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REBELLO, Rachele Breder dos Santos. Tecnologia educacional: subsídios para o 

desenvolvimento de competências na preceptoria de enfermagem no ensino na 

atenção básica. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Niterói, 

2019. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional de Ensino na Saúde) – 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019. 

RESUMO 

O estudo aborda o conceito de competência referente à educação, utilizando como 

referencial teórico Philippe Perrenoud, como forma de destacar as competências 

necessárias ao enfermeiro preceptor da atenção básica. Objetivos: identificar as 

competências necessárias ao enfermeiro como preceptor de alunos e gerenciador 

da equipe e do serviço da Atenção Básica (AB); verificar o conhecimento dos 

profissionais sobre Educação Permanente em Saúde (EPS); categorizar as 

principais competências dos enfermeiros preceptores na AB e elaborar com os 

enfermeiros preceptores de estágio uma tecnologia educacional a fim de contribuir 

para o desenvolvimento de competências a serem implementadas na Unidade 

Básica de Saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, 

descritiva, exploratória. O cenário foi uma UBS de Niterói. Os participantes foram 

quatro enfermeiros preceptores de graduandos em enfermagem. Dados coletados 

por meio de entrevista semiestruturada. Resultados: Os dados foram analisados 

segundo o método de análise de conteúdo de Laurence Bardin, emergindo três 

categorias: aproximação dos métodos de ensino com as necessidades de 

desenvolver a competência didática; observância dos enfermeiros perante as 

dificuldades enfrentadas nas ações de preceptoria e assistência e adesão da EPS 

na prática profissional como maneira de contribuir para a busca das soluções e 

transformações nos serviços de saúde. Produto: Elaboração de um aplicativo de 

celular disponível para tecnologia androide. Conclusão: Mediante o estudo 

realizado, observou-se que os enfermeiros reconhecem o valor e a importância da 

preceptoria, da coparticipação na formação dos discentes, exercem atividades que 

lhes são atribuídas, todavia desconhecem o conceito das competências descritas 

por Perrenoud e demonstraram dificuldade na integração da equipe com 

desconhecimento também da PNEPS. 



      

Descritores: enfermeiras de saúde pública; preceptoria; competência profissional; e 

educação continuada.  

REBELLO, Rachele Breder dos Santos. Educational technology: Subsidies for the 

development of competences in the nursing preceptorship in primary care education. 

Advisor: Prof. Dr. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Niterói, 2019. Master's 

Dissertation (Professional Master's Degree in Health Education) - Aurora de Afonso 

Costa Nursing School, Fluminense Federal University, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

 

The study addresses the concept of competence related to education, using as a 

theoretical reference Philippe Perrenoud, as a way of highlighting the necessary 

competences for the nurse preceptor of primary care. Objectives: To identify the 

competencies needed by nurses as students' preceptor and manager of the Primary 

Care (AB) team and service; to verify the professionals' knowledge about Permanent 

Health Education (PHE), to categorize the main competences of preceptor nurses in 

BA and to elaborate with the intern preceptors nurses an educational technology in 

order to contribute to the development of competences to be implemented in the 

Primary Care Unit. Methodology: This is a qualitative, descriptive, exploratory 

research. The scenario was a UBS from Niterói. The participants were four nurse 

preceptors of undergraduate nursing students. Data collected through semi-

structured interviews.Results: Data were analyzed according to the method of 

content analysis of Laurence Bardin, emerging four categories: approximation of 

teaching methods with the needs to develop didactic competence; Nurses' 

compliance with the difficulties faced in preceptorship and assistance actions and 

EPS adherence to professional practice as a way to contribute to the search for 

solutions and transformations in health services. Product: Development of a mobile 

application available for android technology. Conclusion: Through the study, it was 

observed that nurses recognize the value and importance of preceptorship, co-

participation in the education of students, perform activities assigned to them, 

however unaware of the concept of competences described by Perrenoud and 

demonstrated difficulty in integration also unaware of PNEPS. 

 
Keywords: public health nurses; preceptorship; professional competence; and 

continuing education. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A experiência vivenciada pela autora na docência teve início na Escola de 

Enfermagem Anna Nery (EEAN) como professora substituta, durante 2 anos, no 

Departamento de Saúde Pública, na disciplina de Reabilitação em Enfermagem. Na 

EEAN, a responsabilidade que assumi foi de ministrar aula teórica e supervisionar os 

alunos na disciplina de estágio assistencial de reabilitação em enfermagem no 

Programa Curricular Interdepartamental X (PCI X) da graduação. Posteriormente, ao 

assumir o contrato com a Faculdade Luiza de Marillac, manteve-se a 

responsabilidade na ministração de aulas teóricas e na supervisão dos alunos na 

disciplina de estágio, porém, não mais estágio assistencial, e sim estágio de gestão 

em saúde pública.  

O estágio supervisionado na Faculdade Luiza de Marillac aconteceu a partir 

do 7° período da graduação, com os alunos atuando no campo da gestão em saúde 

pública e gestão hospitalar com 80 horas. Ao final, era realizado um projeto com 

tema definido por eles mesmos, por meio de uma problematização observada no 

campo onde atuaram, e apresentado para colegas e professores supervisores. A 

avaliação dos alunos era realizada por meio de um instrumento denominado “Perfil 

de Competência”. 

Cumprindo este papel, de supervisão de estágio, comparando as duas 

experiências, observei que havia uma diferença no conteúdo abordado, sobretudo 

na própria descrição das disciplinas, entre os conteúdos programáticos da disciplina 

de Estágio Supervisionando Assistencial e da de Estágio Supervisionando em 

Gestão. Portanto, foram vivenciados alguns problemas que me fizeram refletir sobre 

o real papel do enfermeiro supervisor de gestão de estágio em saúde pública, pois 

as atribuições solicitadas vindas da faculdade não vinham ao encontro das 

atribuições solicitadas pelo diretor da unidade básica, confundindo o papel de ser 

professora supervisora com o de funcionário da unidade.  

Atualmente, ao ingressar no mestrado profissional de ensino na saúde, surgiu 

a oportunidade de participar do projeto guarda-chuva, já em andamento, o qual se 

destina à preceptoria na Policlínica Regional Carlo Antônio da Silva (PRCAS) Diante 

da experiência vivenciada como supervisora de estágio e da oportunidade de 

pesquisar sobre a preceptoria, o projeto tem como objeto de estudo competências 
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gerais dos profissionais preceptores de estágio, na Atenção Básica (AB), para a 

implementação de estratégias de Educação Permanente em Saúde (EPS). 

Segundo o Conselho Nacional de Educação (apud PIMENTEL et al., 2015, p. 

353), no parecer nº 21, de 2001, o estágio curricular, na área da saúde, permite uma 

reflexão sobre as atividades da futura profissão, possibilitando um processo de 

ensino-aprendizagem realizado por meio de prática nesse exercício e 

proporcionando, ainda, ao aluno a vivência e o relacionamento com os outros 

profissionais da saúde. 

A resolução que dispõe sobre as atividades de supervisão e preceptoria de 

estágio no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC), nº 

1.720/2011, define supervisor como o profissional que planeja e coordena as 

atividades teórico-práticas a serem desenvolvidas pelo estagiário; e preceptor como 

o profissional que acompanha o estagiário no desempenho das atividades 

planejadas pela supervisão. A resolução também diz que supervisor e preceptor 

devem trabalhar e avaliar juntos os alunos. 

Para Freire (2016, p. 16), formar é muito mais que puramente treinar o 

educando no desempenho de destrezas. Dessa forma, a verdadeira essência do 

educador vai além de uma troca de conhecimentos; ele deve ter a preocupação em 

transmitir ética, respeito, mas, para que isso seja possível, a relação professor-aluno 

deve ser gerida por tais qualidades. De acordo com Freire (2016, p. 17), a eticidade 

conota a prática educativa enquanto prática formadora. Assim, educadores e 

educandos não podem escapar à rigorosidade ética. 

O professor, com sua habilidade e competência, estimula o aluno na busca do 

conhecimento e da realização das metas a serem atingidas, mas, para que isso de 

fato ocorra, é preciso que o enfermeiro preceptor esteja engajado no processo 

ensino-aprendizagem e que exerça o seu papel com efetividade. A esse respeito, 

Ferreira (2014), em sua dissertação, concluiu que os enfermeiros que exercem a 

preceptoria na Unidade Básica de Saúde (UBS) não estão preparados para assumir 

esse papel devido às tendências em priorizar as ações técnicas e à necessidade de 

desenvolver competências necessárias a fim de contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem do acadêmico, tais como: ser proativo na sua formação 

permanente; aprender a refletir sobre sua prática e modificá-la quando necessário; 

desenvolver o gosto pela pesquisa; adquirir maiores conhecimentos 
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didáticos/pedagógicos para melhor comunicar seus saberes e competências e 

manter sempre a curiosidade pelos fatos. 

Tendo em vista que o atual trabalho faz parte do mesmo projeto acima 

destacado e que a coleta dos dados se deu na mesma UBS, a continuidade da 

pesquisa tem finalidade de investigar, mediante as competências sinalizadas por 

Ferreira (2014), as competências gerais que o preceptor precisa adquirir para atuar 

na prática e na preceptoria e destacar a importância da educação permanente como 

uma das competências mais significativas que será discutida. Mediante essa 

inquietação, destacam-se como: 

  

1.1 Questões Norteadoras 

 

1. Que competências os enfermeiros precisam adquirir e/ou desenvolver para 

atuarem como preceptores de estágio na AB? 

 
2. Quais são os meios que os enfermeiros da UBS utilizam para buscar soluções 

aos problemas vindos da prática de saúde? 

 
3. Que estratégias de educação permanente poderiam subsidiar os enfermeiros 

preceptores de estágio no desenvolvimento da sua prática?  

 

1.2 Objetivos 

 

• Identificar as competências necessárias ao enfermeiro como preceptor de 

alunos e gerenciador da equipe e do serviço da AB. 

 

• Verificar o conhecimento dos enfermeiros sobre EPS. 

 

• Categorizar as principais competências dos enfermeiros preceptores na AB. 

 

• Elaborar com os enfermeiros preceptores de estágio uma tecnologia 

educacional a fim de contribuir para o desenvolvimento de competências a 

serem implementadas na UBS. 
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Quadro 1. Síntese dos objetivos e aplicação metodológica 

Questões norteadoras Objetivos Ferramentas 

Que competências os 

enfermeiros precisam 

adquirir e/ou 

desenvolver para 

atuarem como 

preceptores de estágio 

na AB? 

- Identificar as competências 

necessárias ao enfermeiro 

como preceptor de alunos e 

gerenciador da equipe e do 

serviço da AB. 

Entrevista 

semiestruturada 

Quais são os meios que 

os enfermeiros da UB 

utilizam para buscar 

soluções aos problemas 

vindos da prática de 

saúde? 

- Verificar o conhecimento 

dos enfermeiros sobre EPS. 

 

- Categorizar as principais 

competências dos 

enfermeiros preceptores na 

AB. 

Entrevista 

semiestruturada 

Que estratégias de 

educação permanente 

poderiam subsidiar os 

enfermeiros preceptores 

de estágio no 

desenvolvimento da sua 

prática? 

- Elaborar com os 

enfermeiros preceptores de 

estágio uma tecnologia 

educacional a fim de 

contribuir para o 

desenvolvimento de 

competências a serem 

implementadas na UBS. 

Aplicativo de celular para 

androide 

Fonte: Elaboração própria. 

 

1.3 Justificativa 

 

Este estudo justifica-se porque o preceptor tem uma responsabilidade 

redobrada; suas ações e seus ensinamentos práticos e teóricos vão refletir: na sua 

relação de profissional/preceptor com a equipe; na conduta dos futuros profissionais 

servindo de referência no cumprimento do seu papel com competência. 

O preceptor de estágio precisa levar o aluno a associar a teoria aprendida na 

Instituição de Ensino com a prática vivenciada, levá-lo a construir um pensamento 
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crítico-reflexivo a fim de gerar transformações em um sistema de saúde e provocar 

resolutividade na vida do usuário, todavia o preceptor, sendo um funcionário da 

instituição, precisa manter-se em equilíbrio diante das suas atribuições como 

profissional e preceptor.  

Justifica-se a realização deste estudo também para ampliar a relação de 

vínculo dos preceptores com os docentes e discentes, assim como com os demais 

atores envolvidos na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), sobretudo das Instituições de Ensino como as UBS. 

Além destas justificativas acima referidas, é de extrema importância destacar 

que, na Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde, a temática se enquadra em 

três eixos de grande relevância: 

Eixo 4 – Desenvolvimento de tecnologias e inovação em saúde  

4.4 Desenvolvimento e/ou avaliação de estratégias e tecnologias para o 

aumento do acesso e da resolubilidade da Atenção Primária à Saúde em áreas 

remotas e de difícil acesso; 

Eixo 8 – Gestão do trabalho e educação em saúde 

8.1. Análise da relação entre a produtividade e os vínculos dos profissionais 

de saúde do SUS; 

8.5. Análise dos modelos de financiamento para educação em saúde para o 

Ministério da Saúde; 

8.6. Avaliação do impacto do “Programa Mais Médicos” na qualificação da 

formação de profissionais de saúde no Brasil; 

8.7. Avaliação do impacto das ofertas educacionais do Ministério da Saúde na 

qualificação e desempenho dos profissionais do SUS. 

Eixo 9 – Programas e políticas em saúde 

9.9. Avaliação do impacto da Política Nacional de Educação Permanente no 

trabalho em saúde;  

9.10. Avaliação do custo-efetividade da implementação da Política Nacional 

de Educação Permanente no trabalho em saúde; 

9.32. Avaliação de Tecnologias em Saúde na Atenção Básica.  
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1.4 Relevância 

 

A fim de realizar o estado da arte sobre a temática, foi realizado um 

levantamento de dados, utilizando o portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e, no portal da PubMed, na base United 

States National Library of Medicine (Medline) no período de agosto a setembro de 

2018. Para traçar os descritores, foi levantado um questionamento: de que maneira 

a educação permanente, sendo uma competência gerencial do enfermeiro, pode 

contribuir para o desenvolvimento da preceptoria e da relação interprofissional? 

Mediante esta pergunta, foram selecionados os seguintes descritores: 1) 

enfermeiras de saúde pública; 2) preceptoria; 3) competência profissional; e 4) 

educação continuada. Foi realizado um levantamento de material científico por 

descritores individualmente, em dupla e em trio (quadro 2) utilizando como elo entre 

os descritores o operador booleano AND. Os critérios de inclusão para a seleção 

foram trabalhos publicados disponíveis de 2014 a 2018 nos idiomas inglês e 

português e textos completos. 

 
Quadro 2. Produção de Busca nas Bases de Dados 

 Descritores* 
Portal BVS Portal PubMed 

Total Filtro Total Filtro 

1 132 7 346 19 

2 6.316 103 5.014 150 

3 25.187 174 23.976 848 

4 40.640 870 8.755 168 

 Descritores 
Portal BVS Portal PubMed 

Total Filtro Total Filtro 

1 AND 2 131 0 1 1 

1 AND 3 4 0 6 0 

1 AND 4 131 0 10 0 

3 AND 4 25.187 4 427 13 

 Descritores 
Portal BVS Portal PubMed 

Total Filtro Total Filtro 

1 AND 2 AND 3 1 0 0 0 

2 AND 3 AND 4 182 1 0 0 

1 AND 3 AND 4 5 0 0 0 

1 AND 2 AND 4 0 0 0 0 

 Descritores 
Portal BVS Portal PubMed 

Total Filtro Total Filtro 

1 AND 2 AND 3 AND 4 1 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria, com base nos portais BVS e PubMed, agosto a setembro de 2018. 

* 1) Enfermeiras de saúde pública / Nurses, public health; 2) Preceptoria / Preceptorship; 3) 
Competência profissional / Professional competence; 4) Educação continuada / Education Continuing. 
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Notam-se alguns estudos sobre competências do enfermeiro preceptor, 

porém encontra-se escasso o debate referente à utilização da educação permanente 

como estratégia para o desenvolvimento das competências gerais do enfermeiro 

preceptor de estágio na AB nas pesquisas realizadas no período e nas bases 

supracitadas.  
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Quadro 3. Revisão Integrativa 

Ano de publicação Autor Título da obra Objetivos da pesquisa Métodos e técnicas utilizadas Conclusão 

2014 
S. KOTERA; N. 

MATSUDA 

O desempenho do papel 

de enfermeiros de saúde 

pública como instrutores 

clínicos no Japão 

Investigar os fatores 

associados ao desempenho 

do papel dos enfermeiros 

de saúde pública como 

instrutores clínicos no 

Japão. 

Tipo de estudo: desenho 

comparativo transversal 

Coleta de dados: questionário 

autoadministrado. 

A autoconfiança e os interesses dos 

enfermeiros de saúde pública em 

seu papel como instrutores clínicos, 

bem como sua identidade 

profissional, foram considerados 

preditores significativos de seu 

desempenho como instrutores 

clínicos. 

2014 
SALUM, N. C.; 

PRADO, M. L. 

A educação permanente 

no desenvolvimento de 

competências nos 

profissionais de 

enfermagem 

Identificar o potencial da 

educação permanente no 

desenvolvimento de 

competências técnicas, 

relacionais/comunicacionais 

e éticas/ políticas dos 

profissionais de 

enfermagem. 

Tipo de estudo: pesquisa 

qualitativa 

Coleta de dados: triangulação 

de dados: análise documental, 

entrevistas e observação 

sistemática. 

Os resultados revelam que a 

educação permanente contribui 

significativamente para o 

desenvolvimento das competências 

dos profissionais. Apontam a 

predominância da dimensão técnica 

como forma de garantir segurança 

e reconhecimento profissional. 

Entretanto, as competências 

relacionais/comunicacionais e 

éticas/políticas estão se 

consolidando e trazem 

contribuições no relacionamento 

interpessoal e na forma de 

organização do trabalho. 
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2015 LEMOS, C. L. S. 

Educação Permanente 

em Saúde no Brasil: 

educação ou 

gerenciamento 

permanente? 

Analisar a concepção e os 

fundamentos da Educação 

Permanente em Saúde 

(EPS) constante da Política 

Nacional de Educação 

Permanente em Saúde 

(PNEPS) no Brasil. 

Tipo de estudo: análise de 

documentos do Ministério da 

Saúde e de artigos científicos 

relacionados. 

Constatou-se que a concepção da 

EPS na PNEPS transcende um 

significado pedagógico, 

respondendo a um processo de 

reestruturação dos serviços diante 

das novas demandas do modelo. O 

Ministério da Saúde apresenta um 

discurso sobre uma gestão 

inovadora, dando centralidade à 

questão da EPS. A ideia não é de 

educação permanente, mas de 

gerenciamento permanente. 

2015 

MACHADO, J. F.F. 

P.; CARLI, A. D. C.; 

KODJAOGLANIAN, 

V. L.; SANTOS, M. 

L. M. 

Educação permanente 

no cotidiano da atenção 

básica no Mato Grosso 

do Sul 

Analisar a prevalência e as 

características das ações 

de Educação Permanente e 

as ações de planejamento 

e de gestão em interface 

com a Educação 

Permanente em Saúde 

(EPS), no cotidiano da AB, 

no Estado de Mato Grosso 

do Sul, a partir dos dados 

revelados pela Avaliação 

Externa do PMAQ ciclo 1. 

Tipo de estudo: estudo 

observacional analítico 

transversal. 

Coleta de dados: entrevista e 

análise documental. 

As ações de Educação Permanente 

foram consideradas suficientes para 

atender às demandas de todas as 

equipes respondentes na capital, 

porém, no interior, 27,5% das 

equipes relataram ser insuficientes. 

A EPS tem sido mais difundida na 

capital e nos polos regionais do 

estado. Nos demais municípios do 

interior, constatou-se a necessidade 

de aprofundamento acerca dos 

problemas, enfoques e perspectivas 

inerentes ao desenvolvimento 

dessa política 
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2015 
SADE, P. M. C.; 

PERES, A., M. 

Desenvolvimento de 

competências gerenciais 

do enfermeiro: diretriz 

para serviços de 

educação permanente 

Identificar as demandas e 

estabelecer estratégias, as 

quais culminaram na 

elaboração deste estudo 

que teve por objetivo 

construir uma diretriz de 

educação permanente para 

o desenvolvimento de 

competências gerenciais 

dos enfermeiros junto aos 

membros do NEEP/PR. 

Tipo de estudo: pesquisa 

qualitativa, delineada pelo 

método da pesquisa-ação. 

Coleta de dados: entrevistas 

semiestruturadas, seminário de 

discussão e seminários de 

planejamento. 

Os resultados deste estudo 

destacam as competências 

gerenciais que demandam 

desenvolvimento nas organizações 

hospitalares, de acordo com o 

cenário pesquisado: liderança e 

educação permanente. Estas estão 

relacionadas, principalmente, no 

sentido de o enfermeiro ser líder de 

sua equipe e compreender a 

importância de se envolver e se 

responsabilizar com sua própria 

educação, no planejamento desta e 

colocar-se como facilitador das 

ações educativas propostas para si 

e para sua equipe. 

2016 

NETA, A., A.; 

ALVES, M., S., C., 

F. 

A comunidade como 

local de protagonismo 

na integração ensino-

serviço e atuação 

multiprofissional 

Conhecer o processo de 

integração entre o ensino e 

o serviço de saúde na 

Atenção Básica em Saúde, 

a partir da atuação dos 

preceptores no processo de 

formação dos estudantes 

dos cursos de graduação 

da área da saúde na 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Tipo de estudo: entrevista 

semiestruturada  

Coleta de dados: observação 

direta 

Compreensão de que os 

profissionais envolvidos na 

preceptoria se educam enquanto 

educam, bem como de que o 

processo educativo é permeado por 

saberes e experiências 

heterogêneas, fator altamente 

favorável à formação dos 

estudantes e profissionais 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nos portais BVS e PubMed, agosto a setembro de 2018. 
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1.5 Contribuições do Estudo 

 

Este estudo contribuirá para a produção científica da linha de pesquisa 

desenvolvida no núcleo da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, para que o enfermeiro preceptor de estágio tenha 

o domínio acerca das competências gerais e reconheça a educação permanente 

como uma competência valiosa para gerar resolutividade, melhoria na qualidade da 

saúde, pensamento crítico reflexivo. Contribuirá também para o discente se tornar 

um profissional consciente da realidade vivenciada no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e para aumentar o vínculo da instituição de ensino com a rede Básica de 

Saúde, colaborando para fomentar a necessidade da mobilização dos saberes e das 

competências no preceptor de estágio na AB e melhorar a integração do ensino 

teórico-prático dentro das Instituições de Ensino Superior (IES). 
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CAPÍTULO II 

Contextualização da Temática  
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2 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que regulamenta o SUS, trouxe uma 

nova concepção acerca da saúde (BRASIL, 1990). Até os anos 1970, a saúde não 

era um direito de todos, tampouco dever do Estado, era restrita àqueles que 

contribuíam em uma espécie de seguro social; ela era ausência de doença, logo, o 

sistema de saúde era baseado no modelo “curativista”, com ênfase no atendimento 

médico-hospitalar no modelo privado dominado pelos empresários ligados à saúde. 

Dessa forma, a atenção à saúde era exclusiva aos trabalhadores inseridos no 

mercado formal ou para aqueles que detinham uma condição financeira capaz de 

sustentar a assistência médico-particular.  

A exclusividade da assistência aos trabalhadores formais foi uma lei instituída 

pelo chefe de polícia Eloy Chaves, em 1923, o Decreto-Lei nº 4.682/1923, que 

regulamentou as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) para algumas 

organizações trabalhistas mais atuantes política e financeiramente (ferroviários e 

marítimos). A Lei Eloy Chaves, como ficou conhecida, foi fortalecida com a chegada 

de Getúlio Vargas no poder em 1930, que criou o Ministério do Trabalho, oferecendo 

condições melhores de trabalho: definição da jornada de trabalho de 8 horas, direito 

a férias, salário mínimo. Getúlio Vargas ampliou as CAPs e criou os Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAPs), nos quais o Estado tinha participação na 

administração, no controle e no financiamento. Todavia, a saúde ainda era restrita 

aos contribuintes cuja força de trabalho era destinada para o benefício do Estado. 

Logo, grande parte da população estava excluída da assistência à saúde.  

O golpe militar, em 1964, trouxe mudanças no sistema de saúde: criação do 

Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) por meio da unificação dos IAPs. 

Esse fato gerou superlotação em hospitais, filas para atendimentos, mas ainda não 

eram todos que tinham direito de acesso à assistência. 

 

No que diz respeito aos serviços de saúde, verifica-se atualmente 
uma profunda crise nas unidades básicas e, sobretudo, nas 
hospitalares, que, em geral, se encontram em avanço estágio de 
deterioração. São de diversas ordens os problemas encontrados, tais 
como: insuficiência de recursos humanos e materiais, inadequação e 
degradação das instalações físicas, falta de equipamentos e 
tecnologias necessárias a uma atenção de maior complexidade. 
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Como resultado, encontra-se a geração de uma demanda reprimida, 
atendimento de má qualidade e de baixa resolutividade associados a 
longas filas de espera para quem depende desses serviços. Uma 
grande parte dos cidadãos, principalmente os mais carentes de 
assistência, deparam-se com muitos obstáculos para ter acesso a 
um atendimento médico-hospitalar digno e de qualidade. (EPSJV, 
2005, p. 45) 

 

A fim de mudar o paradigma de saúde, que apresentava essa visão limitada, 

em meados dos anos 1970, foi instituído o Movimento da Reforma Sanitária. Os 

Textos de Apoio em Políticas de Saúde (EPSJV, 2005, p. 43), destaca que o 

“Movimento da Reforma Sanitária teve como objetivo central a transformação do 

sistema de saúde, tendo em vista a importância da política pública de saúde para a 

construção de uma sociedade mais justa, democrática e solidária”.  

Esse movimento abriu caminho para a elaboração da Constituição Federal de 

1988 e da Lei Orgânica da Saúde n° 8.080 de 1990. 

A Constituição Federal de 1988 revela um conceito ampliado de saúde, 

assim, com a implantação da lei do SUS, um novo horizonte foi desbravado: agora, 

a saúde é centrada na promoção e na prevenção dos agravos, tendo a AB a 

responsabilidade de porta de entrada do sistema de saúde.  

A AB, também denominada Atenção Primária à Saúde (APS), é conduzida 

pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), uma das mais importantes do 

Brasil por se referir à promoção e prevenção à saúde, por ser o primeiro 

estabelecimento que mantém uma relação direta e próxima do serviço de saúde com 

o usuário e por ordenar as Redes de Atenção à Saúde. Após o surgimento da PNAB 

em 2006, por meio da Portaria 648, de 03 de março desse ano, e das suas revisões 

de 2011 e de 2017, conclui-se que: 

 

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, 
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas 
de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre 
as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. (BRASIL, 
2017) 
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Nessa revisão, a PNAB revela-se em consonância com o princípio da 

integralidade visando assistir ao usuário em toda a sua plenitude.   

Em decorrência da dificuldade em medir a saúde da população, a Lei 

8.080/90, que regulamenta o SUS, destaca no art. 3° que:  

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do país. 
(BRASIL, 1990, p. 5) 

 

Entre os indicadores de saúde relacionados acima que participam da melhoria 

da qualidade de vida da população, está a educação, inserida de forma contundente 

na política do SUS. Isso é demonstrado na Lei 8.080/90 quando dispõe dos 

Recursos Humanos, o que demonstra que não é possível construir uma boa saúde 

sem a presença da educação.  

Dessa forma, para que as ações propostas pelo SUS sejam executadas e 

alcançadas com sucesso, gerando uma saúde de qualidade, é necessário que a 

população receba uma educação capaz de gerar cidadãos críticos capazes de 

refletir acerca da política em que estão inseridos, a fim de compreenderem a sua 

participação nesse processo de saúde, que os profissionais estejam 

permanentemente em formação, sejam capacitados para exercerem suas funções 

com competência, e que o enfermeiro, assumindo a responsabilidade de gerenciar a 

sua equipe, possa administrar essas atividades.  

Com a mudança do modelo de saúde, pode-se refletir acerca da mudança do 

modelo da educação. Segundo os Textos de Apoio em Políticas de Saúde (EPSJV, 

2005, p. 117),  

 

[...] através do Ministério de Educação e Saúde, durante a ditadura 
Vargas; tinham como finalidade desenvolver maior conhecimento da 
situação e das atividades desenvolvidas, no Brasil, nas áreas da 
educação e da saúde, trazendo também subsídios para a orientação 
das ações governamentais na promoção de práticas e financiamento 
público nas referidas áreas.  
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A mudança no modelo da educação reformulou o Ministério da Educação e da 

Saúde; e as ações começaram a ser executadas por meio de Conferências 

Nacionais de Saúde (CNS) (figura 1) e de Educação. Das CNS instituídas, destaca-

se a IV CNS realizada em 1967, cujo tema discutido foi referente aos Recursos 

Humanos para as atividades em saúde, mais especificamente, formação profissional 

dos trabalhadores da saúde. Segundo Smaha e Paulilo (2009, p. 5), as discussões 

voltam-se para melhorar a qualidade do serviço e atendimento na área da saúde do 

país.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Linha do tempo das CNS, Brasil, 1941-2011 

Fonte: portal.fiocruz.br/linha-do-tempo-conferencias-nacionais-de-saude. 

 

Na introdução do Anais desse evento, destaca-se: 

 

A IV Conferência Nacional de Saúde foi convocada pelo Decreto n° 
58.266, de 27 de abril de 1966, nos têrmos do disposto no art. 90 e 
parágrafo único da Lei n° 378, combinado com o art. 1° da Lei n° 1. 
920, de 25 de julho de 1952, com a finalidade de formular sugestões 
para uma política permanente de avaliação de recursos humanos, 
tendo em vista a formação dos contingentes de pessoal de que o 
pais carece para o desenvolvimento de suas atividades de saúde.[...] 
A IV Conferência Nacional de Saúde, reunindo autoridades e 
professores universitários, autoridades e profissionais de saúde, para 
a discussão de problemas comuns, representou, no dizer do Exmo. 
Sr. Ministro da Saúde, a oportunidade "de os educadores se 
tornarem mais sanitaristas e de os sanitaristas se tornarem mais 
educadores. (BRASIL,1967, p. 11) 

 

Segundo Smaha e Paulilo (2009, p. 5), percebe-se por meio da fala do 

Ministro, “a necessidade da troca de informações entre ensino e serviço, para 

melhorar a condição das duas pontas. Condição que trinta e sete anos depois seria 
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um dos pontos fundantes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS)”. 

Outra reflexão a ser discutida acerca da mudança no modelo da Educação é 

mediante a própria Constituição Federal de 1988, no art. 200, inciso III, que atribui 

ao SUS a competência de ordenar a formação de recursos humanos na área da 

saúde, em que, segundo a PNEPS (BRASIL, 2009, p. 5), as questões de educação 

na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições finalísticas do sistema; bem 

como, por intermédio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 9394/96, a 

qual estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) como responsáveis da 

Educação Superior que ofereceram para as IES mais autonomia didático-

pedagógica, possibilitando a reformulação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) 

das Instituições de Ensino. 

As DCN, em vigor desde 2001, têm sido foco de grande relevância. Nelas 

estão inseridos os ideais pedagógicos de Paulo Freire, procurando formar os alunos 

com pensamento crítico-reflexivo, pautado em princípios éticos, capazes de 

conhecer e intervir sobre os problemas de saúde/doença, o professor sendo 

facilitador e mediador do processo ensino aprendizagem e a aprendizagem sendo o 

caminho que possibilita ao sujeito social transformar-se e transformar seu contexto. 

Portanto, a aprendizagem deve ser orientada pela ação-reflexão-ação, uma 

estratégia didática para solucionar problemas. Ademais, as DCN também 

determinam um novo perfil profissional baseado nos conceitos de competências 

para atender às novas exigências do mercado de trabalho, entendendo que 

competência, segundo Manenti (2012, p. 729), “não se efetiva apenas no âmbito dos 

conhecimentos e habilidades, mas demanda a mobilização destes recursos para a 

ação, isto é, criando condições para a aplicabilidade em situações práticas 

respondendo às exigências do mercado de trabalho”. 

 

A partir da LDBEN, conforme já mencionado neste estudo, foram 
criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), através da 
Resolução nº. 03 de 09 de Novembro de 2001 (BRASIL, 2001), que 
fornecem a cada área de formação profissional as bases para o 
exercício da profissão, definindo o perfil e competências a serem 
alcançadas, e ressaltando a necessidade de flexibilização dos 
currículos de Graduação, de forma a permitir projetos pedagógicos 
inovadores, preparando pessoas críticas, reflexivas, ativas, 
dinâmicas, adaptáveis às demandas do mundo do trabalho, e 
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percebemos aí a grande responsabilidade do professor em se manter 
atualizado para atender ao que preconizam as referidas Diretrizes 
Curriculares, materializadas na construção das propostas 
curriculares das escolas de Enfermagem. (VALENTE 2009, p. 29) 

 

Essa responsabilidade dada ao professor deve ser atribuída a todos que 

lidam com alunos, inclusive aos preceptores, que também estão inseridos no 

processo de ensino. 

Devido à complexidade do mercado de trabalho e às suas exigências, não há 

tempo hábil de o profissional começar a desenvolver suas competências fora das 

Instituições de Ensino, embora entenda-se que competências é um processo que 

não termina na academia porque as competências e os saberes são contínuos. 

Segundo Fernandes (2017, p. 34), “a enfermagem é uma profissão com 

amplo campo de atuação. Nos serviços de saúde, esse profissional tem a 

incumbência de participar nas atividades de planejamento, execução e supervisão 

de serviços e avaliação entre outros, além de coordenar equipes de enfermagem”. 

Sobrevêm ao enfermeiro inúmeras atribuições, exigindo dele a busca pelo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências.  

Segundo a PNAB, dentre as atribuições do enfermeiro, destaca-se, a fim de 

ratificar a complexidade das competências deste profissional que atua na AB: 

 

I - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), 
em todos os ciclos de vida; 

II - Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar 
exames complementares, prescrever medicações conforme 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; 

III - Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e 
classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos; 

IV - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos 
demais membros da equipe; 

V - Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede 
local; 
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VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os 
outros membros da equipe; 

VII - Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e 
ACS; 

VIII - Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos 
relacionados a sua área de competência na UBS; e 

IX - Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e 
que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. (BRASIL, 
2017) 

 

As DCN têm enfrentado um grande desafio: exigir das instituições formadoras 

o desenvolvimento das competências nos alunos e que estes futuros profissionais 

tenham capacidade para cumprir as exigências e expectativas das organizações. 

Todavia, o discente deve ser estimulado o mais precocemente ao desenvolvimento 

das competências por meio das Instituições de Ensino, utilizando o campo de 

estágio, mesmo porque o conhecimento teórico associado às experiências 

adquiridas no estágio gera habilidades (saber fazer). As DCN de 2001 determinam 

ainda a necessidade de integração básico-profissional, ou seja, diminuição da 

distância entre a teoria e a prática.  

Para que as competências dos discentes sejam trabalhadas, construídas 

durante o processo de formação, quanto mais cedo aproximá-los da realidade, mais 

cedo vão “apreender” o conhecimento teórico com criticidade, vivenciando e 

refletindo a sua prática, tornando assim a aprendizagem significativa. 

Segundo Sade et al. (2015, p. 992), porém, “a construção de competências 

durante a formação acadêmica não garante a renovação da prática. O 

aperfeiçoamento destas deve ser um compromisso pessoal do enfermeiro e das 

organizações empregadoras por meio da formação de uma rede de conhecimento 

permanente”. 

Somada a essas leis, a PNEPS foi implantada para contribuir para a mudança 

no processo de educação com o objetivo de fortalecer o SUS por meio da resolução 

de problemas que emergem da prática do profissional de saúde.  
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2.1 Conceituando o termo Competência  

  

No mundo globalizado vivenciado no século XXI, com o avanço exponencial 

da tecnologia e, consequentemente, com as exigências no mercado de trabalho, 

expressões como “qualificação” e “competência” têm sido destaques nas empresas, 

nas escolas e na vida das pessoas. Na grande maioria das vezes, recebem o 

mesmo significado e geram incerteza conceitual. São expressões de grande 

relevância cujo valor gerou reformulação nos sistemas educacionais, repercutindo 

no mundo do trabalho. 

Tais expressões precisam ser inseridas em contextos adequados e próprios. 

Mesmo sendo diferentes, uma depende da outra: a competência é efetiva se tiver 

um nível de qualificação. 

Qualificação profissional associa-se à preparação do sujeito para o mercado 

de trabalho por meio de um preparo acadêmico e de experiência profissional, logo, 

se houver todo o preparo teórico, não havendo a oportunidade de exercê-lo em sua 

prática profissional, entende-se que essa pessoa está qualificada, mas não é 

competente. 

Quanto à organização do trabalho, com o surgimento da Revolução Industrial, 

segundo Kurcgant (1991, p. 4), ocorreram mudanças nos sistemas social e 

econômico, estabelecendo-se o controle capitalista sobre a maior parte das 

atividades econômicas. Surge então Frederick W. Taylor trazendo a Teoria Científica 

como proposta básica para o aumento da produção pela eficiência do nível 

operacional, em que se preconizava a divisão do trabalho, a especialização do 

operário e a padronização das atividades e tarefas por eles desenvolvidas 

(KURCGANT, 1991, p. 4). 

Portanto, segundo Lima et al. (2015, p. 1225), com o taylorismo,  

 

[...] o trabalhador foi parcialmente desapossado de sua atividade 
produtiva, o que significa dizer que perdeu para a gerência o controle 
que possuía sobre os fins, os métodos e os resultados de seu 
trabalho. A atividade usurpada lhe foi devolvida sob a forma de posto 
de trabalho.  
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Entende-se como “posto de trabalho” a ideia de trabalho mecânico, de mão 

de obra especializada, de um objeto capaz de realizar uma só tarefa sobretudo de 

impedimento do trabalhador no desenvolvimento da criatividade, do intelecto. 

 

O posto é, ao mesmo tempo, um lugar e uma função específica na 
organização, um tempo preciso de duração de trabalho, um conjunto 
de tarefas a realizar e uma imobilização do trabalhador, sob a 
pressão do ritmo de produção ou do rendimento de seu posto, 
contido pela ausência de legitimidade de sua iniciativa pessoal. 
(ZARIFIAN, 2003 apud LIMA et al., 2015, p. 1225) 

 

Tendo como parâmetro o posto de trabalho, os trabalhadores recebiam 

“treinamentos”, ou seja, eram qualificados para desempenharem funções 

específicas. 

A hierarquia, nos postos, era estabelecida baseada nas qualificações 

profissionais; os que detinham mais conhecimento e habilidade assumiam cargos 

mais altos, sendo reconhecidos por serem mais “competentes”. 

Manfredi (1998, p. 5) diz que a qualificação era reduzida a um percurso de 

responsabilidade individual e de natureza meritocrática, privatiza-se a noção de 

competência restrita (tanto no âmbito teórico como prático) ao ofício/função que 

cada trabalhador desempenha no mercado de trabalho formal. 

Em 1913, Henry Ford potencializa a teoria taylorista aplicando a tecnologia da 

linha de montagem em uma fábrica de automóveis cujos trabalhadores continuavam 

a exercer um trabalho mecanizado. O modelo taylorista/fordista tomou grandes 

proporções no mundo. 

 

É inegável que a abordagem do posto de trabalho conheceu (e ainda 
conhece, embora não mais hegemonicamente) um grande alcance, 
pois permitiu a massiva integração na indústria de pessoas sem 
experiência industrial favorecendo a objetivação da qualificação e 
tornando-a, assim, relativamente independente das características 
particulares das pessoas que ocupavam os empregos, além de ter 
permitido a circulação do conhecimento profissional, graças aos 
referenciais de formação e aos manuais de treinamento que fez 
surgir. (ZARIFIAN, 1996 apud LIMA et al., 2015, p. 1226) 

 

O Sistema Toyota de Produção (STP), toyotismo, criado no Japão após a 2ª 

Guerra Mundial. No STP, qualquer desperdício é igual à perda de esforços, de 
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materiais e de tempo. O STP sugere melhorias na movimentação do operário, 

mudanças nas rotinas das operações, ou, ainda, a mecanização de operações, 

transferindo para a máquina as atividades manuais. 

Lemos (2016 p. 914) afirma que, ao contrário do fordismo, que, de certa 

forma, minimiza a dimensão intelectual do trabalho, com a produção de atividades 

repetitivas e desprovidas de sentidos, o modelo toyotista cria uma lógica mais 

interativa do operariado na organização do trabalho.  

Para Manfredi (1998, p. 8), a definição de qualificação é polissêmica, assume 

característica de preparação para o mercado por meio de formação profissional 

adquirido por intermédio um percurso escolar e de uma experiência ou carreira 

profissional capaz de preparar os trabalhadores para o ingresso e a manutenção no 

mercado formal de trabalho. Também pode entendê-la como um processo de 

qualificação/desqualificação inerente à organização capitalista do trabalho, pois, 

nela, o trabalho é rotineiro, de ser executado em velocidade máxima e com força de 

trabalho barata e substituível. A terceira visão que aborda e define a qualificação é a 

partir da investigação de situações concretas de trabalho. 

Somente ter a qualificação não é suficiente para gerar transformações sociais, 

no mundo do trabalho. Zarifian (2003 apud LIMA et al., 2015, p. 1233), cita que 

“ninguém sabe exatamente como se faz para sair do modelo do posto de trabalho, 

mas todos sabem que é preciso fazê-lo”. O modelo do posto revela não somente sua 

ineficiência e sua inadaptação, mas também revela sua injustiça diante do 

empregador porque as competências reais não são reconhecidas nem remuneradas. 

De fato, sua contribuição teve a sua importância, mas, estudos revelam que se 

precisa tomar uma dimensão mais profunda, dominar conhecimentos, técnicas, 

habilidades, colaboração entre os membros da equipe de trabalho, participação ativa 

de todos. A essas características descritas acima, a noção de qualificação evoluiu 

para um modelo denominado modelo de competência. 

O modelo da competência apresenta-se como uma “saída por cima do 

taylorismo”, pois oferece contribuições significativas ao processo de trabalho ao 

incentivar a autonomia, a iniciativa, o assumir de responsabilidade, permitindo “uma 

volta da atividade no sujeito que age” (ZARIFIAN, 2003 apud LIMA et al., 2015, p. 

1233) 
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Segundo Ruthes e Cunha (apud FERNANDES, 2017, p. 29), o termo 

competência (do latim competentia, “proporção”, justa relação”, significa aptidão, 

idoneidade, faculdade que a pessoa tem para apreciar ou resolver um assunto) 

surgiu pela primeira vez na língua francesa, no século XV, designando a legitimidade 

e a autoridade das instituições para tratar de determinados problemas. No século 

XVIII, o seu significado ampliou-se para o nível individual, designando a capacidade 

devida ao saber e à experiência.  

Fleury e Fleury (2003 apud ALMEIDA, 2016, p. 35) destacam que: 

 

No cenário brasileiro, o debate sobre a emergência da noção de 
competência parte da academia e adentra paulatinamente as 
organizações brasileiras, já que a maioria destas utilizavam práticas 
de gestão de pessoas pautadas na estrutura de cargos que tinham 
como referência o modelo taylorista, introduzido na década de 1930, 
como forma de organizar o trabalho. 

 

A discussão sobre o conceito de competência foi avivada mediante os 

avanços tecnológicos, tornando o mercado de trabalho mais competitivo e, por meio 

deste contexto, houve a necessidade de readaptar o profissional às novas 

atividades. Esta discussão repercutiu nas organizações de trabalho e na educação. 

Finalmente, em 2001, o modelo de competência profissional é inserido nas 

DCN para o Curso de Graduação, possibilitando, segundo Fernandes (apud 

JÚNIOR, 2017, p. 122), a incorporação de múltiplos saberes da área técnico-

instrumental, ética e política na busca pela integração entre atenção, ensino, serviço 

e gestão do sistema de saúde. 

 

A formação não pode tomar como referência apenas a busca 
eficiente de evidências ao diagnóstico, cuidado, tratamento, 
prognóstico, etiologia e profilaxia das doenças e agravos. Deve 
buscar desenvolver condições de atendimento às necessidades de 
saúde das pessoas e das populações, da gestão setorial e do 
controle social em saúde, redimensionando o desenvolvimento da 
autonomia das pessoas até a condição de influência na formulação 
de políticas de cuidado. A formação para a área da saúde deveria ter 
como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 
própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir da 
problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar 
acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades de 
saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. (CECCIM; 
FEUERWERKER, 2004, p. 43) 
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Para Delors (2012, p. 116), as IES precisam embarcar neste pensamento, 

entender que a ministração das disciplinas da “grade curricular”, atualmente, devido 

à evolução do mercado de trabalho, não é suficiente para inserir os diplomados 

nesse mercado, exigindo deles resoluções instantâneas de problemas, tomadas de 

decisões, obtenção de conhecimentos. Elas precisam se adaptar às mudanças, às 

exigências do mercado, portanto, precisam desenvolver no aluno um caráter 

pluridimensional, desenvolver os saberes, as aptidões e capacidade de discernir e 

agir. Para isso, é preciso flexibilizar esse caráter com as disciplinas a serem 

ministradas. Desta forma, as exigências das DCN serão cumpridas.  

O conceito de competência precisa avançar. Para Lima et al. (2015, p. 1226), 

ele não se pode restringir ao conjunto de habilidades, pois, sozinho, não atende às 

demandas das organizações complexas e mutáveis do mundo atual.  

Almeida (2016, p. 36) cita que a palavra “competente” vem do senso comum, 

que a define como uma pessoa qualificada para realizar dado serviço. Interessante 

que o oposto ou antônimo dessa palavra implica a negação dessa capacidade e 

insere uma sensação pejorativa e depreciativa, sinalizando que o indivíduo se acha 

ou se achará marginalizado no mercado de trabalho e no reconhecimento social. 

Para Aued (2016, p. 143), o termo competência,  

 

[...] como característica de ser humano, é conceituada como o 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando 
relacionada à formação do indivíduo e suas experiências 
profissionais, é definida como um saber agir responsável, 
reconhecido pelos outros, que abrange o saber mobilizar, integrar, 
transferir os saberes, recursos e habilidades em um determinado 
contexto profissional. 

 

Competência é um saber agir complexo que se apoia na mobilização e 

combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes e recursos externos (como 

informações, equipamentos e as redes relacionais) devidamente aplicados a uma 

determinada família de situações (AUED, 2016, p. 143). 

Segundo Camelo (apud JÚNIOR, 2017, p. 122):  

 

[...] a competência é entendida como a combinação elementar de 
três componentes: conhecimentos, habilidades e atitudes, como 
também os de caráter social, afetivo e comportamental. Eles podem 
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ser mobilizados em conjunto para gerar uma ação eficaz, complexa e 
projetada no futuro. 

 

O modelo de competência tem passado por reformulações, novos conceitos 

têm emergido objetivando alcançar maior produtividade da empresa, resolutividade 

dos problemas, tomada de decisões, com a participação do trabalhador valorizando 

seu conhecimento, habilidade e atitude. 

Para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (apud ALMEIDA, 

2016), competência é a  

 

[...] capacidade de um indivíduo para executar uma função e sua 
definição operacional está relacionada com a declaração de ações 
desenvolvidas de acordo com níveis de profundidade em que é 
definido um conjunto básico de conhecimentos, habilidades e 
atitudes além da experiência necessária para ajustar a capacidade e 
desempenho de um papel. 

 

 Ruthes (2008, p. 79) destaca e explica os três indicadores de competências: 

 
✓  Conhecimento (saber) – Quanto mais conhecimento o profissional apresenta, 

mais forte e ao mesmo tempo flexível se apresentará para enfrentar as 

mudanças e rupturas que podem surgir no dia-a-dia de uma organização. 

✓  Habilidade (saber-fazer) – São as formas adequadas de usar o conhecimento. 

Elas precisam ser demonstradas na prática por meio de ações. Não basta 

acumular conhecimentos, precisa-se difundi-los. A habilidade é composta de 

dois elementos: dom e experiência na execução das ações, porém se houver 

a vontade de realizar a tarefa, mas não tem o dom, esta pessoa necessita 

treinar muito mais para ser competente. 

✓  Atitude (saber-ser/agir) – É a atitude que determina o nível de confiança entre 

as pessoas, o clima de trabalho, o grau de comprometimento com os 

objetivos da organização. O profissional ao cumprir uma tarefa está expondo 

todo o seu conhecimento, sua habilidade e a sua atitude na realização de tal 

tarefa. Na atitude a pessoa precisa querer fazer. 



     37 

 

Para Perrenoud (apud SOUZA, 2014, p. 55), o desenvolvimento da 

competência profissional, esse indivíduo precisa, além de possuir esses caracteres, 

agregar valores a sua formação docente. Valores estes que perpassam pelo 

acúmulo de conhecimentos e técnicas que possibilitem lançar mão de diferentes 

dispositivos-recursos para cada realidade que ele esteja inserido. Isto é, esse 

docente precisa ser capaz de oferecer aos seus discentes instrumentos-ferramentas 

e subsídios que incentivem a integração do saber. 

Competência profissional, para Ruthes (2008, p. 21), atua na prática do 

trabalho. Ela não ocorre em decorrência direta dos resultados obtidos na escola, 

nem do nível de ensino, tampouco da qualidade e quantidade de conhecimentos 

adquiridos, mas, sim, da capacidade de saber obter resultados com esses 

conhecimentos. 

O conceito de competência profissional no contexto de formação do 

trabalhador da saúde, segundo Haddad e Brasil (2017, p. 45), torna-se essencial na 

medida em que a qualidade em saúde deve considerar, para além dos aspectos 

técnicos e procedimentais envolvidos no cuidado, também a humanização do 

cuidado na perspectiva do usuário.  

Para DeLuiz (apud HADDAD; BRASIL, 2017, p. 46), de maneira geral, as 

competências profissionais da saúde referenciam-se no seguinte: 

 

• Competências técnicas, isto é, a capacidade de dominar os 
conteúdos das tarefas, das regras e dos procedimentos da área 
específica de trabalho, as habilidades para compreender os 
processos e lidar com os equipamentos, a capacidade de entender 
os sistemas e as redes de relações, a capacidade de obter e usar as 
informações.  

• Competências organizacionais ou metódicas, isto é, a capacidade 
de autoplanejamento, de auto-organização, de estabelecimento de 
métodos próprios, de gerenciamento de seu tempo e espaço, 
desenvolvendo a flexibilidade no processo de trabalho. 

 • Competências comunicativas, como a capacidade de expressão e 
comunicação com seu grupo, superiores hierárquicos ou 
subordinados, de cooperação, de trabalho em equipe, 
desenvolvendo a prática do diálogo, o exercício da negociação e a 
comunicação interpessoal.  

• Competências sociais, isto é, a capacidade de utilizar todos os seus 
conhecimentos – obtidos através de fontes, meios e recursos 
diferenciados – nas diversas situações encontradas no mundo do 
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trabalho e a capacidade de transferir conhecimentos da vida 
cotidiana para o ambiente de trabalho e vice-versa.  

• Competências pessoais, isto é, a capacidade de assumir a 
responsabilidade sobre o trabalho, de tomar a iniciativa, de exercitar 
a criatividade, de aprender, de ter abertura às mudanças, de 
desenvolver autoestima, atributos que implicam no envolvimento da 
subjetividade do indivíduo na organização do trabalho.  

• Competências de cuidado, isto é, a capacidade de interagir com o 
paciente, levando em consideração suas necessidades e escolhas, 
valorizando a 47 autonomia que este tem para assumir sua própria 
saúde, a partir da concepção de saúde como qualidade de vida.  

• Competências de serviço, a capacidade de compreender e se 
indagar sobre os impactos que seus atos profissionais terão direta ou 
indiretamente sobre os serviços ou usuários, ou ainda de que forma 
os destinatários (clientes ou usuários) serão beneficiados. 

 • Competências sócio-políticas, capacidade de refletir sobre a esfera 
do mundo do trabalho, de ter consciência da qualidade e das 
implicações éticas do seu trabalho, de ter autonomia de ação e 
compromisso social, e de desenvolver o exercício da cidadania. 
(DELUIZ apud HADDAD; BRASIL, 2017, p. 46) 
 

Na proposta de definição de competência, Zarifian (2001 apud ALMEIDA, 

2016, p. 36) sugere a integração de várias dimensões e formulações: “[...] a 

competência é o tomar iniciativa e assumir responsabilidade do indivíduo diante de 

situações profissionais com as quais se depara” valoriza a autonomia do sujeito. A 

palavra “assumir”, na proposta de conceito desse autor, remonta a assumir a 

competência, isto é, o resultado do processo individual em que o profissional aceita 

assumir determinada situação de trabalho e se responsabiliza por ela. 

O autor, ao destacar, tomada de iniciativa como uma das competências, quer 

dizer que o sujeito é capaz de transformar algo que já existe e/ou inserir algo que 

não existia. Assim:  

 

A responsabilidade é correspondente à contrapartida da autonomia e 
da decisão participativa. Desta forma, não se refere mais a obedecer 
às ordens, e sim a assumir a responsabilidade pela avaliação da 
situação, pela iniciativa que esta demandar e, é claro, pelo resultado. 
(ZARIFIAN, 2001 apud ALMEIDA, 2016, p. 36) 

 

Para Ruthes (2008, p. 81), “o enfermeiro deverá ser capaz de transferir seus 

conhecimentos para a prática diária, desenvolver julgamento, avaliar o resultado de 
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suas ações, assim como assumir a responsabilidade dos resultados de sua 

assistência”.  

Fernandes (2017, p. 31) afirma dizendo que a “noção de competência remete 

a situações nas quais é preciso tomar decisões e resolver problemas, associando-se 

à compreensão e avaliação de uma situação, uma mobilização de saberes, de modo 

a agir/reagir adequadamente.” 

A tomada de decisões e a resolução de problemas torna-se confortável 

quando resolvidas mediante situações previsíveis, no entanto, a competência é 

concretizada mediante situações de imprevisibilidade, na qual se busca o raciocínio 

crítico e reflexivo para solucionar as situações. 

Para Cunha (apud BALSANELLI et al., 2011, p. 21), “cada vez mais é 

desejável que as pessoas tenham liderança, estejam envolvidas com o negócio, 

sejam flexíveis, busquem resultados, saibam trabalhar em equipe, estejam prontas 

para aprender e ensinar, tenham visão de futuro, para o sucesso profissional neste 

novo século.” 

O paradigma já não é apenas uma sólida formação profissional que, como 

antigamente, habilitava o indivíduo a buscar uma boa inserção no mercado de 

trabalho. Hoje, há que se ter muito mais. Há que se ter muita competência! (CUNHA 

apud BALSANELLI et al., 2011, p. 21) 

O termo competência é abrangente, logo, vê-se a necessidade de uma 

discussão a seu respeito com vistas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

2.2 Competências do enfermeiro preceptor no processo de ensino e de 

aprendizagem 

 

Em decorrência do processo evolutivo no mundo tecnológico, onde as 

informações são transmitidas instantaneamente, todos precisam buscar atualizar-se, 

capacitar-se, buscar uma formação permanente, não ser dogmático. Segundo 

Delors (2012, p. 85), a rápida evolução do mundo exige uma atualização contínua 

dos saberes, temos de aprender ao longo de toda a vida e que alguns saberes 

penetram e enriquecem os outros. 

Valente (2009, p. 62) acredita que, diante desta aceleração no mundo, os 

países que quiserem prosperar devem se comprometer com a educação e entender 
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as transformações, porque elas vão ditar as competências dos profissionais, 

mostradas não só em conhecimentos e habilidades no trabalho, mas também 

exigidas no caráter e personalidade que serão compatíveis com tais habilidades e 

conhecimentos. 

A noção de saber é polissêmica. Legroux (apud PERRENOUD, 2001, p. 28), 

propõe diferenciação entre informação, saber e conhecimento. O saber situa-se 

entre a informação (o que está exterior ao sujeito) e o conhecimento (o que está 

integrado ao sujeito). O saber constrói-se na interação entre o conhecimento e a 

informação, entre o sujeito e o ambiente. 

No ensino, os saberes do professor precisam ser plurais, o docente precisa 

adquirir competências específicas para alcançar seus objetivos: processo ensino-

aprendizagem. O ensino é definido por Altlet (apud PERRENOUD, 2001, p. 26) 

 

como um processo interpessoal e intencional, que utiliza 
essencialmente a comunicação verbal e o discurso dialógico 
finalizado como meios para provocar, favorecer e levar ao êxito a 
aprendizagem em uma dada situação; é uma prática relacional 
finalizada. 

 

“Ensinar é fazer aprender e, sem a sua finalidade de aprendizagem, o ensino 

não existe” (ALTLET apud PERRENOUD, 2001, p. 26). 

Anastasiou (2015, p. 18) ratifica citando que o verbo ensinar contém duas 

dimensões: uma utilização intencional e outra de resultado, ou seja, a intenção de 

ensinar e a efetivação dessa meta pretendida. O termo “ensinagem”, destacado pela 

autora supracitada, implica que de uma ação de ensino vai resultar na aprendizagem 

mediante a parceria entre o professor e o aluno. No processo de “ensinagem”, o 

aluno é conduzido a pensar.  

A aprendizagem é um processo que se adquire por meio do que é ensinado e 

das trocas de experiência. Isto também é dito por Freire (2016, p. 31) sendo uma 

das exigências do processo de ensino. Freire (2016, p. 31) afirma que: 

 
[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, 
o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes 
socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como 
há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a 
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razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos 
conteúdos. 

 

Em algum momento da vida, o ser humano é envolvido no processo ensino-

aprendizagem, ora para ensinar, ora para aprender, entendendo e reforçando que, 

aquele que aprende não é objeto de quem ensina e vice-versa. 

Cabe ao enfermeiro, sobretudo na preceptoria, compartilhar conhecimentos; 

facilitar o processo de aprendizagem utilizando as habilidades desenvolvidas em sua 

formação, ações educativas, planejamento, criatividade, motivação e interagir com 

as IES e com os integrantes da equipe de saúde, a fim de atingir as metas inerentes 

ao processo de ensino e de aprendizagem. Para isso, faz-se necessário adquirir e 

desenvolver competências continuamente. 

Dessa forma, reitero o cuidado com o termo competência uma vez que possui 

um conceito polissêmico. Compreendendo a amplitude do seu significado, trago, de 

forma esclarecedora o conceito de competência referente à educação cujo 

referencial teórico é Perrenoud, o qual baseia-se no ensino à docência. 

Perrenoud et al. (2002, p. 19) definem competências como sendo a:  

 

[...] aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, 
mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa 
múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, 
microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de 
percepção, de avaliação e de raciocínio.  

 

Portanto, na ausência dos recursos e dos meios para mobilizá-los, não há 

competência. É preciso saber orquestrá-los a tempo e, em situações inesperadas, 

mobilizar e conjugar os saberes e as técnicas. Essa mobilização realizada pelo 

indivíduo lhe dá autonomia nas tomadas de decisão, porém, sem se esquecer das 

responsabilidades e das consequências correspondentes às atitudes tomadas. 

Balsanelli (apud FERNANDES, 2017, p. 35) descreve como uma das 

competências do enfermeiro o ensino/aprendizagem. Fernandes complementa 

dizendo que compete ao enfermeiro não só transmitir conhecimentos, mas também 

facilitar o processo de aprendizagem e ressalta a importância das ações educativas 

dos enfermeiros. 
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Para aplicabilidade dessa competência, o enfermeiro precisa 
conhecer os processos ensino/aprendizagem, métodos de ensino, 
recursos de ensino, técnicas de motivação e comunicação. 
Necessita, ainda, ter como habilidades as seguintes: estimular 
situação de aprendizagem, variar abordagens, enriquecer recursos 
de ensino, estimular situações de aprendizagem, comunicação e 
interação pessoal e as atitudes de estabelecimento de vínculos, 
incentivo, orientação, motivação, dedicação, prática reflexiva, 
educação permanente, criatividade, ética e intuição. (FERNANDES 
2017, p. 36) 

Segundo Valente (2009, p. 60), para ocorrerem transformações significativas, 

é importante uma reorientação da postura docente com alterações nas ações 

educativas, com vistas ao desenvolvimento de competências por meio de uma 

prática reflexiva. 

Segundo Perrenoud (2001, p. 27), o que torna as tarefas de ensino 

específicas é o fato de que estas cobrem dois campos de práticas diferentes, mas 

interdependentes: o domínio da didática (gestão da informação, da estruturação do 

saber pelo professor e de sua apropriação pelo aluno) e o domínio da pedagogia 

(transformar a informação transmitida ao aluno através da prática relacional e as 

ações do professor para colocar em funcionamento condições de aprendizagem 

adaptadas). 

“Esses dois campos de práticas articulam-se de maneira funcional na ação 

em situações complexas, mobilizando conhecimentos e competências profissionais 

plurais e diferentes tipos” (PERRENOUD, 2001, p. 27). Com relação às 

competências necessárias ao preceptor, Botti e Rego (2008, p. 365 apud 

FERREIRA, 2014, p. 33), esclarecem que “a origem do termo preceptor vem do latim 

paraecipio, que significa ‘mandar com império aos que lhe são inferiores’”. Ferreira 

(2014, p. 33) cita que, para estes autores,  

 

[...] a terminologia preceptor é utilizada para designar o profissional 
que atua dentro do espaço de trabalho e de formação, estritamente 
na área e no momento da prática clínica, que ensina a clinicar em 
situações reais no próprio ambiente de trabalho e participa da 
avaliação dos alunos.  

 

Neste contexto, o ser humano, ao longo de sua vida, ao ensinar e ao 

aprender, adquire, segundo Balsanelli et al. (2011, p. 25), três grandes eixos 
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clássicos: conhecimento (saber), habilidades (saber fazer), atitudes (saber ser/agir), 

que compõem as competências.  

O preceptor, segundo Ferreira (2014, p. 43), deve ter conhecimento e 

habilidade em desempenhar procedimentos clínicos, preocupando-se também com 

aspectos de ensino-aprendizagem. 

Segundo Manenti (2012, p. 731), as competências, podem ser elencadas, de 

acordo com os quatro pilares da educação, conforme definido no Relatório 

elaborado por especialistas e organizado por Jacques Delors após a Conferência 

Internacional sobre Educação, realizada em 1990, patrocinada pela Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Este Relatório, 

“Educação - um Tesouro a Descobrir”, revela os grandes objetivos da nova 

educação, bem como as estratégias para alcançá-los. Nele constam os seguintes 

pilares: Aprender a ser; Aprender a conhecer, Aprender a fazer e Aprender a viver 

juntos. Para Delors (2012, p. 82), a educação deve organizar-se em torno dessas 

quatro aprendizagens fundamentais que não se apoiam exclusivamente em uma 

fase da vida ou em um único lugar, mas ao longo de toda a vida do indivíduo. 

Todavia, Valente (2009, p. 64), destaca que o preceptor deve ser capaz de oferecer 

aos alunos oportunidades de aprender tais aprendizagens; mas, para isso, ele 

precisa enfrentar novos desafios, refletindo e analisando a sua prática como 

enfermeiro assistencial e preceptor a fim de inovar. 

 

✓ Aprender a ser: diz respeito, segundo Melo (2017, p. 555), à capacidade de 

desenvolver-se como pessoa crítica e autônoma, ter juízos de valor próprios. 

Corresponde ao comprometimento e compromisso do profissional com a sua 

realidade, ele se reconhece como sujeito capaz de transformar a realidade. 

Aprender a ser, segundo Manenti (2012, p. 731), requer do profissional 

postura ética e inteligência emocional; ser criativo, incentivador; 

empreendedor; ter coerência; ser imparcial; ser flexível; desenvolver a 

liderança; ser objetivo e claro; ter dinamismo e ser convincente; ter 

humildade; ser comunicativo; ter comprometimento e envolvimento; ser 

cooperante e ter iniciativa, desenvolver o autoconhecimento. A tudo isso, 

inclusive memória, raciocínio, imaginação, capacidade física, sentido estético 

e carisma natural para animador, Delors (2012, p. 18) destaca como tesouros 
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escondidos no interior de cada ser humano. Segundo o autor supracitado, o 

século XXI exigirá de todos nós grande capacidade de autonomia e de 

discernimento, juntamente com o reforço da responsabilidade pessoal na 

realização de um destino coletivo. 

✓ Aprender a conhecer: o processo de aprendizagem nunca está acabado, 

devendo ser construído ao longo das experiências cotidianas. Para Manenti 

(2012, p. 731) saber conhecer é possuir conhecimento técnico-científico; 

promover e estimular o conhecimento da equipe sob sua supervisão; buscar e 

incentivar a atualização profissional; zelar pelos recursos disponíveis na 

instituição; conhecer a missão e filosofia institucional e gerenciar custos. Para 

Delors (2012, p. 74), aprender a conhecer não visa tanto à aquisição de um 

repertório de saberes codificados, mas, antes, ao domínio dos próprios 

instrumentos do conhecimento: pensamento, raciocínio lógico, compreensão, 

memória, dedução, contudo deve se despertar no aluno o desejo de 

aprender, levá-lo a “apreciar as alegrias do conhecimento e da pesquisa”. 

✓ Aprender a fazer: esta aprendizagem é indissociável do aprender a 

conhecer, que lhe confere as bases teóricas, segundo Delors (2012, p. 76), 

está estreitamente ligada à formação técnico profissional do educando, ele 

aplica na prática os seus conhecimentos teóricos. São as aptidões e a 

necessidade de articular e combinar o preparo técnico às aptidões pessoais e 

relacionais. É o desenvolvimento das habilidades técnica (saber fazer), saber 

direcionar, avaliar, planejar, gerenciar equipes. A educação não pode 

mecanizar o aluno, deve levá-lo a usar a cognição. Para Delors (2012, p. 76), 

aprender a fazer não pode, pois, continuar a significar simplesmente preparar 

alguém para uma tarefa material bem determinada, para fazê-lo participar do 

fabrico de alguma coisa. 

✓ Aprender a viver juntos: para Delors (2012, p. 78), essa aprendizagem 

representa, na atualidade, um dos maiores desafios da educação. O mundo 

atual é, muitas vezes, um mundo de violência, de concorrência gerando um 

espírito de competição. Segundo Manenti (2012, p. 731), é ter bom 

relacionamento interpessoal e multiprofissional; desenvolver parcerias de 
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trabalho; desenvolver o marketing pessoal; saber ouvir e relacionar-se com 

diferentes hierarquias. É aprender a viver juntos, construir coletivamente. 

Nesse sentido, Balsanelli et al. (2011, p. 31-32) evidenciam que visualizar a 

realidade do dia a dia sob outro prisma constitui-se uma nova forma de utilizar a 

competência do ensino/aprendizagem. Dessa forma, sugere alguns princípios de 

aprendizagem, que não devem funcionar como regras, mas como um trabalho em 

progressão, que podem ser aplicados em várias situações, expostos a seguir: 

 

• A aprendizagem é fundamentalmente, social, sendo socialmente construída e 

requerendo mudanças na identidade da pessoa, tornando-se, portanto, 

desafiadora e poderosa. 

• O conhecimento é integrado na vida dos grupos: compartilhar valores, 

perspectivas e modos de fazer cria a equipe da prática. 

• A aprendizagem é um ato de participação: a motivação para aprender 

constituiu o desejo de praticar. 

• O conhecimento depende do engajamento. 

• O engajamento é inseparável da oportunidade: dar às pessoas o poder, a 

liberdade e a informação para tomar decisões e participar ativamente da 

organização. 

• A dificuldade em aprender é o resultado da exclusão. 

• Somos naturalmente aprendizes ao longo de toda a vida. 

 
Nesse sentido, em todo o processo educativo, afirmam Kauark e Muniz (2011, 

p. 21):  

 

[...] a competência profissional dos professores e sua capacidade 
para planejar situações de aprendizagem, realizar processos de 
adaptação do currículo e elaborar pautas de trabalhos em equipe 
adquiriram uma grande relevância, que parece decisiva para o êxito 
ou para o fracasso de tal processo, demonstrando a complexidade e 
a especificidade de sua função.  
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Segundo Perrenoud (2001, p. 26), mesmo o professor planejando e 

preparando suas ações, ainda é cercado pelos possíveis “imprevistos” que têm 

origem nessas ações em andamento e nas reações dos alunos. Isso requer uma 

grande quantidade de tomadas de decisão, mobilização dos conhecimentos e, até 

mesmo, modificações de decisões na ação em sala de aula. 

Draganov e Sanna (2014, p. 169) destacam que: escolas que promovem boa 

formação, são representadas por pessoas que desejam ensinar e outras que 

desejam aprender; por este motivo, olhar para o preceptor e para as competências 

que este deve deter, no contexto atual, é tão importante. Os preceptores têm grande 

contribuição na formação dos enfermeiros.  

Kauark e Muniz (2011, p. 21) definem que as competências do professor são 

construídas e reconstruídas baseadas na motivação. Competências como 

mobilização dos saberes, desenvolver a docência com qualidade, criatividade, 

inovação e as relações por excelência, ética, interdisciplinaridade, irão contribuir 

para um trabalho de excelência do professor. 

 

O conceito de competência é abrangente e polissêmico, abrange a 
esfera do trabalho e da educação e vem sendo utilizado com a 
finalidade de associar o conhecimento teórico e prático, 
considerando o indivíduo como capaz de tal realização. Perrenoud 
afirma que a noção de competência não deve ser compreendida por 
uma ótica caricatural em que apenas os saberes do senso comum ou 
da experiência são mobilizados. Para este autor, competência é a 
capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos a fim de 
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. 
(OLIVEIRA, 2015) 

 

Conforme os sistemas antigos de educação, ter o domínio de conteúdos era o 

suficiente para o professor ensinar, porém, Perrenoud vem ratificar e retificar estes 

saberes. Segundo Perrenoud (apud VALENTE, 2005, p. 17), os professores tornam-

se profissionais do ensino e da aprendizagem, formados pela apropriação de 

competências necessárias ao ato de ensinar (saber-ensinar), e não apenas ao 

domínio de conteúdos de ensino (conhecimentos disciplinares). 

Após a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, as exigências das 

DCN e a necessidade da formação de profissionais enfermeiros capacitados e 

preparados para assumirem os sistemas de saúde, percebe-se IES com seus PPP 

conteudistas fortalecidos com uma educação tradicional, bancária; e, por outro lado, 
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profissionais que, ao receberem alunos em campo de estágios (preceptores), não 

valorizam o seu papel como um educador, como um participante no 

desenvolvimento educacional desse discente, futuros profissionais que, em breve, 

assumirão cargos de liderança. 

Urge a necessidade de uma Reforma da Educação, como destaca Ceccim e 

Feuerwerker (2004, p. 44), que expresse o atendimento dos interesses públicos no 

cumprimento das responsabilidades de formação acadêmico-científica, ética e 

humanística para o desenvolvimento tecnoprofissional. 

A articulação do preceptor com as IES vai resultar em uma assistência de 

excelência aos pacientes, ambos têm o seu valor e juntos vão contribuir a fim de 

proporcionar aos cidadãos resolutividade. 

 

Cabe ao SUS e às instituições formadoras coletar, sistematizar, 
analisar e interpretar permanentemente informações da realidade, 
problematizar o trabalho e as organizações de saúde e de ensino, e 
construir significados e práticas com orientação social, mediante 
participação ativa dos gestores setoriais, formadores, usuários e 
estudantes. (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 46) 
 

Conforme destaca na Lei 8.080/90 o art. 27, os serviços públicos que 

integram o SUS constituem campo de prática para o ensino e pesquisa, mediante 

normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Assim, 

entende-se que o enfermeiro, ao fazer parte do SUS, compromete-se com a 

formação dos acadêmicos. Talvez, muitos, ao entrarem no SUS, não compreendem 

que a sua responsabilidade ultrapassa os limites do cuidado. O SUS é mais do que 

um campo de estágio, ele é ordenador de Recursos Humanos. Ferreira (2014, p. 

43) observou que os enfermeiros executavam com muita habilidade as atividades 

ligadas ao campo da saúde, porém, demonstravam inseguranças na boa condução 

do processo de ensino-aprendizagem inerente à condição de preceptor de 

enfermagem. Por que será que esses preceptores demonstravam inseguranças? 

Será que, geralmente, os preceptores também apresentam essa insegurança? Será 

que, mesmo sendo lei, eles recebem apoio, treinamento para acompanharem alunos 

em campo de estágio? Será que a PNEPS se faz presente na unidade básica da 

qual fazem parte? 
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Estamos falando de um momento de extrema importância na vida desses 

alunos: a formação de futuros profissionais. Isso não pode ser encarado como de 

menor valor. Os discentes precisam participar da integração entre o ensino e o 

serviço, são eles que assumirão o cuidado, darão continuidade à assistência de 

saúde. As competências e os saberes que os discentes devem adquirir precisam ser 

conquistadas o mais cedo possível: ao se formarem, devem estar aptos e seguros 

para atuarem como enfermeiros e, talvez, como futuros preceptores. 

No campo de estágio, o preceptor tem (co) responsabilidade no processo de 

ensino-aprendizagem do discente. Ferreira (2014, p. 36) contribui dizendo que a 

preceptoria é uma atividade realizada em nível de graduação, em que podemos 

intitular de preceptor aquele enfermeiro que acompanha, supervisiona, coordena, 

ensina e aprende com os alunos de graduação em enfermagem no cotidiano da 

assistência à saúde de indivíduos, grupos e comunidade. 

Relembrando o que a DCN diz a respeito do processo de ensino ser baseado 

nas competências, as IES não conseguem, sozinhas, oferecer as competências aos 

alunos, precisam da integração entre o ensino e o serviço, mesmo porque as 

Instituições de Ensino estão inseridas na PNEPS, portanto, os preceptores têm o 

compromisso com o SUS de receber os alunos e inseri-los no contexto da vida real. 

No campo de estágio, o preceptor tem responsabilidade com o discente, 

contudo, os atores inseridos no campo prático, os quais fazem parte da PNEPS, são 

corresponsáveis no processo de ensino-aprendizagem. Conforme diz a Lei 8.080/90, 

art. 27, parágrafo único, os serviços públicos que integram o SUS constituem campo 

de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas 

conjuntamente com o sistema educacional. O SUS tem responsabilidade e participa 

da formação dos futuros profissionais bem como todos que dele fazem parte.  

A realização das ações de enfermagem fora da sala de aula, no campo de 

estágio, possibilita ao aluno vivenciar situações prática no dia a dia do enfermeiro, 

tendo a oportunidade de resgatar todo o conhecimento teórico e, com a supervisão 

do preceptor, fazer o link destes com a prática. 

O ensino de enfermagem exercido no papel de preceptor é essencial, pois o 

enfermeiro já se encontra inserido no ambiente de trabalho. Contudo, para que o 

processo de ensino-aprendizagem se torne efetivo na vida do discente, não basta 

que o preceptor obtenha apenas os saberes condizentes com a prática, é preciso se 
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instrumentalizar de saberes relacionados com as competências pedagógicas, a fim 

de produzir, no discente, uma aprendizagem significativa capaz de construir 

caminhos para uma formação profissional. 

Para além da falta de formação pedagógica, outros problemas podem 

contribuir para uma preceptoria deficiente: acúmulo de serviços, faltas, despreparo e 

licenças de profissionais.  

 

2.3 Competências do enfermeiro/preceptor na Atenção Básica: gerais e 

gerenciais 

 

Os termos “gestão” e “gerência”, segundo Almeida (2016, p. 44),  

 

[...] são sinônimos, tanto no aspecto vernacular quanto conceitual, e 
referem-se à ideia de dirigir e de decidir. Entretanto, no setor saúde, 
no Brasil, a partir da implantação do SUS, o termo “gestão” tem sido 
empregado para designar as atividades de comando de 
macroesferas de ação ou decisão no âmbito do sistema de saúde 
municipal, estadual ou nacional, e o termo “gerência” à internalidade 
das ações em unidades e serviços de saúde. 

 

A palavra “gestão” surge como referência ao espaço de articulação, interação, 

participação e decisão nas Secretarias Municipais e Estaduais da Saúde, bem como 

em nível de Ministério da Saúde, que desencadeiam ações gerenciais e 

assistenciais em unidades e serviços de saúde (ALMEIDA, 2016, p. 44). 

Para Madureira (2016, p. 850), a expressão gerenciamento é empregada para 

definir as ações de direção de uma organização ou grupo de pessoas. O 

gerenciamento sempre fez parte do processo de trabalho da enfermagem que, ao 

longo dos anos, vem buscando elementos para adequar modelos administrativos ao 

seu cotidiano e conciliá-los com seu papel principal: o cuidado com o paciente. 

A gerência é também compreendida como um recurso estratégico de 

responsabilidade dos dirigentes, usuários e trabalhadores na construção de uma 

unidade que busque mudanças e atenda às necessidades da população de forma 

íntegra (MADUREIRA, 2016, p. 850). 

Almeida (2016, p. 852) ratifica dizendo que a gestão pública dos serviços 

saúde caracteriza-se pelo exercício das funções gestoras, as quais não são 
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realizadas apenas por gestores, mas também por quem assume cargos técnicos e 

assistenciais. 

Ruthes (apud BALSANELLI et al., 2011, p. 184), afirma que na maioria das 

organizações de saúde, a enfermagem ainda reproduz o estilo tradicional de 

gerência de forma que o poder decisório ainda está centrado na figura do enfermeiro 

“chefe” que dá ordens aos seus “subordinados”.  

Segundo Almeida (2016, p. 32), sabe-se que os serviços de saúde, 

principalmente os da área hospitalar, ainda são influenciados pelos modelos 

taylorista, fordista e burocrático da administração clássica. 

O processo de gestão/gerência no sistema de saúde, entretanto, tem 

assumido outras conotações. Atualmente, para Ruthes (apud BALSANELLI et al., 

2011, p. 185), uma das maiores preocupações e dilemas dos gestores, tanto do 

setor público quanto privado, é manter a qualidade nos serviços de saúde. 

A gerência define mudança no modo de fazer saúde: se for malconduzida, 

pode naufragar toda a assistência, toda a equipe, toda a organização culminando 

em uma assistência de saúde ineficiente; no entanto, sendo ela readaptada às 

tendências atuais de mercado, tendência das competências, a gerência será capaz 

de modificar paradigmas da gestão tradicional. 

Para Madureira (2016, p. 852), gerenciar constitui-se como um dos pilares de 

sustentação dos serviços de saúde, sendo um condicionador das condições para a 

produção desses serviços. 

Madureira (2016, p. 856) afirma que: 

 

no contexto da rede básica de saúde, a função gerenciar é 
desenvolvida predominantemente por enfermeiros que, além da 
assistência concretizada por meio dos programas do Ministério da 
Saúde, desenvolvem ações de planejamento de serviços, supervisão 
da equipe, educação para a comunidade e para os profissionais, 
atividades burocráticas. 

 

Essas competências são inerentes ao enfermeiro, a ação de “gerenciar” é 

uma atividade privativa, tendo respaldo na Lei n° 7.498/1986, que dispõe sobre a 

regulamentação da enfermagem, e, por isso, necessitam ser trabalhadas no 

processo de formação do graduando. 
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O enfermeiro necessita possuir fundamentos de gestão de trabalho, 
de integração de habilidades e de competências, o que exige a 
obrigação de assumir uma postura de liderança e domínio durante a 
atuação profissional. Além disso, é importante ter senso crítico e 
tomada de decisão, condições que fornecem o alicerce para o 
desenvolvimento de um trabalho em equipe com qualidade. 
(MADUREIRA, 2016, p. 851) 

 

 Uma pesquisa realizada no Sul do Brasil, segundo Dalazen e Fillipim (2013 

apud ALMEIDA, 2016, p. 45), descreve conhecimentos, habilidades e atitudes 

esperadas do gestor na AB: 

 

[...] os conhecimentos (saber) referem-se ao planejamento 
estratégico e operacional bem como conhecimentos dos valores e a 
cultura da organização, conhecimentos sobre a gestão financeira, 
política, sistema e mercado de saúde, somados à gestão de 
pessoas, indicadores e metas e o conhecimento técnico. As 
habilidades (saber fazer) necessárias para o gestor no trabalho na 
atenção básica são referentes ao processo de delegar atividades, 
tomada de decisão, comunicação, liderança, monitorar, avaliar e 
acompanhar os serviços de saúde, usar recursos de maneira 
produtiva, controlar gastos, trabalhar em equipe, negociação e 
gerenciamento de conflitos, criatividade e inovação. As atitudes 
(saber ser/agir) relacionam-se com postura ética, cobrar resultados, 
agir com objetividade e agilidade, qualificar-se, buscar informações, 
lidar com diversidade de opiniões, compartilhar informação, valorizar 
as pessoas, ter iniciativa e manter a impessoalidade. 

 

Exercer a enfermagem, para Fernandes (2017, p. 35), consiste na reunião de 

distintas ações que se estabelecem de acordo com o tipo de ocupação. De forma 

geral, o enfermeiro ocupa posições de liderança e gerenciamento do cuidado e 

equipe em distintos contextos, para as quais são exigidas competências específicas. 

A atuação do enfermeiro nos serviços de saúde se dá de maneira complexa: 

participa de planejamento, assistência, ensino (preceptoria), avaliação e 

coordenação de equipes de enfermagem, gerência no serviço. A realidade do 

enfermeiro enquanto profissional da rede básica de saúde ou rede hospitalar é de 

assumir cargo de gestão e de coordenação de equipes de enfermagem, e, em todo 

momento, precisa tomar decisões, comunicar-se, pois é um trabalho que envolve 

equipe.  

As DCN do Curso de Graduação em Enfermagem, segundo Almeida (2016. p. 

44), apresentam cinco competências gerais para enfatizar a participação coletiva 
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desses profissionais na organização dos serviços de saúde. Essas competências 

gerais, preconizadas para a formação do enfermeiro são: tomada de decisão, 

comunicação, liderança, administração/gerenciamento e educação permanente. 

Há, portanto, a necessidade de descrever as competências gerais do 

enfermeiro. São elas: 

 

2.3.1 Tomada de decisão 

 

Essa é uma competência complexa quando os envolvidos estão inseridos em 

uma organização cujas pessoas que compartilham o mesmo ambiente de trabalho 

são diferentes e pensam diferentes. Tomar decisão não é algo simples de fazer, 

decidir é escolher um caminho, mediante duas ou mais opções, a fim de alcançar 

um resultado estimado em benefício próprio ou da organização. Por isso, faz-se 

necessário sistematizar o processo decisório. 

As fases do processo decisório descritas por Kurcgant (1991, p. 193) têm 

como objetivo ajudar a analisar as decisões a serem tomadas. Elas são descritas 

didaticamente como:  

 

• percepção do problema; 

• definição do problema; 

• coleta de dados; 

• análise dos dados; 

• redefinição do problema; 

• procura de solução alternativas; 

• escolha ou decisão; 

• implementação; 

• avaliação. 
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O enfermeiro se depara com situações diversas que lhe exigem 

conhecimentos, habilidades e atitudes coerentes, precisas e imparciais para uma 

tomada de decisão que venha ao encontro de seus valores pessoais e éticos e, ao 

mesmo tempo, que atenda aos objetivos e metas da organização (Kurcgant, 1991, p. 

193). 

A tomada de decisão é exclusiva do enfermeiro que geralmente ocupa cargos 

de chefia; todavia, a sua posição não pode sobrepujar as posições de seus técnicos 

e auxiliares – os quais executarão as decisões tomadas –, todos precisam caminhar 

juntos. O enfermeiro, por meio dessa competência, defende os interesses da sua 

equipe, da organização, dos pacientes. 

Tironi et al. (2017, p. 136), em sua pesquisa realizada no hospital de ensino, 

identificam algumas competências para o gerente de enfermagem atuar e destaca 

como competência política a “capacidade para influenciar as decisões e assuntos 

relacionados à saúde e à organização por intermédio do conhecimento, da 

comunicação eficaz e da colaboração com outros membros da equipe de saúde”. 

 

2.3.2 Comunicação 

 

A comunicação é uma habilidade que deve estar presente em todos os 

momentos da vida, é a base de todo relacionamento. Segundo Kurcgant (1991, p. 

182), “comunicação é o processo de transmitir informações de pessoa para pessoa, 

através da fala, da escrita, de imagens e sons com o objetivo de gerar 

conhecimentos”. 

Balsanelli et al. (2011 p. 53) descrevem que a comunicação pode ser 

expressa em três formas: verbal ou linguística, que se dá por meio da linguagem 

falada ou escrita; não verbal ou não linguística, em que a comunicação se dá 

mediante gestos, posturas, expressões faciais, orientações do corpo, toque, 

organização dos objetos no espaço; e paraverbal ou paralinguística, quando a 

comunicação ocorre por intermédio de grunhidos, entonação, ritmo do discurso, 

suspiro, riso. 

A comunicação é uma habilidade nata, mas é necessário buscar 

aperfeiçoamento. Mediante uma gestão ou em busca de melhor posição no trabalho, 

a comunicação feita do enfermeiro com a sua equipe, precisa ser compreendida por 
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todos e da mesma forma. Para isso, torna-se essencial o conhecimento e o domínio 

da língua portuguesa, exercitar a leitura, ter habilidade em se apresentar em público. 

A comunicação ocorre entre duas ou mais pessoas, não é um processo unilateral. 

 

 

Só será possível atingir os objetivos planejados da organização se os 
liderados tiverem as informações corretas, entenderem de forma 
adequada a mensagem, decodificando-a e respondendo a 
comunicação (feedback) de forma efetiva e eficaz para cada situação 
em que a equipe de enfermagem ou a organização como um todo 
pretenda alcançar resultados. (BALSANELLI et al., 2011 p. 54) 

 

2.3.3 Liderança 

 

A prática do enfermeiro em liderar não difere das outras profissões, é uma 

competência vital nas organizações. Um bom líder favorece o cumprimento dos 

objetivos e das prioridades das organizações como também proporciona equilíbrio 

no ambiente laboral. 

Durante a graduação em enfermagem, a competência liderança é trabalhada 

a fim de que, ao se inserir no mercado de trabalho, o profissional já seja possível de 

praticá-la  

Antigamente, o líder mantinha um poder autocrático, a produção e a 

prestação de serviços eram valorizadas, o que importava era a produtividade 

negligenciando o cuidado ao indivíduo, contudo, nos dias atuais, o homem tem sido 

respeitado como ser humano, como parte integrante de um meio social. No entanto, 

Balsanelli et al. (2011, p. 151) destacam a relação do líder com o “poder”, ainda 

precisa ser alicerçada no conhecimento científico.  

Segundo Knickerbocker (apud KURCGANT, 1991, p. 165): 

 

[...] para um grupo agir como uma unidade ou para organizar-se, são 
necessárias a coordenação das discussões e a escolha dos métodos 
a serem adotados. Ele considera que para a efetivação de qualquer 
plano, é necessária a ação de um indivíduo e, à medida que aumenta 
a complexidade das atividades do grupo, aumenta, também, a 
necessidade de um líder. 
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Liderança não é um cargo, é uma competência. Segundo Fernandes (2017, p. 

39): 

 

[...] a liderança é vista como uma das principais competências a 
serem adquiridas pelo profissional de saúde. Para Hunter apud 
Fernandes (2017, p. 39), um líder é alguém que identifica e satisfaz 
as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as 
barreiras para que possam servir ao cliente. 

 

Um líder precisa conhecer a visão estratégica da organização, conhecer seus 

liderados, seus clientes, precisa ter compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, precisa ser comunicativo. 

  

2.3.4 Administração/gerenciamento  

 

Gerência em enfermagem é um ato complexo, pois exige o domínio de 

inúmeras competências, a fim de alcançar ações para uma organização ou grupo de 

pessoas. Ainda se observa um gerenciamento de enfermagem reproduzido no 

modelo tradicional, em que as relações de poder são verticalizadas, os liderados 

precisam cumprir tarefas, o enfermeiro cada vez mais se afasta da assistência 

envolvendo-se em atividades burocráticas, gerando nele frustração por se afastar do 

cuidado e, muitas das vezes, por não atingir os objetivos propostos pelas 

organizações. 

Segundo as DCN do Curso de Graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001), a 

DCN de enfermagem destaca as competências para a formação do enfermeiro, logo, 

os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e administração tanto da 

força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma 

que devem estar aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe de 

saúde. 

 

2.3.5 Educação permanente 

 

De acordo com as DCN do Curso de Graduação em Enfermagem (BRASIL, 

2001), os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua 
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formação quanto na sua prática. Dessa forma, os profissionais de saúde devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e 

com o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo 

a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes 

nacionais e internacionais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como referencial teórico deste estudo, elegeu-se Phillipe Perrenoud, 

sociólogo, professor de ensino e pesquisa na faculdade de psicologia e de ciências 

da educação da Universidade de Genebra. Perrenoud contribui, segundo Ferreira 

(2014, p. 55), com seus conceitos sobre saberes e competência profissionais. 

Neste estudo, será feita uma aproximação dos conceitos de Perrenoud com o 

desenvolvimento das competências do enfermeiro preceptor de estágio na AB, 

destacando a educação permanente como uma competência que será utilizada 

como estratégia para o desenvolvimento/aperfeiçoamento das demais competências 

cabíveis aos profissionais preceptores. 

Perrenoud compreende as constantes evoluções no mundo repercutindo de 

maneira direta na educação. Logo, ele entende a necessidade de acompanhar essa 

transição; para isso, o professor precisa estar dotado de competências para 

enfrentar um grande desafio: transpor, segundo Souza (2014, p. 24), as barreiras 

oferecidas pela educação tradicional e, reconhecer a necessidade de investir em um 

ensino cuja base é levar o aluno a pensar, problematizar. 

  

3.1 Competências na visão de Phillipe Perrenoud 

 

Perrenoud et al. (2002, p. 19) definem competências como sendo a  

 

[...] aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, 
mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e criativa 
múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, 
microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de 
percepção, de avaliação e de raciocínio. 

 

Daí o papel do professor/preceptor como facilitador de conhecimentos 

teóricos, somados à experiência profissional.  

Segundo Masetto (2015, p. 30), essa definição de Perrenoud deixa claro que 

competência sempre tem que ver com uma série de aspectos que se apresentam e 

se desenvolvem conjuntamente: saberes, conhecimentos, valores, atitudes, 

habilidades. 
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Perrenoud (2000, p. 14) propõe 10 competências para contribuir na atividade 

do professor/preceptor. São elas: 

1)  Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 

2) Administrar a progressão das aprendizagens; 

3) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

4) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

5) Trabalhar em equipe; 

6) Participar da administração da escola; 

7) Informar e envolver os pais; 

8) Utilizar novas tecnologias; 

9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

10)  Administrar sua própria formação contínua; 

 

Durante a graduação na instituição de ensino, os alunos desenvolvem o 

conhecimento dos conteúdos por meio das disciplinas teóricas. Durante as 

disciplinas práticas, realizadas nos dois últimos semestres da graduação, o aluno faz 

a conexão da teoria com a prática, tendo o preceptor como um elo para esta 

contribuição. 

Essa relação da teoria com a prática é um dos dez critérios que Perrenoud 

destaca para a formação do professor/preceptor, quando menciona que: “Ao nos 

preocuparmos com as competências, estaremos, acima de tudo, lutando por uma 

formação profissional de professores/preceptores, baseada na realidade das 

práticas”. Contudo, para o autor, “isto também significa ter meios para fazer a 

profissão evoluir por meio do desenvolvimento de novas competências” 

(PERRENOUD apud VALENTE, 2005, p. 18). 

Além da inserção do conteúdo prático, o preceptor de estágio em saúde 

pública cumpre um papel importante na UBS: apresenta aos alunos o papel do 

profissional, suas rotinas desempenhadas pelo profissional e conduz o aluno a 

observar os problemas e a solucioná-los, a partir da aplicação do diagnóstico 
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situacional, contribuindo, assim, para a melhoria dos serviços prestados pela 

unidade, bem como para o aperfeiçoamento das ações da equipe, no que tange às 

necessidades do serviço. 

Perrenoud (2001, p. 23) destaca que os professores/preceptores se tornam 

profissionais do ensino e da aprendizagem, formados pela apropriação de 

competências necessárias ao ato de ensinar (o saber ensinar), e não apenas ao 

domínio de conteúdos de ensino (os conhecimentos, disciplinas) como acontecia 

nos sistemas de formação anteriores. 

No entanto, para conseguir articular conhecimentos teórico-práticos de forma 

coerente, o preceptor necessita adquirir e desenvolver competências para atuar, 

incluindo principalmente a competência de organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, que requer planejamento e administração da progressão das 

aprendizagens. Segundo Barletta et al. (2012, p. 154):  

 

[...] os estágios supervisionados deveriam ser planejados para 
garantir o mínimo de experiência e competência para a prática 
profissional. O preceptor estabelece o que deve ser importante no 
estágio. Dessa forma, essa prática permanece diretamente ligada à 
formação e à experiência pessoal do enfermeiro preceptor e ao fato 
de como este articula teoria e prática. 

 

Outro fator contribuinte do bom desempenho dos preceptores é a sua relação 

com o campo de estágio e com os docentes que fazem parte dessa parceria. 

Perrenoud (2001, p. 27) afirma que “[...] a contribuição de um bom aprendizado do 

aluno também depende de uma forte parceria entre a instituição de ensino e as 

atividades de campo”. 

Outra característica do preceptor de estágio citada por Barletta et al. (2012 p. 

160) é a de facilitar no desenvolvimento dos alunos que o erro seja aceito sem 

punição, mas com um olhar em suas potencialidades, a fim de superar as barreiras 

com criatividade, técnica, ética e respeito ao cliente. Essa relação de confiança 

preceptor X aluno gera bons resultados nas habilidades dos alunos. 

Segundo Oliveira (2015, p. 591), Perrenoud discute seus conceitos com 

enfoque na educação infantil, porém, suas ideias são amplamente aplicáveis em 

qualquer campo da educação. Por isso, as competências ditadas por esse autor 

serão apresentadas e readaptadas ao profissional preceptor de Unidade Básica. 
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3.1.1 Organizar e dirigir situações de aprendizagem 

 

A pedagogia magistral, relacionada com o método tradicional, que, segundo 

Perrenoud (2000, p. 23), diz respeito a estudar lição, fazer exercícios ou estudar em 

livros, podem ser atividades de aprendizagem, em que, consequentemente, o 

professor mais tradicional pode organizar e dirigir tais situações sem saber ou sem 

dar importância a isso. Entretanto, será que essas tarefas são suficientes para o 

aluno realmente aprender? Organizar e dirigir situações de aprendizagem, para 

Perrenoud (2000, p. 25), é manter um espaço justo para tais procedimentos. É, 

sobretudo, despender energia e tempo e dispor das competências profissionais 

necessárias para imaginar e criar outros tipos de situações de aprendizagem, que os 

didáticos contemporâneos encaram como situações amplas, abertas, carregadas de 

sentido e de regulação, as quais requerem um método de pesquisa, de identificação 

e de resolução de problemas. 

Segundo Perrenoud e Lima (apud OLIVEIRA, 2015, p. 591), elaborar e 

incentivar a criação de projetos de pesquisa, por exemplo, é também um dos 

elementos-chave das situações de aprendizagem, pois desenvolve a capacidade de 

identificar e resolver problemas, de engajar os alunos na busca de soluções 

possíveis para qualquer situação. É também um caminho eficiente para a 

descoberta de si mesmo e do outro, concebendo a integralidade como ação social, 

primando pela não objetivação do sujeito e favorecendo relações dialógicas. 

A competência organizar e dirigir situações de aprendizagem mobiliza várias 

microcompetências específicas: 

 

a) Selecionar os conteúdos a serem ensinados, elegendo-os de acordo com os 

objetivos da aprendizagem; 

b) Trabalhar a partir das representações dos alunos;  

c) Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem;  

d) Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas;  

e) Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. 
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3.1.2 Administrar a progressão das aprendizagens 

 

 Devido à mudança que o aluno enfrenta a cada dia, as aprendizagens 

humanas não podem ser programadas, o ensino deve ser estratégico, a longo prazo. 

Um saber será sempre pré-requisito para adquirir novos saberes. A progressão da 

aprendizagem deve ocorrer a cada atividade realizada pelo aprendiz. 

Para que o professor/preceptor tenha a sensibilidade de perceber essas 

transformações vividas pelo aluno, é necessário que desenvolva em sua ação as 

seguintes competências: 

 

a) Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às 

possibilidades dos alunos; 

b) Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos de ensino; 

c) Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem; 

d) Observar e avaliar os alunos, tendo em mente sua “formação”: 

e) Fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de progressão. 

 

3.1.3 Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

 

Para que cada aluno tenha uma aprendizagem significativa, é preciso estar 

em uma situação ótima de aprendizagem, mas, o fato de em uma sala de aula 

possuir alunos tão heterogêneos, com níveis de desenvolvimento, conhecimentos 

prévios e interesses diferentes, pode interferir no processo de aprendizagem quando 

o professor disponibiliza o mesmo exercício para todos. 

Diferenciar, para Perrenoud (2000, p. 55), é romper com a pedagogia frontal 

(a mesma lição, os mesmos exercícios para todos), mas é, sobretudo, criar uma 

organização do trabalho e dos dispositivos didáticos que coloquem cada um dos 

alunos em uma situação ótima, priorizando aqueles que têm mais a aprender. 

Oferecer uma situação de aprendizagem ótima ao aluno requer competência do 

professor/preceptor de modo que utilize vários recursos. Aulas particulares, 

individualizadas, ainda não são soluções para oferecer ótima aprendizagem ao 

aluno; o professor/preceptor precisa detectar os problemas, as dificuldades por eles 

apresentadas.  
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Para isso, é preciso pensar em três competências: 

a) Ampliar a gestão da classe visando trabalhar-se a heterogeneidade; 

b) Fornecer apoio integrado; 

c) Desenvolver a cooperação entre os alunos. 

 

3.1.4 Envolver os alunos na aprendizagem e, portanto, na sua compreensão de 

mundo 

 

 Para Perrenoud (apud OLIVEIRA 2015, p. 592), essa competência discute a 

necessidade de o professor/preceptor desenvolver estratégias para promover uma 

educação que faça sentido aos alunos. Segundo Perrenoud (2000, p. 67), a 

instrução é legalmente obrigatória dos 6 anos aos 18 anos de idade, logo, 

professores, pais e instituições de ensino se veem respaldados quanto à 

obrigatoriedade nesse processo. 

Segundo Valente (2005, p. 25), um aluno não vai à escola apenas porque 

quer aprender. Na maior parte das vezes, não quer aprender, odeia assistir aulas ou 

fazer lições, acha “chato” estudar, detesta ter que suportar professores, mas a 

obrigatoriedade da escola não admite objeções, e o professor tem que administrar 

aulas para os que querem e para os que não querem aprender. Nasce aí uma das 

mais difíceis e complexas competências do ofício de professor: estimular os alunos e 

fazê-los gostar de aprender. Conforme cita Perrenoud (2000, p. 67), encontram-se 

no centro do ofício de professor/preceptor a competência e a vontade de 

desenvolver o desejo de saber e a decisão de aprender. 

A partir da competência “envolver os alunos na aprendizagem e, portanto, na 

sua compreensão de mundo”, são destacadas por Perrenoud (2000, p. 69) quatro 

microcompetências: 

• Suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o 

sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de 

autoavaliação; 

• Instituir e fazer funcionar um conselho de alunos e negociar com eles 

diversos tipos de regras e de contratos; 

• Oferecer atividades opcionais de formação; 
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• Favorecer a definição de um projeto pessoal do aluno. 

 

3.1.5 Trabalhar em equipes 

 

Trabalhar em equipes significa que todos estão reunidos em torno do mesmo 

objetivo, logo, é necessário cooperação, responsabilidade, saber administrar os 

conflitos que naturalmente surgirão, visto que cada um tem ideias, opiniões 

diferentes, encarando-os como normais sem deixar tomar maiores proporções. 

Segundo Valente (2005, p. 27), trabalhar verdadeiramente em conjunto com 

os colegas e ensinar os alunos a trabalhar e aprender em equipes torna-se uma 

necessidade imperiosa pela evolução do ofício do educador de maneira geral. 

Todavia, Perrenoud (2000, p. 82) salienta uma segunda ideia: saber trabalhar em 

equipe é também, paradoxalmente, saber não trabalhar em equipe quando não valer 

a pena. A cooperação é um meio que deve apresentar mais vantagens do que 

inconvenientes. É preciso abandoná-la se o tempo de acordos e a energia psíquica 

requeridos para chegar a um consenso forem desproporcionais aos benefícios 

esperados. 

Segundo Oliveira (2015, p. 592), trabalhar em equipe é uma competência que 

pressupõe a convicção de que a cooperação é um valor profissional. 

Uma competência a se trabalhar no ensino é ensinar nossos alunos como 

trabalhar juntos e aprender, com nossos colegas, como efetivamente formar uma 

equipe docente. Para que essa competência se estruture, algumas providências 

simples precisam crescer: 

 

a) Elaborar projetos pedagógicos verdadeiramente em equipes; 

b) Buscar referências para entender como funciona a “dinâmica dos grupos”, 

como se aprende a conduzir reuniões, exercitar essas tarefas em encontros 

com a equipe docente e ensinar nossos alunos a empreendê-las; 

c) Analisar em conjunto situações complexas e confiar na equipe para 

administrar crises de relacionamentos interpessoais. 
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3.1.6 Participar da Administração da Escola 

 

Segundo Perrenoud (apud OLIVEIRA 2015, p. 592), interessar-se pelo que 

ocorre fora da sala de aula e com a comunidade educativa em seu conjunto requer 

do docente participação na elaboração e na negociação do projeto institucional; na 

administração dos recursos disponíveis; na coordenação de ações sinérgicas; e na 

organização e evolução da participação dos alunos nesses contextos. 

Administrar a escola, segundo Perrenoud (2000, p. 96), é sempre, 

indiretamente, ordenar espaços e experiências de formação. Inerente ao 

desenvolvimento dessa competência, torna-se imprescindível que o professor 

desenvolva a capacidade de: 

 

a) Elaborar, negociar um projeto da instituição; 

b) Administrar os recursos da escola; 

c) Coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros; 

d) Organizar e fazer evoluir, no âmbito da escola, a participação dos alunos. 

 

3.1.7 Informar e envolver os pais 

 

Segundo Oliveira (2015, p. 592), a rede de apoio é formada pela comunidade, 

família, pela gestão em educação, pelos serviços de saúde e por equipes de 

professores que reflitam sobre suas ações e constitui-se em uma rede de troca de 

conhecimentos, que permite, inclusive, descentralizar atividades da sala de aula. 

Perrenoud (apud VALENTE 2009, p. 89), o diálogo com os pais, antes de ser 

um problema de competências, é uma questão de identidade, de relação com a 

profissão, de concepção do diálogo e de divisão de tarefas com a família. O 

referencial aqui adotado retém três componentes dessa competência global: 

 

a) Dirigir reuniões de informação e de debate; 

b) Fazer entrevistas; 

c) Envolver os pais na construção dos saberes.  
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3.1.8 Dominar e fazer uso de novas tecnologias 

 

Para Valente (2009, p. 90), a tecnologia está bem presente na nossa vida 

cotidiana, assim, torna-se necessário saber operar um computador e suas 

linguagens, tanto quanto saber cozinhar ou saber se conduzir no trânsito. 

A escola, segundo Perrenoud (2000, p. 128): “não pode ignorar o que se 

passa no mundo”, e as tecnologias de informação e de comunicação nos impuseram 

novas formas de nos relacionarmos com os outros e de pensar nosso dia a dia. É 

essencial assumirmos que os momentos são outros e que entre as competências 

essenciais a um professor se incluem, com destaque, as que estão vinculadas às 

novas tecnologias. 

Entre as competências essenciais nessa área, destacam-se: 

 

a) Usar e ensinar os alunos a usarem editores de texto; 

b) Explorar as potencialidades didáticas dos CD-ROMs e de outros programas. 

 

3.1.9 Vivenciar e superar os conflitos éticos da profissão 

 

Atualmente, viver sob a ética na profissão tem sido cada vez mais difícil. De 

acordo com Perrenoud (2000, p. 141), contribuem para isso a violência, a 

brutalidade, os preconceitos, as desigualdades, as discriminações exibidas pela 

televisão todos os dias. Como ensinar em um mundo de contrastes, miséria e 

avanço tecnológico? Segundo Perrenoud (2000, p. 142), como prevenir a violência 

na sociedade, se ela é tolerada no recinto da escola? Como transmitir o gosto pela 

justiça, se ela não é praticada em aula? Como incutir o respeito, sem encarnar este 

valor no dia a dia? 

Contudo, mesmo sendo competências difíceis, é preciso buscá-las fazendo 

uso de recursos pedagógicos e desenvolvendo, em sala de aula, outras 

competências: 

 

a) Prevenir a violência na escola e fora dela; 

b) Lutar contra os preconceito e discriminações sexuais, étnicas e sociais; 
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c) Participar da criação de regras de vida comum referentes à disciplina na 

escola, às sanções e à apreciação da conduta; 

d) Analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula;  

e) Desenvolver o senso de responsabilidade, solidariedade e o sentimento de 

justiça. 

 

3.1.10 Administrar sua própria formação contínua 

 

Considera-se esta competência a mais importante, pois, segundo Perrenoud 

(2000, p. 155), ela condiciona a atualização e o desenvolvimento de todas as outras. 

Se no mundo, as escolas se mantivessem inertes às mudanças, bastaria a prática, 

porém, tudo é mutável. Portanto, para que os profissionais, revestidos de 

competências, acompanhem estas transformações, precisa-se da busca de uma 

formação contínua como diz Perrenoud (2000, p. 156), que os recursos cognitivos 

mobilizados pelas competências devem ser atualizados. Para o autor supracitado, 

as competências não são pedras preciosas que se guardam em um cofre, onde 

permaneceriam intactas, à espera do dia em que se precise delas. Uma vez que o 

profissional/preceptor busca a sua própria formação contínua, as demais serão 

renovadas. 

Segundo Valente (2009, p. 91), houve um tempo em que, ao professor, 

bastava apenas conhecer os conteúdos da disciplina que ensinava e nada mais. 

Mesmo assim, nesses tempos, os conteúdos duravam muito, e não se vivia o frenesi 

de mudanças que novas descobertas trazem e que a Internet populariza. Logo, para 

que a formação permanente de fato se concretize, é necessário a inserção do 

profissional em pesquisas, leituras, cursos, debates. 

 Para Perrenoud (apud OLIVEIRA 2015, p. 593), administrar sua formação 

contínua é saber especificar suas próprias práticas e realizar um balanço de suas 

competências a fim de desenvolver um projeto de formação. Além disso, é relevante 

se envolver com atividades pertencentes a outras esferas, tais como as relacionadas 

com as políticas profissionais e educacionais. 
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4 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS) 

 

Antes de definir a PNEPS, faz-se necessário descrever a trajetória da EPS, 

para um melhor esclarecimento a respeito do seu surgimento e dos seus objetivos 

propostos. 

Em 1953, com a lei 1.920, o Ministério da Saúde foi criado com o 

desdobramento dos ministérios da Educação e da Saúde, logo, o Ministério ficou 

especificamente responsável pelas atividades do Departamento Nacional de Saúde 

(DNS) e do Conselho Nacional de Saúde, segundo Smaha e Paulilo (2009, p. 2), 

instituído em 1937, passou a ser regulado pelo Decreto 34.347, de 1954, com a 

função de auxiliar o Ministro de Estado nas ações de saúde pública. 

Após a lei que reformulou o Ministério da Educação e da Saúde, as ações 

começaram a ser executadas, ocorrendo, em 1941, o primeiro evento nacional, a 1ª 

CNS (SMAHA; PAULILO, 2009, p. 2). 

Por meio das conferências realizadas, foram abordados assuntos referentes à 

saúde, todavia, na IV CNS, em 1967, o tema central foi “Recursos humanos para as 

atividades de saúde”. Conforme relatado na introdução dos Anais, observa-se a 

necessidade de unir o ensino ao serviço. 

 

A IV Conferência Nacional de Saúde, reunindo autoridades e 
professores universitários, autoridades e profissionais de saúde, para 
a discussão de problemas comuns, representou, no dizer do Exmo. 
Sr. Ministro da Saúde, a oportunidade "de os educadores se 
tornarem mais sanitaristas e de os sanitaristas se tornarem mais 
educadores. (BRASIL, 1967, p. 13) 

 

Posteriormente, o país, tendo passado pela ditadura militar e, em 1985, 

ingressado na democracia, foi realizada a VIII CNS, cuja discussão foi “Democracia 

é Saúde”. Essa foi a conferência que marcou a história de saúde no Brasil, mas as 

propostas de mudança feitas nesta conferência não foram atendidas imediatamente, 

houve uma conferência específica para tratar dos recursos humanos para a saúde, a 

Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde (CNRHS). 

 

A Conferência Nacional de Recursos Humanos para a Saúde, que 
teve como tema central a "Política de Recursos Humanos Rumo à 
Reforma Sanitária, realizada de 13 a 17 de outubro de 1986, 
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constituiu em fórum privilegiado de debate da problemática 
específica dessa área, em continuidade à 8ª Conferência Nacional de 
Saúde. A discussão dos núcleos temáticos aglutinou profissionais 
das áreas de saúde, educação, trabalho e administração, assim 
como usuários do setor saúde na intenção de assegurar um caráter 
mais abrangente às análises e avaliações dos diversos aspectos que 
compõem uma política de recursos humanos para o setor saúde. 
(CNRHS, 1986, p. 11) 

  

Foi concluído na CNRHS que a garantia para uma melhor relação entre os 

trabalhadores não depende de ter melhores salários e condições de trabalho, há 

outros determinantes.  

 

Os eixos subdivididos no evento deram vazão a inúmeros debates, 
para pensar o fazer do trabalhador na saúde, a divisão das 
responsabilidades, o conhecimento das situações e demandas 
postas e o que nos interessa nesta discussão. Foi tratada a questão 
da formação do trabalhador através das especializações e pós-
graduações visando a interlocução entre instituição de ensino, 
trabalhadores e instituições de serviços na busca de melhores 
condições tanto para a formação quanto para o desenvolvimento das 
atividades no processo de trabalho. (SMAHA; PAULILO, 2009, p. 7) 

  

Segundo a CNRHS (1986, p. 11), a necessidade de uma articulação mais 

estreita entre as instituições que prestam serviços e aquelas que formam pessoal de 

saúde foi um ponto de unanimidade.  

Após a VIII CNS, outras conquistas foram realizadas, como a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e a criação do SUS. Nesta também se discute sobre a 

formação de recursos humanos como está disposto no art. 14 da Lei 8.080/90: 

 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração 
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e 
superior. 
Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade 
propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e 
educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de 
Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à 
pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. (BRASIL, 
1990, grifo nosso) 

 

Seguindo, a IX CNS, em 1992, traz como eixos de discussão: seguridade 

social, implantação do SUS e o controle social. Smaha e Paulilo (2009, p. 8) 

destacam que no eixo da implantação do SUS a proposta de formação dos 
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trabalhadores foi discutida e apresentada nas recomendações com o seguinte 

conteúdo:  

Promover a imediata regulamentação do art. 200 inciso III da 
Constituição Federal que atribui ao SUS a tarefa de ordenar a 
formação de recursos humanos; contemplar e garantir a qualificação 
e/ou formação permanente, permitindo a evolução do trabalhador na 
carreira; garantir escolas de formação de trabalhadores de saúde nas 
Secretarias de saúde ou através de articulação com Secretarias de 
Educação, Universidades e outras instituições públicas de ensino 
superior;[...] (CNS, 1992, p. 31) 

 

A X CNS de 1996 traz seis eixos para serem discutidos, dentre eles, destaca-

se “recursos humanos para a saúde”, o qual trabalhou, segundo Ceccim (apud 

SMAHA; PAULILO, 2009, p. 9), com a problemática da formação dos trabalhadores 

da saúde, ponderando as diversas questões que permeiam a área e evidenciando, 

mais uma vez, a necessidade da interlocução entre as instituições de serviço e as 

Instituições de Ensino, na busca de garantir a formação, qualificação e capacitação 

permanente dos trabalhadores, em suas diferentes funções. Reivindicou, ainda, ao 

Ministério da Saúde, apoiar estados e municípios para que possam manter a 

capacitação, a formação e a educação permanente dos trabalhadores. 

Esse recorte histórico veio demonstrar que a proposta de implementação da 

EPS é antiga e merece destaque ao compreender que a PNEPS está voltada para 

os trabalhadores. Mediante os problemas vivenciados no cotidiano, a política busca 

soluções, a fim de promover transformações na prática profissional e na própria 

organização de trabalho. 

O Ministério da Saúde instituiu a PNEPS por meio da Portaria 198, em 13 de 

fevereiro de 2004, como estratégia do SUS. Para a formação e o desenvolvimento 

de trabalhadores de saúde, essa política trouxe mudanças e iniciativas ao serviço, 

utilizando uma estratégia educativa para transformar e melhorar a gestão, a 

formação e o controle social. Assim, ao integrar o mundo do trabalho ao mundo da 

educação, o ambiente de aprendizagem dos profissionais do Ministério da Saúde 

configura-se no próprio espaço da gestão do SUS gerando um aprendizado 

fundamentado na reflexão das práticas, ganhando sentido por estar relacionado com 

a realidade dos trabalhadores (BRASIL, 2015, p. 9). 

A EPS, segundo a Portaria (BRASIL, 2004a, p. 9), apresenta-se como uma 

proposta de ação estratégica capaz de contribuir para a transformação dos 



     72 

 

processos formativos, das práticas pedagógicas e de saúde e para a organização 

dos serviços, empreendendo um trabalho articulado entre o sistema de saúde, em 

suas várias esferas de gestão, e as instituições formadoras. 

Segundo Ceccim (apud FERNANDES, 2017, p. 43), a EPS pode ser definida 

como a ação pedagógica que enfoca o cotidiano do trabalho em saúde e o leva à 

autoanálise e à reflexão de processo. 

A educação permanente, além da sua evidente dimensão pedagógica, deve 

ser encarada também como uma estratégia de gestão, com grande potencial 

provocador de mudanças no cotidiano dos serviços, em sua micropolítica, bastante 

próximo dos efeitos concretos das práticas de saúde na vida dos usuários, e como 

um processo que se dá no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho (CECCIM apud 

FERNANDES, 2017, p. 43). 

Para Machado (2015, p. 103), a educação permanente dos trabalhadores 

assumiu relevância, pois apresentou-se como recurso indispensável para ampliar a 

capacidade de autoavaliação e autogestão, a partir do uso da metodologia 

problematizadora, que visa reorganizar as práticas a partir das lacunas existentes 

entre o cenário real e as ideologias do sistema de saúde. 

A ação de problematizar apoia-se, segundo Zanotto (apud FERNANDES, 

2017, p. 44), em um trinômio: problema-explicação-solução, indo além da simples 

formulação de perguntas ou questões. Problematizar também significa ser capaz de 

responder ao conflito que o problema traz de forma intrínseca e que o sustenta. 

 

A problematização das situações enfrentadas nos coletivos é a 
principal estratégia para o desenvolvimento da aprendizagem, pois 
possibilita a oportunidade de transformações efetivas e a 
construção conjunta da autonomia dos sujeitos e equipes, valendo-
se do diagnóstico e do planejamento compartilhados. A 
metodologia problematizadora é mais que uma abordagem 
educativa; ela é uma postura educacional crítica sobre os 
elementos da realidade vivida pelos sujeitos do processo, além de 
considerar que os desafios do cotidiano do trabalho representam 
janelas de oportunidades para a construção de hipóteses que 
busquem soluções factíveis. Esta metodologia está ancorada nas 
pedagogias que tomam como objeto a transformação do mundo do 
trabalho, do indivíduo e da sociedade como um todo, por meio de 
aprendizagens significativas e contextualizadas, que contribuam 
para o desenvolvimento de capacidades e competências individuais 
e coletivas, gerais e específicas, para o trabalho e para a vida. 
(BRASIL, 2015, p. 13) 
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 Segundo a PNEPS (BRASIL, 2009, p. 20), a Educação Permanente é 

aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho. Baseia-se na aprendizagem significativa e 

na possibilidade de transformar as práticas educacionais. A EPS pode ser entendida 

como aprendizagem-trabalho. 

A aprendizagem para ser significativa precisa causar transformação na vida 

das pessoas. Antunes (2002, p. 15) conceitua aprendizagem como uma mudança 

relativamente permanente no comportamento que resulta da experiência. Haddad 

(apud CECCIM; FEUERWERKER, 2004, p. 49) afirma que a educação permanente 

parte do pressuposto da aprendizagem significativa (que promove e produz 

sentidos) e propõe que a transformação das práticas profissionais deva estar 

baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais reais em ação na 

rede de serviços. 

A equipe multiprofissional está inserida nessa política, todos os atores que 

compõe o cenário do SUS expõem suas experiências vivenciadas, 

problematizam/refletem sobre as situações a fim de construir coletivamente novos 

conhecimentos, gerando, assim, novas práticas. Para Fernandes (2017, p. 44), 

porém, a EPS busca não transformar todos os problemas em problemas 

educacionais solucionáveis com capacitações e treinamentos. Ao contrário, ela os 

compreende como os insumos que deverão ser tomados como referência para a 

reorganização dos serviços, a partir da sua reflexão. Logo, o convite é para que os 

trabalhadores sejam protagonistas nos processos de ensino-aprendizagem, 

enquanto atores reflexivos e aptos a propor inovações na atenção e na gestão da 

Saúde (BRASIL, 2015, p. 8). 

A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o SUS deve 

considerar, segundo a PNEPS (BRASIL, 2009, p. 20), o conceito de EPS, que 

articula as necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de 

desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e 

a gestão social sobre as políticas públicas de saúde. 

Para Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 50), as demandas para educação em 

serviço não se definem somente a partir de uma lista de necessidades individuais de 

atualização, nem das orientações dos níveis centrais, mas prioritariamente a partir 

dos problemas da organização do trabalho, considerando a necessidade de prestar 
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atenção relevante e de qualidade, com integralidade e humanização, e considerando 

ainda a necessidade de conduzir ações, serviços e sistemas com produção em rede 

e solidariedade intersetorial. 

Conforme diz Ceccim (2005, p. 162), o conceito de EPS pode corresponder à 

Educação em Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, 

instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de 

mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações prestadas 

em dado tempo e lugar. 

São destacadas como centrais à EPS a sua porosidade à realidade mutável e 

mutante das ações e dos serviços de saúde; a sua ligação política com a formação 

de perfis profissionais e de serviços, a introdução de mecanismos, espaços e temas 

que geram autoanálise, autogestão, implicação, mudança institucional, enfim, 

pensamento e experimentação (CECCIM, 2005, p. 162), ou seja, a EPS estimula 

todos os atores, nela inseridos, a sair da inércia, a produzir conhecimento e a gerar 

uma aprendizagem colaborativa e significativa. 

A PNEPS é uma proposta apropriada para produzir mudanças nas práticas 

através da problematização, objetivando gerar uma aproximação do serviço de 

saúde com os usuários a fim de exercer os princípios doutrinários e operacionais do 

SUS (universalidade, equidade e integralidade das ações e dos serviços de saúde e 

descentralização, regionalização, hierarquização, resolubilidade, participação social).  

Outra iniciativa trazida pela PNEPS foi a diferenciação entre educação 

continuada e EPS (BRASIL, 2015, p. 8). Esta valoriza o trabalhador e o enxerga 

como um ser pensante, com potencial de crítica e capaz de refletir, juntamente com 

gestores, usuários e acadêmicos, sobre a realidade vivenciada, opondo-se à visão 

de um mero realizador de tarefas. Na EPS, os trabalhadores se mobilizam por meio 

da participação ativa em busca de construção de significados; todos envolvidos 

nesse processo têm corresponsabilidade no ensino, na aprendizagem. Na EPS, é 

necessário que haja constantemente autoavaliação individual das práticas, da 

maneira de pensar e de agir para que a aprendizagem se torne significativa. 

Recursos da ação orçamentária podem ser destinados para a capacitação de 

profissionais por meio de aperfeiçoamentos, atualizações e pós-graduações, a fim 

de levá-los à aquisição de conhecimentos e habilidades específicas, podendo 

compartilhar com os demais trabalhadores das suas áreas de atuação (BRASIL, 
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2015, p. 25). No entanto, as ações do Plano Anual de Capacitação (PAC) devem 

buscar coerência com os processos de EPS de forma que as capacitações 

agreguem valor ao cotidiano do trabalho em equipe. A capacitação, portanto, não 

pode estar centrada na transmissão do conhecimento científico e longe das práticas 

de trabalho. 
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CAPÍTULO V 

Procedimentos Metodológicos 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, exploratória.  

 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das 
relações, das representações, das crenças, das percepções e das 
opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 
sentem e pensam. (MINAYO, 2010, p. 57)   
 

De acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, este 

projeto, por ser uma pesquisa de campo e por abordar seres humanos, foi 

encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CEP-

CMM/HUAP/UFF), estando incluído no projeto já aprovado pelo CEP-

CMM/HUAP/UFF, cujo registro é 345.637, portanto, não houve a necessidade de 

uma nova aprovação. Foi solicitada a carta de Anuência (vide apêndice 1) à PRCAS, 

em que os dados foram coletados. Foi feito o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (vide apêndice 2), apresentado aos participantes da pesquisa. 

Ao concordarem em participar, assinaram o documento, ficando com uma cópia. Foi 

esclarecido que poderiam desistir da pesquisa quando assim desejassem. 

 

5.1 Cenário da Pesquisa 

 

O cenário escolhido foi a PRCAS, localizada no município de Niterói.  

Em 10 de novembro de 1938, a PRCAS foi inaugurada com o nome de Centro 

de Saúde Modelo, que foi o primeiro centro de saúde modelo implementado no 

estado do Rio de Janeiro. Ferreira (2014, p. 62) destaca que: 

 

Esta data não foi aleatória, ao contrário, foi extremamente 
significativa para a história brasileira: tratava-se do primeiro 
aniversário do Estado Novo, regime iniciado pelo presidente Getúlio 
Vargas que buscava mostrar ao mundo um novo Brasil, um país 
moderno que poderia se aproximar dos países mais desenvolvidos. 
Uma prova disso é um fragmento relatado no Jornal O Fluminense 
no dia anterior à inauguração: “[...] às 9 horas será inaugurado o 
Centro de Saúde Modelo, na enseada de São Lourenço, o mais 
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perfeito estabelecimento do gênero no país” (O FLUMINENSE, 
09/11/1938).  

Como Niterói era, à época, capital do estado, a cidade deveria receber o que 

havia de melhor em termos de saúde pública, por isso, Mario Pinotti (médico 

sanitarista) e Amaral Peixoto (comandante) se esmeraram na construção de um 

centro de saúde que servisse de referência para outros em todo o país (Ferreira 

(2014, p. 62). 

O Centro de Saúde Modelo passou por modificações: popularmente nomeado 

como Centro de Saúde de São Lourenço, devido ao bairro onde está situado. 

Posteriormente, em 1972, o Centro de Saúde Modelo passou a se chamar 

oficialmente Centro de Saúde Doutor Carlos Antônio da Silva, em homenagem ao 

renomado tisiologista que lá trabalhou. Em 1995, passou a se chamar Policlínica 

Comunitária Carlos Antônio da Silva (Ferreira 2014, p. 62). 

Atualmente, a PRCAS é administrada pela Prefeitura de Niterói por intermédio 

da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Nela, são realizados os seguintes 

atendimentos: ginecologia, hepatologia, infectologia, neurologia (infantil e adulto), 

nutrição, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, urologia, alergista (infantil e 

adulto), cardiologia, clínico geral, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, 

gastrologia, geriatria e ecocardiograma. Segundo Ferreira (2014, p. 64), oferece 

serviços da AB, como: vacina (todas do calendário do Ministério da Saúde); teste do 

pezinho; prova tuberculínica (PPD); coleta de linfa para baciloscopia de Hansen; 

clínica médica; atendimentos de tuberculose; hanseníase; Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS); tem grupos de coordenação de saúde mental; 

vigilância epidemiológica; serviços de odontologia; curativos; grupos de gestantes; 

hiperdia; além de algumas outras especialidades.  

 

5.2 Participantes da Pesquisa 

 

Os participantes foram quatro enfermeiros preceptores de estágio na AB de 

alunos de graduação e de residência em enfermagem e que exercem atribuições de 

gestores da UBS do município de Niterói. 

Sobre o perfil dos participantes, a maior parte dos enfermeiros é do sexo 

feminino, com faixa etária superior a 50 anos. O tempo de serviço dos participantes 
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na PRCAS é de 5 anos a 24 anos. O tempo de formação na academia varia de 15 

anos a 36 anos. Dos quatro enfermeiros, apenas um possui habilitação para atuar 

no ensino com licenciatura ou formação pedagógica, tendo formação stricto senso, 

porém, um não possui nenhum tipo de especialização. 

 

Quadro 4. Distribuição dos participantes por ano de formação 

Participantes Idade Sexo Graduação Tempo de serviço Licenciatura Especialização 

E1 58 F 1983 13 anos Não Não 

E2 60 M 1984 24 anos Sim Sim 

E3 57 F 2003 5 anos Não Sim 

E4 40 F 2009 5 anos Não Sim 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre os critérios de inclusão: 

 

• Ser profissional preceptor de estágio em saúde pública; 

• Ter vínculo empregatício na PRCAS a ser pesquisada; 

• Tempo de preceptoria de estágio em saúde pública há pelo menos um ano; 

• Aceitar participar do estudo. 

 

Como critérios de exclusão; estar afastado por qualquer motivo da unidade no 

período da pesquisa: licença, férias. 

A fim de garantir o anonimato, os participantes da pesquisa receberam 

pseudônimos E1, E2, E3, E4, obedecendo a ordem das entrevistas realizadas. 

 

5.3 Técnica de Coleta de Dados 

 

 Como instrumentos de coleta de dados, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, utilizando os roteiros (vide apêndices III e IV). Para a realização da 

entrevista, houve a necessidade de comparecer à PRCAS no período de uma 
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semana, turno manhã ou tarde, a fim conseguir concretizá-la sem incomodar os 

enfermeiros na rotina do serviço. A entrevista foi efetuada na própria unidade, sendo 

utilizada uma sala reservada. Por meio da investigação, pode-se identificar se os 

entrevistados conhecem e reconhecem as competências necessárias para atuar na 

preceptoria e na gerência do serviço.  

Todos os enfermeiros concordaram em participar da pesquisa, tendo sido lido 

e assinado o TCLE. 

Segundo Minayo (1999, p. 57), a entrevista se configura em “[...] uma 

conversa a dois com propósitos bem definidos [...] que se caracteriza por uma 

comunicação verbal e serve como um meio de coleta de informações sobre um 

determinado tema científico.”  

Utilizou-se, para registro das entrevistas, um gravador de MP3, sendo 

autorizado pelos participantes o seu uso, e transcrita a entrevista literalmente pela 

pesquisadora para auxiliar na análise dos dados. 

 

5.4 Categorização e Análise dos Dados 

 

O processo de análise deste estudo baseou-se na obra de Laurence Bardin 

(2016), a qual destaca a análise de conteúdo.   

Para Bardin (2016, p. 41), a análise de conteúdo é um conjunto de análises 

das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição, o conteúdo das mensagens, é o tratamento da informação contida nas 

mensagens.  

Berelson (apud Bardin, 2016, p. 42), define análise de conteúdo da seguinte 

forma: “uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações tem por 

finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. 

O analista, segundo Bardin (2016, p. 42), “no seu trabalho de poda, é 

considerado aquele que delimita as unidades de codificação, ou as de registro”. Na 

análise de conteúdo de Bardin, utiliza-se o método das categorias (análise 

categorial) “que pretende tomar em consideração a totalidade de um texto passando 

pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença 

ou de ausência de itens de sentido”. 
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A escolha do método de análise de conteúdo para a análise dos dados foi no 

sentido de descrever as ações que são realizadas pelo enfermeiro na preceptoria de 

graduandos e na gerência do serviço em UBS, de identificar as competências que os 

enfermeiros precisam adquirir ou desenvolver para atuar na preceptoria de 

graduandos e na gerência nesses locais, de implementar estratégias de educação 

permanente com estes profissionais e de elaborar, com os enfermeiros participantes 

da pesquisa, a elaboração de um projeto de EPS para o desenvolvimento de 

competências a serem implementadas na UBS. Segundo Bardin (2016, p. 125), a 

análise de conteúdo se organiza em torno de três polos cronológicos: 

 

• Pré-análise: fase de organização que corresponde a um período de intuições, 

mas, que tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, 

de maneira a conduzir a um plano de análise;  

• Exploração do material: esta fase, segundo a autora, depende muito de a pré-

análise ser bem-feita. Caracteriza-se por ser longa e fastidiosa, consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas; 

• Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos. Operações estatísticas 

simples ou complexas permitem estabelecer quadros de resultados, 

diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as 

informações fornecidas pela análise. 

Como produto da pesquisa, foi elaborado uma tecnologia educacional 

utilizando um aplicativo de celular para androide, a fim de subsidiar o enfermeiro 

durante a preceptoria de estágio na UBS. 
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CAPÍTULO VI 

 Resultados e Discussões 
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6 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Foi possível elaborar as categorias a partir da análise minuciosa das falas dos 

participantes. Foram destacadas as unidades de registros (UR) referentes às 

competências, dificuldades e facilidades para atuarem na preceptoria conforme 

descritas no quadro 5, assim como as UR referentes à busca de soluções para 

modificar a prática em saúde conforme descritas no quadro 6. 

 

Quadro 5. Unidades de registros referentes às competências, dificuldades e 

facilidades para atuarem na preceptoria 

Unidades de registros Frequência 

 Competências 

1 Responsável 1 

2 Passar o máximo de conhecimento 18 

3 Dar atenção 1 

4 Mostrar o serviço 1 

5 Desenvolver atividades 1 

6 Receber bem as pessoas 1 

7 Orientar 1 

8 Enfrentar as dificuldades do trabalho 1 

9 Intuição 1 

10 Estar sempre estudando 1 

11 Saber teórico 1 

12 Saber prático 19 

13 Conhecer leis e manuais 2 

Dificuldades 

14 Necessidade de capacitação 1 

15 Falta de planejamento 4 

16 Prática dissociada da teoria 1 

17 Estrutura física inadequada 1 

18 Falta de comunicação da IES com a unidade de saúde 1 

19 Pouca atuação do discente 1 



     84 

 

20 Falta de tempo do preceptor 1 

21 Pouco recurso humano 3 

22 Qualidade dos profissionais 1 

23 Vínculo dos profissionais 1 

24 Desânimo dos profissionais 1 

25 Falta de remuneração 1 

26 Instabilidade profissional devido a contratações 1 

27 Deficiência didático-pedagógica 1 

28 Insegurança para exercer a preceptoria 1 

29 Fazer grupos com os pacientes 1 

30 Pouca pesquisa 1 

31 Ter alunos para suprir a ausência de funcionários 2 

Facilidades 

32 Conhecer o serviço 1 

33 Conhecimento da prática 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

Quadro 6. Unidades de registros referentes à busca de soluções para modificar a 

prática em saúde 

Unidades de registros Frequência 

34 Refletir sobre a prática 2 

35 Trabalho em equipe 1 

36 Parceria entre os profissionais 1 

37 Fazer cursos, atualizar-se 1 

38 Promover saúde 2 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para iniciar esta etapa da pesquisa, foram elaboradas três categorias, as 

quais serão analisadas à luz dos referenciais teórico e político com a utilização das 

falas dos participantes, pretendendo alcançar o objeto de estudo, que são as 

competências gerenciais dos profissionais preceptores de estágio, na AB, para a 

implementação de estratégias de EPS, e responder aos objetivos traçados, sendo 

estes respondidos por meio da entrevista realizada com os enfermeiros. 
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Quadro 7. Divisão das categorias da análise  

Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria Categoria 

2, 5, 7 

10, 11, 12, 13 

Modelo pedagógico 

Formação Permanente 

Relação da 

preceptoria com o ato 

de ensinar. 

Aproximação dos métodos de 

ensino com as necessidades de 

desenvolver a competência 

didática 

14, 15, 16, 18, 22, 27, 

28,30 

Dificuldades nas ações 

pedagógicas 

Dificuldades 

correspondentes ao 

processo de ensino-

aprendizagem 

Observância dos enfermeiros 

ante as dificuldades enfrentadas 

nas ações de preceptoria e 

assistência. 
20, 21 

23, 24, 25, 26 

Sobrecarga de trabalho 

Dificuldade de vínculo 

Dificuldades 

correspondentes às 

condições de 

trabalho 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

 

Problematização da 

realidade vivenciada na 

prática do trabalho 

 

Adesão da EPS na prática 

profissional como maneira de 

contribuir para a busca das 

soluções e transformações nos 

serviços de saúde. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

6.1 Categoria 1 – Aproximação dos métodos de ensino com as necessidades 

de desenvolver a competência didática 

 

6.1.1 Subcategoria: Relação da preceptoria com o ato de ensinar 

 

Diante das entrevistas utilizadas, pôde-se observar que, mesmo tendo 

enfermeiros conscientes de que, no processo educacional, a busca pelo 

pensamento crítico-reflexivo é fundamental, notam-se expressões que marcam um 

modelo tradicional de ensino cujas expectativas estão na “transmissão de 

conhecimento”, na figura do professor depositando o conhecimento na mente do 
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aluno e este cumprindo o papel de receptor. No entanto, torna-se importante 

destacar que os métodos de ensino que apresentam um viés contrário ao método 

tradicional têm sido reconhecidos há pouco tempo; e, analisando as faixas etárias 

dos participantes e, somando as suas respostas, pode-se inferir que o método 

bancário está avivado, sobretudo, oferecendo obstáculos para a implementação de 

metodologias capazes de levar o aluno à reflexão e à transformação do serviço. 

Para Colman (apud BALSANELLI et al., 2011, p. 30), compete ao enfermeiro 

não só transmitir conhecimentos, mas também facilitar o processo de aprendizagem, 

fato que só será possível se ele entender como e por que as pessoas aprendem. 

Diante do questionamento sobre o que é ser preceptor, os participantes 

trouxeram definições importantes, contundentes, porém, alguns esbarraram em 

pontos questionáveis: 

 
“É receber o aluno e dar atenção, orientar. Ele está estudando, mas 
não tem a prática aí chega aqui vai vivenciar a prática. Você vai 
mostrar o serviço, o que é feito”. (E3) 

“O profissional tenta passar o máximo possível, da melhor maneira 
didática para que o aluno compreenda e entenda o ensinamento, 
aquilo que está sendo ensinado para ele”. (E4) 

“Ser preceptor é como se fosse um professor daquele local, daquela 
prática, naquele momento o preceptor está tentando passar através 
de conhecimentos de ações aquela prática dele”. (E2) 

 

O primeiro ponto é a dicotomia existente entre a teoria e a prática está fixada 

na mente tanto dos enfermeiros/docentes quanto dos profissionais que recebem os 

alunos no campo de estágio. A relação entre a teoria e a prática precisa estar 

presente em todos os momentos da vida do discente, não pode ser dissociada. 

O discente, ao chegar no campo de estágio, de fato, não vivenciou a prática, 

todavia, os enfermeiros/docentes, ao inserir os conceitos teóricos, precisariam trazer 

recursos didáticos variados, objetivando dinamizar a aula, inserindo uma prática 

ainda distante da realidade vivenciada por eles, logo, observa-se a necessidade da 

busca pela competência didático-pedagógica necessária para desenvolver e atuar 

na preceptoria. 

Outro ponto questionável discutido pelos participantes foi o “mostrar o serviço, 

o que é feito”. O preceptor, ao realizar a função de apresentar o serviço, está 

cumprindo a tarefa de acolhimento, mas quando se fala de preceptoria não se pode 
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afastar a ideia de contribuir para o conhecimento levando o discente a construir os 

saberes mediante as teorias e a prática, a fim de alcançar uma aprendizagem 

significativa. 

Perrenoud (2002, p. 22) não é a favor da ideia de formação prática, que são 

os estágios, trabalhos práticos, análises das práticas ou ensinos clínicos de campo, 

visto que é um modelo muito simples, sobretudo, cômodo, de forma que os 

profissionais acolhem os alunos para iniciá-los nos “ossos do ofício”. Perrenoud 

continua afirmando que a formação teórica permitiria ser aprovado nos exames e 

obter o diploma enquanto a formação prática daria as bases para a sobrevivência na 

profissão. É preciso compreender que a formação é uma só, teoria e prática ao 

mesmo tempo, assim como reflexiva, crítica e criadora de identidade. 

Durante a entrevista, ficou claro que a metodologia tradicional, cujo modelo 

está centralizado no professor, ainda está latente: 

 
“...o conhecimento que se tem e tenta passar da melhor forma para o 
aluno, de forma que ele não se assuste, que ele adquira algum 
conhecimento. Pedagogia é você ensinar às pessoas da melhor 
forma. O preceptor sente um pouco falta disto quando ele mesmo 
não tem a pedagogia para passar o que ele quer passar da melhor 
forma para o aluno”. (E2) 

 

Atualmente, a aquisição do conhecimento não é transmitida unicamente do 

professor para o aluno como acontece na metodologia tradicional, em que o foco é o 

ensino, a transmissão de informações com a centralização na figura do professor. 

Muitos são os desafios dos envolvidos no processo de educação, pois a metodologia 

tradicional, segundo Ferreira (2014, p. 23), impede que ocorra a mudança social.  

Nas décadas de 1920 e 1930, chegaram ao Brasil ideais do liberalismo; e, a 

partir destes, surge a Escola Nova modificando o ensino no Brasil, trazendo 

socialização e democratização do ensino e tornando o aluno ativo no processo de 

ensino aprendizagem (CHAGAS, 2014, p. 24). 

Acompanhada a essas mudanças no processo educacional, surgiu o termo 

competência, presente nas ciências da educação há décadas. É um termo 

polissêmico que abrange esfera do trabalho e da educação (OLIVEIRA, 2015, p. 

590). Para Perrenoud (ano, p.), a competência não deve ser entendida apenas como 

obtenção de saberes do senso comum ou da experiência, mas, é a capacidade de 
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mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações) a 

fim de solucionar um tipo de situação. 

Masetto (2015, p. 30), baseado nessa definição, deixa claro que competência 

sempre tem que ver com uma série de aspectos que se apresentam e se 

desenvolvem conjuntamente: saberes, conhecimentos, valores, atitudes, 

habilidades. 

A partir da análise das entrevistas, observa-se que dois participantes se 

mostraram angustiados ao perceber a ausência de competência relacionada com a 

didática e que não basta ter unicamente a prática para exercer a preceptoria. Porém, 

não foi observada essa preocupação nos outros participantes. 

 
“Gostaria de ter desenvolvido os saberes acadêmicos porque na 
prática eu uso a intuição, sinto muito, infelizmente, e procuro ser o 
mais prática possível, mas sempre em cima da demanda do serviço 
apresentado, é assim que eu faço. Infelizmente eu gostaria de ter 
estudado mais... a prática atrapalha quando vem sem a teoria, como 
é o meu caso, eu tenho certeza que falta a teoria acadêmica para ser 
preceptor, professor”. (E1) 
 
 “Entendo que se a gente tivesse conseguido ter estudado mais, eu e 
todos os meus pares, conseguiríamos um retorno maior, inclusive 
temos muitas dificuldades em produzir grupo, em administrar, 
conduzir, os enfermeiros desta unidade têm esta dificuldade, o que 
não vejo no serviço social nas terapeutas ocupacionais e nas 
psicólogas, vejo esta deficiência em nós, na enfermagem. A falta do 
preparo didático está implicando em uma coisa que a atenção básica 
precisa muito que é o grupo de pacientes”. (E1) 
 
“A didática e a pedagogia estarão sempre envolvidos. Este é um dos 
nossos problemas, sentimos falta da pedagogia... acho muito 
importante a didática para ser preceptor”. (E2) 
 
“O preceptor ensina porque você está passando um conhecimento 
que já tem na prática, que você já aprendeu, você está ensinando”. 
(E3) 

 

A competência organizar e dirigir situações de aprendizagem, destacada por 

Perrenoud (2000, p. 23), refere-se à condição didática do profissional em conduzir o 

aluno ao processo de aprendizagem. Para Perrenoud (2000, p. 24), a figura daquele 

professor que ministra aula e passa exercícios sendo caracterizada como uma 

pedagogia Magistral não leva os alunos verdadeiramente às situações de 

aprendizagem. O professor/preceptor precisa oferecer situações didáticas para que 
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todos alcance a aprendizagem, e isso só será possível se ele dispuser de outros 

recursos cognitivos, não basta ter a teoria e/ou o conteúdo. 

 
“quando eu recebo uma função eu procuro estudar, ler sobre aquilo 
para estar passando até mesmo para os pacientes, porque a gente 
faz uma pequena orientação e tendo que passar também para os 
alunos que estão sob a minha responsabilidade”. (E4) 

 

Da competência descrita acima, Perrenoud traz microcompetências nela 

inseridas. Por meio dos discursos trazidos pelos participantes, serão destacadas 

algumas dessas microcompetências.  

Quanto à busca do conhecimento acerca dos conteúdos a serem ministrados, 

Perrenoud (2000, p. 26) corrobora afirmando que essa é a menor das coisas, 

quando se pretende instruir alguém. A verdadeira competência pedagógica não está 

aí. Há a necessidade de relacionar os conteúdos a objetivos e a situações de 

aprendizagem. No entanto, para que o domínio dos conteúdos seja uma 

competência, o professor/preceptor precisa ser fluente, construí-lo em situações 

abertas e tarefas complexas aproveitando todas as oportunidades e ocasiões para 

exercê-lo, ter um domínio pessoal dos saberes bem como o da matriz disciplinar 

(conceitos, questões e paradigmas que estruturam os saberes de uma disciplina). 

 
“Penso que a gente não tem uma estrutura adequada no setor de 
serviço para estar fazendo preceptoria porque seria bacana, ao final, 
a gente sentar em uma sala, alguns professores (preceptores), que 
eu vejo, tentam fazer isso, de buscar o que viram. Os professores 
sentam ali, conversam sobre o que viram, tiram suas dúvidas”. (E4) 

 

Essa abordagem foi muito interessante, pois a participante observa os 

enfermeiros/docentes conduzindo os alunos ao estágio com uma postura didática 

pedagógica, despertando nela um interesse na busca de um método que leve o 

aluno a contribuir para a construção do conhecimento. 

 
“Eu tento ver um problema, explico para eles e tento solucionar com 

eles.” (E2) 

Observa-se acima o discurso de um participante conduzindo o aluno na 

construção de soluções para as situações vivenciadas no campo de estágio. 
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Ainda, referenciando a competência de organizar e dirigir situações de 

aprendizagem, Perrenoud destaca com microcompetência do trabalho a partir das 

representações dos alunos na qual afirma que o aluno traz uma bagagem de 

conhecimento que não pode ser negligenciado pelo enfermeiro/preceptor durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

“...o conhecimento que se tem e tenta passar da melhor forma para o 
aluno, de forma que ele não se assuste, que ele adquira algum 
conhecimento”. (E2) 

“...a gente tem que passar para eles o correto, se eles têm dúvidas 
precisam passar as dúvidas para a gente esclarecer”. (E4) 

 

No processo de ensino-aprendizagem, deve haver o diálogo do 

enfermeiro/preceptor com o aluno; as concepções dos alunos devem ser 

aproximadas dos conhecimentos científicos a serem ensinados. Trabalhar a partir 

das representações dos alunos é resgatar tudo que já construíram, inserindo-o no 

contexto atual, gerando uma aprendizagem significativa.  

Perrenoud (2000, p. 33) incentiva a criação de projeto de pesquisa como 

microcompetência capaz de engajar o aluno na busca de resolução de problemas, 

logo, o enfermeiro/preceptor, quando inserido nesses projetos, precisa resolver, 

encorajar e mobilizar o aluno a buscar o conhecimento por meio da pesquisa. 

 
“Ser preceptor me obriga a estudar”. (E4) 

 

Relevante destacar este discurso pelo fato de o participante reconhecer-se 

como parte integrante do processo de ensino, aperfeiçoar-se e explorar novos 

conhecimentos, contudo, identifica-se a competência de administrar sua própria 

formação 

 

6.2 Categoria 2 – Observância dos enfermeiros ante as dificuldades 

enfrentadas nas ações de preceptoria e assistência 
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Quadro 8. Divisão das categorias da análise referente às dificuldades  

Unidade de Registro Unidade de Significação Subcategoria Categoria 

14, 15, 16, 18, 22, 27, 
28,30 

Dificuldades nas ações 
pedagógicas 

Dificuldades 
correspondentes ao 
processo de ensino-

aprendizagem 

 
Observância dos 

enfermeiros 

ante as dificuldades 
enfrentadas 

nas ações de preceptoria 
e 

assistência. 

20, 21 

23, 24, 25, 26 

Sobrecarga de trabalho 

Dificuldade de vínculo 

Dificuldades 
correspondentes às 

condições de 
trabalho 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.2.1 Primeira Subcategoria: Dificuldades correspondentes ao processo de ensino-

aprendizagem 

 

 É possível perceber enorme índice de dificuldade que alunos apresentam no 

processo de ensino-aprendizagem, mas esta não tem sido privativa deles: 

enfermeiros/preceptores também têm demonstrado o mesmo problema concernente 

ao processo de ensinar proveniente de uma forte ligação aos métodos tradicional e 

positivista que não contribuem para mudança social com seres pensantes e 

reflexivos. 

 Ferreira (2014, p. 94) concluiu que, enfermeiros, preceptores dos graduandos 

de enfermagem, estão despreparados para exercerem este papel e priorizam as 

ações técnicas, muitas das vezes, em detrimento das questões pedagógicas atuais, 

apresentando um forte vínculo com o método positivista, cujo ensino se torna 

fragmentado. 

 

O tecnicismo ainda está fortemente arraigado ao âmago da prática 
profissional e a escola nos parece o ambiente apropriado para se 
discutir e propor mudanças para esse paradigma. Assim, cabe a nós, 
enfermeiros-professores, repensarmos o sistema que temos e o que 
queremos para o ensino de Enfermagem, portanto, acreditamos que 
é importante buscar outras propostas pedagógicas para o ensino de 
Enfermagem. (VALENTE, 2009, p. 59)  
 
 

Segundo Botti (apud RIBEIRO, 2013, p. 162),  
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[...] o preceptor é o profissional que participa do processo de 
formação em saúde ao articular a prática ao conhecimento científico. 
Ele precisa dominar a prática clínica, bem como os aspectos 
pedagógicos relacionados a ela, transformando o cenário profissional 
em ambiente educacional.  

 

Para Shulman (apud RIBEIRO, 2013, p. 163), é necessário que o professor 

tenha expertise da prática pedagógica, além de outros saberes, como o 

conhecimento dos alunos, dos valores educacionais, do currículo e do contexto 

educativo. O exercício da preceptoria não pode ser diferente; segundo Ribeiro 

(2013, p. 163), a ele cumpre o papel de mediador e facilitador do processo de 

formação do residente, compartilhando a responsabilidade pelo desenvolvimento 

do conhecimento, logo, para que o preceptor mobilize um pensar-agir crítico e 

reflexivo, é mister a busca pela formação pedagógica. 

Perrenoud (2000, p. 41) descreve a competência administrar a progressão 

das aprendizagens na qual revela que a aprendizagem humana não pode ser 

programada, engessada. A competência correspondente a progressões das 

aprendizagens requer do enfermeiro/preceptor observância e acompanhamento do 

aluno no campo de estágio. Os recursos utilizados para contribuir para aprendizado 

necessitam ser ajustados ao nível de cada um respeitando a individualidade, a 

maturidade, pois, para uns, pode ser mais favorável comparado com o outro. Para 

Anastasiou (2015, p. 35), é essencial o processo de análise realizado em aula com a 

mediação do professor, que deliberadamente planeja, propõe e coordena estratégias 

compostas por suas ações e dos alunos, visando à superação da visão sincrética 

inicial por percepções, visões e ações cada vez mais elaboradas. 

O planejamento de ações na preceptoria é fundamental para gerar a 

progressão no conhecimento, no entanto, foi relatada por todos os participantes a 

sua ausência mediante a prática de estágio com os alunos. 

 

“... esta policlínica tem esta característica de pouco funcionário, pouco 
técnico, muito serviço, muita demanda e não planejo. Planejo assim: amanhã 
vou pedir para ela digitar vacina, é uma coisa assim, muito pontual, o pessoal 
que vem pra cá aprende no serviço, vai junto com a gente nos setores onde 
está precisando, é mais força de trabalho do que aluno, não sei se é bom 
não. A gente usa os alunos como mão de obra. Ele aprende fazendo, onde 
tem demanda de trabalho, ele vai”. (E1) 
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“Ultimamente não está tendo muito, a gente recebe os alunos já delimitado 
onde vão ficar: sala de imunização por exemplo. Ele fica com o professor, aí, 
de vez em quando, a gente chega, abre as portas, pergunta se está faltando 
algo. Um planejamento certinho, bem legal, sinceramente não tem”. (E2) 
 
“Planejamento é uma coisa que não temos aqui no posto, é difícil de fazer 
devido à sobrecarga de serviço e poucos números de funcionários”. (E3) 
 
“Não planejo, porque aqui eu sou aquela preceptora do momento, eles já vêm 
com o professor, aquele que fica comigo eu passo, tento ensinar, explicar”. 
E4 
 

   
Segundo Padilha (apud FERREIRA, 2014, p. 76), o ato de planejar envolve 

sempre um processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, de previsão 

de necessidades e de racionalização no emprego dos meios (materiais) e 

profissionais disponíveis. O enfermeiro/preceptor, no planejamento, precisa integrar 

a IES com a UBS, objetivando contribuir para a formação dos futuros profissionais. 

Seguindo o raciocínio de Perrenoud, conforme destacado por Ferreira (2014, p. 74), 

os graduandos de enfermagem deveriam ser acolhidos pelo sistema educacional e 

pelo SUS, pela unidade de saúde e pelo enfermeiro da unidade que o acompanha, 

no caso os preceptores, que estão na mesma situação dos chamados formadores 

de campo. 

A preceptoria está diretamente ligada à relação de ensino-aprendizagem uma 

vez que o enfermeiro/preceptor transfere as vivências não podendo se eximir da 

teoria, necessitando aproximar-se da IES. 

É possível que a falta de planejamento dos enfermeiros/preceptores mediante 

a ministração das aulas práticas gere insegurança, por isso a importância da prática 

pedagógica como instrumento para reconstruir a transmissão do conhecimento, 

levando o aluno a notar-se como sujeito participante desse processo e a ter o 

comprometimento com a sua prática. Tendo em vista a grande importância da 

prática pedagógica no contexto da preceptoria, levantou-se um questionamento 

quanto à visão que os participantes têm dessa prática no ensino: 

 

“Eu estou até com vergonha, eu me saio bem, eu tenho facilidade 
para ensinar, mas eu ensino o que eu sei, o que aprendi na prática 
com os meus colegas, com os manuais e consigo passar bem isso.” 
(E1) 
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“No início eu ficava um pouco tímida, apesar de ser falante, quando é 
muita gente eu fico assim: Será que estou falando direito? Será que 
eu comecei bem? Ainda estou aprendendo, fico preocupada.” (E4) 

 

6.2.2 Segunda Subcategoria: Dificuldades correspondentes às condições de 

trabalho 

 

Para Balsanelli (2011, p. 65), o trabalho em equipe é indiscutivelmente uma 

necessidade contemporânea tendo em vista que quando um trabalho é realizado 

individual e isoladamente, o tempo de alcance dos objetivos torna-se maior. Todavia, 

segundo o autor (BALSANELLI, 2011, p. 62), o agrupamento dos seres não garante 

práticas que reflitam a essência do trabalho em equipe. Esse trabalho pressupõe 

estabelecimento de vínculo entre os indivíduos que, juntos, constroem um projeto de 

trabalho com objetivos comuns. 

O vínculo dos profissionais na AB é relevante para a saúde pública, uma vez 

que estes precisam estar integrados às rotinas do serviço e à equipe 

multiprofissional. Segundo a PNAB, vínculo consiste na construção de relações de 

afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o 

aprofundamento do processo de (co)responsabilização pela saúde, construído ao 

longo do tempo, além de carregar, em si, um potencial terapêutico (BRASIL, 2012, p. 

21).  

Observou-se, por meio das entrevistas, que o “vínculo” encontra-se 

fragilizado, desencadeando, portanto, outros problemas, entre eles, a deficiência do 

número de enfermeiros devido a contratações com subsequentes demissões. Essa 

fragilidade trará repercussão ao andamento do serviço com sobrecarga de trabalho, 

atingindo o gerenciamento na assistência ao usuário bem como o cuidado e a 

atenção do enfermeiro/preceptor com o discente na dispensação do tempo para 

acompanhar e orientá-lo. É importante destacar que a fragilidade do vínculo dos 

enfermeiros com a unidade básica gerou uma motivação de alguns participantes 

ante a preceptoria, usufruindo dos estagiários em tarefas rotineiras por falta de 

profissionais, alocando-os em lugares convenientes ao profissional. 

 Segundo Ferreira (2014, p. 72), a inclusão da educação permanente nas DCN 

como uma das competências mais significativas na formação do profissional 
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determina a responsabilidade e o compromisso do enfermeiro com a educação e o 

treinamento/estágio das futuras gerações de profissionais. 

  

“... esta policlínica tem esta característica de pouco funcionário, 

pouco técnico, muito serviço, muita demanda. Tenho aluna do CIEE, 

hoje preciso de você na vacina, ela está aqui já tem 1 ano, então ela 

já aprendeu vacina, já aprendeu a digitar as vacinas e a gente 

precisa disso, no início ela ficava só de escrivã, mas foi avançando 

agora já é uma força de trabalho para a gente. E a residente não fica 

longe disso, geralmente fica na vigilância que é o setor onde a 

demanda de trabalho é maior e ela aprende com a gente ali na 

prática, a gente atendendo e ela ali, junto, sem planejamento...é mais 

força de trabalho do que aluno”. (E1) 

 

“A dificuldade está na quantidade dos números de profissionais que é 
uma coisa gritante, se eu não tivesse aluno aqui, eu estaria 
trabalhando com dificuldade...Outra dificuldade, não é menos 
importante, é a qualidade destes profissionais, o vínculo dos 
profissionais, o ânimo deles, pouco dinheiro, as vezes passa um mês 
ou mais sem pagamento. Então, ao meu ver, não dá para exigir 
muito deste funcionário e outra coisa, a qualquer momento ele é 
mandado embora. Então fica complicado. Aqui temos servidores 
federais, estaduais, municipais, só que cada vez menos, e, cada vez 
mais trabalhadores com vínculos precários, com alta rotatividade, 
qualidade pequena e mesmo assim, em pequena quantidade. Estes 
funcionários entram através do contrato da prefeitura. Estas são as 
dificuldades práticas”. (E2) 

 
“Tem pouco recurso humano... Planejamento é uma coisa que não 
temos aqui no posto, é difícil de fazer devido à sobrecarga de serviço 
e poucos números de funcionários”. E3 
 

  Trabalhar em equipe é um pressuposto da profissão do enfermeiro que atua 

liderando uma equipe de técnicos. Portanto, Perrenoud inclui o trabalho em equipe 

como uma competência necessária para que haja cooperação entre todos os 

profissionais envolvidos. Trazendo à luz a preceptoria, as pessoas envolvidas nesta 

cooperação são enfermeiros/preceptores, profissionais inseridos na AB, discentes e 

enfermeiros/docentes representando a IES. Para Perrenoud (2000, p. 81), trabalhar 

em equipe é, portanto, uma questão de competências e pressupõe igualmente a 

convicção de que a cooperação é um valor profissional. Dificuldades sempre estarão 

presentes envolvendo-os seja com relação à quantidade e qualidade dos 

profissionais ou precariedade do vínculo de trabalho, tendo em vista um sistema de 
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saúde falho cujas prerrogativas se encontram em detrimento de interesses 

econômicos, infringindo as diretrizes e os princípios fundamentais dos SUS.  

 O enfermeiro/preceptor não pode se prostrar nem se acomodar diante das 

dificuldades, pois trará repercussões negativas para o futuro dos discentes bem 

como para o serviço de saúde. Portanto, na equipe, precisa haver cooperação a fim 

de buscar soluções a partir dos problemas enfrentados no cotidiano do trabalho, 

considerando as experiências e as vivências de cada um, utilizando metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem, objetivando a resolutividade. Paulo Freire (2014), 

em seu livro Pedagogia da Esperança, diz que esperança é se levantar, é construir e 

não desistir, logo, todos que estão envolvidos no processo de busca de mudança, de 

transformação, precisam se ajudar. 

 

“O verdadeiro trabalho de equipe começa quando os membros se 
afastam do “muro de lamentações” para agir, utilizando toda zona de 
autonomia disponível e toda a capacidade de negociação de um ator 
coletivo que está determinado, para realizar seu projeto, a afastar as 
restrições institucionais e a obter os recursos e os apoios 
necessários.” (PERRENOUD 2000, p. 89) 
 

A compreensão acerca do compromisso que os serviços públicos de saúde 

têm com os estudantes, segundo a lei 8.080/90, é de conhecimento de alguns 

enfermeiros, inclusive foi citada por alguns deles: 

  
“Me considero preceptor, mas não recebo dinheiro para isso, para 
estar na unidade recebendo os alunos que, por lei é obrigado. Então 
a gente se propõe a receber estes alunos, conversar, mostrar o que 
se consegue fazer na unidade”. (E2) 
 
“...é uma das normas do SUS: estar dando orientação e ajudando no 
ensino, então, a gente ajuda o aluno e ele vai ser o futuro profissional 
que poderá estar cuidando de mim, então acho isso muito 
importante”. (E3) 
 

Durante as entrevistas, observou-se o comprometimento dos enfermeiros com 

a preceptoria e o acolhimento dos discentes e da IES pela UBS, contudo, há 

profissionais que veem a atividade de preceptoria como uma tarefa que necessite 

agregar financeiramente na sua remuneração. Lazarus (2016, p. 11) define a 

preceptoria como um compromisso em apoiar a profissão e o amor ao ensino, é um 

relacionamento atribuído, de curta duração entre um estudante e um praticante 
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experiente que está imediatamente disponível para o aluno em um ambiente clínico. 

Ele afirma que os preceptores são um elo essencial entre o programa acadêmico e a 

prática clínica. 

 

6.3 Categoria 3 – Adesão da EPS na prática profissional como maneira de 

contribuir para a busca das soluções e transformações nos serviços de 

saúde 

 

A PNEPS instituída pelo Ministério da Saúde traz como premissa mudanças 

no processo de trabalho por meio de uma aprendizagem que emerge do próprio 

trabalho, envolvendo a colaboração de profissionais com diferentes vínculos e 

categorias. Portanto, uma vez implementada esta política na unidade de saúde, as 

situações enfrentadas no coletivo deverão ser problematizadas, assim, a mudança 

das estratégias de organização e do exercício da atenção é constituída na prática 

das equipes (BRASIL, 2004b, p. 10). As demandas para a capacitação não se 

definem somente a partir de uma lista de necessidades individuais de atualização, 

mas desde a origem dos problemas que acontecem no dia a dia do trabalho 

referente à atenção à saúde e à organização do trabalho. 

Embora a política tenha sido criada em 2004 pelo Ministério da Saúde, a sua 

essência ainda é desconhecida por muitos profissionais e confundida com educação 

continuada, treinamentos e capacitações de recursos humanos, todas desvinculadas 

de uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem e do método de problematização 

do cotidiano da prática do trabalho. 

“Procuro mostrar aos alunos a realidade do funcionamento do 
serviço, procuro resolver os problemas conversando com a diretora, 
com os colegas, ensinando os profissionais de saúde o que eles não 
estão conseguindo alcançar ainda, fazendo um pouquinho de 
educação continuada”. (E2) 

 

“A EPS Contribui para a melhoria do atendimento porque precisamos 
estar sempre se atualizando. Não sei do que se trata a política 
nacional de educação permanente”. (E3) 
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Segundo Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 49), enquanto a educação 

continuada aceita o acúmulo sistemático de informações e o cenário de práticas 

como território de aplicação da teoria, a educação permanente entende que o 

cenário de práticas informa e recria a teoria necessária, recriando a própria prática. 

Mesmo sem compreenderem a definição da PNEPS, os participantes 

reconhecem que se faz necessária a existência da EPS nas unidades de saúde 

sobretudo no processo de transformação no serviço e na vida profissional. Eles 

valorizam a busca de uma formação permanente, de atualizações objetivando a 

promoção da saúde, o bem-estar físico, psíquico e mental dos usuários, mas urge a 

necessidade de um entendimento que vai além destes, a busca de um trabalho de 

parceria entre os atores envolvidos, em que deva existir uma troca de saberes 

multiprofissional, o reconhecimento do serviço como meio de construir saberes e de 

resolver problemas advindos do trabalho. 

O enfermeiro/preceptor tem um papel primordial por tornar-se mediador da 

UBS com a IES com capacidade de promover o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes nos alunos e contribuir para uma aproximação do serviço e das ações do 

SUS com a IES. Portanto, ele está inserido no processo de formação do aluno 

preparando-o para atuar no SUS com qualidade e relevância social. 

  

6.4 Categorização das competências do enfermeiro/preceptor no ensino 

 

Muitos enfermeiros pensam que o fato de exercerem a profissão por longo 

tempo os tornam bons o suficiente para ensinar. Da mesma forma, existem aqueles 

que têm um extenso currículo – bacharelado, mestrado e doutorado –, detendo um 

vasto domínio de conteúdo, por isso, acham-se preparados para ensinar. 

Serão estas verdades absolutas? Para o enfermeiro ser bom preceptor, 

precisa, necessariamente, dominar a prática ou dominar o conteúdo? 

Observou-se durante as entrevistas que os enfermeiros/preceptores, mesmo 

exercendo suas atividades laborais durante anos, sentem necessidade de adquirir 

competências para ensinar.  

 

Recentemente, professores universitários começaram a se 
conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como 
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o exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e 
específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, de 
mestre ou doutor, ou apenas o exercício de uma profissão. Exige 
isso tudo e competência pedagógica, pois ele é um educador... Para 
se desempenhar bem esse papel, o professor necessita de uma 
formação pedagógica. (MASETTO, 2015, p. 15) 

 

O processo de ensino-aprendizagem é dinâmico. Vivemos sob a influência de 

tecnologias de informações; e, segundo o autor supracitado, estas informações vêm 

de várias direções – universidades, laboratórios industriais, ONGs, entre outros –, 

tudo isso graças ao computador. Os discentes são superestimulados, recebem 

informações de forma imediata, em tempo real. Como então ensinar para formar um 

profissional competente conforme está escrito nas DCN/2001? Como desenvolver os 

conteúdos com os discentes? Hargreaves (apud MASETTO, 2015, p. 18) indica 

algumas pistas:  

 

Promover a aprendizagem cognitiva profunda, aprender a ensinar por 
meio de maneiras pelas quais não foram ensinados, comprometer-se 
com a aprendizagem profissional contínua, trabalhar e aprender em 
equipes de colegas, desenvolver e elaborar a partir da inteligência 
coletiva, construir uma capacidade para a mudança e o risco, 
estimular a confiança nos processos. 
 

Por meio desta citação, confirma-se que a competência didático-pedagógica é 

adquirida por meio da mobilização de diversos recursos cognitivos de forma rápida e 

pertinente conforme dito por Perrenoud (2002, p. 19). Portanto, serão categorizadas 

algumas competências do enfermeiro/preceptor, baseando-se no autor supracitado. 
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Figura 2. Competências do enfermeiro/preceptor 

Fonte: Elaboração própria baseada em Perrenoud, 2002. 

 

O ofício do enfermeiro-preceptor é mutável, transforma-se conforme a 

evolução do mundo na cultura, na política, na educação. A proposta de Perrenoud 

foi fazer um inventário das competências para a atividade docente baseando-se no 

referencial genebrino que busca a formação contínua. 

Perrenoud (2000, p. 173) fala do seu objetivo em contribuir para o debate 

sobre os contornos de um “ofício novo” que se aproxima de uma profissão e fala da 

linguagem das competências, tanto para alunos quanto para professores. 

Conforme esse autor, “estas famílias de competências não existem 

objetivamente, elas são construídas, certamente a partir do real, mas também de 

tramas conceituais e de pré-conceitos teóricos e ideológicos”. Para aderir às 
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competências emergentes, é preciso buscar a sua própria formação permanente, 

atualizar-se, refletir sobre a sua prática a fim de gerar transformação. 

O que diz respeito às práticas tradicionais de um professor, ditas por 

Perrenoud (2000, p. 175), tais como seguir programas, dar aulas e exercícios, obter 

forma de disciplina, avaliação adequada, entre outras, têm a sua importância e o seu 

valor, “todavia, quanto mais se caminha rumo a uma prática reflexiva, mais o ofício 

se torna uma profissão integral, simultaneamente autônoma e responsável, mais 

essas práticas tradicionais mudam de sentido e de lugar.” 

É preciso, de forma arbitrária e pertinente, integrar as competências advindas 

da pedagogia tradicional quanto das emergentes e estimular o debate sobre as 

competências que o enfermeiro precisa desenvolver para atuar na preceptoria. 
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CAPÍTULO VII 

O produto e sua implementação  
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7 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

Resgatando o termo “competências gerais” do enfermeiro/preceptor, a 

educação permanente está inserida nas DCN como um aprendizado contínuo em 

que o profissional precisa adquirir responsabilidade e compromisso com a sua 

formação e com a formação do aluno. Dessa forma, a PNEPS, criada em 2004, 

surgiu com o propósito de modificar as práticas educativas utilizando metodologias 

ativas e levando os profissionais a promoverem transformações no processo de 

trabalho, gerando melhor qualidade na assistência. Portanto, para fins de alcançar o 

terceiro objetivo, o produto deste trabalho foi direcionado à elaboração de uma 

tecnologia educacional utilizando um aplicativo de celular como um recurso 

estratégico para ajudar os enfermeiros no momento de necessidade, sensibilizando-

os e instrumentalizando-os para atuarem na prática profissional como preceptores.  

O produto no mestrado profissional, baseado em uma metodologia, visa 

proporcionar uma aplicabilidade do que foi pesquisado e implementar um plano de 

ação para o serviço designado, no caso desta pesquisa, para o serviço de saúde.  

Para isso, as respostas obtidas das entrevistas foram reavaliadas, sendo 

depreendidas as competências necessárias para serem incluídas no aplicativo, 

buscando alcançar soluções para as ações de preceptoria.  

 

Objetivo: 

 Instrumentalizar e sensibilizar os enfermeiros para atuarem na prática 

profissional como enfermeiros e como preceptores. 

 

Metodologia: 

 Após a elaboração do aplicativo, foi realizado um pré-teste com enfermeiros 

de outra unidade de saúde, a fim de aperfeiçoar a tecnologia educacional, eximindo-

o de qualquer falha. A realização desse pré-teste aconteceu mediante o 

consentimento da direção e dos enfermeiros, o qual, uma vez aprovado, deu-se em 

um encontro. 
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CAPÍTULO VIII 

Considerações Finais 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o estudo realizado, observou-se que os enfermeiros reconhecem o 

valor e a importância da preceptoria, da coparticipação na formação dos discentes, 

exercem atividades que lhes são atribuídas; todavia, desconhecem o conceito das 

competências descritas por Perrenoud e demonstraram dificuldade na integração da 

equipe com desconhecimento também da PNEPS. 

Conclui-se esta dissertação destacando que os objetivos traçados 

inicialmente foram alcançados de forma total e parcial.  

Referente ao primeiro objetivo, identificar as competências necessárias ao 

enfermeiro como preceptor de alunos e gerenciador da equipe e do serviço da AB, 

na análise das entrevistas, foram destacadas duas categorias: a primeira se refere à 

aproximação dos métodos de ensino. Nesta, observou-se nos participantes um 

tropismo pela metodologia tradicional, os enfermeiros ainda vinculam o processo de 

ensino à exclusiva transmissão de conhecimento de forma que o professor é o ator 

principal neste processo. Porém, observou-se que o gerenciamento do ensino e a 

obtenção da aprendizagem dependem das duas partes, sendo uma relação de troca; 

e, para que o resultado seja positivo, o enfermeiro docente/preceptor precisa 

administrar os recursos cognitivos mediante as situações encontradas, quer seja em 

sala de aula, quer no campo de estágio.  

Outra observação foi a valorização que os enfermeiros têm da prática, do 

conhecimento dos manuais determinados pelo Ministério da Saúde, mas um 

afastamento dos métodos pedagógicos. Ainda, referindo-se ao primeiro objetivo, foi 

elaborada a segunda categoria que destaca as dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros preceptores, dentre elas, o processo de ensino aprendizagem, a falta de 

planejamento das ações com os alunos, fragilidade no vínculo dos profissionais 

desencadeando um trabalho em equipe desarticulado. 

Quanto ao segundo objetivo, verificar o conhecimento dos profissionais sobre 

EPS, foi confeccionada uma categoria referente à adesão da EPS na prática 

profissional como maneira de contribuir para a busca das soluções e transformações 

nos serviços de saúde. Nesta categoria, os participantes, na sua maioria, 

demonstraram desconhecimento da PNEPS conceituando-a como educação 
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continuada, valorizando a busca por um aperfeiçoamento, tendo como alvo a 

promoção de saúde aos usuários. 

Para o terceiro objetivo, referente à categorização das principais 

competências dos enfermeiros preceptores na AB, foi criado um esquema para 

esclarecer de maneira sucinta as competências específicas que os enfermeiros 

devem adquirir na preceptoria.     

No quarto objetivo, elaborar com os enfermeiros preceptores de estágio uma 

tecnologia educacional para contribuir para o desenvolvimento de competências a 

serem implementadas na UBS, foi criado um aplicativo para celular com a tecnologia 

Android cujo objetivo é disponibilizá-lo aos enfermeiros que necessitem de buscar 

informações referentes a competências do preceptor na AB. 

Mesmo sabendo que a aplicação de tecnologias educacionais não trará 

respostas aos problemas vivenciados na área educacional, urge a necessidade de 

mudanças a fim de estimular os profissionais na busca de sua formação permanente 

e a refletir com criticidade sobre o seu próprio processo de trabalho. Por isso, a 

tecnologia educacional adotada alcançou o seu objetivo: levou os enfermeiros a 

refletirem sobre o conceito de competência como profissional e como preceptor e 

sobre a conduta mediante a PNEPS. 

Por intermédio do estudo realizado, observou-se que os enfermeiros 

reconhecem o valor e a importância da preceptoria, da coparticipação na formação 

dos discentes, todavia desconhecem o conceito das competências descritas por 

Perrenoud e demonstraram dificuldades na integração da equipe, com o 

desconhecimento também da PNEPS.  

Apesar da importância da educação permanente para a preceptoria e de 

reconhecer que toda a equipe precisa estar inserida nessa política, esta pesquisa 

tornou-se mais forte no sentido de valorizar a formação didático-pedagógica e na 

importância de o enfermeiro/preceptor conduzir os discentes na busca de um 

pensamento crítico reflexivo capaz de torná-los competentes para atuarem em um 

mercado de trabalho que exige do profissional agilidade no serviço, nas tomadas de 

decisão, no gerenciamento, na comunicação, na liderança e na educação 

permanente 
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A realização do mestrado profissional, por meio do seu produto, permitiu a 

concretização do estudo tornando-o vivo aos participantes da pesquisa e a todos os 

enfermeiros/preceptores que visam buscar a sua própria formação permanente, 

aprimorando-se de novos conceitos didático-pedagógicos alcançados por meio de 

pesquisa. 

Como recomendação para estudos futuros, proponho a validação do produto 

desta dissertação a fim de verificar se o aplicativo subsidiou a efetivação das 

competências do enfermeiro/preceptor na AB. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I – Carta de Anuência 

 

Eu, Rachele Breder dos Santos Rebello, aluna do Mestrado Profissional de 

Ensino na Saúde na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, mestranda da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a orientação da prof.ª Dr.ª Geilsa 

Soraia Cavalcanti Valente, venho solicitar autorização para realização da pesquisa 

“Tecnologia educacional: subsídios para o desenvolvimento de competências na 

preceptoria de enfermagem no ensino na atenção básica”, de responsabilidade da 

Prof.ª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Esta pesquisa visa conhecer o trabalho 

do profissional preceptor de estágio na Atenção Básica com graduandos por meio 

dos seguintes objetivos: identificar as competências necessárias ao enfermeiro 

como preceptor de alunos e gerenciador da equipe e do serviço da AB; verificar o 

conhecimento dos profissionais sobre Educação Permanente em Saúde; categorizar 

as principais competências dos enfermeiros preceptores na AB e elaborar com os 

enfermeiros preceptores de estágio uma tecnologia educacional para contribuir para 

o desenvolvimento de competências a serem implementadas na UB. 

O possível produto da referida pesquisa será a implementação de estratégias 

de educação permanente com os profissionais preceptores de estágio na AB. Este 

trabalho está inserido no projeto número 345.637, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Venho, portanto, solicitar às direções da Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva 

em Niterói autorização para realizar a coleta de dados por meio de entrevistas com 

os profissionais preceptores desta unidade de saúde. 

Esta autorização está condicionada ao cumprimento da pesquisadora aos 

requisitos da Resolução 466/12, comprometendo-se a utilizar os dados pessoais dos 

participantes da pesquisa exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo 

e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas. 

 

Rio de Janeiro 

_____________________________________________ 

Data, Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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Apêndice II –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: Tecnologia educacional: subsídios para o desenvolvimento de 

competências na preceptoria de enfermagem no ensino na atenção básica. 

Pesquisador responsável: Rachele Breder dos Santos Rebello. 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcante Valente. 

Instituição a que pertence o pesquisador: Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato: (021) 2628-6369 

 

Prezado Sr. (Sr.ª): Tenho o prazer de convidá-lo (la) a participar da pesquisa 

Tecnologia educacional: Subsídios para o desenvolvimento de competências na 

preceptoria de enfermagem no ensino na atenção básica”, de responsabilidade da 

Prof.ª Dr.ª Geilsa Soraia Cavalcante Valente. Esta pesquisa visa conhecer o trabalho 

do profissional preceptor de estágio na Atenção Básica com graduandos por meio 

dos seguintes objetivos: identificar as competências necessárias ao enfermeiro 

como preceptor de alunos e gerenciador da equipe e do serviço da AB; verificar o 

conhecimento dos profissionais sobre Educação Permanente em Saúde; categorizar 

as principais competências dos enfermeiros preceptores na AB e elaborar com os 

enfermeiros preceptores de estágio uma tecnologia educacional para contribuir para 

o desenvolvimento de competências a serem implementadas na UB. 

Sua contribuição será por meio de entrevista semiestruturada. A sua 

participação é livre e voluntária, podendo, a qualquer momento, recusar-se a 

participar, não responder uma pergunta qualquer ou interromper a entrevista. O 

depoimento será gravado digitalmente e poderá ser excluído, a seu pedido, em 

qualquer momento da pesquisa. 

Não será revelado nem divulgado o seu nome e demais dados pessoais, 

tampouco ficarão identificadas as informações e declarações prestadas verbalmente 

ou por escrito antes, durante e depois de realizada a pesquisa. Ela não apresenta 

riscos previsíveis nem influenciará sua rotina de trabalho. Não haverá despesas 

pessoais nem compensações financeiras relacionadas com a sua participação. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados e estarão acessíveis a qualquer 

pessoa. 
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Eu..........................................................................RG Nº................................ 

Li e entendi todas as informações sobre este estudo. As minhas perguntas e dúvidas 

foram todas respondidas a contento. Estou ciente de que uma cópia deste 

documento ficará comigo. Portanto, consinto voluntariamente paticipar desta 

pesquisa. 

Assinatura do entrevistado ............................................................................................ 

Assinatura do entrevistador ........................................................................................... 

 

 

 

Niterói......de ......................................de 2018. 
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Apêndice III – Formulário de Identificação aos Preceptores de Estágio na Atenção 

Básica 

 
I – Dados de Identificação: 

 
Nome (Pseudônimo):___________________________________ 
Idade:___________ 
Sexo:____________ 
 
II – Dados relacionados com a formação e atuação no ensino de nível superior em 

Enfermagem: 
 
a) Ano em que se formou na academia: 
b) Ano em que iniciou as atividades docentes: 
c) Tempo de serviço nesta unidade de ensino: 
d) Realizou algum curso Lato ou Stricto Sensu (especialização, mestrado, 

doutorado)? Em qual área? 
e) Possui habilitação para o ensino? Licenciatura e/ou Formação Pedagógica? 
 
III – Dados relacionados com as estratégias utilizadas na prática docente para sua 

atualização:  
 
f) Participação em eventos (Seminários, congressos e outros)? Que tipo de 

participação? 
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Apêndice IV – Instrumento de Coleta de Dados 

 

I – Questões de entrevista direcionadas ao Preceptor de Estágio na Atenção 
Básica: 

 

1) O que é ser preceptor em sua opinião? 
 

2) Que “saberes” você utiliza para dar conta de suas atividades de preceptoria e de 
enfermeiro assistencial ao mesmo tempo? 
 

3) Quais são as dificuldades e facilidades para exercer a preceptoria? 
 

4) Como preceptor, você planeja suas ações para o encontro com o aluno de 
graduação? 
 

5) Sabe-se que ser preceptor implica, em algum momento, o ato de ensinar. Como 
você se situa com relação à prática pedagógica que envolve o ensino? 
 

6) Que importância você dá ao conhecimento didático-pedagógico para ser 
preceptor de aluno em rede básica? 
 

7) Diante do panorama da sua prática profissional, qual a sua percepção como 
preceptor no processo de promoção da saúde? 
 

8) Que ações você desenvolve para melhorar a qualidade no seu serviço? 
 

9) De que maneira a educação permanente em saúde contribui para o desempenho 
do profissional preceptor? 
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Apêndice V – Elaboração da tecnologia educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://bit.ly/projetoprospector 
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