma pra eles não somente pratica, mas teórica também 

porque os acadêmicos eles aprendem muito a teoria, a técnica e as vezes você na 

correria do dia a dia, na pratica não faz como deveria, você deixa a técnica um pouco 

de lado, mas procuro explicar como deveria ser, como deveria ser e o que é, possível 

ser dentro da nossa realidade. (Informação verbal)23. 

 

 

Conforme Franco (2015), o professor, ao realizar práticas pedagógicas permeadas pela 

reflexão crítica de sua prática e das intencionalidades de seus atos no processo ensino 

                                                 
19 Informação fornecida por Antunes em reunião na PRE em set/2016.  
20 Informação fornecida por Souza em reunião na PRE em set/2016.  
21 Informação fornecida por JG em reunião na PRE em set/2016.  
22 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
23 Informação fornecida por Morales em reunião na PRE em set/2016.  
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aprendizado, cria um novo conhecimento. Isso porque, demanda por um conhecimento de si 

mesmo, de suas potencialidades e limitações. “Demanda uma busca constante. Implica em 

invenção e em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de 

conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo”. (FRANCO, 2015, p.608). 

Nos depoimentos, percebe-se que existe uma valorização do profissional em relação à 

formação voltada para o lado humano, a perceber-se enquanto pessoa e enquanto profissional 

no exercício de suas funções, coerente com o que refere Franco (2015) sobre a necessária 

reflexão crítica sobre seus atos. Ficou evidenciado nas falas dos entrevistados quanto os 

aspectos individuais interferem na comunicabilidade no momento de realizar o ato educativo. 

Este proceder pode ser erroneamente pensado como uma dificuldade do enfermeiro no processo 

educativo, fato que foi debatido entre os enfermeiros o que possibilitou um novo conhecimento 

sobre si mesmo e sobre o comportamento do outro. 

 

 

5.2.5 As Transformações que Ocorreram no Contexto à Medida que o Trabalho de 

Intervenção Avança 

 

Relembrando Monceau (2013), as transformações dificilmente são percebidas pelo 

pesquisador e pelos participantes durante os encontros socioclínico institucional. No entanto, a 

medida que a intervenção avança, reposicionamentos sucessivos acontecem nas situações e nas 

dinâmicas institucionais.  Daí ser importante, entender esta característica como dinâmica, 

presente durante todo processo de intervenção. O pesquisador destaca tais mudanças da 

seguinte maneira: 

Sempre acreditei que o mestrado fosse melhorar minha pratica assistencial, assim 

como abriria novas portas para exercer minha profissão. Lembro que o processo 

seletivo aconteceu muito corrido para mim, com a leitura dos livros de Freire e 

Antunes, grandes educadores. Desde esse momento, o mestrado já estava contribuindo 

para meu aperfeiçoamento acadêmico. Na prova de proficiência, optei pelo Espanhol, 

onde a única palavra que precisei consultar foi “ensino”, e mais uma etapa eu 

conseguira vencer, tinha tudo como um presente de Deus! Agora, teria que escrever 

toda minha experiência profissional e as minhas inquietações e dúvidas para um papel, 

transformar e construir um projeto, um grande desafio. (Diário pesquisador). 

 

Com relações às mudanças, que advêm no avanço do trabalho socioclínico institucional, 

podemos dizer que o que aconteceu nos encontros foi mais uma reflexão das enfermeiras sobre 

o processo de mudança. Ou seja, o processo que foi ocorrendo desde a formação até assumirem 

novos papéis como educadoras. Trata-se de um processo de mudança que já ocorria antes da 

intervenção socioclínica  institucional, mas que foi clarificado debatido e reconhecido durante 
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o encontro. Neste momento, as enfermeiras perceberam o quanto assumiram novos papéis. As 

falas revelaram, além destas mudanças, as implicações pessoais com a prática pedagógica. 

Apesar de todas praticarem atividades pedagógicas, entendem que o papel de educador é de 

outra pessoa, que deve ser definida pelo estabelecimento como a responsável pelas atividades 

educativas, ou mesmo de um docente externo. A seguir alguns depoimentos elucidam as 

implicações com a prática pedagógica:  

Na verdade, é XXXX a responsável pela preceptoria, e elas tem um calendário, existe 

um convênio com a UFF com o Programa de Saúde Coletiva, e a preceptoria apesar 

de ser exercida no fundo por todos que tem contato com as meninas a responsabilidade 

é da XXXX, que a é a enfermeira responsável pela vigilância aqui, é ela que direciona, 

faz o cronograma de atividades, acaba acordando com elas os trabalhos que serão 

feitos, as propostas na verdade, cada tempo que vão passar em cada setor. (Informação 

verbal)24. 

 

No momento da avaliação tem que avaliar junto, porque com a XXXX elas ficam na 

hanseníase, DST, tuberculose, comigo no teste rápido e ambulatório de feridas, , ficam 

na sala de imunização e agora na classificação de risco. Aí temos que sentar todo 

mundo pra poder avaliar. Porque residentes são formados há pouco tempo, mas tem 

uns que tem noção de alguma coisa, mas tem uns que são inexperientes, então passar 

tudo é muita responsabilidade. (Informação verbal)25. 

 

Pra mim foi um desafio porque eu tenho que saber pra mim e também pra saber 

passar,... No SPA eles chegam com preceptor, mas sempre perguntam uma coisa ou 

outra, mas o que eles querem saber mais é sobre nossa vivência, o dia a dia, a 

experiência, não só a técnica em si, eles querem saber como você começou. Quando 

o preceptor está ausente eu tento explicar da melhor forma pra eles não somente 

pratica, mas teórica também porque os acadêmicos eles aprendem muito a teoria, a 

técnica  e as vezes você na correria do dia a dia, na pratica não faz como deveria, você 

deixa a técnica um pouco de lado, mas procuro explicar como deveria ser, como 

deveria ser e o que é, possível  ser dentro da nossa realidade. (Informação verbal)26. 

 

Passar as coisas para as meninas eu acho bem tranquilo, acho que consigo passar 

direitinho. Tento passar tudo da melhor forma para que elas saiam daqui conhecendo 

o programa direito, eu tenho essa preocupação de orientar direito, porque se amanhã 

elas arrumarem um emprego pelo menos aquele serviço ali eu sei fazer, eu vi lá com 

XXXX e sei fazer, mas o que eu não sei eu tento procurar informação, pesquiso, 

pergunto a XXXXX e a XXXXX para não deixa-las com a dúvida, eu posso até não 

responder no momento mas futuramente eu dou a resposta pra elas, só que é muito 

complicado né, uma coisa é quando você está sozinha você e seu serviço e outra coisa 

é você passar o seu serviço para uma outra pessoa. (Informação verbal)27. 

 

Portanto, perceberem-se como educadores é mais um desafio para esses profissionais. 

Isso porque, passar informação de forma didática, trata-se de algo diferente de assumir as tarefas 

assistenciais e realizadas individualmente. Tal percepção do papel de educador é coerente com 

pensamento de Franco (2015, p.605), onde: 

                                                 
24 Informação fornecida por Souza em reunião na PRE em set/2016.  
25 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
26 Informação fornecida por Morales em reunião na PRE em set/2016.  
27 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
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Tenho notado alguma dificuldade entre professores em perceber o sentido que 

costumo atribuir à prática pedagógica ou mesmo aos saberes pedagógicos. Percebo 

que há certa tendência de considerar como pedagógico apenas o roteiro didático de 

apresentação de aula, apenas o visível dos comportamentos utilizados pelo professor 

durante uma aula.  

 

Esta questão de perceber-se em uma função (docente ou enfermeiro assistencial), faz 

pensar nas instituições e nos seus momentos instituído e instituinte. Ao fazer parte de uma 

determinada instituição, no caso a instituição serviço, os participantes revelaram 

comportamentos que se aproximam de uma pessoa instituída.  

Para Baremblitt (2012) a pessoa instituída cumpre um papel histórico importante, 

porque vigora para ordenar as atividades sociais essenciais para a vida coletiva, tendo uma 

tendência a permanecer estático e imutável.   

Os participantes deste estudo, como instituídos, têm suas atividades orientadas segundo 

as normas da instituição de serviço a que pertencem. Na instituição existem normas e regras, 

que são diferentes daquelas encontradas nas instituições de ensino, onde prevalecem os planos 

de aula, o ensino teórico e ou teórico prático. Por não conviverem com as normas instituídas da 

instituição ensino, os enfermeiros deste estudo, não se percebem como educadores, mesmo 

realizando diversas atividades educativas. Tal falta de percepção resulta do próprio ambiente 

de serviço dos enfermeiros educadores, posto que o processo educativo se mistura com as ações 

diárias no atendimento de urgência na PRE.  

 

 

5.2.6 Os Contextos e as Interferências Institucionais 

 

Monceau (2013, p.101) esclarece os contextos e as interferências institucionais da 

seguinte maneira: 

Todo trabalho socioclínico situa-se em uma interferência institucional. Na reunião 

entre pesquisadores e outros participantes, uma interferência ocorre entre as 

instituições das quais são, respectivamente, portadores. Essa interferência produz 

efeitos de transformação e efeitos de conhecimento. São esses efeitos de 

conhecimento que geralmente chamamos de ‘resultados’ no vocabulário da pesquisa. 

Porém, em uma abordagem clínica, os “resultados” também são observáveis nas 

transformações produzidas na própria situação. 

 

Monceau (2013, p.101) explica que os contextos são atravessados por diferentes 

instituições, que produzem várias interferências na conduta dos participantes, que se forem 

devidamente analisadas em suas implicações poderão contribuir para produzir “efeitos 

transformadores e efeitos de conhecimentos”. 
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Importante destacar, que as interferências institucionais influenciam e sofrem a 

influência de diferentes fatores durante todo processo de intervenção, porque fazem parte de 

cada indivíduo e do coletivo analisado. 

As interferências institucionais, que mais se destacaram nos relatos, foram entre as 

instituições ensino e instituição serviços, trazendo os conflitos e as dificuldades entre os 

enfermeiros que desenvolviam o papel de educador e os docentes das universidades.  Os 

enfermeiros dos serviços de saúde apontaram para conflitos, sendo relacionados a falta de 

definição do seu papel de educador de alunos em estabelecimento para campo prático.  Os dados 

revelaram que, mesmo na instituição ensino, existem interferências entre as diferentes áreas de 

conhecimento, fato que influencia o desenvolvimento da atividade do enfermeiro enquanto 

educador. As falas abaixo retratam tais questões: 

Eu não tenho muita vivência no SPA do relacionamento do professor com o meu 

profissional, eu acho que tem um bom relacionamento, mas tem alguns embates, o 

próprio professor traz também a sua imaturidade na prática, o desconhecimento, e o 

próprio professor as vezes não atua muito na prática, e as vezes está aqui e explica 

errado para o aluno, e aí temos que chamar longe dos alunos e falar que não é feito 

assim. Acho que antes de colocar o professor na prática com o aluno, deveria ser feito 

um diagnóstico situacional desse professor, muitos não sabem direcionar e dividir a 

turma para o estágio. Quando se dirigem ao profissional da Policlínica aí a gente ajuda 

direcionar as áreas onde poderão atuar naquele dia. (Informação verbal)28. 

 

A gente vai passando em instituições principalmente as do SUS, que a maioria delas 

tem algum tipo de convênio as universidades ou mesmo cursos técnicos que tem aluno 

e você acaba tendo contato com esses alunos e no final das contas o plantonista que 

está ali é o co- responsável então você acaba se aproximando e intervindo porque 

aquilo ali também é de sua responsabilidade, tudo que acontecer ali, mesmo estando 

justificado, está com aluno, está tudo formalizado, mesmo assim né você continua 

sendo o responsável pela equipe, pela assistência prestada, então a gente acaba 

fazendo essa interface novamente com o grupo em formação e aí em vários graus de 

formação acadêmicos, residentes, tem vários grupos de alunos diferentes numa 

mesma unidade. (Informação verbal)29. 

 

Eu percebi que os preceptores de Saúde Coletiva eram muito mais acolhedores e 

sabiam passar muito melhor o serviço pra gente, isso com certeza foi uma coisa que 

me influenciou bastante na escolha da especialização(JG);enquanto os preceptores da 

área hospitalar eu não sei se por não saber ou não querer mesmo, eles não sabiam 

passar o serviço pra gente. E quando eu passei pela emergência lá em Rio das Ostras 

eu ficava muito perdida, porque o enfermeiro não chegava e conversava com a gente, 

não explicava o que estava fazendo, qual era o serviço dele,(JG) 

Porque eu sempre trabalhei em PSF, mas era muito diferente da minha realidade, eu 

era socorrista do bombeiro, me tacaram lá, e eu falei vou pegar o livrinho, vou ler pra 

pelo menos saber os termos técnicos. Porque quando não utiliza, você acaba 

esquecendo. Então eu não vim preparada de forma nenhuma, já tenho prática de outros 

serviços como técnica, mas é muito diferente ser técnica e ser enfermeira, liderar uma 

equipe é muito difícil. Quando eu fui para o Azevedo Lima os técnicos de lá tinham 

20 anos de casa, tinham idade de ser minha mãe, minha avó e receber ordens minha, 

                                                 
28 Informação fornecida por Antunes em reunião na PRE em set/2016.  
29 Informação fornecida por Souza em reunião na PRE em set/2016.  
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é muito difícil, isso você não aprende na faculdade, então a grande barreira é essa. 

(Informação verbal)30. 

 

 

As interferências institucionais ficaram bastante evidentes, na relação dos preceptores 

dos serviços com os enfermeiros docentes e os alunos de graduação, nos depoimentos colocados 

em outras características e mesmo nesta característica. 

Nas DCN de 2001, em seu art. 7º, parágrafo único, destaca-se o papel de educador do 

enfermeiro nos serviços, onde: “Na elaboração da programação e no processo de supervisão do 

aluno, em estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 

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

(BRASIL, 2001, s/p). Mesmo sendo uma diretriz, o papel de preceptor, que também é de um 

educador, não fica claro para os enfermeiros, como destacado nos depoimentos.  

Sanches e Mourão (2016, p.114) realizaram estudo sobre a preceptoria em um hospital 

público, destacando-a da seguinte forma: 

Como uma ação voltada ao ensino em situações clínicas reais no próprio ambiente de 

trabalho capaz de favorecer práticas reflexivas e de gestão coletiva do trabalho 

alinhada à educação permanente. Preceptores podem facilitar a aprendizagem 

constituindo-se em um suporte para os estudantes ao articular as expectativas dos 

mesmos, com as oportunidades que ocorrem no ambiente de trabalho. 

  

Complementam os autores, que o grande desafio dos profissionais de saúde preceptores 

está, justamente, na falta de preparo para tanto, já que as instituições formadoras não os 

capacitam para tal compromisso pedagógico. A referência de Sanches e Mourão (2016) está 

coerente com as falas dos participantes, revelando a interferência das instituições de ensino e 

de serviço nas práticas dos enfermeiros preceptores na PRE. Estas interferências têm 

consequências na formação dos futuros profissionais, especialmente, pela falta de diálogo entre 

os docentes da instituição de ensino e os enfermeiros preceptores da instituição de serviço. Estas 

interferências têm consequências na formação dos futuros profissionais, pela falta de diálogo 

entre os docentes da instituição de ensino e os enfermeiros preceptores da instituição serviço. 

Fica claro nos depoimentos, a falta de entrosamento entre docentes e enfermeiros com relação 

ao processo educativo, o que poderia favorecer uma melhor integração entre teoria e prática e 

a formação dos futuros profissionais.  

 

 

                                                 
30 Informação fornecida por Vianna em reunião na PRE em set/2016.  
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5.2.7 Aplicação da Modalidade da Restituição 

 

A explicação, acerca de como ocorreu a aplicação da modalidade de restituição, foi 

abordada na metodologia, quando descrevemos o número de participantes (antigos e novos), a 

metodologia utilizada durante a restituição e a duração do encontro. 

Segundo Monceau (2013), esta etapa constitui-se em uma oportunidade para aprofundar 

ou para questionar as análises, ou mesmo, reconsiderar a orientação do próprio dispositivo de 

trabalho. Dessa forma, o grande ganho da restituição é ampliar os espaços de reflexão, fato que 

ocorreu em todos os encontros.  

Durante a restituição, ao serem apresentadas as falas dos participantes do encontro 

anterior, foi possível dar continuidade aos debates com relação a formação e as práticas 

educativas dos enfermeiros. Os novos participantes não apresentaram diferenças significativas 

com relação ao que já tinha sido debatido, mas deram maior ênfase as reflexões relacionadas a 

formação generalista do enfermeiro e as dificuldades da formação relacionadas a integração 

teoria e prática.  Com relação a formação generalista do enfermeiro encontramos que: 

A grande questão de ser generalista é que quando falta uma pessoa você vai para lá, 

falta outro você vai pra cá, de manhã você está no curativo e a tarde na vacina, porque 

senão não terá ninguém para vacinar.  A equipe de enfermagem não funciona muito 

bem assim, porque se o funcionário é do SPA que é para o adulto, eu tenho que utilizar 

ele para pediatria, aí ele fala mas eu não sei, aí eu falo, mas me ajuda,  porque eu 

também não tenho experiência com pediatria, mas aquilo como eu sou sozinho, sou o 

único enfermeiro, eu dou conta do  adulto e da pediatria, funciona desse jeito e a gente 

vai aprendendo dessa forma  para facilitar o processo de trabalho, se eu tenho alguma 

dificuldade eu vou falo com pediatra, se o pediatra tem alguma dificuldade vem falar 

comigo, e assim vai fazendo o nosso dia a dia, e vai passando o conhecimento. 

(Informação verbal)31. 

 

Este depoimento é interessante, porque, além de trazer uma demanda relacionada a 

formação dos enfermeiros após DCN de 2001, também evidenciou algumas características da 

socioclínica  institucional, tais como: as implicações do participante na relação da formação e 

o seu processo de trabalho; e a aquisição de novos conhecimentos.   

O depoimento abaixo, também destaca outros aspectos com relação a formação 

generalista do enfermeiro: 

[...] você me trouxe um caso de provável reação vacinal, então eu sou intensivista, 

pós-graduada em cardiologia, você acha que reação vacinal é minha praia? Não mas 

eu tinha que dar uma solução, pera aí eu sou enfermeira, eu tenho que dar algum tipo 

de retorno, eu anotei o máximo de dados que eu podia, vou fazer contato com quem 

pode me dar um retorno, para eu intermediar essa questão. Então que ser generalista 

eu acho que infelizmente, mas também felizmente, porque você adquire alguma coisa, 

nem que seja jogo de cintura, então é ruim porque talvez você não consiga se 

especializar em determinada área, mas ao mesmo tempo você tem um olhar mais 

                                                 
31 Informação fornecida por Alves em reunião na PRE em nov/2016.  
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amplo, você consegue desenvolver atividades diferenciadas que te trazem também 

conhecimentos diferenciados, conhecimentos mais generalistas de uma forma prática 

mesmo, você consegue transitar por várias áreas de conhecimento. (Informação 

verbal)32. 

 

Podemos dizer, que em suas práticas, os enfermeiros revelaram aspectos instituintes 

com relação a formação generalista. Sobretudo, ao desenvolver maior criatividade no processo 

de trabalho em ações de cooperação com outros profissionais da equipe de enfermagem, 

aproximando-se de maneira espontânea do trabalho interdisciplinar. Baremblitt (2012, p.177) 

explica que o “instituinte é o processo mobilizado por forças produtivo-desejante, 

revolucionárias que tende a fundar instituições ou a transformá-las”. 

 No SENADEN de 2016, apresentou-se a Carta do Centro de Educação da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn) a favor da qualidade da formação de Enfermeiros no Brasil, 

onde encontramos que: 

O modelo de formação por competências, legalizado pela LDB e instituído pelas 

DCN/ENF, tem suscitado críticas na sua compreensão, particularmente no que se 

refere à sua concepção tecnicista, assim como na sua subjetividade favorecendo 

múltiplas interpretações e criando dificuldades na sua implementação, além de 

minimizar o trabalho coletivo e favorecer o processo de individualização da sociedade 

e sua aproximação epistemológica com as perspectivas neoliberais. Ademais, o texto 

das atuais DCN/ENF, em alguns pontos, traz aspectos subjetivos, favorecendo 

múltiplas interpretações e reforçando uma adesão a conceitos e concepções 

equivocadas sem um adequado aprofundamento. (ABEn, 2015, p.2).  

 

 No sentido de adequar sua formação generalista num processo de trabalho complexo 

e com muitos desafios, a atitude dos enfermeiros deste estudo mostra avanços com relação ao 

exposto na Carta da ABEn, principalmente, com relação ao trabalho mais coletivo e menos 

individualista. 

 Durante a restituição, as falas apontaram para a difícil relação entre teoria e prática, 

revelando as dificuldades dos enfermeiros, tanto com a sua formação, quanto em melhorar o 

entrosamento entre as instituições ensino e serviço. Também, se percebeu nas falas, que a 

organização da grade curricular de cada universidade era concebida de maneira diferenciada, 

umas favorecendo a correlação entre a teoria e a prática desde o início da graduação e outras 

apenas no último ano. As falas trouxeram para reflexão o possível impacto das diferenças nas 

orientações organizacionais na formação dos futuros enfermeiros. 

Eu fui ambientada no hospital, eu conheci os setores que o hospital ofertava, mas em 

nenhum momento eu passei pela unidade nem básica. A gente só conhecia quais eram 

os níveis primários, secundários, terciários, mas em momento algum a gente fazia, 

nem fluxograma a gente acompanhava. No 7º período que a gente começou a fazer o 

                                                 
32 Informação fornecida por Mattos em reunião na PRE em nov/2016.  
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estágio, daí eu percebi o quanto era importante ter começado cedo. Porque você vai 

começar a desenvolver o pensamento crítico tarde. (Informação verbal)33. 

 

Eu passei desde o 1º período, passei PSF no Rio, e Unidade básica também. No 2º 

período, a gente já ia para unidade básica praticando. (Informação verbal)34. 

 

Podemos dizer que as experiências relatadas pelos participantes ainda que diversificadas, 

respeitaram as DCN de 2001. Isto porque, no Art. 7º da referida diretriz encontramos que: 

Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao 

longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 

supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de 

Graduação em Enfermagem. (BRASIL, 2001, s/p). (Grifo nosso). 

 

Por outro lado, no artigo no Art. 14 da mesma diretriz encontramos que: “A estrutura 

do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: II - As atividades teóricas e 

práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a formação”. (BRASIL, 2001, 

s/p). (Grifo nosso). 

Estes dois pareceres da DCN (2001) podem provocar entendimentos diferenciados com 

relação ao período em que o aluno deve iniciar suas atividades no campo prático, questões que 

necessitam maiores debates para evitar estas diferenças no processo de formação do enfermeiro. 

 Trazendo a questão para o problema das dificuldades de integração entre a teoria e a 

prática, estas são bem destacadas nas falas abaixo:  

[...] mas eu percebo que quando você se insere dentro do campo, você vê que a 

realidade é muito diferente. Isso é o que eu vi, que é importante a gente começar desde 

os primeiros períodos, na verdade a gente já vai quando está habilitado para fazer 

algum tipo de assistência... e a prática então é muito pouca. Na emergência então nem 

se fala, porque a emergência dos hospitais é muito fechada, então a gente não tem 

experiência nenhuma, é muito complexo...a gente não podia fazer nada na emergência, 

a gente era impedida. Por exemplo, a gente iria levar um paciente com pico 

hipertensivo, você acompanhava o paciente até lá, mas a gente não podia acompanhar 

o fluxo, saber o tipo de demanda, atendimento, nada disso. As emergências cirúrgicas, 

vermelhas a gente quase não vê. Somente em grandes Hospitais que a gente vai ver, 

ou melhor observar. Eu penso que as faculdades deveriam fazer um convênio, uma 

pactuação, eu não sei exatamente o nome que se dá, para poder colocar os alunos, eu 

acho que daria pra incrementar um pouco essa questão de atuação dos acadêmicos. Só 

não sei porque eles não fazem, se são questões políticas, eu não sei, mas eu acho que 

daria pra dar uma melhorada nessa questão. (Informação verbal)35. 

 

Para quem já foi técnico, tem o conhecimento da unidade, então fica mais fácil, mas 

a gente ainda fica um pouco perdido porque na teoria eles dão uma coisa aí quando 

chega lá na prática é outra, chega lá não é nada disso. (Informação verbal)36. 

 

                                                 
33 Informação fornecida por Chaves em reunião na PRE em nov/2016.  
34 Informação fornecida por Mattos em reunião na PRE em nov/2016.  
35 Informação fornecida por Chaves em reunião na PRE em nov2016.  
36 Informação fornecida por Alves em reunião na PRE em nov/2016.   
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As colocações acima, levaram os enfermeiros participantes a refletirem sobre problemas 

com relação a sua formação, colocando para debates tanto as questões locais como a 

organização da grade curricular de cada universidade. Quanto aos aspectos gerais, trouxeram 

as questões políticas, que envolvem a formação dos enfermeiros, onde se pôde perceber, que as 

interferências entre as instituições de ensino e de serviço necessitam de maior articulação e 

entrosamento. 

Colenci e Berti (2012, p.159) ressaltam que: 

No ensino da Enfermagem, de maneira geral, as escolas encontram dificuldades na 

incorporação das propostas para incrementar as mudanças na formação dos 

profissionais, estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais de Enfermagem, 

principalmente aquelas relativas à aquisição/desenvolvimento/avaliação das 

competências e das habilidades, dos conteúdos essenciais, das práticas/estágios e das 

atividades complementares.  

 

Mais uma vez trazemos as proposições da Carta do Centro de Educação da ABEn, no 

SENADEN de 2016, por estarem bastante coerentes com os depoimentos dos participantes. Nela, 

encontramos que devesse superar e transpor as concepções propostas nas DCN/ENF para os 

cenários do processo de formação, com uma nova visão que: 

[...] considera a formação profissional como resultante de um processo que envolve 

as políticas de ensino, políticas do exercício profissional e as do trabalho em 

saúde/enfermagem e que considera a formação profissional construída em novas bases, 

com características criativas e inovadoras, sintonizados com uma nova visão de 

mundo. (ABEn, 2015, p.2). 

 

Podemos dizer que a restituição permitiu evidenciar e ampliar os debates, sobre questões 

já abordadas no primeiro encontro com relação a formação dos enfermeiros e a sua prática 

educativa, além de revelar a importância da utilização da metodologia da socioclínica  

institucional. Nos depoimentos se fizeram presentes as características da socioclínica  

institucional, como as demandas dos participantes relacionadas a formação; a ampliação de 

conhecimento durante os debates; as interferências das instituições ensino e serviços, 

percebidas pelos participantes, mas pouco discutidas e, principalmente as implicações pessoais 

e profissionais de todos os participantes, incluindo as do pesquisador e as das professoras 

presentes.  

 

5.2.8 Trabalho dos Analisadores 

 

Com base em Lourau (1993), o trabalho dos analisadores será apresentado no próximo 

capítulo, justamente, por entendermos que é o analisador quem faz a análise da situação, 

explorando todos os elementos necessários para a discussão dos achados.    
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6 DISCUSSÃO – O ANALISADOR NA INTERVENÇÃO SOCIOCLÍNICA 

INSTITUCIOAL 

 

Conforme L´Abbate, (2013, p.18), o analisador “é um conceito polissêmico, porque 

originado da experiência de várias disciplinas, desde a química até a Psicanálise”. 

Complementam, ainda, que: “Analisador é qualquer acontecimento, ou conjunto de 

acontecimentos, que, devido a certas circunstâncias, torna-se revelador de aspectos que 

permaneciam ocultos num grupo, instituição, organização, ou até numa sociedade”. 

(L´ABBATE, 2013, p.19). 

Refere L`Abbate (2013, p.19) que existem ”analisadores clássicos” como aqueles que 

causaram grande impacto na história, salientando o “movimento operário na sociedade moderna” 

ou fatos históricos que causam repercussão mundial. São analisadores porque revelam aspectos 

da sociedade, que muitas vezes são desconsiderados pelos governantes, que ficam na sombra, 

pois muitas vezes não há interesse que sejam revelados.  Para as autoras sempre se deveria 

questionar: o que estes fatos estão querendo revelar? Destaca que os analisadores são 

importantes porque quando identificados revelam “as relações de pessoas, grupos, classes, 

instituições e organizações, permitindo que se faça uma análise da situação”. Diferencia os 

analisadores naturais, como sendo os mais “significativos justamente porque inesperados” e os 

analisadores construídos, como aqueles que podem surgir de “dispositivos que o socioanalista 

utiliza para permitir que certas questões apareçam.  

Segundo Monceau (2008), o pesquisador cria espaço para o falar, através de sua 

presença e questionamentos, interferindo no funcionamento do instituído nas organizações, 

posto que ressalta problemas, conflitos e encaminhamentos para uma possível solução dos 

mesmos. Assim, no caso aqui investigado, criou-se espaço para o falar na PRE acerca da prática 

pedagógica dos enfermeiros. 

Complementa Monceau (2013), que o processo de intervenção da socioclínica  

institucional funciona como um dispositivo capaz de construir alguns analisadores. Destaca que, 

por vezes, um dispositivo provoca situações de incentivo para a instituição falar, seja um 

relatório, um texto ou a presença implicada do pesquisador. Para o autor, é “analisador tudo 

aquilo que apoia a análise das dinâmicas institucionais, independente da modalidade de trabalho 

socioclínico”. (MONCEAU, 2013, p.98). 

O analisador deste estudo emergiu por meio dos dispositivos da intervenção, tais como 

os encontros com debates e o diário do pesquisador, averiguando determinados fatos de 

interesse para os participantes. A presença implicada dos orientadores, do pesquisador e dos 
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colegas do mestrado, por se constituírem em pessoas desconhecidas, também funcionou como 

incentivo ao debate nos encontros, provocando falas e aclaramento de ideias. 

 

 

6.1 O PODER (IN) VISÍVEL DAS INSTITUIÇÕES ENSINO E SERVIÇO: O EDUCADOR 

DOCENTE VERSUS O EDUCADOR ASSISTENCIAL NA FORMAÇÃO DE 

ENFERMEIROS 

 

Este analisador surgiu do seguinte relato do pesquisador: 

Geralmente recebemos de segunda-feira a sexta-feira, um grupo de 6 a 8 alunos de 

graduação em enfermagem da UFF. Sempre acompanhados de seu professor que é o 

preceptor de sistematização da assistência, onde os alunos vão realizar os 

procedimentos técnicos de semiologia. Mesmo sabendo que eles estão sendo 

acompanhados por um professor que é formado e habilitado para formar futuros 

enfermeiros, nós fomos contratados e concursados pela Fundação Municipal de 

Saúde, com isso somos responsáveis pelo setor, então não podemos deixar tudo 

por conta deles, pois se algo de errado acontecer precisamos acompanhar todo 

este processo. (Diário pesquisador). (Grifo nosso). 

 

A parte destacada em negrito nos leva ao pensamento freireano, posto referir que ensinar 

é algo que presume o respeito pelos saberes. Para Freire (2006, p. 46), 

É interessante estender mais um pouco a reflexão sobre a assunção. O verbo assumir 

é um verbo transitivo e que pode ter como objeto o próprio sujeito que assim se 

assume. Eu tanto assumo o risco que corro ao fumar quanto me assumo enquanto 

sujeito da própria assunção. Deixemos claro que, quando digo ser fundamental para 

deixar de fumar a assunção de que fumar ameaça a minha vida, com assunção eu quero  

sobretudo me referir ao conhecimento cabal que obtive do fumar e de suas 

consequências.  
 

Podemos nos aventurar a dizer que o pensamento freireano aproxima os conceitos da 

Análise Institucional de instituído e instituinte. Isso porque, seu exemplo da pessoa que 

continua fumando, mesmo conhecendo os malefícios do fumo (o instituído por normas e 

regras), mostra a rebeldia as normas impostas, podendo constituir uma ação de cunho próprio, 

ainda que sendo na concepção geral errada. Assim, tal pessoa se posiciona como um sujeito 

instituinte, mas que, provavelmente, tem outra concepção do processo saúde doença.  

 Com relação ao enfermeiro preceptor, este na sua fala revela traços de uma pessoa 

instituída, tomando para si a responsabilidade de tudo que acontece naquele setor. Segundo 

Lourau (2004), faz-se importante observar as contradições no interior da instância do instituído 

e, inclusive, as contradições, no interior da instância do instituinte. Complementa que: “Não 

existe face a face dois guerreiros, o Instituinte e o Instituído, parados prontos a atacar. Tudo é 
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movimento. Dialeticamente a contradição produz movimento e este produz história”. 

(LOURAU, 2004, p.93). 

Pode-se dizer, com base nos conceitos da Análise Institucional, que o comportamento 

dos enfermeiros é, algumas vezes, instituído pelas normas e regras da instituição de serviços de 

saúde. O relato do pesquisador apresenta a situação: 

Em meu plantão, procuro gerenciar e até mesmo interferir quando necessário na 

distribuição dos alunos, peço autorização para o professor e coloco os alunos em nossa 

triagem, no ambulatório de feridas e os outros ficam no SPA para aplicação de 

medicação por todas as vias, oxigenioterapia e medicamentos inalatórios através de 

nebulização. Desta forma, fica mais organizado e todos em revezamento têm 

oportunidade para fazer um pouquinho de cada, que nosso serviço disponibiliza aos 

usuários do SUS. (Diário pesquisador). 

 

Este agir cria, entre o enfermeiro preceptor e o docente, relações as vezes conflituosas, 

permeadas pela disputa de espaços. Com base em Boff (2003), buscar o equilíbrio numa relação 

de aprendizagem não é uma tarefa das mais fáceis, à medida que, no dia a dia, convive-se com 

pessoas diferentes, que pensam diferentes e que têm diferentes dimensões de limites, ou seja, 

do que pode ser socialmente aceitável. Complementa Boff (2003), que é na ação de cuidar, que 

estas diferenças podem ser minimizadas, isso, entendendo-se o ato educativo como uma ação 

de cuidado. Logo, pode-se pensar que existem maneiras de diminuir estes conflitos, através de 

atitudes diferenciadas. Segundo Boff (2003, p, 33): 

O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de velo e de desvelo. 

Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. A atitude é uma fonte, gera muitos atos que 

expressam a atitude de fundo. Quando dizemos, por exemplo, “nós cuidamos de nossa 

casa”, subentendemos múltiplos atos como: preocupamo-nos com as pessoas que nela 

habitam dando-lhes atenção, garantindo-lhes as provisões e interessando-nos com o 

seu bem-estar. Cuidamos da aura boa que deve inundar cada cômodo, o quarto, a sala 

e a cozinha. Zelamos pelas boas relações de amizade com os vizinhos e de calor com 

os hóspedes.  

 

O relato acima, nos faz compreender como o analisador da instituição prática 

pedagógica do enfermeiro revela o poder (in) visível, tanto do enfermeiro assistencial quanto 

do enfermeiro docente. O primeiro desempenha seu papel como sujeito instituído, atuando com 

responsabilidade nos serviços de saúde. De posse deste poder (in) visível, desenvolve uma 

atitude de domínio com relação aquele espaço. O segundo, o docente, também instituído nas 

normas e regras da instituição ensino, tem um poder (in) visível que a academia lhe confere, 

agindo como se tivesse o direito de desenvolver as práticas pedagógicas necessárias a formação 

dos alunos, em ambiente atravessado por outra instituição com diferentes normas e regras. Estas 

diferentes instituições (ensino e serviços de saúde) atravessam a prática de ambos, levando a 
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diferentes comportamentos junto aos alunos no processo de formação e, mesmo, no 

relacionamento interpessoal entre eles.  Estes poderes, quando não explicitados, criam 

ambientes não necessariamente amistosos e favoráveis a aprendizagem e a formação dos futuros 

enfermeiros, como constatado no relato a seguir:  

A direção de enfermagem junto a direção da PRE, já pediu oficialmente para que o 

professor dívida este grupo, pois nosso espaço físico de trabalho é pequeno, pois a 

demanda a cada dia vem crescendo, com isso observo que tumultua o ambiente de 

trabalho, gerando medo ou até desconfiança de alguns pacientes para serem atendidos 

por aprendizes. Então minha equipe recua, para que os alunos possam treinar suas 

habilidades técnicas já estudadas. Dessa maneira acredito que o plantão venha fluir 

melhor, ainda assim.  Desde que eu entrei em 2011, até no ano atual, recebemos vários 

alunos e em torno de 4 professores que foram substituídos ao longo desses anos. 

(Diário pesquisador).  
 

A esse respeito, é importante considerar a maneira como se dá a relação num ambiente 

de trabalho e, ainda mais, num ambiente de aprendizagem.  

Para Araújo (2010) o ambiente de aprendizado, por ser potencialmente um lugar de 

relações interpessoais, oferece um vasto campo de estudo. Isso porque, neste espaço há 

integração cotidiana entre os alunos, entre os alunos e os professores, entre os professores e 

entre os professores com outros profissionais. Dessa maneira, acontece todo um conglomerado 

de opções para desenvolver relações num ambiente, que comporta diferentes opiniões, 

tendências religiosas e políticas e maneiras diferentes de viver.  

Complementa Araújo ( 2010), que pensar no espaço onde ocorre o aprendizado como 

lugar de relação abre um horizonte de possibilidades, inclusive didáticas, que talvez a maioria 

das pessoas não tenham o hábito de utilizar em todo o seu potencial. O modo como se dá a 

relação do educador com os alunos deve incidir positivamente no aprendizado e na satisfação 

pessoal e profissional de todos os envolvidos. Destaca o autor, que nestas relações pessoais e 

profissionais não se pode deixar de lado os aspectos ligados ao conhecimento. Trazendo a 

questão para a enfermagem, este conhecimento deve favorecer a relação teoria e prática, tão 

necessária a formação dos futuros enfermeiros.  

Este aspecto relacional, entre os enfermeiros dos serviços com enfermeiros docentes e 

alunos, foi bastante destacado pelos participantes, ora revelando aspectos de dificuldades 

relacionais mais pessoais, ora destacando os conflitos entre os profissionais docentes nos cursos 

e os enfermeiros dos serviços.  

Quando trazemos estas relações para um ambiente onde a tensão é uma constante, como 

o setor de emergência, todas as dificuldades apontadas por Araújo (2010) tomam uma dimensão 

maior. No ambiente de serviços existe um leque diversificado de indivíduos, tais como: 

pacientes em sofrimento, famílias de pacientes, alunos de graduação, residentes, enfermeiros, 
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técnicos de enfermagem, médicos, outros profissionais de saúde, docentes, administrativos e 

muitos outros. Tais indivíduos são atravessados por diferentes instituições, políticas, religiosas 

e familiares, que acabam ocupando também o ambiente de serviço. Existem, assim, diferentes 

implicações com o trabalho e com a maneira de entender o processo formativo dos futuros 

profissionais de saúde. 

Trazendo um pouco de otimismo a esta visão caótica, que vem à mente quando se pensa 

nas dificuldades das relações interpessoais num ambiente de emergência, o relato a seguir 

abranda estas tensões: 

O docente e a equipe de técnicos interagem muito bem, e vemos isto, por exemplo, 

nos pacientes de difícil acesso venoso.  Ele pede ajuda, e observo que os alunos 

adoram, pois se sentem à vontade de perguntar ao técnico de enfermagem, uma forma 

mais prática de aprender e exercitar a técnica. (Diário pesquisador).  

 

Outro aspecto bastante recorrente na fala dos participantes, que permitiu que fosse 

possível conhecer as dificuldades nas relações entre as instituições ensino e instituição serviço, 

foi que no imaginário dos enfermeiros da PRE a figura do professor ainda tem um grande peso 

na hierarquia social (mesmo todos sendo enfermeiros!). Tal fato, levou aos debates dos ‘porquês’ 

de os enfermeiros preceptores não se sentirem tão capazes nas práticas educativas quanto os 

docentes, mesmo quando executam atividades educativas junto aos alunos de graduação, 

residentes e junto a equipe. Como vimos nos depoimentos durante a apresentação dos resultados, 

os enfermeiros revelaram insegurança em desenvolver a prática educativa, declarando que não 

foram preparados durante a formação para esta atividade. Acreditam que compete ao professor 

o desempenho e o desenvolvimento das atividades educativas, pois é o docente que ‘tem o 

conhecimento necessário para ensinar os futuros profissionais com segurança e conhecimento 

técnico científico’.  

Durante a realização do encontro socioclínico institucional, o depoimento abaixo 

revela os não ditos, o que estava oculto no imaginário dos enfermeiros, o analisador que vem 

fazer a análise a partir da perplexidade dos enfermeiros preceptores quando se deparam com 

um erro do docente, que eles consideravam ter o poder (in) visível de conhecimento total sobre 

as práticas técnicas e educativas e, portanto, um ente infalível. 

No ano passado, tive um problema com uma professora, mesmo ela estando como 

responsável por formar futuros enfermeiros. Não poderia deixar de observar uma 

técnica errada que ensinou ao seu aluno, futuro enfermeiro. Ouvi quando ela disse 

para o aluno diluir uma ampola de plasil para fazer intramuscular conforme prescrição 

médica. Na hora, pensando na segurança do paciente, tive que intervir de uma maneira 

suave e com uma desculpa que não lembro qual foi, para ganhar tempo e não deixar 

aquele paciente receber aquela medicação que havia sido preparada de forma errada. 

Pois as medicações que são administradas por via IM, essas não são diluídas com agua 

destilada ou soro. Existem algumas medicações IM em pó que se tornam solúvel para 

administração IM quando acrescentadas de diluentes, por exemplo, Tenoxican, 
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Rocefin, Penicilina entre outras. Logo levei o caso para coordenação de enfermagem, 

para respaldo da minha equipe e que para fossem tomadas as medidas cabíveis para 

este ser ocorrido. Registrei no livro de ordens e ocorrências e conversei com minha 

chefia. Ela, a minha chefa imediata, relatou que foi uma tarefa difícil, pois como a 

mesma não sabia o que dizer para o PROFESSOR que era o responsável pelo ensino 

e formação daqueles que estavam lá para aprender, que ele estava ensinando errado 

para os alunos. Ela disse que era uma situação que teve que falar, com certo receio, 

mais tinha que dizer a verdade e sem meias palavras. (Diário pesquisador). 

 

Com relação a esta questão de dominação pelo saber, Freire (2006) ao falar da pedagogia 

da libertação, traz para reflexões a visão do terceiro mundo e das classes oprimidas, incluindo 

a necessidade de levá-las a ter mais consciência política. No entanto, a contextualização 

freireana ultrapassa esse espaço, atingindo toda a educação, sempre tendo-a por meio do 

conceito básico de sua não neutralidade. Segundo a visão freireana, toda a educação é, em si, 

política. 

Trazendo estas colocações para o ambiente da enfermagem, podemos dizer que falta ao 

enfermeiro preceptor um emponderamento, para que ele se permita pensar em si mesmo como 

um educador, em patamares semelhantes aos enfermeiros docentes. Quando inseridos no 

serviço de saúde, os alunos da área de enfermagem sentem a necessidade de ter alguém que 

acompanhe seu desenvolvimento, criando uma articulação entre a teoria e a prática, fazendo 

com que lhes sejam proporcionadas condições de alcançar o objetivo de seus estudos. Este 

profissional que vai colocar-se à disposição para que essa articulação aconteça é o enfermeiro 

preceptor, que tem como função acompanhar e proporcionar oportunidades do desenvolvimento 

de práticas favorecedoras da formação profissional. 

Conforme Franco (2015), para emponderar-se, os profissionais necessitam ter um 

espírito criativo e transformador, comportando-se como sujeitos com sentimento de controle de 

sua vida e com capacidade de mudar e de rever as situações, justamente, para transformá-las.  

O autor destaca que: 

Empoderar, é um ato de construção de capacidades, de desenvolvimento pessoal e 

coletivo, de apreensão, de crescente poder de conhecimento e controle, que vai se 

incorporando por meio do exercício da cooperação, do compartilhamento de saberes 

e do trabalho coletivo. O empoderamento significa comprometer-se com os objetivos 

comuns, assumindo riscos e demonstrando iniciativa e criatividade, o que deve 

implicar uma direção ética, advinda do compromisso social. (FRANCO, 2015, p.612). 
 

Aproximando-nos do arcabouço teórico da Análise Institucional, compreendemos que 

profissionais empoderados são profissionais capazes de serem instituintes nas suas ações. O 

estudo revelou que, apesar de grande parte dos participantes sentirem-se como profissionais 

instituídos, alguns apresentam comportamentos instituintes. Destacamos abaixo dois 

depoimentos. 
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No primeiro percebemos maior segurança no desenvolvimento das práticas educativas. 

A fala mescla as ações do preceptor na formação dos futuros profissionais com as atividades 

assistenciais e gerenciais, como se pode observar:   

No segundo período de internato, você também acompanha alunos do primeiro 

período de internado, então o seu momento de preceptoria começa aí, você é aluno, 

mas chega um aluno que sabe menos do que você ou então chegam acadêmicos de 

períodos anteriores, por exemplo, você está numa policlínica chegam acadêmicos de 

períodos anteriores que ficam assistindo você fazer uma consulta de enfermagem ou 

participar de uma sala de espera, então esse momento mesmo ainda não formado a 

gente era de certa forma um preceptor informal. Cada grupo era acompanhado de 

seu preceptor, mas isso acaba acontecendo informalmente. A gente vai passando em 

instituições principalmente as do SUS, que a maioria delas tem algum tipo de 

convênio com as universidades ou mesmo cursos técnicos que tem aluno e você acaba 

tendo contato com esses alunos e no final das contas o plantonista que está ali é o co- 

responsável então você acaba se aproximando e intervindo porque aquilo ali também 

é de sua responsabilidade, tudo que acontecer ali, mesmo estando justificado, está com 

aluno, está tudo formalizado, mesmo assim né você continua sendo o responsável pela 

equipe, pela assistência prestada, então a gente acaba fazendo essa interface 

novamente com o grupo em formação e aí em vários graus de formação acadêmicos, 

residentes, tem vários grupos de alunos diferentes numa mesma unidade. (Diário 

pesquisador). (Grifo nosso).  

 

O segundo depoimento foi de um novo participante, ocorrido no segundo encontro 

durante a aplicação da modalidade de restituição. Seu conteúdo destaca a falta de preparo para 

iniciar as atividades no mercado de trabalho, assim como apresenta a questão das interferências 

instrucionais, colocadas nos conflitos entre o docente e o enfermeiro dos serviços. Dessa 

maneira, a questão das interferências instrucionais denota um comportamento de 

empoderamento, de sujeito instituinte e capacitado na realização de práticas educativas. 

Vejamos o relato: 

Quando a gente sai da faculdade, saímos muito crus, a gente não tem capacidade nem 

de ir exercendo, a gente vai aprendendo com o dia a dia. A princípio mesmo saindo 

da faculdade o que eu sei não vai dar pra conseguir passar nada para um aluno, porque 

a graduação não te dá esse conhecimento, ela te dá uma teoria mas na prática a 

dificuldade que a gente encontra no dia a dia, realmente a graduação não prepara. 

(Informação verbal)37. 

 

Na fala acima, e em outras já relatadas, percebe-se as dificuldades encontradas no início 

da carreira, sobretudo, no que diz respeito a prática profissional e inserção no mercado de 

trabalho. Este aspecto foi bem debatido no SENADEN de 2016, sendo também abordado no 

documento do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), elaborado por Jankevicius e 

Humerez (2016, p.7), onde: 

Em economias caracterizadas por mudanças e pelo aparecimento de novos 

paradigmas de produção baseados no conhecimento e sua aplicação, assim como na 

manipulação de informação, devem ser reforçados e renovados os vínculos entre a 

educação superior, o mundo do trabalho e os outros setores da sociedade. Como uma 

                                                 
37 Informação fornecida por Alves em reunião na PRE em nov/2016.   
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fonte contínua de treinamento, atualização e reciclagem profissional, as IES devem 

levar em conta de modo sistemático as tendências no mundo do trabalho e nos setores 

científico, tecnológico e econômico. Para responder às exigências colocadas no 

âmbito do trabalho, os sistemas de educação superior e o mundo do trabalho devem 

avaliar conjuntamente os processos de aprendizagem, programas de transição, 

avaliação e validação de conhecimentos prévios que integrem a teoria e a formação 

no próprio trabalho. Devem ser estabelecidas políticas claras relativas a docentes de 

educação superior, que atualmente devem estar ocupados em ensinar seus alunos a 

aprender e a tomar iniciativas, ao invés de serem unicamente fontes de conhecimento. 

Pode ser necessária a reforma de currículos, com a utilização de novos e apropriados 

métodos que permitam ir além do domínio cognitivo das disciplinas, que coloquem à 

prova não somente a memória, mas também as faculdades de compreensão, a 

habilidade para o trabalho e a criatividade. 

 

Estas palavras trazem os debates relativos a formação dos enfermeiros para as políticas 

públicas de educação e de saúde, adotando a ideia de formação inserida desde os primeiros 

períodos no campo de prática, incentivando a aproximação e o diálogo entre as instituições 

ensino e serviços. 

Retomamos aqui o fato que originou o analisador deste estudo, o qual trata do erro de 

um docente no preparo de uma medicação e a dificuldade do enfermeiro em abordar o professor, 

quanto ao erro cometido de maneira a não prejudicar o paciente. Tal fato foi colocado em 

debate, a partir da leitura das falas dos enfermeiros presentes no encontro anterior sobre esta 

questão.   

Um dos participantes coloca seu posicionamento frente ao caso, revelando uma postura 

instituinte. Isso porque, reconhece seu valor enquanto profissional, onde se considera em 

condições de igualdade com o enfermeiro docente, percebendo-se também como um educador. 

Porém, no final da sua fala traz a questão da hierarquia, trazendo talvez resquícios do 

pensamento acerca da superioridade do docente. A fala do participante apresenta-se da seguinte 

maneira: 

Nesse caso eu não teria problema nenhum em falar que não poderia fazer essa 

medicação. Chegaria para professor e falaria: professor, conversa com seus alunos e 

fala com eles que pra fazer medicação tem que estar de luvas, se não sabe diluir 

pergunta ao técnico, pergunta ao enfermeiro plantonista, eu não teria vergonha de 

fazer isso, mas chamar a atenção com os alunos perto assim eu acho que eu não faria 

não.  Eu acho que a questão ética e de hierarquia. (Informação verbal)38. 

 

 

Complementa seu pensamento dizendo que: 

Então você começa a analisar essas situações e você vai chegar para ele e vai falar, 

porque eu tenho que me impor, que nesse lugar aqui quem é o responsável sou eu.  Eu 

acho que como enfermeiro plantonista eu não teria problema nenhum de chegar no 

professor e falar: olha isso está errado. (Informação verbal)39. 

                                                 
38 Informação fornecida por Alves em reunião na PRE em nov2016.   
39 Informação fornecida por Alves em reunião na PRE em nov2016.   
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Este relato demonstra claramente, que alguns enfermeiros conseguem ultrapassar as 

barreiras impostas pelos poderes institucionais, transitando entre eles sem afrontar ninguém, 

apenas fazendo o esperado do papel de profissionais de saúde. Ao comportamento destas 

pessoas de releitura e enfrentamento das regras e normas, mesmo que implícitas, a Análise 

Institucional considera um momento de prática instituinte. Que discute o instituído, 

apresentando um novo olhar sobre o que está consolidado. 

Para Baremblitt (2012), em alguns momentos históricos, pode-se assistir a movimentos 

de revolução de uma instituição, operando, nela, profundas transformações. Esses movimentos, 

que tendem a criar e recriar, denominam-se forças instituintes. Apesar de o instituído apresentar 

uma tendência para o conformismo, resistência a mudanças, é necessário entender o instituído 

como sujeitos abertos a uma política instituinte, caso contrário esta não se realizaria. Daí ser 

importante entender a vida social como um processo em permanente transformação, em busca 

de maior realização e criatividade, onde a relação complementar e contraditória entre o 

instituinte e o instituído se mantém, permanentemente, permeável, fluída e elástica. 

Quando colocados em um debate coletivo, estes pequenos traços instituintes levam a 

análise das implicações pessoais com relação a instituição prática pedagógica, ocasionando  

mudanças numa determinada realidade social. 

Trazendo este relato para a educação, Freire (2006, p. 45) nos explica que: 

[...] embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, 

estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as 

duas se explicam e os seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. 

 

Acreditamos que este analisador permitiu analisar a prática pedagógica in (visível) dos 

enfermeiros do serviço de emergência da Policlínica Regional da Engenhoca na formação dos 

alunos de graduação em enfermagem, que também se constitui no objetivo geral deste estudo.   
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7- PRODUTO DO ESTUDO - O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR: PARA LER, 

REFLETIR E AGIR 

 

 

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Durante a elaboração da dissertação de mestrado, ficava sempre pensando qual seria o 

produto. Minha pretensão era de construir coletivamente um material educativo, que viesse 

facilitar o trabalho dos enfermeiros no dia a dia em suas práticas pedagógicas. Porém, no 

decorrer do estudo, constatei que já existia na PRE um rico material de normas técnicas e 

procedimentos operacionais, que poderiam ser utilizados pelos enfermeiros, docentes, alunos e 

pela própria equipe em caso de dúvida na realização de determinado procedimento. 

Com o decorrer do estudo, e principalmente durante a intervenção socioclínica 

institucional, a fala dos participantes revelou as inseguranças e medos dos enfermeiros em ser 

um preceptor, e efetuar uma prática pedagógica que viesse colaborar na formação dos alunos. 

Nos relatos esta insegurança vinha de modo diversificado, abrangendo:  

• A formação universitária, onde os participantes tiveram dificuldades em relacionar 

teoria e prática;  

• As características individuais, como, por exemplo, a timidez;  

• As dificuldades de relacionar-se; e  

• O pensamento de que caberia ao docente o papel de educador.  

 

Com estas reflexões foi possível identificar as implicações pessoais, afetivas e 

profissionais dos participantes com a instituição prática pedagógica. No caso, o uso da 

terminologia implicações vem do referencial teórico metodológico utilizado no estudo, que foi 

o da Análise Institucional.  

Na Análise Institucional trabalha-se os conceitos de instituição, instituinte, instituído, 

implicação, analisador dentre outros. Para Savoye (2007), a Análise Institucional tem por 

objetivo compreender uma determinada realidade social e organizacional, a partir dos discursos 

e práticas dos sujeitos.  Para atingir este propósito, trabalha com intervenções em grupos 

específicos, e neste estudo, optou-se pela intervenção nos moldes da socioclínica  institucional 

com um grupo de enfermeiros preceptores.  Para L`Abbate (2012), a socioclínica  institucional 

surge com Gilles Monceau em 1998, e começou a ser utilizada no campo da educação, com 
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uma nova maneira de abordar a realidade realizando intervenções denominadas socioclínicas 

institucionais. Trabalha com oito características que consistem:  

[...] análise da encomenda e das demandas; a participação dos sujeitos no dispositivo; 

o trabalho dos analisadores; a análise das transformações que ocorrem na medida em 

que o trabalho avança; a aplicação de modalidades de restituição; o trabalho das 

implicações primárias e secundárias; a intenção da produção de conhecimentos e 

atenção aos contextos e às interferências institucionais. (MONCEAU, 2013, p.93).   

 

Refere o autor, que estas características, não são percebidas como obstáculos, tomadas 

em sequência, ou como condição inicial do trabalho, mas como material necessário para se 

apresentar os desafios colocados pelas situações, facilitando a investigação. 

Para dar suporte ao conceito de educação, entendida como libertação, como capaz de 

dar autonomia aos sujeitos no seu agir e no seu pensar, nos apoiamos em Freire (2011). O 

arcabouço freireano se baseia em cinco princípios fundamentais para os educadores, que são:  

saber ouvir; desmontar a visão mágica; aprender/estar com o outro; assumir a ingenuidade dos 

educandos (as); e viver pacientemente impaciente.  

Alves (2002) também amplia nosso conhecimento sobre educação, destacando a 

existência de um ambiente de aprendizagem baseado na repetição e no autoritarismo. Para ele, 

o saber sedimentado poupa todas as pessoas dos riscos da aventura de pensar. Alves (2002, p. 

30-31) relata uma pequena história que demonstra seu pensamento: 

Escondidos em meio à vegetação da floresta, observávamos a anta que bebia à beira 

da lagoa. Suas costas estavam feridas, fundos cortes onde o sangue ainda se via. O 

guia explicou: “A anta é um animal apetitoso, presa fácil das onças. E sem defesas. 

Contra a onça ela só dispõe de uma arma: estabelece uma trilha pela floresta, e dela 

não se afasta. Este caminho passa por baixo de um galho de árvore, rente às suas costas. 

Quando a onça ataca e crava dentes e garras no seu lombo, ela sai em desabalada 

corrida por sua trilha. Seu corpo passa por baixo do galho. Mas a onça não, que recebe 

uma paulada. Assim, a anta tem uma chance de fugir. 

 

O autor complementa esta reflexão, enfatizando que a educação frequentemente cria 

antas, pessoas que não se atrevem a sair das trilhas aprendidas, por medo da onça. De suas 

trilhas sabem tudo, os mínimos detalhes, mas o resto da floresta permanece desconhecido. Pela 

vida afora, vão brincando de ‘boca de forno’.  

Concordando com este pensamento e levando esta reflexão para a Análise Institucional, 

pode-se dizer que muitos educadores se encontram instituídos pelas normas e regras de uma 

determinada organização. Agem como pessoas instituídas, seja por medo de perder o emprego 

ou por demonstrar que não concordam com determinadas condutas, passando suas vidas como 

‘antas’.  Não exercem sua criatividade e sua liberdade de pensamento, próprias dos educadores 
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instituintes, que não têm receio de correr riscos, de mostrar-se como sujeito de direitos e deveres, 

mais próximos do pensamento libertador freireano. 

Conforme Morales (2004, p. 54), o ato educativo é bastante influenciado pelas relações 

entre educador e educando. Nos diz que: 

A qualidade das relações interpessoais manifesta-se de muitas maneiras: dedicar 

tempo à comunicação com os alunos, a manifestar afeto e interesse (expressar que eles 

importam para nós), a elogiar com sinceridade, a interagir com os alunos com prazer 

[...] O oposto é a rejeição, a distância, a simples ignorância a respeito dos alunos, o 

desinteresse [...] (mostrada ao menos por omissão). 

 

Diante do que foi dito, acreditamos ser importante que os alunos vejam, no 

educador, alguém que vai lhes mostrar o melhor caminho para uma aprendizagem, 

desenvolvendo juntamente com eles, relações que se constroem no decorrer do tempo em um 

convívio harmônico e lucrativo para o aluno que aprende sem sofrimento, aprende pelo prazer 

e para o educador que vê o seu trabalho dando bons frutos. . Mas, nem sempre é assim que 

acontece nas relações entre educador e alunos.  

Neste estudo, as falas dos enfermeiros revelam situações positivas, onde o enfermeiro 

educador tem segurança sobre seu conhecimento e sente prazer em repassá-lo aos alunos, que 

por seu lado, também aprendem de maneira prazerosa. Todavia, foi possível constatar situações 

negativas nas falas dos enfermeiros preceptores, resumidas no Quadro 3 a seguir. 

Quadro 3. Situações negativas percebidas 

Entraves Consequências 

As organizações de 

ensino 

Há uma lacuna na formação, pois o processo ensino aprendizado não correlaciona a 

teoria com a prática; 

Há falta de entrosamento entre as organizações de ensino e serviço. 

A rapidez no processo 

ensino aprendizagem 

Existe excesso de conteúdo, passado aos alunos sem tempo para a devida assimilação, 

não os preparando nem para atuar como enfermeiros e, muito menos, para atuar como 

preceptores de alunos. 

 

Os posicionamentos 

dos preceptores 

Alguns são inseguros; 

Alguns não possuem habilidade de educador; 

 

Os posicionamentos 

dos alunos  

Não é só a questão da formação, mas tem a questão da falta de comprometimento, 

não se tratando apenas de ter tido uma formação em organizações públicas ou 

particulares, mas nos fatores pessoais, que o indivíduo já carrega, como sua história 

de vida que não pode ser negligenciada. 

A falta de 

entrosamento entre 

educador e aluno 

Alguns enfermeiros não explicam e não conversam com os alunos, não 

proporcionando nenhum tipo de experiencia; 

Existência de enfermeiros que não gostam de ficar com os alunos; 

 

A falta de 

comprometimento 

Não se trata apenas de uma formação em organizações públicas ou particulares, mas 

nos fatores pessoais, que o indivíduo já carrega, como sua história de vida, que não 

podem ser negligenciados.  

 

Fonte: autor. 
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Para conseguir chegar nos resultados, foi de grande relevância o método 

socioclínico institucional, norteado pelos conceitos da Análise Institucional. As falas dos 

entrevistados e as implicações foram abordadas nas oito características da socioclínica 

institucional, sendo, porém, mais preponderante a análise das implicações. É importante 

relembrar que estas características para Monceau (2013) não são percebidas como obstáculos, 

tomadas em sequência, ou como condição inicial do trabalho, mas como material necessário 

para se apresentar os desafios colocados pelas situações, facilitando a investigação.  

Com relação a análise das implicações, o estudo revelou que por vezes pesquisador e 

participantes, se perceberam sobreimplicados com a instituição prática pedagógica. Inclusive, 

em alguns momentos, demonstram dificuldade em falar sobre suas execuções na formação e na 

prática pedagógica.  

 

 

7.2 RELATO DO PRODUTO  

 

Para sanar os entraves encontrados, tidos como empecilhos ao andamento do processo 

de aprendizagem no ambiente da PRE, adotou-se ideia de produto voltado para a comunicação 

junto aos educadores e aos alunos. Seu intuito é colocar em pauta a reflexão acerca do papel de 

educador do enfermeiro em ambiente de serviço de saúde.  

O produto trata-se de um folder, o qual possui diagramação lúdica em sua apresentação, 

com desenhos e apresentação colorida, justamente para cativar a atenção dos leitores, ou seja, 

os educadores e os alunos. Por meio do folder deseja-se incentivar a reflexão sobre a prática 

educativa na PRE, oferecendo dicas para educadores e alunos, criando ambientação para uma 

melhor formação dos futuros enfermeiros. Como se trata de um produto elaborado a partir dos 

resultados da pesquisa, a proposta foi apresentada as enfermeiras participantes e as perguntas 

foram elaboradas coletivamente.  

 

 

7.2.1 Objetivo (s) do Produto  

 

O estudo traz como objetivo geral empoderar enfermeiros, docentes e alunos no 

desenvolvimento da prática pedagógica seja em sala de aula ou nos serviços de saúde para 

melhorar a formação dos futuros enfermeiros nos serviços de emergência. Como objetivos 
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específicos pretende-se: Caracterizar os elementos que fundamentam a preceptoria nos serviços 

de saúde; indicar a dinâmica interativa de implementação da avaliação coletiva da formação em 

saúde; elucidar a importância do enfermeiro preceptor no processo formativo em saúde, nos 

serviços de saúde. 

 

7.2.2 Etapas para a elaboração do produto: o cenário, os participantes e a aquisição de 

novos conhecimentos  

 

O cenário que originou o produto: O cenário foi a Policlínica Regional da 

Engenhoca que é uma unidade mista do Sistema Único de Saúde com atendimento ambulatorial 

e de emergência de baixa complexidade. O atendimento ambulatorial acontece 5 dias por 

semana (segunda-feira a sexta-feira) no horário das 8h às 17h e o serviço de emergência fica 

disponível 24 horas por dia por 7 dias da semana. O serviço de pronto atendimento dispõe das 

especialidades médicas de clínica geral e pediatria. O ambulatório de especialidades funciona 

com o agendamento das consultas e serviços diretamente no Sistema de Atendimento ao 

Usuário (SAU) da Policlínica ou do SISREG (Sistema de Regulação de Vagas) com 

abrangência na rede municipal de Niterói. No serviço de emergência, quando a classificação de 

risco no atendimento médico resulta em intervenção de baixa complexidade, os procedimentos 

são realizados no próprio local. Na vigência de estado clínico de média ou alta complexidade, 

seguindo o fluxo institucional determinado, a transferência do usuário é feita para unidades 

referenciadas é realizada em ambulância disponível para este fim na unidade. A Policlínica 

Regional da Engenhoca tem o suporte básico necessário para salvar vidas e, não tem condições 

de mantê-la. Pacientes graves, vítimas de trauma, acidente, queda, fratura, PAF ou PAB são 

encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima. 

Os participantes: Enfermeiros da Policlínica Regional da Engenhoca que se 

disponibilizaram a participar da pesquisa, dos encontros socioclínica  institucional e da 

elaboração do folder.  

A aquisição de conhecimentos: as etapas de um aprendizado coletivo que levaram 

a construção do produto. Neste cenário onde foi desenvolvido o estudo, foi possível ampliar 

a partir dos encontros socioclínicos institucionais, o conhecimento sobre a prática pedagógica 

dos enfermeiros que atuam como preceptores, ao relatarem diversos problemas com relação a 

prática educativa, já apresentada na introdução deste produto. Estes problemas e outros que 

empiricamente o pesquisador já trazia de sua prática, deram origem a esta dissertação de 

mestrado e a elaboração de um produto, de maneira que o estudo viesse trazer contribuições 
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para a Policlínica da Engenhoca e mesmo para a Secretaria Municipal de Saúde com relação a 

formação dos profissionais de enfermagem para o SUS. 

Para se chegar à definição do produto a ser elaborado para cumprimento das exigências do 

Programa de Mestrado Profissional, recomendadas pela CAPES como um dos requisitos para 

obtenção do título de mestre, tivemos que realizar as seguintes etapas: 

Primeira etapa: Após a aprovação foram convidados todos os enfermeiros da unidade, 

independentes da idade ou sexo para participar da pesquisa. Este convite, voluntário foi feito 

através de mensagem de Watts App, mensagem no grupo dos enfermeiros do SPA e mensagens 

individuais, pessoais reforçando a importância da participação de todos. Foram espalhados 

cartazes em todos os murais da unidade. Foram excluídos aqueles enfermeiros que estavam de 

licença médica ou de férias. 

Segunda etapa: primeiro encontro nos moldes da socioclínica  institucional. O primeiro 

encontro aconteceu dia 18 de novembro de 2016, as 10 horas, no auditório da Policlínica 

Regional da Engenhoca. Compareceram ao primeiro encontro socioclínico 05 enfermeiras e 02 

residentes. A presença da orientadora, da co- orientadora, de uma mestranda que se 

disponibilizou a gravar e filmar o encontro sócioclinico, do lanche preparado com esmero pelos 

familiares do pesquisador, e das relações amistosas entre os funcionários, foram fundamentais 

para auxiliar no andamento deste encontro. De maneira a não se distanciar dos objetivos do 

estudo, foi elaborado um roteiro com cinco questões a saber: Poderiam falar um pouco sobre 

como foram capacitados durante a formação, para atuarem como educadores?  Após saírem da 

faculdade tiveram alguma capacitação para atuarem como educadores na preceptoria do 

Sistema Único de Saúde (SUS)?  Se tiveram, o que esta capacitação representou para sua 

atuação como educador? Poderiam me descrever como é realizada a prática pedagógica do 

enfermeiro da Policlínica Regional da Engenhoca na formação dos futuros enfermeiros.? Do 

ponto de vista de vocês, qual a influência da prática pedagógica do enfermeiro para a formação 

dos futuros profissionais? Estas questões foram sendo colocadas de maneira aleatória, e o 

desenrolar das discussões foi que direcionou a aplicação desta ou daquela questão. O encontro 

teve duração de duas horas e todos os participantes após breve apresentação puderam falar 

livremente sobre as questões relacionadas à prática pedagógica e sua formação.  

Terceira etapa: análise das implicações do pesquisador registradas no diário. A técnica de 

diário de pesquisa para Lourau (2004) seria a escrita do pesquisador em seu contexto histórico-

social, um pesquisador implicado e que reflete sobre o tema da produção científica. O 

preenchimento do diário foi realizado desde a entrada do pesquisador no curso de mestrado, 

onde eram registradas desde as dificuldades pessoais do pesquisador enquanto aluno, até os 
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acontecimentos diários no ambiente de trabalho. Barbier (1985) refere que a análise das 

implicações não se constitui de uma confissão, mas traz ao debate os atravessamentos que todos 

carregamos das várias instituições sociais as quais nos vinculamos/pertencemos, sejam elas 

religiosas, políticas ou culturais. As implicações nos ajudam a conhecer porque agimos de uma 

maneira e não de outra. Para Mourão (2011) a implicação como elemento, está sempre presente 

nas ações conscientes ou inconscientes dos sujeitos e devem ser sempre analisadas individual 

ou coletivamente como estratégia de elucidação das condições dialéticas em que vivemos. 

Durante a elaboração da dissertação, foram as implicações dos participantes e do pesquisador 

que revelaram os atravessamos institucionais que permitiram conhecer posicionamentos 

culturais, sociais, profissionais que revelaram sentimentos de medo, insegurança, 

descontentamento, disputas de poder que foram importantes na busca de estratégias para 

enfrentá-los, culminando neste produto.  

Quarta etapa: o encontro socioclínico para a restituição dos resultados- A restituição foi 

feita no dia 25 de novembro de 2016 às 14 horas no mesmo auditório onde ocorreu o primeiro 

encontro. Compareceram cinco enfermeiros e destes, dois também compareceram ao primeiro 

encontro e três vieram apenas ao segundo encontro, onde um enfermeiro era residente. 

Novamente foi abordado os objetivos da pesquisa aos novos participantes e foi solicitado que 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A seguir passamos a leitura 

das falas já transcritas e como elas foram distribuídas nas características da pesquisa 

socioclínica  institucional. A cada característica, após ler a alocação das falas transcritas pelo 

pesquisador, era dada oportunidade para que os participantes fizessem correções e aos novos 

participantes aberta a possibilidade de se colocarem sobre o que estava sendo debatido.  O 

pensar coletivo sobre um tema que faz parte do dia a dia dos profissionais de saúdes, amplia o 

conhecimento de todos sobre a situação debatida, possibilitando mudança no comportamento 

dos participantes.  

Quinta etapa: a elaboração do produto. A elaboração do produto como mencionado 

anteriormente, aconteceu a partir dos resultados desta pesquisa, contribuindo para a mesma, os 

encontros com os participantes, suas falas e o referencial teórico metodológico da análise 

institucional, inspirado nos moldes dos estudos socioclínicos institucionais.  Com esta 

metodologia, foi possível uma aproximação dos problemas que não eram explicitados no 

cotidiano, como as dificuldades culturais, pessoais, profissionais de cada profissional para atuar 

com segurança na formação dos futuros profissionais de enfermagem.  

Faz-se necessário destacar que o produto que vai ser oferecido, encontra-se permanentemente 

inacabado, pois a própria reflexão que ele vai despertar nos enfermeiros, docentes e alunos, 
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dará início a novas reflexões e consequentemente a mudanças em um movimento dialético entre 

instituinte (os dispositivos contidos folder) o instituído (a prática pedagógica de alguns 

profissionais) que a partir de novas reflexões podem levar a mudanças favorecendo uma 

institucionalização permanente da prática pedagógica dos enfermeiros.  

 

7.2.3 Perspectivas de abrangência do produto e sua aplicabilidade: alcances e limites.  

 

O folder ainda que pensado para ser aplicado para enfermeiros assistenciais, docentes e alunos 

que frequentam a PRE permite sua utilização em todos espaços onde uma reflexão coletiva 

sobre a prática pedagógica do enfermeiro seja implementada. Isto nos leva a pensar que o 

alcance do produto pode ser bastante abrangente dependendo do interesse da Secretaria 

Municipal de Saúde ou de outras organizações e estabelecimentos que estejam preocupados 

com a qualidade dos serviços e com a qualificação de enfermeiros formados e em formação. 

Seu maior limite é que ele deixe de ser utilizado como um instrumento dinâmico capaz de 

favorecer mudanças na realidade, contribuindo para a avaliação de aspectos formativos do 

enfermeiro, para tornar-se mais um folheto, como muitos existentes nas unidades, pouco 

acessado pelas pessoas. 

Antes da aplicabilidade do produto este deverá ser avaliado e autorizado pelo comitê de ética 

da Secretaria Municipal de Saúde; 

Quanto a aplicabilidade do produto na PRE, acreditamos que é bastante simples, pois é 

autoaplicável. Depois de preenchido o mesmo poderá ser colocado em uma urna na unidade. 

Uma vez por mês, os folhetos passarão por análises estatísticas quanto as suas respostas. As 

mesmas serão analisadas também nos aspectos qualitativos e os resultados discutidos nas 

reuniões de equipe, contando com a presença das chefias, enfermeiros preceptores, docentes e 

alunos. Acreditamos que o maior alcance desse produto, virá das reflexões coletivas sobre a 

prática pedagógica do enfermeiro e como está contribui na formação dos futuros profissionais. 

O principal limite será a falta de engajamento dos enfermeiros, docentes e alunos em dar 

continuidade as discussões coletivas e a não utilização dos dados dos folders para a 

transformação das suas práticas profissionais e consequente divulgação dos resultados obtidos 

em publicação de artigos científicos.  

Será de grande importância durante todo este processo contar com o apoio da gestão local da 

PRE e também da Secretaria Municipal de Saúde no sentido de disponibilizar este material para 

a unidade e futuramente para outras unidades, caso seu impacto seja positivo.  
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7.3 O PRODUTO FOLDER  

 

O produto proposto no estudo apresenta-se no formato de folder informacional, onde 

indagações incentivam o leitor a refletir, fazendo-o pensar sobre ações positivas para o processo 

de ensino aprendizagem entre enfermeiro e residente em ambiente de serviço.  As Figuras 3 e 

4 apresentam a frente e o verso do folder.  

 

 

 

Figura 3. Frente do folder 

 
Fonte: Autor. 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Verso do folder 

 
Fonte: Autor. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As reflexões acerca da importância do profissional de enfermagem e de suas ações em 

benefício das outras pessoas foram o que levaram, de início, a provocar o meu interesse pela 

área da saúde, especificamente como enfermeiro. 

Observar o que acontecia na minha cidade, sobretudo em relação às poucas medidas de 

segurança dos profissionais socorristas em relação a si mesmos me levaram a aprofundar, cada 

vez mais, o desejo de ingressar na profissão.  

Após esse ingresso, foi possível entrar em contato mais direto com esse mundo, onde a 

emergência dita o ritmo das atividades profissionais, cobra cada vez mais dedicação à profissão 

e cria laços que duram por uma vida inteira, seja entre os profissionais ou entre os profissionais 

e a população atendida. 

Mas ainda me inquietava a questão da formação do profissional da saúde: como ela 

ocorre, nas instituições, e como é valorizado – ou não – o seu perfil como educador, inerente à 

profissão. Por esse motivo, foram traçados objetivos para a presente pesquisa, os quais são 

examinados a seguir.  

Quanto ao primeiro objetivo que foi de identificar como foi realizada a formação 

pedagógica dos enfermeiros do SUS durante sua formação profissional, o estudo revelou que a 

formação foi insuficiente para o exercício da educação em ambiente de serviço de saúde de 

urgência. Constatou-se, inclusive, ser uma situação indiferente ao local de graduação (público 

ou privado). Portanto, a formação pedagógica do enfermeiro necessita de aprimoramento e de 

atenção curricular nas instituições de graduação em enfermagem. Até mesmo, porque, ao se 

valorizar o processo da aprendizagem da prática, se estará promovendo uma melhor união entre 

a mesma e a teoria.  

Os participantes do estudo revelaram não se sentir preparados para atuar como 

educadores após saírem da universidade. Manifestaram insegurança por ocasião do primeiro 

trabalho e sensação de não conseguir dar conta das diversas atividades. Destacaram falta de 

preparo profissional para correlacionar teoria e prática e dificuldade pela formação generalista. 

Referiram também sobre a falta de entrosamento entre os centros de formação com os serviços, 

o que leva a dificuldades em desenvolver na prática o que se aprendeu na teoria. Foram ainda 

abordados como dificultadores para o processo de formação, os conflitos nas relações 

interpessoais, entre os docentes e os enfermeiros dos serviços, que se agravam com a falta de 

um preparo pedagógico do enfermeiro preceptor. Especialmente, o distanciamento curricular 
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da graduação com a prática implica no ingresso tardio do aluno no campo prático, que, por 

conseguinte, implica num preparo pedagógico tardio do enfermeiro preceptor. Logo, há 

necessidade de se iniciar as atividades práticas de enfermagem desde o primeiro período de 

graduação. 

Desde o início das falas pode-se perceber as implicações pessoais, afetivas, profissionais 

dos participantes com a instituição prática pedagógica, e, às vezes, até uma sobreimplicação. 

Tal fato pode ter criado uma cegueira sobre perceber-se como educador. Colocar na roda de 

debates as implicações durante o encontro socioclínico institucional, revelou a relevância desta 

metodologia na pesquisa. Isto porque, ao tomar consciência de suas implicações, os 

participantes puderam refletir que os problemas relacionados a formação, vão além dos 

problemas externos como os apontados acima, estando muito ligados a maneira como cada 

pessoa busca o conhecimento teórico-prático e a responsabilidades pessoal, de cada profissional 

com sua formação. Refletiram como as implicações pessoais e profissionais, relacionadas a 

história de vida de cada um, são um fator importante quando se pensa na formação do 

enfermeiro atuando como educador. Pode-se afirmar, a partir dos resultados deste estudo, que 

a instituição prática pedagógica aparece atravessada por outras instituições (família, linguagem, 

religião, educação, etc.), levando cada participante a ter diferentes implicações e condutas na 

vida pessoal e na atuação como um profissional educador. 

Quanto ao segundo objetivo, que foi o de levantar junto à atual gestão municipal de 

saúde as bases organizacionais sobre o exercício da prática educativa do enfermeiro, realizou-

se uma busca documental sobre materiais utilizados na formação, orientação e capacitação de 

alunos e enfermeiros. Esta busca evidenciou um importante material educativo da rede 

municipal de saúde de Niterói, que se trata do Manual de Normas e Rotinas para a Enfermagem 

do Serviço de Pronto Atendimento (SPA 2). Foram encontrados outros materiais educativos da 

prefeitura e elaborados em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e vice-presidência 

de Atenção Coletiva e Assistência à Família, denominados POP. Ao tomar ciência do conteúdo 

destes materiais, pode-se perceber, que ambos materiais favorecem a correlação entre teoria e 

prática. Isso porque, deixam ao alcance de enfermeiros e alunos, o detalhamento de cada 

procedimento, minimizando ainda o risco de erros na execução dos procedimentos.  

Considerou-se bastante relevante a existência do Manual de Normas, rotinas e 

procedimentos na PRE, pois permite ao aluno juntamente com o enfermeiro discutir a técnica 

antes de executá-la no paciente, constituindo-se em um valioso material educativo. Importante 

lembrar que todo material educativo deve ser dinâmico, e, sendo assim, o mesmo deverá estar 

em constante transformação, acompanhando as mudanças curriculares e técnicas da profissão, 
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em linguagem técnica e clara, para nortear o multiplicador desses conhecimentos, atendendo as 

necessidades do momento, fato que foi abordado no encontro socioclínico institucional. 

Quanto ao último objetivo que buscou descrever a prática pedagógica do enfermeiro da 

PRE na formação dos futuros enfermeiros, os resultados obtidos revelaram que: 

• Pelo fato da PRE ser também uma unidade de pronto atendimento propicia aos 

estudantes a oportunidade de realizar na prática a teoria aprendida, isso devido ao 

grande número de pacientes atendidos e a variedade de situações clínicas.  

• Ao trazer o debate para os enfermeiros preceptores, averiguou-se dificuldade dos 

mesmos em relacionar suas atividades enquanto educador, mesmo realizando-as 

diariamente. Em seu cotidiano, o preceptor realiza diferentes práticas educativas, 

mesmo, por vezes não as percebendo, tais como: orientar alunos no desenvolvimento 

das atividades assistenciais e gerenciais, discutir com eles casos novos, propiciar 

espaço para o desenvolvimento de técnicas, orientar quanto ao procedimento 

realizado dentre outros. Quando indagados se sentem-se preparados para realizar 

junto aos alunos práticas educativas, os mesmos revelaram dificuldades relacionadas 

a atributos pessoais como timidez, dificuldade em se expressar e se relacionar com 

outras pessoas. Estas dificuldades de ordem pessoal se ampliam ao se somar as 

dificuldades de ordem profissional.  

• Mesmo sendo uma diretriz do SUS, que o enfermeiro dos serviços deve atuar como 

preceptor, não fica claro para o mesmo este papel. Assim, nas instituições de ensino 

e de serviço há falta de definição do papel do enfermeiro como preceptor, o que 

acaba por incutir o pouco diálogo entre os docentes da instituição de ensino e os 

enfermeiros da instituição serviço, revelando a falta de integração entre ambas 

instituições. Esta falta de diálogo, provoca relações de conflito entre os enfermeiros 

dos serviços e de ensino, o que faz com que a prática pedagógica não seja uma soma 

de experiências e de conhecimentos, mas uma disputa de saber em um espaço físico 

conflituoso. Ao se discutir o analisador deste estudo pode-se perceber a arena de 

conflitos que permeia a prática pedagógica revelando o poder (in) visível tanto do 

enfermeiro assistencial quanto do enfermeiro docente, ambos agindo como pessoas 

instituídas. Destaca-se aqui a importância de se colocar em debates estas questões 

no coletivo nos encontros da socioclínica institucional, pela possibilidade de ampliar 

o conhecimento de cada participante sobre sua formação, os aspectos positivos e 

negativos da mesma, e os fatores de ordem pessoal que também devem ser 

reconhecidos e trabalhados individualmente ou em conjunto. 



102 

 

 

• Um aspecto, relacionado a prática do enfermeiro como educador, foi a grande 

valorização que todos deram a necessidade de se ter uma formação voltada aos 

aspectos humanos. Logo, se confere a prática educativa uma percepção próxima dos 

ensinamentos freirianos, que é o de perceber-se e ao outro no ato de educar.  

• Averiguou-se dificuldades dos enfermeiros em passar o conhecimento de forma 

didática, nos moldes de uma aula ao referirem que trata-se de uma atividade que não 

faz parte de seu cotidiano, por entenderem suas práticas apenas como assistenciais. 

Pensando desta maneira e mesmo desenvolvendo práticas educativas com alunos, 

não percebem esta atividade como educativa, mas como mais uma atividade 

assistencial.   

• Na discussão do estudo ao trazer este aspecto para a Análise Institucional, resgatou-

se os aspectos instituído e instituinte inerente a cada pessoa. Como os enfermeiros 

da PRE são instituídos pelas normas e rotinas próprias dos serviços de saúde, tem 

dificuldades em perceber o seu lado instituinte, o daquele que busca romper com o 

padronizado criando alternativas para o desempenho de suas funções tanto 

assistenciais quanto de educador.  

• Uma dificuldade recorrente nos encontros socioclínicos, que dificulta a prática 

educativa do enfermeiro, foi que a maioria dos participantes, veem na figura do 

docente, uma pessoa hierarquicamente superior aos enfermeiros assistenciais para a 

realização da prática pedagógica. Trazendo este pensamento, não valorizam a 

própria prática junto aos alunos de graduação, mesmo executando diversas 

atividades educativas no campo prático.  

 

Desta maneira, pode-se dizer que o último objetivo, proporcionou levantamento 

analítico amplo acerca das dificuldades da realização e do reconhecimento da prática 

pedagógica dos enfermeiros da PRE. As falas dos enfermeiros participantes gerou no grupo um 

empoderamento, fazendo-os pensar sobre suas atividades em patamares semelhantes aos 

enfermeiros que exercem a docência.  Foi a partir desta constatação que se pensou no produto 

deste estudo, um folder auto avaliativo, onde o enfermeiro é levado a refletir sobre suas 

atividades de educador na PRE.  

Com relação ao pesquisador, pode-se dizer, que realizar esta pesquisa foi importante 

para o meu crescimento pessoal e profissional, pois foi possível encontrar as respostas para 

algumas dúvidas e angústias. Principalmente, trouxe uma aproximação com à questão da 
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formação profissional do enfermeiro, considerando o ponto de vista pedagógico e humano entre 

educandos e educadores em todos os níveis que incluem o processo formativo. 

Seguindo os ensinamentos freireanos, é importante lembrar que quem ensina também 

aprende enquanto ensina, assim como quem aprende também ensina ao aprender. Nesse 

contexto, a prática profissional do enfermeiro também deve seguir tal linha de raciocínio, pois 

a cada dia surgem novidades no contexto da saúde, pública ou privada, fazendo do enfermeiro 

não somente um profissional técnico, mas também que deve valorizar as questões humanas.  

Por fim, é importante considerar o aspecto educativo desta pesquisa, uma vez que pode 

servir como aporte didático e metodológico para que outras pesquisas sejam feitas nesse mesmo 

sentido e, também, outras sejam iniciadas sob o mesmo enfoque, de forma a ratificar as 

impressões aqui registradas. 
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ANEXO 3 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Nuances da 

prática pedagógica do enfermeiro da emergência da Policlínica Regional da Engenhoca: barreiras, 

conquistas e desafios na formação dos futuros profissionais. ”, de responsabilidade do pesquisador Jairo 

Moraes Romani da Universidade Federal Fluminense. 

A prática educativa é essencial para o exercício profissional da enfermagem e pode ser 

realizada tanto para os profissionais que atuam nos serviços de saúde, para os usuários desses serviços, 

quanto na formação de futuros profissionais. Este estudo vislumbra aprofundar reflexões sobre as 

nuances da formação que os enfermeiros realizam para construção do perfil profissional dos alunos de 

graduação, especialmente no cotidiano de um serviço de urgência. Tem como objetivo analisar a prática 

pedagógica dos enfermeiros do serviço de urgência da Policlínica Regional da Engenhoca na formação 

dos alunos de graduação em enfermagem. 

O recurso metodológico para a apreensão do real será obtido a partir dos seguintes 

procedimentos:  encontros socioclínicos (no mínimo de 2), com o grupo de enfermeiros que atuam na 

Policlínica Regional da Engenhoca (PRE); entrevistas individuais para os enfermeiros que não puderam 

participar do encontro socioclínico institucional e anotações do pesquisador em um diário de pesquisa.  
Como produto desse estudo esperamos elaborar diretrizes para a institucionalização da 

preceptoria de enfermagem na formação em saúde. 

O pesquisador se compromete em manter o sigilo e a confidencialidade do que for dito ou 

manifestado inclusive os nomes dos voluntários, as gravações e as filmagens. Os possíveis riscos que 

podem acontecer são de ter algum constrangimento, estresse, abalo psicológico, conflitos de ideias, que 

serão contornados caso ocorram para que os participantes se sintam confortáveis em participar e para 

que a pesquisa se desenvolva da melhor forma possível. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer 

momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição que é cenário desta pesquisa. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras. O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para 

a área de enfermagem, melhorando a pratica em serviço, em uma Unidade da Fundação Municipal de 

Saúde e do SUS. Após a análise estarei propondo uma nova data para nos reunirmos para que eu possa 

restituí-los com os resultados obtidos no primeiro encontro. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para 

obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br - Tel/fax: (21) 2629-9189. 

 

Atenciosamente,  

 

_______________________________________ 

Jairo Moraes Romani 

Pesquisador responsável 

Contatos do Pesquisador: (21) 2649-4680 - (21) 97946-5093 - Email: 

jairo_romani@yahoo.com.br. 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, 

___________________________________________________________________________

__ (RG nº _________________________), declaro estar ciente das informações deste termo de 

consentimento e concordo em participar da pesquisa. Qualquer dúvida que eu tenha sobre meus 

direitos como participante voluntário deste estudo poderá ser esclarecida pelo pesquisador 

responsável, o qual poderá ser contactado pelos telefones (21) 2649-4680 ou (21) 97946-5093 

ou pelo e-mail jairo_romani@yahoo.com.br. Assinando este documento, eu concordo em 

participar deste estudo. Um original assinado deste termo de consentimento livre e esclarecido 

será entregue a mim. 

  

 

 

Niterói, ______ de _____________ de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) voluntário (a) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Testemunha 
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APÊNDICE 2  

 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA POLICLÍNICA REGIONAL DA ENGENHOCA 

REGIONAL NORTE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreto 

44- Rua: João de Deus Freitas 

45- Travessa: Capitão Mario Tinoco 

46- Praça: Enéas de Castro 

47- Rua: Guimarães Junior 

48- Rua: Galvão 

49- Rua: Maurício de Abreu 

50- Travessa: Valença 

51- Rua: Orêncio de Freitas 

52- Travessa: Maurício 

53-  Avenida: Luís Palmier  

54-  Rua: Vasco de Freitas Barcelos 

55-  Rua: Pedro Pinto 

56-  Rua: Aníbal Benévolo 

57-  Rua: Salgado Filho 

58-  Rua: Pires 

59-  Avenida: Presidente Craveiro Lopes 

60-  Travessa: Do Silva 

61-  Travessa: Peçanha 

62-  Travessa: Mário Carpenter 

63-  Rua: Porciúncula 

64-  Rua: Francisco Portela 

65-  Travessa: Adenas Pereira da Costa 

66-  Travessa: Jupira 

67-  Travessa: José Alencar 

68-  Travessa: Carolina 

69-  Alameda Carlos Gomes 

70-  Rua: Lobo Sarmet 

71-  Travessa: Jorge Alan 

72-  Travessa: Vinte e Dois de Maio 

73-  Travessa: Florisbela 

74-  Travessa: Amélio de Moraes 

75-  Travessa: Gildinho 

76-  Rua: Monsenhor Raeder 

77-  Travessa: Olaria 

78-  Travessa: Menezes 

79-  Travessa: Valentim Pinheiro 

80-  Rua: Benjamim Constant 

81-  Travessa: Dilza Cunha 

82-  Rua: Comandante Garcia D’ávila 

83-  Rua: São João Batista 

84-  Travessa: Barroso 

85-  Rua: 2 

86-  Rua: B 

Engenhoca 

1-  Rua: J 

2-  Rua: B 

3-  Travessa: Arantes 

4-  Travessa: Ribeiro de Almeida 

5-  Travessa: Lina Esteves 

6-  Travessa: Lino Esteves 

7-  Travessa: Nilo Esteves 

8-  Rua: José Vicente Sobrinho/ Cel. Guimarães 

9-  Travessa: Pascoal 

10-  Travessa: José Carreteiro 

11-  Travessa: Júlio Fróes 

12-  Rua: Mário Carpenter 

13-  Travessa: Potiguara 

14-  Rua: Manoel Miranda da Silva 

15-  Rua: A. Lopes 

16-  Rua: Carmelita 

17-  Rua: Daniel Torres 

18-  Travessa: A 

19-  Rua: Plínio Casado 

20-  Avenida: Dr. Renato Silva 

21-  Praça: Vereador José Vicente Sorcento 

22-  Rua: Francisco Sardinha 

23-  Rua: Dionísio Mendes 

24-  Travessa: Aristeu Costa 

25-  Rua: Do Rumo 

26-  Travessa: Particular do Silva 

27-  Rua: Guaporé 

28-  Travessa: Gal. Estilac Leal 

29-  Rua: Monteiro Lobato 

30-  Rua: Iguaçu 

31-  Travessa: Gonçalves 

32-  Travessa: Macedo Soares 

33-  Travessa: Oto 

34-  Rua: Melchíades Picanço 

35-  Avenida: Machado 

36-  Travessa: Barão dos Goitacazes 

37-  Rua: Libório Seabra 

38-  Rua: Dr. Colett 

39-  Travessa: Lourdes 

40-  Travessa: São José 

41-  Travessa: Léa 

42-  Rua: Ana Neri 

43- Rua: Ministro Souza Costa 
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Área de Abrangência da Policlínica Regional da Engenhoca 

Regional Norte II 

 

 

 

Tenente Jardim 

 
87- Rua: D 

88- Rua: Ismênia da S. Cunha 

89- Rua: Dr. Francisco Ferreira 

90- Rua: Jorge L. da Silva 

91- Vila Beatriz 

92- Rua: Do quebra 

93- Caminho do Pau Ferro 

94- Rua: D 

95- Rua: C 

 

 

 

 
 

Baldeador 

 
96- Travessa: Paula 

97- Rua: 4 

98- Rua: 1 

99- Loteamento Vila Baldeador 

100- Rua: B 

101- Rua: C 

102- Rua: A 

103- Estrada Dr. Melchíades Peixoto 

104- Alameda Vênus 

105- Estrada Velha de Maricá  

106- Rua: B 

107- Rua: C 

108- Rua: 1 

109- Rua: 7 

110- Rua: 6 

111- Rua: 2 

Engenhoca 
 

112-  Rua: Carlos Hormam 

113-  Travessa: Zalmir Garcia 

114-  Rua: Cabo Pedro Couto 

115-  Rua: Olavo Bilac 

116-  Travessa: Irany Avelino da Silva 

117-  Travessa: Elias David Sili 

118-  Travessa: 14 

119-  Travessa: José Failace 

120-  Travessa: 12 

121-  Travessa: Lengruber Filho 

122-  Rua: Daniel Torres 

123-  Rua: Coronel Leôncio 

124-  Travessa: Dr. Arlindo 

 

 

 

Fonseca 

 
125- Rua: Dr. Péricles 

126- Travessa: José Agra 

127- Rua: José Agra 

128- Morro: Santo Cristo 

129- Rua: 9 

130- Rua: Tenente Osório 

131- Travessa: Bahia 

132- Travessa: Francisco Borges 

133- Travessa: Santa Rita 

134- Travessa: Getúlio Vargas 

135- Rua: Dr. Souza Soares 

136- Rua: Santo Cristo 
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APÊNDICE 3 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1. Dados de Identificação 

Nome: ______________________________________________________________ 

Pseudônimo: ________________________________________________________ 

Idade: ________________                         Data de Nascimento: ____/____/_______ 

COREN- RJ: _____________________     Data de emissão: ____/____/________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Bairro: ______________________     Cidade: _______________________________ 

Telefone: ___________________     Email: ________________________________ 

 

2. Dados relacionados a formação e a prática profissional 

Instituição de Formação 

 ___________________________________________________________________ 

Ano da Formação 

___________________________________________________________________ 

Qual área de atuação?  

Assistencial (  )  Docência  (    )  Gerência (   )   Outras (   ) 

Especialização? 

Sim(  )     Qual aérea: ____________________________                  Não (   ) 

Mestrado? 

Sim (   )   Não  (   )  

Há quanto tempo trabalha na Policlínica Regional da Engenhoca? 

____________________________________________ 

 

3. Roteiro de questões para a intervenção socioclínico institucional e ou entrevistas 

individuais 

• Poderiam falar um pouco sobre como foram capacitados durante a formação, para 

atuarem como educadores? 

• Após saírem da faculdade tiveram alguma capacitação para atuarem como educadores 

na preceptoria do Sistema Único de Saúde (SUS)? Se tiveram, o que esta capacitação 

representou para sua atuação como educador? 

• Poderiam me descrever como é realizada a prática pedagógica do enfermeiro da 

Policlínica Regional da Engenhoca na formação dos futuros enfermeiros. 

• Do ponto de vista de vocês, qual a influência da prática pedagógica do enfermeiro para 

a formação dos futuros profissionais? 
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APÊNDICE 4 

 

AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA DOS ENFERMEIROS 
 

IT
E

N
S

  

 

ATIVIDADES DE ENFERMAGEM S
IM

 

N
Ã

O
 

A
S

 V
E

Z
E

S
 

1 Participa na implementação e atualização de normas, rotinas e procedimentos 

técnicos na PRE? 

   

2 Estimula a participação da equipe de enfermagem nas atividades de orientação e 

educação continuada? 

   

3 Participa de capacitações e atualizações sempre que necessita ampliar seu 

conhecimento? 

   

4 Avalia diariamente a assistência prestada por sua equipe aos pacientes e/ou 

familiares/acompanhantes? 

   

5 Identifica dificuldades de integração entre: profissionais-pacientes; profissionais-

acompanhantes? 

   

6 Passa a história do paciente em observação na unidade, as condutas já adotadas e o 

planejamento da assistência a ser prestada a equipe de enfermagem?  

   

7 Executa treinamentos/ capacitações/supervisão com relação a higienização das 

mãos? 

com a equipe de enfermagem com alunos 

   

8 Executa treinamentos/ capacitações/supervisão com relação à correta utilização de 

luvas com a equipe de enfermagem, com os alunos? 

   

9 Executa treinamentos/ capacitações/supervisão com relação a correta a 

administração de medicamento, com a equipe de enfermagem, com os alunos? 

   

10 Executa treinamentos/ capacitações/supervisão com relação a procedimentos de 

maior complexidade, com a equipe de enfermagem, com os alunos? 

   

11 Está atenta a abordagem utilizada pela equipe ao paciente e familiares?    

12 Orienta o paciente sobre o procedimento que vai realizar com ele?    

13 Orienta o paciente acerca do fármaco antes de administrá-lo e suas possíveis 

reações? 

   

14 Orienta os familiares ao realizar um procedimento no caso de ser uma criança, um 

idoso, um paciente inconsciente? 

   

15 Orienta o paciente quanto à data do retorno e quanto aos cuidados domiciliares em 

caso de ferida/curativo ou outro tratamento no domicilio? 

   

16 Comunicar e orienta o paciente e a família por ocasião da alta?    

17 Recebe e orienta os alunos quando chegam a unidade, explicando o funcionamento 

da mesma? 

   

18 Solicita que o docente entregue um plano de trabalho na unidade, e avalia 

juntamente com ele a proposta antes de iniciar o ensino prático dos alunos? 

   

19 Esclarece os alunos em suas dúvidas sempre que procurado por eles?    

20 Orientar e supervisionar os registros no Boletim de Atendimento, Folha de 

SIA/SUS 

   

 

AVALIE SEU RESULTADO 

TOTAL DE SIM TOTAL DE NÃO TOTAL DE TALVEZ 

   

Se a maioria de suas respostas foi SIM, parabéns!!!! Você é um educador e esta prática já faz 

parte de suas atividades como enfermeiro. Se as perguntas se distribuíram de maneira igual 

entre as opções, parabéns!!! Você foi muito criterioso nas respostas. Verifique o que será 

necessário para aumentar seu potencial de educador, revisando as questões cujas respostas não 

foram afirmativas. Converse com seus pares sobre o resultado do seu teste. Aproveitem para 

refletir sobre possíveis estratégias para melhorar as ações educativas na unidade.  
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APÊNDICE 5 

 

DIÁRIO DO PESQUISADOR 

 

Sempre acreditei que o mestrado fosse melhorar minha pratica assistencial, assim como 

abriria novas portas para exercer minha profissão. Lembro que o processo seletivo aconteceu 

muito corrido para mim, com a leitura dos livros de Freire e Antunes, grandes educadores. 

Desde esse momento, o mestrado já estava contribuindo para meu aperfeiçoamento acadêmico. 

Na prova de proficiência, optei pelo Espanhol, onde a única palavra que precisei consultar, foi 

“ensino”, e mais uma etapa eu conseguira vencer, tinha tudo como um presente de Deus!!! 

Agora, teria que escrever toda minha experiência profissional e as minhas inquietações 

e dúvidas para um papel, transformar e construir um projeto, um grande desafio. 

Onde sempre fui motivado pela amiga e colega de mestrado, também minha ex- 

professora de graduação Monica Montuano, que me ajudou muito, caminhando lado a lado para 

que eu crescesse e pudesse mostrar todo o meu talento. 

Mais uma etapa avançara para o sucesso, não compartilhei essa novidade com ninguém, 

com medo da inveja daqueles que me queriam mal, ou de pessoas que não tem coragem de ser 

impetuosos como eu. 

Desta forma compartilhei com meus pais, para que, pela fé eles pudessem me abençoar, 

pois acreditados em Deus, sei que me ajudariam em oração e eu faria a minha parte, também 

esperando uma ajuda sobrenatural para a cada dia avançar mais e mais na minha jornada 

acadêmica. 

Fui apresentando para alguns professores do mestrado pela Monica, em um evento na 

EEAC, para ser indicado, a fim de que alguém me escolhesse e me orientasse, em um evento 

na EEAC. 

Chegado então o dia de apresentar minha vida e meu projeto para a banca, com muita 

ansiedade e nervosismo. Lembro como se fosse hoje, o Professor Paulo, disse que eu era um 

meninão, muito jovem, mesmo com uma jornada de trabalho grande e diversificada, ele ainda 

achava pouco, mas disse que, “Seria um tiro no escuro e valeria a pena me aceitar no programa, 

pois eu sabia o que queria, e que o mestrado seria o lugar certo para eu me encontrar”, logo 

percebi que eu tinha um voto favorável para meu ingresso ao programa. 

A Professora Rose Rosa, citou uma passagem bíblica e ainda uma parábola que mais ou 

menos falava sobre o ato de coragem e de desafio da minha parte. 

A parábola contava que, um aluno e um professor resolveram duelar, mesmo esse aluno 

não tendo o mesmo preparo que o professor, este aluno não desistiu e resolveu encarar, e 

compareceu ao dia e local marcado. 

Disse ainda que, biblicamente, minha pedra fundamental tinha sido lançada, e que para 

mim, e, para Deus aquele momento se tornara uma aliança. Entendi que poderia ter um voto da 

Rose Rosa. 

A última professora a me avaliar, professora e coordenadora do Mestrado, Claudia Mara, 

disse em outras palavras o que os outros disseram, e ainda, disse que eu não daria conta de 

estudar e assistir as disciplinas por um ano, todas as sextas feiras, visto que o mestrado era 

profissional, voltados para mim, trabalhador do SUS, porém com uma carga de trabalho 

excessiva.  

Então, Claudia Mara, me convidou para que eu primeiro participasse de seu núcleo de 

pesquisa e para depois entrar no programa, com uma bagagem mais apropriada para o momento. 
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Naquele instante levei um balde de água fria, e pensei (...) “pronto não vou entrar por causa 

dessa mulher, mas será que ela está certa? ”.  

O que eu fiz, foi não baixar minha cabeça e aceitar aquela fala negativa, eu desafiei toda 

a banca dizendo que se eu ganhasse aquela oportunidade eu daria conta de todas as atividades 

acadêmicas, agradeci, apertei a mão e sai da sala me sentindo um derrotado. 

Ainda mais que tinha descoberto que uma ex-professora de graduação estava 

concorrendo junto comigo a uma vaga, o nome dela é Elina, achei que ficaria difícil concorrer 

com uma mulher tão inteligente e que já tinha muita experiência acadêmica. 

Ainda encontro a Juliane, também no mesmo processo que eu, sendo ela a minha chefe 

de vigilância na policlínica, uma enfermeira bem-sucedida, profissional ao extremo, 

superexigente. 

Pronto, saí realmente na incerteza, mas a minha vontade era maior do que isso tudo, 

então minha vida estava nas mãos daqueles professores, e eu não tinha indicação, era sorte, 

era Deus ou era minha capacidade refletida no meu talento. 

Mas o improvável aconteceu, e o mais engraçado que recebi a notícia da minha 

aprovação pela Juliane, que estava ao lado da diretora geral da policlínica, Luciana Agra, onde 

fui parabenizado. 

Fiquei radiante, muito feliz, parecia que a ficha não tinha caído!!! 

Avançamos para a etapa da inscrição, conseguir todos os documentos e cumprir 

exigências burocráticas. Este momento foi marcado pelo encontro da colega Glória que estava 

na janela de vidro da secretaria, também para fazer sua inscrição. Eu não gosto de falar com 

quem eu não conheço, porém achei que deveria ser educado e simpático, perguntei a ela, se 

também faria o mestrado, ela me ignorou, e com altivez nem olhou para minha cara! Nossa!!! 

Naquele momento eu disse (...) “ Vou encontrar pessoas piores do que ela, gente metida e 

vaidosa em busca de poder e conhecimento”, tive essa primeira impressão. 

Após isso tudo, tive que conversar com meu colega enfermeiro Claudio, do resgate aéreo, 

para que me desse todas as sextas feiras livres, na nossa escala do aeroporto. Bem, se ele não 

cedesse, não teria como estudar, já que possuo três empregos em três cidades diferentes. 

Enfermeiro supervisor no Hospital Municipal de Cachoeiras de Macacu, Enfermeiro 

Supervisor da Policlínica Regional da Engenhoca em Niterói, e Enfermeiro do Resgate Aéreo 

da Petrobras no Aeroporto de Jacarepaguá no Rio de janeiro. 

Tive a melhor notícia, e também a certeza de que o Claudio além de colega era um pai, 

por ser mais velho, além de um grande amigo que se tornara, também um grande incentivador 

para que cursasse o mestrado, achando ele que futuramente, tenho que vir abandonar a 

assistência e me preparar para ser um professor. 

No primeiro contato com a minha turma, achei todos chatos e engomadinhos do saber, 

logo isso caiu por terra, pois na primeira discussão da turma, sobre o SUS, percebemos que 

tínhamos o mesmos princípios e valores, apenas a Fabiola, foi infeliz ao sustentar uma opinião 

que caracterizava seu desconhecimento dos princípios do SUS. 

Com isso criamos um grupo de whatsapp, para facilitar nossa comunicação, no início 

ficamos todos calados, apenas postando coisas sérias e relevantes ao tema e as disciplinas 

estudas. 

Até que isso também caiu, e vimos que nossa turma era muito diferente, nossa marca 

estava registrada como irreverência, alegria, muita descontração e união. 

Para todo o sempre marcaremos a história da UFF e desse programa com a nossa turma 

de 2014, turma pequena, com apenas 14 participantes. 

Começamos, as disciplinas, os trabalhos, as leituras, as tarefas .... 

Alguns perdidos, alguns com o pé no acelerador e outros com o pé no freio, mas todos 

procurando ajudar uns aos outros. 
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Meu primeiro semestre, julgo de uma forma dedicada e entusiasmada ao programa, 

mesmo sendo muito difícil trabalhar e estudar. 

Pois sou o provedor financeiro do meu lar, eu que ajudo e sustento os meus pais, com 

isso não poderia abrir mão dos meus empregos, para me dedicar mais aos estudos, então o 

segundo semestre não rendi muito bem. 

Eu tinha a ajuda da amiga Monica e a ajuda da amiga Heyde, para contribuir com a 

editoração gráfica do meu projeto e das apresentações, porém, a vida e o mundo não param, 

tudo acontece ao mesmo tempo, então as pessoas têm seus compromissos e tarefas diárias, com 

isso tive que aprender a caminhar sozinho. 

Tenho muitas limitações, e dificuldades, então veio o período da desmotivação, do choro, 

e de achar que não era capaz. 

Daí surgiu um processo seletivo para me tornar professor espelho da universidade 

Estácio de Sá, ali achei que pudesse me encontrar e ser tudo diferente, fiquei muito feliz, pois 

eu era muito querido e amigo das ex professoras, cumpri e passei com louvor em todas as etapas 

do processo. No dia de assinar a carteira tive um a crise de choro, um medo e uma dúvida, 

achando que eu não seria capaz de formar ninguém, que eu não saberia ensinar acerca de uma 

profissão que por mim mesmo, criticava a formação e a qualidade dos enfermeiros, eu não 

queria ninguém ruim, pois já achava que o mercado possuía muito ruins. 

Então, desisti, com lágrimas passei um e-mail para o RH onde queimei o meu filme 

diante das professoras que me ajudaram e acreditaram no meu potencial, tive que fazer e provar 

que financeiramente naquele momento eu não poderia aceitar a oportunidade de emprego, 

agradeci demais, e claro, me arrependi logo, pois além disso tudo vinculei minha vida 

sentimental nessa desistência, isso me feriu e me frustrou. 

Elina, colega e professora da mesma universidade, sempre me incentivou para que eu 

fizesse novamente, então no ano seguinte quando abriram as inscrições, fui logo fazendo minha 

cama com as professoras dizendo que dessa vez eu não ia desistir, pois precisava da indicação 

delas. 

Achei que passaria e que ganharia tudo no papo novamente, para minha surpresa, não 

teve indicações, e o processo seletivo aconteceu de outra forma e eu não passei. Nossa!!! Que 

tristeza!!! Cada vez mais me arrependo de não ter aceitado na outra vez. 

Não exatamente nessa ordem cronológica dos fatos, preciso contar como conheci minha 

orientadora e a coorientadora, Lucia e Alice. 

Lucia, com muita experiência, enfermeira e voltada para área da saúde, na formação 

pedagógica, pois tive que ajustar meu projeto para esse caminho; Alice já era da educação com 

a formação para a educação permanente, o primeiro encontro foi no departamento da Lucia no 

Hospital Antônio Pedro. 

Lucia muito séria, com rigores acadêmicos, ou talvez pelo meu medo de enfrentar o que 

era tudo novo para mim, não queria mostrar para ela minha insegurança e limitações.... 

Então me apoiei e tive mais afinidades com a Alice, tivemos alguns encontros que achei 

que estavam fluindo. 

Na verdade, cai do cavalo, pois tivemos muitos desencontros e divergências de opinião. 

Então tive que caminhar sozinho com a Lucia, me aproximei mais, e vi uma grande mulher, 

mãe, pesquisadora, professora, sempre pacífica, disponível, com muita paciência e 

compreensão diante da minha dificuldade na caminhada, abriu as portas de sua casa para me 

receber, devido minha dificuldade de horários. 

Fomos para a primeira qualificação, com a cara e com a coragem, minha escrita não 

estava muito boa, porém, sabia defender muito bem meus ideais, com isso fiquei pendenciado, 

cumpri as exigências e avancei mais uma etapa. 



121 

 

 

Os eventos, seminários e congressos que nossa turma participou e ajudou a organizar, 

foram muito relevantes, e, é claro, registrados com a nossa alegria e irreverência, não ferindo 

ou desrespeitando a academia, mas fazendo com o que é pesado se tornasse leve e agradável. 

Nossa experiência na comissão social, de buscar e levar os participantes, nos aeroportos, 

hotéis, e ao campus da UFF, foi excelente, além do que, sempre quando a turma se reúne damos 

boas risadas, que jamais esqueceremos. 

Para falar a verdade, muitas risadas e mais e mais risadas, tanto que apelidamos nossa 

turma de “mestrandopatas”. Não significa que somos doentes, porém somos únicos e diferentes, 

chegamos à conclusão que não somos normais, porém não somos malucos, e com os vínculos 

estabelecidos vimos que todos que fizeram mestrados enfrentaram dificuldades, não foi fácil 

para ninguém. 

Minhas participações nos eventos da UFF me deram suporte para eu voar mais alto, 

ainda não consegui fazer uma viagem internacional para levar o meu projeto para fora do Brasil, 

mas é minha pretensão. 

Viajar entre amigos e apresentar meu projeto em Brasília, foi um presente, me senti 

capaz de voar mais alto, porém meu exemplo e meu espelho não estaria junto, deu frio na barriga, 

Lucia cadê você??? (...). Com as palavras certas ela disse que eu seria capaz. 

E ela estava certa, foi um sucesso, muito bom essa experiência, e sempre me incentivou 

para participar mais e mais. 

Me preparei muito para o congresso em Mato Grosso, algo me desanimava e eu ainda 

não sabia o que era, coloquei isso tudo nas mãos de Deus, pois estava com uma dificuldade 

financeira, esse motivo era mais fácil de resolver, e ainda estava me sentindo inseguro e cheio 

de dúvidas, não tinha comprado minha passagem aérea, na verdade Deus sempre sabe os 

motivos, Ele nos livra das nossas ansiedades que nos levam ao fracasso. 

Neste caso, não era para eu viajar, pois havia sido diagnosticado e  confirmado através 

de exames de imagens que minha tia Maria Octávia estava com um tumor cerebral, muito 

expansivo e localizado em uma aérea central, posso dizer que numa região nobre, responsável 

por vários comandos do corpo, ali parecia que eu estava sem chão, pois tinha que lutar com a 

razão e a emoção, ser o enfermeiro, conhecedor de todas as etapas , mesmo que naquele 

momento ainda não se confirmara um câncer, e ao mesmo tempo ser o sobrinho, o primo, o 

filho e exercer minha fé em Deus, mesmo tendo minha profissão que me deixara frio e calculista 

para lidar com a vida e a morte. 

Foi um momento muito sensível para mim e toda minha família, certo de que não faria 

a viagem e do congresso eu não participaria. 

A Lucia, por viver e sentir na pele o que eu estava passando, também foi super 

compreensível e entendedora da minha dor, minha querida orientadora apresentou o meu 

trabalho e com certeza com mais propriedades do que eu. 

Aliás, minha saúde e meus problemas, e principalmente minha vida sentimental tiraram 

muito o meu foco, meu alvo; e a Lucia sempre motivadora das minhas ações para prosseguir, 

preocupada e me fazendo entender que mesmo sendo muito difícil, dizia que o mundo não ia 

parar e que tudo ia acontecer ao mesmo tempo. 

Após alguns equívocos médicos para diagnosticar a doença da minha tia Maria Octávia, 

se fez necessário internação em CTI, cirurgia, biopsia, ressonâncias e tomografias, válvulas 

para evitar hidrocefalia, tudo para a para conclusão de um GLIOBLASTOMA em GRAU 4, 

posso dizer que ela não reclama e luta para viver com força e muita alegria. 

Que dificuldade para estudar e estar presente nas consultas, sessões de radioterapia e 

quimioterapia, além de trabalhar e ainda ter que viver minha própria vida, minha experiência 

como profissional da aérea de saúde, para minha família, em especial para minhas primas 

tornara-se muito relevante, passando muita confiança para as tomadas de decisões. 
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Sei que não foi fácil, mas desde agora vou dedicar o meu mestrado para minha tia Maria 

Octávia! 

Minha família tem uma peculiaridade, são duas irmãs casadas com dois irmãos, por isso 

minha aproximação e vínculo afetivo tão grande com minha tia e primas, temos a mesma 

genética e também os sobrenomes Moraes Romani, uma única família. 

Fui presenteado com a Doce Ana Clei, que veio para somar e contribuir com minha 

pesquisa, motivadora se colocou à disposição para me ajudar a vencer. 

E vamos que vamos cumprir as tarefas, já sendo dada entrada ao NEP, da minha 

declaração de anuência, exigência da plataforma brasil, isso foi bem difícil, pois perderam meu 

processo; como demorou para este documento chegar às minhas mãos, com isso fui prejudicado 

com o parecer do comitê de ética, para liberação e aprovação para início da coleta de dados. 

Entreguei uma declaração de anuência da minha unidade de trabalho, a mesma que 

pretendo coletar dados, para ganhar tempo, porém, me atrasou mais ainda, pois com a boa 

vontade e pressa para meu projeto andar, minha diretora assinou a carta sem seu carimbo e 

papel timbrado da unidade, com isso mais uma pendência da plataforma para eu consertar. 

Tive a sorte de conhecer o Henri Clei, do comitê, onde se colocou à disposição para 

ajudar com a tramitação das etapas e exigências da plataforma. 

Foi chegado o grande dia, para minha coleta de dados, meu primeiro encontro sócio 

clínico com os enfermeiros da Policlínica Regional da Engenhoca, cenário da minha pesquisa 

e local de trabalho, como enfermeiro supervisor, plantonista de toda as quartas feiras do SPA 

II. 

Estiveram presentes, residentes, supervisores, coordenadores, gerentes, funcionários de 

todas as aéreas de atuação de serviço, além das mediadoras para fluir como o nosso debate e 

discussão. 

Com antecedência, comuniquei através de carta e convite para a direção da unidade, 

informando e solicitando o uso do auditório para o nosso encontro sócio clínico. 

Após autorização, espalhei cartazes com convite para participação voluntária da minha 

pesquisa e como atrativo, um delicioso lanche feito por minha mãe e minha prima Mariana, 

para nos confraternizarmos. 

Foi criado um convite pelo grupo de whatsapp, grupo oficial dos enfermeiros da 

emergência da policlínica, junto com a coordenadora enfermeira Amanda, neste grupo também 

tive oportunidade para convidar os participantes da minha pesquisa, bateu um desânimo e medo 

quando as pessoas já começaram a justificar suas ausências, achei que ia investir tempo e 

preparar as comidas em vão. 

Fui surpreendido até com a participação da diretora geral da unidade que também é 

enfermeira. 

Um dia de muitos comentários e despertar de toda a equipe, pois desde a portaria e 

funcionários da limpeza, todos pensaram que eu faria uma festa, pois a arrumação da mesa 

estava muito bonita, queria mesmo oferecer o melhor para todos, dentro da minha condição, já 

que tudo era voluntario. 

Minha equipe técnica questionou o porquê da exclusão deles na participação do encontro, 

diante da análise institucional isso seria aceitável, porém, preciso cumprir protocolos 

acadêmicos e normas éticas, daí eles não foram selecionados para a coleta de dados. 

Houve um interesse muito grande das médicas que estavam de plantão, sendo que uma 

delas até chegou a entrar no auditório e ficou observando nossa conversa e diálogo e precisou 

se retirar, mas percebi sua vontade de participar. 

Por várias vezes o administrador da unidade abriu a porta para observar e depois para 

chamar alguém. Visto que nada era urgente, concluo que sua curiosidade era maior do que 

qualquer outro motivo. 
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Como minha orientadora e coorientadora eram para eles pessoas estranhas e 

representavam uma instituição, isso trouxe tamanha curiosidade, pois os questionamentos 

foram direcionados para elas. 

Em um determinado momento do encontro, eu me expressei de maneira sobre implicada, 

pois não poderia influenciar ninguém com minha opinião ou até mesmo dizer que eu já sabia 

qual seria a opinião da maioria. 

 

Sempre estive implicando com a formação dos enfermeiros desde que sai da faculdade, 

achando que a diferença estava em se formar no público ou no privado, me colocando a favor 

da formação pública, relacionando as questões da formação pedagógica e prática do exercício 

profissional como agente formador e educador em serviço. 

Denunciei e critiquei a formação e a forma em que o preceptor conduz sua explicação e 

ensinamento aos futuros enfermeiros, que passam por mim e pelo meu setor no qual sou 

responsável, para que nenhum tipo de erro, ou omissão e negligência aconteçam com os 

pacientes e com a equipe. 
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