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RESUMO 

A discussão atual sobre Educação e Saúde tem mostrado a necessidade de 

maior integração entre os serviços de saúde e a academia, e este tema tem 

sido tratado pelos estudiosos da área como sendo de grande relevância. Como 

fazer aquilo que dizemos que é preciso fazer? A Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde propõe a disseminação de capacidade pedagógica no 

SUS, de modo que a rede pública de saúde passe a constituir-se num espaço 

de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho. Este estudo teve como 

objetivo conhecer como se dá o processo de integração entre o ensino e o 

serviço de saúde na Atenção Básica à Saúde, a partir do conhecimento sobre a 

atuação dos preceptores no processo de formação dos estudantes dos cursos 

de graduação da área da saúde na UFRN. A Metodologia qualitativa 

possibilitou, a partir do uso das técnicas de Entrevista Semi Estruturada e 

Observação Direta, alcançar este objetivo. A análise dos dados, feita a partir da 

Abordagem Hermenêutica-Dialética, tendo como mediadores os 

conhecimentos das áreas da Educação, Educação em Saúde e da Saúde 

Coletiva, mostrou que a atuação dos preceptores se constitui em uma 

importante estratégia para viabilizar a integração ensino-serviço, e que os 

profissionais envolvidos na preceptoria educam-se enquanto educam. O 

processo educativo é permeado por saberes e experiências heterogêneas, 

fator altamente favorável à formação dos estudantes e profissionais. Práticas 

educacionais inovadoras revelaram-se capazes de, a partir da mediação dos 

preceptores e demais profissionais atuantes no Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde, ampliar o aprendizado. Os componentes curriculares 

Atividade Integrada de Educação, Saúde e Cidadania, e do Programa de 

Orientação Tutorial Integrado para o Trabalho em Saúde, escolhidos como 

base para esta experiência estabeleceram, para os preceptores, a necessidade 

de buscar novos conhecimentos, possibilitando a cada ator extrapolar sua área 

específica de formação acadêmica e interagir com as demais áreas, o que 

torna o aprendizado mais interessante, prazeroso e significativo.  

 

Palavras-chave: Educação. Saúde. Integração ensino e serviço. Educação 

Permanente em Saúde. Preceptoria. 



 

 

ABSTRACT  

 

The current discussion on Education and Health has shown the need for greater 

integration between health services and academia, and this issue has been 

addressed by researchers in the area as being of great importance. How do we 

say what we need to do? The National Policy on Education Permanent Health 

proposes the dissemination of pedagogical skills at SUS, so that the public 

health clearance to constitute an area of teaching and learning in work 

performance. This study aimed to know how is the process of integration 

between education and health services in primary health care, from the 

knowledge on the role of mentors in the training of undergraduate students in 

the healthcare field in UFRN. Qualitative Methodology possible, from the use of 

the techniques of Semi-Structured Interview and Direct Observation of 

achieving this goal. The analysis of data taken from the Hermeneutic-Dialectic 

Approach, taking as mediators knowledge of the areas of Education, Health 

Education and Public Health, showed that the performance of preceptors 

constitutes an important strategy to enable the integration of teaching and 

service, and the professionals involved in the preceptorship educate themselves 

while they educate. The educational process is permeated by knowledge and 

experiences heterogeneous, highly favorable to the training of students and 

professionals factor. Innovative educational practices proven capable of starting 

the mediation of preceptors and other professionals involved in the Work 

Programme Education for Health, extend learning. The curriculum components 

Integrated Activity of Health, Education and Citizenship,  and Tutorial Program 

for Integrated Health Work chosen as the basis for this experiment set, for 

preceptors, the need to seek new knowledge, allowing each actor transcend its 

specific area of academic training and interact with other areas, which makes 

learning interesting, enjoyable and meaningful. 

 

Keywords: Education. Health. Integration of teaching and service. Continuing 

Education in Health. Preceptorship. 
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1. APRESENTAÇÃO   

 

O que nos trazem essas ondas? 

 

Contemplo o mar e observo as ondas desde o mais distante que posso 

enxergar. Elas vem enormes, poderosas e cheias de mistério. Ao se 

aproximarem da areia vão perdendo força e se desfazendo. Mas o mistério não 

acaba. Volto a olhar novamente o mais distante que consigo e percebo: o mar 

está ainda mais misterioso. Então, penso: o que nos trazem essas ondas?  

Minha visão é limitada, mas enxergo pontos coloridos ao longe. Imagino 

tratar-se de embarcações lotadas do desconhecido. Quero muito me 

aproximar, conhecer seus habitantes, seu jeito de viver, e principalmente, 

descobrir como podemos interagir, trocar experiências, aprender juntos.  

Sandra Corazza¹, ao publicar o texto “O que Deleuze quer da 

Educação?”, afirmou que esse filósofo nos leva a pensar e a viver a educação 

do mesmo modo que um artista pensa e vive sua arte.  

O trabalho na Educação é um mar de desafios. E talvez seja este o 

motivo pelo qual escolhi trabalhar na área. A compreensão sobre os processos 

educativos/formativos que se realizam dentro dos serviços de saúde 

envolvendo os diferentes atores que aí se encontram, apresenta uma 

complexidade que, ao invés de paralizar-me, traz-me motivação, inquietação. 

No ano 2000 iniciei um trabalho na modalidade EJA – Educação de 

Jovens e Adultos que me interessou pelo fato de eu encontrar ali a 

possibilidade de pensar sobre os processos educativos, sobre como planejar 

melhor as atividades didáticas, como oportunizar um ensino interessante, como 

encantar os estudantes oportunizando um aprender prazeroso, que os 

mobilizasse ao máximo e os fizesse superar a si mesmos no que diz respeito à 

sua capacidade criativa para transformar o mundo em que viviam, repleto de 

limitações. 

 

_______________________________________________________________ 

1 Sandra Mara Corazza é professora associada da Faculdade de Educação da UFRGS, 

coordenadora do Observatório da educação FACED/UFRGS e autora de diversos livros sobre 

Educação. 
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Naquela ocasião tive a oportunidade de realizar, junto com a equipe de 

professores e professoras alfabetizadoras vários encontros de trabalho. 

Trabalhando com a mediação de teóricos da Educação como Paulo Freire, 

Phillipe Perrenoud, Antonio Nóvoa, dentre tantos outros, não medíamos 

esforços para apresentar aos estudantes, cuja história de privações e 

limitações íamos conhecendo melhor a cada novo encontro, uma vivência 

prazerosa e um aprender coletivo que envolvia professores, estudantes, 

gestores e a comunidade, com a participação mais ampla possível. 

Ao iniciar o trabalho com o Ensino da Saúde, em 2006, na cidade de 

Manaus-AM, meu principal desafio era pensar sobre a missão da Fiocruz na 

Amazônia. Participar do debate sobre a saúde indígena, refletir sobre as 

questões de saúde e ambiente, procurar compreender os processos formativos 

dos trabalhadores do SUS eram meu maior interesse.  Naquele contexto, uma 

pergunta era constante: qual é o meu papel na instituição? Como poderia usar 

meus conhecimentos para contribuir significativamente com as questões 

sociais e como usá-los para o alcance da missão institucional que é “Contribuir 

para a melhoria das condições de vida e saúde das populações amazônicas e 

para o desenvolvimento científico e tecnológico regional, integrando pesquisa, 

educação e ações de saúde pública”? 

Em 2008 passei a atuar mais diretamente na gestão dos cursos de 

Especialização Lato Sensu. Passei a participar de reuniões com pesquisadores 

e coordenadores dos diferentes cursos com o objetivo de, enquanto pedagoga, 

auxiliar na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos. Percebi que, 

embora os coordenadores possuíssem competências importantes e fossem 

bastante capazes de definir os conteúdos a serem ensinados, necessitavam 

ampliar o conhecimento sobre estratégias pedagógicas inovadoras e sobre 

como trabalhar na perspectiva do currículo integrado; as metodologias 

estavam, em sua maioria, baseadas numa Educação Tradicional em que um é 

o que ensina, outro é o que aprende. As aulas, na maioria expositivas, 

aconteciam sempre no ambiente interno da instituição. Percebi também que, na 

verdade, o ensino que realizávamos ali não era nada de tão diferente do que 

acontecia – e ainda acontece – na maioria das instituições de ensino 

brasileiras. Pouco havíamos investido no desenvolvimento de propostas 

educativas que tenham como ambiente de aprendizagem a própria 
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comunidade; poucas vezes havíamos reunido movimentos sociais, associações 

docentes, estudantes, Conselho de Saúde para debater sobre as necessidades 

sociais da população.  

Naquele mesmo ano passei a integrar um Grupo de Trabalho que tinha 

por objetivo “construir o Projeto Político Pedagógico - PPP da Escola Fiocruz”.  

Finalmente estávamos acertando o passo – pensei. Mas as mudanças 

institucionais internas retardaram o andamento da construção do PPP, 

levando-me a atuar num trabalho mais administrativo e menos educativo.  

Em 2009 me inscrevi como aluna no Curso de Especialização em 

História da Saúde na Amazônia. Interessava-me compreender o passado para 

contribuir com o presente e o futuro da saúde na Amazônia. Estudar a história 

política e social da Amazônia, a história das doenças e das instituições, da 

medicina tropical, conhecer os intérpretes da medicina e da saúde no Brasil a 

partir da mediação de importantes pesquisadores representou um momento 

formativo de valor inestimável e ajudou a consolidar minha atuação como 

profissional de Educação em Saúde.   

O mestrado em Saúde Coletiva representou outra experiência bastante 

rica e que me oportunizou interagir com educadores e estudantes da saúde e, 

junto com a comunidade, trabalhar para a construção de uma “cidade com 

saúde” que, de acordo com Ceccim e Ferla (2009, pág. 448), se constitui a 

partir de redes para novas apropriações e apreensões que considerem o 

conceito ampliado de saúde. Portanto, o grande desafio atual é conhecer e, da 

maneira mais ampla possível, interagir e me envolver para, de todas as formas 

possíveis, contribuir com uma formação ampla dos educadores, a qual possa 

nos ajudar a conquistarmos uma saúde condizente com as demandas sociais 

da população assistida pelo serviço público de saúde. 

A formação dos profissionais de saúde no Brasil apresenta-se como um 

fator determinante para a conquista de uma saúde compatível com as 

necessidades da população. Esta é uma constatação que se deu ainda durante 

o Movimento Sanitário Brasileiro, quando surgiu um conceito ampliado de 

saúde, cujo sentido, bastante singular, deveria pautar-se no modo de andar a 

vida das pessoas (Ceccim e Ferla, 2009). 

O processo histórico do Movimento Sanitário que traz esse conceito 

ampliado de saúde mostra que não houve, por parte dos diferentes setores e 
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instituições da saúde, a priorização da educação dos profissionais da área na 

implementação da reforma sanitária, ocorrendo, assim, a fragilização dessa 

formação (Ceccim e Ferla, 2009). 

Nas Instituições de Ensino Superior – IES que formam profissionais para 

a área da saúde no Brasil ainda predominam as práticas da educação 

tradicional, cujas abordagens, metodologias e currículos não estão conectados 

com as necessidades educativas da área. De acordo com Lemos e Bazzo 

(2010), o ensino que se desenvolve nessas instituições não acompanha as 

transformações dos atuais serviços de saúde.   

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS 

propõe, a partir do ano de 2003, a disseminação de capacidade pedagógica no 

Sistema Único de Saúde - SUS, de modo que a rede pública de saúde passe a 

constituir-se num espaço de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho, o 

que significa que a formação dos estudantes e profissionais deve acontecer 

dentro do próprio serviço, em situações reais (Ceccim e Ferla, 2005). 

A discussão atual sobre o tema Educação e Saúde tem mostrado que 

ainda é tênue na formação dos profissionais da saúde a apropriação do 

Sistema Único de Saúde (Ceccim e Ferla, 2009). Os estudiosos argumentam, 

ainda, que é necessária a priorização de uma maior integração entre os 

serviços de saúde e a academia.  

Trajman et al. (2009) também abordam a questão da integração entre os 

serviços de saúde e a academia e mostram que, embora ainda não existam 

estudos suficientemente sistematizados sobre essa integração, ela se faz 

necessária por representar um dispositivo constitucional e uma necessidade 

que vem sendo reconhecida tanto pelos estudantes quanto pelos próprios 

profissionais dos serviços e da academia. Apesar disto, há relatos de muitas 

dificuldades na efetivação dessa integração, sendo frágil a sua apropriação 

enquanto estratégia fundamental da política de saúde brasileira.  

Esta pesquisa trata, pois, da integração entre o ensino das profissões da 

saúde e o serviço de saúde, com foco na aprendizagem que se realiza a partir 

dessa integração. A integração ensino-serviço é discutida aqui, a partir da 

interpretação da atuação dos preceptores junto aos estudantes dos cursos de 

graduação da área da saúde.  
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De acordo com Botti e Rego (2008), preceptoria é o termo usado para 

definir o envolvimento dos profissionais do SUS com atividades de 

supervisão/orientação de estudantes de graduação e pós-graduação da área 

da saúde. Além disto, a preceptoria é uma das atividades que representa a 

própria integração entre serviço e academia, tão reclamada pelos estudiosos.  

Interessa-nos conhecer e problematizar o processo educativo 

apresentado por Botti e Rego (2008), quando afirmam que o principal 

envolvimento da preceptoria é com os desafios do processo ensino-

aprendizagem e com a aquisição de habilidades e competências pelos recém- 

graduados, em situações clínicas reais, no próprio ambiente de trabalho. 

Considerando o que é afirmado pelos autores acima citados, é 

importante conhecer a dinâmica do trabalho da preceptoria, bem como seu 

modo de realizar inovação no processo de acompanhamento e orientação dos 

estudantes dos cursos de graduação da área de saúde. Além disto, interessa-

nos compreender como se dá a interação entre as diferentes áreas de 

formação, e entender como o trabalho desses profissionais influencia a 

formação dos estudantes, considerando as necessidades de saúde da 

comunidade onde estão inseridos. 

De acordo com Trajman et al. (2009), o grande desafio dos preceptores 

está situado junto à Atenção Primária à Saúde e consiste em proporcionar 

aprimoramento aos estudantes, oferecendo apoio na busca por qualificação 

profissional que deverá resultar numa melhor assistência ao usuário, sua 

família e à comunidade. Esse processo demanda uma formação/aculturação 

pedagógica para além das funções técnicas atribuídas aos preceptores.  

É importante destacar que já nos primeiros momentos da realização da 

pesquisa que resultou neste texto, ficou clara a inexistência de ações de 

formação específicas para o exercício da preceptoria. Esta constatação, 

explicitada de várias maneiras e por vários atores, serviu para ratificar a 

importância da escolha do tema da pesquisa.  

Na    verdade, a    ausência  de  uma    formação   prévia2    que capacite  

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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2.Quando me refiro a uma formação prévia não considero que a formação é estanque, mas 

que ela deve acontecer - e acontece - ao longo da vida.  

minimamente os preceptores para lidar com as questões apontadas por 

Trajman et al. (2009) representa, independente de quaisquer resultados obtidos 

por meio de pesquisa, uma fragilidade a ser tratada, pois, o fato de os 

preceptores lidarem com questões tão específicas representa, a priori, o 

envolvimento em atividades relacionadas com a função docente.  

A compreensão de que os preceptores desenvolvem sim, atividades 

docentes, nos levou a tratá-los como tal durante nossa pesquisa. Não 

consideramos possível conceber a prática profissional dos preceptores – a qual 

está conceituada pelos teóricos da área de educação em saúde referidos aqui 

– como sendo algo diferente da atividade própria de ensinar. Se isto fosse 

possível, como deveríamos chamar as atividades de “ensinar a clinicar”, 

“supervisionar e orientar estudantes de graduação e pós-graduação”, 

“envolver-se com os desafios do processo ensino-aprendizagem e com a 

aquisição de habilidades e competências, em situações clínicas”? Não seriam 

estas competências relacionadas à função docente?  

A pesquisa se realizou em 03 (três) Unidades de Saúde da Família - 

USF em que acontecem as ações educativas do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde – PET Saúde: Felipe Camarão Mista, Felipe Camarão 

Básica e Nazaré, todas localizadas no Distrito de Saúde Oeste - DSO, na 

cidade de Natal-RN.  

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde contém todos os 

momentos da pesquisa. O PET Saúde é um projeto do Ministério da Saúde 

instituído pela Portaria Interministerial Nº 1.802 de 26 de Agosto de 2008 e 

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

sendo desenvolvido por tutores, preceptores (profissionais dos serviços) e 

estudantes de graduação e pós-graduação da área da saúde. (BRASIL, 2010). 

A formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica, além de uma atuação profissional pautada 

pelo espírito crítico, pela cidadania e pela função social da educação superior; 

contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às 

necessidades e às políticas de saúde do País; e, sensibilizar e preparar 

profissionais de saúde para o adequado enfrentamento das diferentes 



21 
 

 

realidades de vida e de saúde da população brasileira são alguns dos objetivos 

estabelecidos pelo PET-Saúde, os quais contribuem para justificar a 

importância desta pesquisa (BRASIL, 2010). 

No conjunto das disciplinas que compõem os currículos dos cursos que 

esta pesquisa envolveu foi necessário escolher aquelas que apresentavam 

maiores possibilidades de compreensão dos processos educativos. 

Escolhemos, para tanto, as disciplinas Atividade Integrada de Educação, 

Saúde e Cidadania – SACI, e Programa de Orientação Tutorial Integrado _ 

POTI, as quais são ofertadas aos alunos de todos os cursos de graduação da 

área da saúde da UFRN. Estas disciplinas se desenvolvem dentro das USF e a 

abordagem de seus conteúdos procura contemplar as situações cotidianas que 

envolvem a comunidade, o que se traduziu em grande potencial para o alcance 

dos objetivos estabelecidos nesta pesquisa.  

No processo de elaboração do projeto que subsidiou esta pesquisa, 

algumas questões se apresentaram como desafios à compreensão do trabalho 

realizado pelos preceptores na formação dos estudantes dos cursos de 

graduação da área de saúde: 

 

1. Como se dá a integração ensino-serviço enquanto se realizam os 

processos educativos dos estudantes dos cursos de graduação da área 

de saúde da UFRN, quando sob a orientação dos preceptores, no 

âmbito do Projeto PET Saúde, Nas disciplinas SACI e POTI? 

2. Qual a compreensão dos preceptores sobre sua própria participação no 

processo educativo dos profissionais da saúde? 

3. Quais concepções pedagógicas norteiam a atuação profissional dos 

preceptores no trabalho junto aos estudantes? 

 

Estas questões estiveram presentes durante a realização de toda a 

pesquisa. Elas serviram para manter o norte, direcionar as ações propostas e 

garantir uma aproximação constante com os preceptores e sua prática 

profissional junto aos estudantes.  

Está clara a necessidade de uma melhor e mais profunda compreensão 

a respeito dos processos educativos realizados no cenário atual da saúde no 

Brasil, bem como do processo de integração entre o ensino e o serviço de 
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saúde. Ao se concluir que as práticas educativas estavam desarticuladas das 

necessidades dos usuários e que é necessário fortalecer a integração ensino-

serviço, o desafio é criar, recriar, propor e modernizar tecnologias educacionais 

capazes de atender a tais necessidades.    

A opção por compreender a integração ensino-serviço a partir das 

práticas educativas adotadas pelos preceptores junto aos estudantes, bem 

como as concepções pedagógicas que embasam essas práticas, se deu, 

justamente, pelo fato de que são esses os profissionais que atuam diretamente 

como instrutores, orientadores dos estudantes – futuros profissionais do serviço 

público de saúde – sendo de fundamental importância a participação desses 

profissionais no processo educativo. Entendemos que a integração ensino-

serviço, por sua vez, influencia e é influenciada pelas práticas educativas que 

se realizam nos cursos de graduação da saúde.  

Embora a abordagem aqui apresentada tenha contemplado, na grande 

maioria das vezes, a díade preceptor/educando (ou educador/educando, 

entendendo o preceptor em sua função de educador) compreendemos que a 

educação da saúde não se dá numa relação biunívoca. Ao contrário, os 

processos educativos que se estabelecem no interior do serviço público de 

saúde são amplos, envolvem atores de diferentes setores e, portanto, devem 

ser considerados em toda a sua complexidade e singularidades. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nas últimas décadas o Ministério da Saúde do Brasil atribuiu à Atenção 

Básica à Saúde - ABS especial relevância, procurando garantir, a exemplo de 

outros sistemas de saúde, o acesso por meio dos cuidados primários de saúde, 

o que tem sido preconizado em vários países do mundo como uma maneira de 

alcançar maior equidade, além de ampliar o nível de satisfação das 

expectativas e necessidades dos usuários.  

Estudos mostram que está superada a ideia de que a Atenção Básica à 

Saúde - ABS seria meramente um dos níveis do sistema de saúde ou um 

campo específico de atuação. Ao contrário, a ABS é considerada como 

reorganizadora das práticas individuais e coletivas, e reorientadora do Sistema 
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Único de Saúde, compreendendo a garantia da integralidade em suas 

dimensões básicas de abrangência e coordenação (TRAJMAN et al., 2009).               

Essas reformulações da ABS mais recentes, de base filosófica, 

metodológica e organizacional trouxeram novos desafios para as instituições 

de ensino de graduação na área da saúde. Dentre eles está a formação de 

profissionais de saúde com as competências para a prestação de cuidados 

básicos, processo que deve se iniciar na graduação, considerando a ABS não 

apenas um campo de práticas, mas também um corpo de conhecimentos que 

exige abordagens pedagógicas inteiramente novas (TRAJMAN et al., 2009).  

De acordo com os princípios da ABS, caberá ao egresso a assistência 

de forma personalizada e continuada a indivíduos e famílias em seu contexto 

comunitário e territorial. É nesses cenários que terão a oportunidade de 

participar das atividades de promoção de saúde e resolver 80 % dos problemas 

de saúde da população, justificando-se, pois, a ênfase na ABS, para o que é 

necessária a convergência de todos os esforços, como apontado por Campos 

(2005): 

Há uma recomendação curricular genérica de que a formação 

médica busque uma variação de cenários para o ensino 

prático. Na mesma linha recomenda-se a inserção precoce do 

estudante em atividades práticas. Além disso, se na rede 

básica se espera sejam resolvidos 80% dos problemas de 

saúde da população, se aceitamos que as intervenções no 

território são de grande complexidade, e se ainda 

acrescentamos a isso que grande parte da população brasileira 

vive na pobreza, teremos claras evidências técnicas e éticas de 

que nossas escolas médicas devem formar um profissional 

competente para intervir nessa realidade. Nesse sentido, a 

rede básica é um campo de práticas potencial e necessário, no 

qual os vários cursos de formação de profissionais de saúde 

deverão inserir seus estudantes. 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) elaborou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN para os cursos da área da saúde nos anos de 

2001 e 2002, recomendando a realização de treinamento em diferentes 

cenários e níveis hierárquicos de atenção, incluindo a ABS (BRASIL, 2001). A 
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partir daí ficou estabelecido o treinamento do estudante da área da saúde, 

tendo em vista a necessidade de reformular a orientação profissional, o que 

representa um importante desafio, considerando que grande parte das 

Instituições de Ensino Superior - IES ainda segue o modelo hospitalocêntrico, 

bastante criticado pelos observadores e estudiosos da Reforma Sanitária 

Brasileira. 

Com o objetivo de incentivar a transformação das escolas médicas, de 

enfermagem e de odontologia, os Ministérios da Saúde e da Educação 

publicaram Portarias Interministeriais que marcaram o início de um novo 

momento, destacando-se, entre elas, a criação dos Polos de Educação 

Permanente em Saúde (PEP); o lançamento dos Programas de Incentivo às 

Mudanças Curriculares no Ensino Médico - PROMED, em 2002; e o Programa 

de Reorientação Profissional, o Pró-Saúde, em 2005 (TRAJMAN et al., 2009).  

Os autores acima citados mostram que, em todo o país, a maioria dos 

profissionais da rede de saúde não encontra apoio institucional ou oferta de 

oportunidades para acesso a cursos de formação especializada em saúde da 

família, em saúde coletiva, ou mesmo para o exercício de uma clínica ampliada 

de cunho generalista, conforme as prioridades estabelecidas para o setor. 

Ainda segundo Trajman et al. (2009), esta dificuldade aumenta por 

ocasião do ingresso dos estudantes nos estágios curriculares nas unidades de 

saúde. Isto torna evidente, portanto, a necessidade de as instituições 

formadoras implementarem a integração docente-assistencial com as 

Secretarias Municipais de Saúde, de modo a contribuir para fortalecer as ações 

integradas. A viabilização desses estágios poderá significar a formação de 

profissionais de saúde com perfis mais adequados às diretrizes político-

sanitárias nacionais, com benefícios diretos à população assistida pelo SUS. 

A análise do volume 9 do documento Pacto pela Saúde publicado pelo 

Ministério da Saúde, em 2006, mostra que a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde - PNEPS apresenta uma crítica às ações de educação 

continuada centradas na transmissão de conhecimentos atualizados, mas 

distanciadas dos problemas concretos dos serviços de saúde. As novas 

metodologias de Educação Permanente propõem a preparação dos 

profissionais no contexto da prática (BRASIL, 2006).   
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Um ponto bastante enfatizado pelos formuladores da Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde é justamente a convicção de que o 

conhecimento em saúde se constrói a partir de questões surgidas na prática, 

isto é, no próprio ambiente e contexto do SUS (BRASIL, 2006). Daí a 

necessidade de não apenas se estabelecerem estratégias de formação em 

serviço, mas também de se aprofundar conhecimentos sobre essas estratégias 

e suas possíveis formas de aprimoramento. 

 

2.1. Educação em Saúde: ensino-aprendizagem no exercício do 

trabalho 

 

Houve um tempo em que formar profissionais para o trabalho na área da 

saúde resumia-se a oferecer cursos pensados a partir da lógica da 

“capacitação e atualização de recursos humanos”. A ideia era treinar 

habilidades para atender a um currículo estabelecido com base em um 

conceito de saúde que se encontrava desarticulado das necessidades reais 

dos usuários e, consequentemente, das necessidades de formação dos 

profissionais. O momento atual, entretanto, possibilita uma nova compreensão 

sobre a educação da saúde, sendo ilimitadas as possibilidades de inventar e 

disseminar tecnologias educacionais no setor (Ceccim e Ferla, 2005).     

A necessidade de uma política de educação capaz de contemplar a 

complexidade do Sistema Único de Saúde - SUS levou o Ministério da saúde a 

elaborar orientações e diretrizes que visam assegurar a educação dos 

trabalhadores para o SUS, estabelecendo que “A Educação Permanente é 

aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho” (BRASIL, 2006).  

Ao propor uma educação que se desenvolve no próprio trabalho, o 

Ministério da Saúde afirma que:  

A definição de uma política de formação e desenvolvimento 

para o Sistema Único de Saúde, seja no âmbito nacional, 

estadual, regional e mesmo municipal, deve considerar o 

conceito de Educação Permanente em Saúde e articular as 

necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de 

desenvolvimento dos profissionais, a capacidade resolutiva dos 
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serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas públicas 

de saúde (BRASIL, 2006, p. 20). 

Estabeleceu-se, portanto, a exigência de uma nova postura para lidar 

com a questão da educação dos profissionais da saúde. O rompimento com a 

ideia de “qualificar recursos humanos” na perspectiva de cursos e treinamentos 

para aperfeiçoar a formação representou um marco na história da educação 

desses profissionais. O foco das ações educativas passou a ser as 

necessidades de saúde da população, de forma a garantir que os usuários do 

sistema público sejam amplamente contemplados. Além disto, a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde relaciona a formação dos 

profissionais com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2006). 

A nova maneira de interpretar a educação dos profissionais da saúde 

explicitou a inadiável necessidade de redefinição do ambiente onde essa 

educação deve acontecer. Não se concebem mais processos educativos cujo 

único ambiente é o hospital universitário, pois compreende-se que, por maior 

“segurança” que esse ambiente possa oferecer aos profissionais, é necessário 

romper com a dissociação entre clínica e política, o que é possível apenas em 

ambientes e situações reais (Ceccim e Ferla, 2009). A educação dos 

profissionais da saúde pode e deve acontecer, portanto, em um ambiente 

privilegiado no que se refere à capacidade de realização das vivências 

essenciais ao aprendizado, o próprio SUS.  

A dimensão da complexidade de formar adequadamente os profissionais 

do sistema público de saúde pode ser percebida a partir de uma leitura, ainda 

que superficial, do contexto nacional contemporâneo. Questões como 

urbanização e o aumento da densidade em polos urbanos, envelhecimento da 

população, degradação ambiental e perda da biodiversidade são apenas 

alguns dos importantes fatores que influenciam a saúde da população. 

Decorrem dessa realidade situações envolvendo questões como a saúde da 

mulher, do idoso, obesidade, hipertensão, dentre tantas outras que se 

apresentam diariamente aos profissionais de saúde, e exigem destes uma 

atitude resolutiva.   

É fato que ampliar a compreensão sobre a complexidade e a importância 

da educação/formação dos profissionais da saúde exige uma aproximação das 

vivências ocorridas dentro dos serviços de saúde. Considerando que o cenário 
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dessas vivências é o próprio SUS e que os atores são todos aqueles que o 

compõem, entendemos que não basta saber o que fazer, isto é, educar/formar 

os profissionais a partir das necessidades dos usuários do serviço. Como 

questiona Nóvoa (2009, p. 16):  

 

  Como fazer aquilo que dizemos que é preciso fazer? O que 

será necessário fazer para dar coerência aos nossos 

propósitos, materializando na prática o consenso que vem se 

elaborando em torno da aprendizagem docente e do 

desenvolvimento profissional?  

 

É imprescindível investir esforços na compreensão sobre como esta 

educação tem acontecido, que práticas pedagógicas se estabelecem, e quais 

concepções pedagógicas tem norteado essas práticas. É a partir dessa 

compreensão que será possível contribuir com a oferta de tecnologias 

educacionais dinâmicas, assim como o são as demandas sociais do setor. 

 

2.2. Docência da Saúde: um espaço de múltiplas 

possibilidades 

 

A educação dos profissionais da saúde é, como já destacado 

anteriormente, um assunto de elevada importância quando se concebe um 

serviço público de saúde que contemple as necessidades dos usuários em sua 

complexidade. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

ampliou, a partir do ano de 2003, o debate sobre o tema e, ao determinar a 

priorização da educação da saúde como uma ação finalística, rompeu com a 

ideia de “capacitação de recursos humanos”, até então adotada pelas 

instituições formadoras. A formação dos profissionais da saúde 

tradicionalmente exercida mais por referências externas do que por referências 

internas ao trabalho na saúde inverteu essa lógica, possibilitando instituir 

práticas educativas sensíveis às necessidades educativas (Ceccim, 2005, p. 

976). 

O estudo realizado por esse autor concluiu que a produção da política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde “representou o esforço de 
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cumprir uma das maiores metas formuladas pela saúde coletiva no Brasil: 

tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendizagem no exercício 

do trabalho”.  

Em estudo posterior Ceccim e Ferla (2009, p. 454) afirmam que 

“programas de formação plenos de conteúdos e que possuem ritos a serem 

percorridos e vencidos em condições e ritmos de tempos preestabelecidos” não 

contribuirão para a conquista das mudanças necessárias à construção de um 

trabalhador coletivo.   

Alcançar o status almejado pela Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde significa investir em permanente compreensão sobre os 

processos pedagógicos que se desenvolvem no interior das instituições 

formadoras dos profissionais da saúde. O desafio é agir crítica, reflexiva e 

propositivamente, procurando desenvolver ações formativas a partir da 

realidade que se apresenta nos cenários sociais brasileiros, tendo como 

pressuposto que o SUS é o espaço privilegiado desta formação Ceccim (2005). 

A compreensão de que o SUS é esse espaço em que as práticas 

educativas da saúde serão potencializadas em sua função transformadora nos 

leva a acreditar que é possível imprimir nessas práticas, um caráter 

construtivista e progressista. De acordo com Candaü (2008), é necessário 

reinventar aquilo que chamamos de escola. Para a autora, um dos desafios do 

momento atual é reconhecer e favorecer distintos ambientes, os quais podem 

se constituir em espaços de produção da informação e do conhecimento. A 

autora afirma que “(...) o desafio está em liberar o potencial transformador das 

práticas educativas, ampliando sua concepção e multiplicando os lócus de 

promoção, afirmando diferentes ecossistemas educativos” (p. 13). 

A concepção de uma pedagogia progressista e construtivista, na qual os 

processos educativos da área da saúde estejam ancorados, pressupõe que 

estes se realizem em situações, tempos e linguagens múltiplos, cujos princípios 

estejam relacionados à equidade, justiça social, solidariedade e que 

possibilitem uma aprendizagem cotidiana significativa. Além disto, os espaços 

educativos devem possibilitar aos docentes refletir sobre os processos de 

ensino-aprendizagem, compreendendo que tal reflexão não é necessidade 

exclusiva dos profissionais da pedagogia, mas de todos aqueles cuja missão é 

ensinar, educar, formar. Neste sentido, afirma Alves (2008, p. 158): 
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Cotidianamente somos desafiados a aprender, a dar significado 

aos diferentes âmbitos semióticos, a construir sentidos, a nos 

engajarmos no processo de aprender, a viver uma constante 

angústia epistemológica. E a constatar, mais uma vez, o óbvio: 

nunca saberemos tudo, pois somos seres incompletos, 

faltantes. 

 

 A Política de Ensino de Graduação da UFRN apresenta bem definidas 

as ações necessárias à compreensão das prioridades educacionais da 

instituição. Dentre elas, destacamos: 

 

 A criação de espaços diversificados de formação nos 

cursos de graduação, possibilitando o desenvolvimento de 

atividades práticas em ambientes externos à Universidade e 

favorecendo a integração à realidade social; 

 O estímulo ao desenvolvimento de práticas pedagógicas 

com a utilização de recursos de novas tecnologias de apoio ao 

ensino e à aprendizagem (UFRN, 2010, p. 55). 

   

O texto da Política de Ensino de Graduação deixa clara a importância 

das atividades que possibilitam a integração entre a Universidade e os outros 

espaços da sociedade, e incentiva a adoção de tecnologias inovadoras no 

processo educativo. Nesse sentido, entendemos que a docência na saúde 

representa um espaço de múltiplas possibilidades para a construção de 

conhecimentos e práticas que podem significar melhorias para as condições de 

saúde da população assistida pelo SUS.  

Se os estudiosos da educação empenham-se por compreender como se 

aprende/ensina melhor, é fundamental que os educadores da saúde também 

se empenhem para buscar maneiras inovadoras de realizar educação em 

saúde. É preciso investir, experimentar, revolucionar o fazer docente para obter 

uma formação condizente com as demandas sociais da saúde. 
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2.3. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – PET- 

Saúde  

 

O PET Saúde foi criado a partir do interesse por uma formação docente 

mais adequada às necessidades do SUS. De acordo com o Programa, os 

profissionais que atuam na Atenção Básica à Saúde devem receber estímulo 

para trabalhar na orientação dos estudantes, e o SUS deve ser o cenário das 

práticas educativas (BRASIL, 2005). No que se refere ao PET Saúde, os 

autores afirmam: 

 

Como decorrência da necessidade identificada de favorecer o 

fortalecimento da integração ensino-serviço no eixo dos 

cenários da prática, uma das estratégias foi a instituição do 

Programa de educação pelo Trabalho em Saúde – o PET 

Saúde, que oferece bolsas de estudo em três modalidades: 

tutoria (docente), monitoria (aluno de graduação) e preceptoria 

(profissional da Estratégia Saúde da Família, que atua no 

aprendizado dos alunos de graduação, sob supervisão docente 

do tutor). 

 

A dinâmica do PET-Saúde se dá através da integração ensino-serviço-

comunidade, em uma parceria entre a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde – SGTES, Secretaria de Atenção à Saúde – SAS e 

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS, do Ministério da Saúde, a Secretaria 

de Educação Superior – SESU, do Ministério da Educação, e a Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD/GSI/PR) (Haddad, 2009). 

A filosofia do PET-Saúde, no âmbito dos Ministérios da Saúde e da 

Educação está voltada ao fomento de Grupos de Aprendizagem Tutorial 

envolvidos com a Estratégia Saúde da Família, buscando desenvolver ações 

de ensino-pesquisa-extensão, de forma indissociável, na perspectiva da 

integração dos cursos de graduação com o serviço e a comunidade, no intuito 

de promover uma formação acadêmica socialmente comprometida e cidadã 

(Leite, 2012). 
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Uma pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva da UFRN, no ano de 2012, utilizou o termo “PET-Saúde da 

Família-Natal” para se referir às ações educativas realizadas pelo PET-Saúde, 

as quais acontecem no âmbito da Estratégia Saúde da Família no município de 

Natal-RN. A autora do referido estudo, denominado “Aprendizagem na 

Interação Ensino-Serviço-Comunidade: a formação na perspectiva dialógica 

com a sociedade”, ao procurar identificar “novas formas de construção do 

saber”, cita o PET–Saúde – Natal como um programa que “conduz a ações de 

ensino, pesquisa e extensão articuladas às necessidades de saúde 

diagnosticadas na Atenção Básica” (Ribeiro, 2012, p. 18).  

O PET–Saúde representa, no contexto das disciplinas SACI e POTI, a 

possibilidade de colocar os estudantes em contato com a comunidade assistida 

pelo SUS. A abrangência das ações do PET Saúde na formação dos 

estudantes de graduação dos cursos da área de saúde da UFRN, são 

analisadas, aqui, a partir do que se pode conhecer, durante a pesquisa, do 

trabalho realizado pelos preceptores no âmbito dessas disciplinas. 

  

2.4. O contexto geral do município de Natal- RN e do Distrito de 

Saúde Oeste 

 

A cidade de Natal é a capital do Estado do Rio Grande do Norte, 

localizada na região Nordeste do Brasil. Natal possui, de acordo com o censo 

de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

803. 739 habitantes, sendo 47% do sexo masculino e 53% do sexo feminino. 

A Lei Complementar número 061 de 02/06/2005, Decreto número 7. 642 

de 10/06/2005 estruturou a cidade de Natal, para fins de organização dos 

serviços de saúde, em cinco distritos sanitários, que são: Distrito Norte I e II; 

Distrito Sul; Distrito Leste; e Distrito Oeste (NATAL, 2005). 

O Programa Saúde da Família - PSF foi concebido pelo Ministério da 

Saúde em 1994, embora, segundo Merhy et al. (2007), se tenha notícias de 

que, já nesta data, teria sido implantado em municípios dos estados do RJ e 

MG. O PSF, programa que passou, mais tarde, a ser chamado de Estratégia  

Saúde da Família – ESF, tem como principal propósito, superar um modelo de 
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assistência à saúde responsável pela “ineficiência do setor, insatisfação da 

população, desqualificação profissional e iniquidade” (p. 55).  

A ESF foi implantada em Natal no ano de 1998, naquele momento 

denominado Programa Saúde da Família – PSF. A Portaria número 1886/GM 

determinava que cada equipe de saúde da família seria composta por um 

médico, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e cinco Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS (BRASIL, 1997). 

De acordo com Rocha, 2000, iniciou-se, no ano de 1998, a implantação 

de quatro Unidades de Saúde do Distrito Sanitário Oeste - DSO, a qual se 

estabeleceu a partir de critérios técnico-institucionais, epidemiológicos e sócio-

sanitários. De acordo com essa autora, o processo de implantação do PSF no 

município de Natal aconteceu em condições de pouco comprometimento 

institucional e as descontinuidades políticas na prefeitura municipal limitaram a 

sua consolidação. 

De acordo com Oliveira, 2012, durante a implantação do PSF, Natal já 

contava com uma rede ambulatorial estruturada com equipes multiprofissionais 

da qual faziam parte médicos pediatras, ginecologistas, clínicos gerais, 

dentistas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. Mas, em 

relação ao processo de implantação do PSF na cidade de Natal, a autora 

esclarece: 

O processo de implantação foi realizado com caráter 

competitivo, substitutivo e reducionista, no interior da APS, 

deixando de fora aqueles profissionais que já estavam em 

UBS, mas não faziam parte da composição prevista pelo PSF. 

A coexistência dos dois modelos em algumas Unidades, com 

profissionais percebendo distintos vencimentos e trabalhando 

em cargas horárias diferenciadas, parece ter produzido 

insatisfação e dificultado a operacionalização de ambos os 

modelos, além de reforçar a dicotomia entre PSF e o modelo 

tradicional no âmbito da Atenção Básica (Oliveira, 2012, p. 26).  

 

A partir do ano de 2007, tendo como propulsora a ampliação do PSF em 

todo o país, o Ministério da Saúde lançou a portaria número 648 que 

transformava o PSF na estratégia prioritária para a reorganização da Atenção 

Básica no país, incorporando os princípios e diretrizes estabelecidas no Pacto 
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pela Saúde 2006, firmado entre as esferas do governo. Esta medida 

representou, por parte do Ministério da Saúde - MS, uma proposta de 

desfragmentação do financiamento da Atenção Básica (BRASIL, 2006, c). 

A partir desse momento Natal passou à condição de Gestão Plena da 

Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), passando a considerar a ESF como 

modelo de reorganização da Atenção Básica, propondo 100% de cobertura 

populacional para os Distritos Norte e Oeste e parte dos Distritos Leste e Sul. 

Assim, seria possível manter a coexistência dos dois modelos de organização 

das práticas: Unidades de Saúde organizadas na lógica da ESF nos Distritos 

Norte e Oeste e as Unidades Básicas de Saúde tradicionalmente organizadas 

com equipes multiprofissionais nos locais em que ainda não fosse possível 

implantar a Estratégia Saúde da Família (NATAL, 2003). 

Durante o período da coleta de dados para a realização desta pesquisa, 

o município de Natal havia acabado de passar por um momento crítico no seu 

cenário político-governamental. A administração municipal exercida no período 

de 2008 a 2012 deixou os serviços públicos em estado de completo abandono, 

havendo sério comprometimento dos serviços de saúde. 

A cidade sofria pela falta de condições mínimas para o funcionamento 

dos serviços públicos, em todas as áreas. Os médicos não dispunham, sequer, 

de receituário para emitir uma receita. Na paisagem urbana observava-se 

apenas lixo acumulado e ruas esburacadas. As escolas municipais foram 

obrigadas a interromper, por diversas vezes, as atividades escolares por falta 

de condições de trabalho (Souza, 2012). 

Houve, por meio de diversos veículos de comunicação, denúncias de 

corrupção no âmbito da administração municipal, o que resultou no 

afastamento da gestora municipal, no dia 31 de Outubro de 2012. (G1 RN, 

31/10/2012).  

Os momentos de interação com as USF durante o período de realização 

desta pesquisa foram fortemente marcados pela insatisfação e, muitas vezes, 

revolta dos trabalhadores. No interior das USF, os profissionais denunciavam a 

falta de equipamentos e material de trabalho que provocou, em alguns casos, o 

fechamento de algumas delas. Os gestores das USF ficavam, muitas vezes, 

sem condições de viabilizar o funcionamento dos serviços, o que resultou em 

caos geral.  
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A impotência para realizar o trabalho cotidiano nas USF foi sentida por 

todos os Distritos de Saúde da cidade. No caso do Distrito de Saúde Oeste, 

onde esta pesquisa se realizou, vinha acontecendo, desde o ano de 2010, a 

implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da família – NASF, possibilitando a 

inserção de outros profissionais na ESF, um apoio importante para o 

funcionamento das USF desse Distrito de Saúde, naquele momento crítico.  

De acordo com Oliveira (2012, p. 34) o DSO apresenta muito baixos 

indicadores de qualidade de vida, além de apresentar alto índice de 

analfabetismo e de violência, desemprego e precárias condições de moradia. 

O DSO é formado por oito bairros com alta densidade demográfica, e 

uma população com renda per capita domiciliar considerada baixa, de acordo 

com dados do IBGE de 2010 (NATAL, 2012). 

A situação provocada pela crise na administração municipal durante 

parte do período de realização desta pesquisa também influenciou a atuação 

dos preceptores, no que diz respeito à sua atuação junto aos estudantes de 

graduação dos cursos da área de saúde. A precariedade de recursos, 

equipamentos e profissionais compromete o processo educativo e promove 

insegurança na prática profissional, o que certamente refletirá na atuação dos 

estudantes.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 Conhecer a integração ensino-serviço no contexto dos cursos de 

graduação da área da saúde na UFRN;  

 Compreender as práticas educativas realizadas pelos preceptores 

em saúde, considerando sua importância para a formação dos 

estudantes, no âmbito das disciplinas Atividade Integrada de 

Educação, Saúde e Cidadania – SACI e Programa de Orientação 

Tutorial Integrado para o Trabalho em Saúde – POTI. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
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Este texto é o resultado de uma pesquisa de natureza qualitativa. A 

integração entre ensino e serviço da saúde e o papel dos preceptores na 

relação cotidiana com os alunos e com os usuários da rede de serviços se 

reveste de um significado que vai além do aspecto técnico e, portanto, se 

inscreve numa prática de múltiplas dimensões, o que legitima a abordagem 

metodológica.  

 

 

 

 

4.1. Considerações Éticas 

 

O projeto que antecedeu a realização da pesquisa que resultou neste 

texto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – CEP HUOL. A utilização das técnicas de coleta de 

dados só se iniciou após aprovação pelo CEP HUOL. Sua aplicação se fez 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 

de acordo com as diretrizes da Resolução 466 de 12/12/2012 que aprova 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos no Brasil.  

No início da pesquisa realizamos um teste piloto cujo objetivo foi avaliar 

a adequação dos instrumentos. Este momento da pesquisa aconteceu com a 

entrevista de um profissional de cada uma das três unidades de saúde 

escolhidas, o que nos ofereceu subsídios para realizar alterações posteriores 

nos procedimentos metodológicos, identificadas como necessárias ao alcance 

dos objetivos estabelecidos.    

 

4.2.  SACI E POTI: ambiente para a compreensão dos processos 

educativos da saúde 

 

O estudo aconteceu nas Unidades de Saúde da Família já mencionadas, 

todas pertencentes ao Distrito de Saúde Oeste, no município de Natal-RN. As 

disciplinas SACI e POTI, foram efetivamente, o ambiente da pesquisa e 

contribuíram muito para a aproximação com os profissionais que atuam nas 
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USF, e com os demais atores que compõem esse ambiente (gestores e a 

comunidade em geral), como também para a compreensão dos processos 

educativos desenvolvidos pelos preceptores junto aos estudantes. 

Considerando nosso interesse em alcançar, com a maior profundidade e 

em todas as dimensões possíveis o objeto em estudo, escolhemos, entre as 

diferentes técnicas disponíveis para a abordagem qualitativa, a entrevista 

semiestruturada e a observação direta.  

A entrevista semiestruturada, por entendermos que nos permitiria 

conduzir as perguntas e complementá-las, quando necessário, possibilitando 

aos entrevistados uma melhor compreensão das questões abordadas (Ludke e 

André, 1986, p. 34).  

Já a observação direta, por possibilitar a compreensão de aspectos do 

cotidiano que não se revelariam nos depoimentos dos preceptores durante as 

entrevistas; esta estratégia possibilitaria, portanto, uma maior aproximação da 

“perspectiva dos sujeitos” (Ludke e André,1986, p. 26).  

A amostra inicialmente planejada para trabalhar com quinze preceptores 

dos cursos de graduação da área de saúde foi reduzida para doze. Esta 

redução do número de profissionais deveu-se ao fato de que recentemente 

houve, por parte do Ministério da Saúde – MS, uma mudança no critério de 

admissão e permanência na função de preceptoria. Uma nova regra na seleção 

de preceptores estabeleceu a exigência de que todo preceptor deveria possuir 

o grau de Especialista, o que provocou a exclusão do PET-Saúde de todos 

aqueles que ainda não haviam tido a oportunidade de cursar uma 

Especialização. 

Considerando a concepção de que em qualquer processo educativo 

formar e formar-se são ações concomitantes, entendemos que é importante 

apresentar a caracterização dos sujeitos pesquisados. Identificamos que os 

mesmos são farmacêuticos, médicos, odontólogos, nutricionistas e 

enfermeiros; têm idade acima de 40 anos; demonstram grande conhecimento 

sobre as condições sociais, econômicas e sanitárias do bairro onde atuam. A 

seguir, um quadro que resume o perfil profissional dos preceptores: 

 

PRECEPTOR 

 

PROFISSÃO 

 

SEXO 
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P1 enfermeiro feminino 

P2 enfermeiro feminino 

P3 médico feminino 

P4 odontólogo feminino 

P5 nutricionista feminino 

P6 odontólogo feminino 

P7 enfermeiro feminino 

P8 médico feminino 

P9 enfermeiro feminino 

P10 médico masculino 

P11 enfermeiro feminino 

P12 enfermeiro feminino 

4.2.1. A Entrevista Semiestruturada 

 

A entrevista semiestruturada foi escolhida como um instrumento que 

permitiria conduzir as perguntas e ter uma atuação ativa no processo. Para 

tanto, foi necessária a sua gravação em equipamento de áudio. As entrevistas 

foram realizadas com todos os preceptores ativos3
 de cada uma das três 

unidades de saúde elencadas.  

De acordo com Souza, Minayo, Deslandes e Veiga (2005, p. 136-137)), 

“na abordagem qualitativa não se quantificam respostas e sim, busca-se o 

ponto de vista dos entrevistados a respeito dos temas em questão”. E 

acrescentam:  “em entrevistas semiestruturadas, o roteiro deve se apoiar nas 

variáveis e indicadores considerados essenciais e suficientes para a 

construção de dados empíricos, podendo ser organizado em tópicos 

temáticos”.  

O discurso dos preceptores atuantes nas unidades de saúde onde o 

estudo aconteceu foi o principal material de trabalho, comprovando o que 

Bakhtin (1986, apud MINAYO, 2011) afirmou ao tratar a palavra como um 

“fenômeno ideológico por excelência”. Realmente, as diferentes falas, 

depoimentos e todas as expressões verbais emitidas durante as entrevistas 

possibilitaram o aprofundamento e a abrangência necessários (e possíveis) à 

compreensão e à reflexão sobre o objeto estudado.   
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A riqueza das informações colhidas nas entrevistas também confirmou o 

que foi defendido por Pessoa (2011, p. 54): “As melhores entrevistas são 

aquelas que proporcionam as manifestações mais abertas possíveis dos 

entrevistados. Boas indagações são aquelas que possibilitam um falar fluente 

de quem vai responder”.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

3 Uso o termo “preceptores ativos” para referir-me ao grupo de profissionais que 

permaneceram desenvolvendo a atividade de preceptoria após a decisão da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Natal-RN de afastar da função todos os profissionais que 

não possuem o título de Especialista. 

As entrevistas foram precedidas pela identificação do preceptor (nome, 

sexo, formação acadêmica, unidade de saúde onde atua e tempo de atuação 

na preceptoria em saúde).  

Quanto ao Roteiro das Entrevistas, os oito primeiros entrevistados 

responderam às questões especificadas abaixo:  

1. O que é ser preceptor em saúde? 

2. O que a atividade de preceptoria representa para você enquanto 

profissional do serviço de saúde? 

3. O que mudou na sua prática profissional após assumir a atividade de 

preceptoria? 

4. Que processos educativos/formativos você identifica na atividade de 

preceptoria em saúde? 

5. Que mudanças você sugeriria para a prática da preceptoria?   

A partir do nono entrevistado, sentimos a necessidade de inserir uma 

sexta pergunta no roteiro das entrevistas:  

6. Qual é o seu conhecimento sobre a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde? 

A inserção desta pergunta, já em plena realização da coleta de dados, 

serviu para nos proporcionar maior satisfação no que diz respeito à 

compreensão sobre o ‘lugar’ da PNEPS no trabalho educativo realizado pelos 
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preceptores. Inicialmente havíamos imaginado ter contemplado a compreensão 

que os preceptores tem a esse respeito através da pergunta número quatro. 

Entretanto, nesse momento da pesquisa percebemos que essa 

complementação seria necessária. A análise do material das entrevistas 

mostrou certa fragilidade em relação ao tema Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde - PNEPS, pois não se identificou nos relatos nenhuma 

menção direta ao mesmo. 

O tempo médio de cada entrevista foi de aproximadamente 20 (vinte) 

minutos. Esse processo não foi linear. Os entrevistados, ao responderem às 

questões previamente definidas no roteiro, em alguns momentos tendiam à 

divagação, ou distanciamento da questão, o que é perfeitamente normal em um 

diálogo, como foi o proposto nesta pesquisa. Entretanto, nas ocasiões em que 

isto ocorreu, foi necessário redirecionar o entrevistado à questão inicialmente 

apresentada ou, em outros momentos, elaborar uma ‘pergunta auxiliar’, como 

estratégia para manter o foco na questão de nosso interesse. 

Sempre que possível realizamos as entrevistas em uma sala fechada, 

evitando a entrada de outras pessoas no ambiente, como uma maneira de 

garantir a concentração do entrevistado, bem como o silêncio necessário ao 

processo de gravação do áudio. Por tratar-se de um ambiente onde circulam as 

pessoas da comunidade, as quais estão em processo de tratamento de saúde, 

realizando exames – como é o caso das mulheres que fazem 

acompanhamento ginecológico na USF, ou mesmo das grávidas que fazem 

acompanhamento pré-natal – é normal que haja sempre bastante movimento 

(como também a operação de entrada e saída de materiais, equipamentos, 

etc.). Ao realizarmos as entrevistas em ambiente fechado, intencionamos evitar 

que a gravação do áudio sofresse “contaminação” de sons externos, 

comprometendo sua transcrição e interpretação. 

 

4.2.2. A Observação Direta 

A observação direta, realizada durante os dezesseis encontros de quatro 

horas, totalizando sessenta e quatro horas, visou acompanhar, in loco, as 

vivências educativas ocorridas nas unidades de saúde, e também as diferentes 

maneiras como se efetiva a integração ensino-serviço. Após os quatro 
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primeiros encontros com o grupo de preceptores e estudantes, (e também da 

comunidade, em alguns momentos), sentimos necessidade de uma maior 

sistematização dessa técnica, considerando o que é apresentado por Ludke e 

André (1986, p. 25): “Para que se torne um instrumento válido e fidedigno de 

investigação científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e 

sistemática”. Assim, a partir da delimitação do nosso objeto, procuramos definir 

o foco da observação, isto é, a integração ensino-serviço a partir da atuação 

dos preceptores junto aos estudantes e em interação com a comunidade. 

Os atores envolvidos nas atividades observadas foram previamente 

informados sobre os objetivos da pesquisa, como também sobre as 

especificidades da observação direta. Houve, portanto, uma tentativa de 

conviver o mais diretamente possível no ambiente estudado, a qual gerou 

registros construídos a partir do olhar, do ver e do ouvir o cotidiano do processo 

de formação dos preceptores.  

A observação direta procurou, ainda, captar, a partir de um roteiro 

previamente elaborado, aspectos como: 

 organização do espaço onde acontecem as atividades de 

formação (aulas teóricas e práticas, palestras);  

 atividades formativas (quais são, onde e como se realizam); 

 apresentação visual dos ambientes (uso de cartazes, ilustrações 

e outros materiais); 

 comportamento e as atitudes dos atores durante as atividades 

realizadas e também no dia - a- dia da Unidade de Saúde 

 procedimentos metodológicos e as decisões tomadas no 

processo educativo; 

 interação com a comunidade.  

A observação direta também se constituiu num importante meio para 

obter dados sobre os aspectos do cotidiano que não se revelaram nos 

depoimentos dos preceptores durante as entrevistas gravadas em equipamento 

de áudio. De acordo com Ludke e André (1986, p. 26), este tipo de observação 

permite que o observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos”, 

sendo possível tentar apreender sua visão de mundo.  
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4.2.3. A Interação entre Saúde Coletiva, Educação e 

Educação em Saúde  

 

Além dos procedimentos metodológicos já descritos, sentimos a 

necessidade de associar, no decorrer da pesquisa, uma abordagem teórica que 

contemplasse, com maior perspicácia, as especificidades da atuação, em 

serviço, dos preceptores. A ideia foi problematizar o conjunto dos resultados 

obtidos durante as entrevistas e da observação participante, a partir do 

pensamento de estudiosos que tem se dedicado à compreensão dos processos 

educativos em geral, fazendo uma ponte com a realidade da educação em 

saúde.  

Este procedimento possibilitou, como esperado, nos aproximarmos 

ainda mais do nosso objeto e ampliar a compreensão sobre o processo 

educativo desenvolvido pelos preceptores, tendo como premissa que este 

acontece num movimento em que ensinar e aprender são ações inseparáveis e 

concomitantes, ou seja, os preceptores educam-se enquanto educam.  

A mediação com o pensamento de importantes autores das áreas da 

Saúde Coletiva, da Educação e da Educação em Saúde foi salutar, 

considerando que estas são áreas que, ao se imbricarem e se permearem, 

criam, em nosso entender, o cenário ideal para a reflexão sobre os processos 

educativos em saúde. 

 

4.2.4. A Análise Hermenêutica-Dialética 

 

A análise do material das entrevistas, bem como a interpretação dos 

registros produzidos durante a observação direta foram   realizadas com base 

na Análise Hermenêutica4-Dialética5 proposta por Habermas, a partir de um 

diálogo com Gadamer (1987), referidos por Minayo (2010). De acordo com esta 

autora, a Hermenêutica-Dialética representa uma possibilidade de alcançar as 

dimensões e a dinâmica das relações que tem por objeto a saúde.  

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

4. Hermenêutica significava, originalmente, TEORIA ou método de interpretação da Bíblia e de 

outros textos religiosos. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) formulou uma teoria da 

interpretação dos textos e do discurso, que Wilhelm Dilthey (1833-1911) aplicou a todos os 

atos e produtos humanos e HEIDEGGER estendeu ao ser humano (Dasein). Associada à 

hermenêutica está a ideia de círculo hermenêutico: não podemos compreender completamente 

um todo (por exemplo, um texto filosófico) a menos que entendamos as suas partes, ou 

completamente as partes a menos que entendamos o todo. Heidegger e Hans-Georg Gadamer 

(1900-2002) fizeram disto uma característica de todo o CONHECIMENTO e atividades 

humanos. 

5. Dialética é a arte de argumentar ou discutir. / Maneira de filosofar que procura a verdade por 

meio de oposição e conciliação de contradições (lógicas ou históricas). 

 

 

A hermenêutica representa, para Minayo, a arte da compreensão. A 

autora, tomando como base os estudos de Gadamer (1999) afirma que, de 

acordo com a abordagem hermenêutica, “as ideias de alteridade, entendimento 

e a noção de mal entendido são possibilidades universais tanto no campo 

científico como no mundo da vida” Minayo (2010, p. 329).  

Ao procurar sintetizar sua reflexão sobre a hermenêutica, Minayo (2010, 

p. 337) afirma: 

A compreensão só alcança sua verdadeira possibilidade quando as opiniões 

prévias com as quais se inicia uma relação não são atribuídas. Existe realmente uma 

polaridade entre familiaridade e estranheza e nela se baseia a tarefa da hermenêutica, 

buscando esclarecer as condições sob as quais surge a falaA Dialética, por sua vez, 

é apresentada por Minayo (2010), como a arte do estranhamento e da crítica. 

Ao referir-se ao percurso histórico da dialética, bem como ao velho dilema 

entre quantitativo e qualitativo, a autora afirma que a oposição entre quantidade 

e qualidade é dialética e complementar. 

De acordo com esta mesma autora (2010, p. 340), quando se utiliza a 

dialética na análise de materiais qualitativos, essa abordagem ajuda a 

compreender que “não existe ponto de vista fora da história, nada é eterno, fixo 
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e absoluto, portanto, não há nem ideias, nem instituições, nem categorias 

estáticas”.  

 Para esclarecer o dilema ‘qualitativo/quantitativo’, muito comum entre 

pesquisadores menos experientes, Minayo esclarece: 

 

A quantidade se transforma em qualidade. Nos processos de 

transformação, as mudanças são quantitativas e 

concomitantemente qualitativas. A superação do dualismo 

entre quantidade e qualidade expressa-se no fato de que toda 

qualidade comporta sempre certos limites quantitativos e vice-

versa. Ou seja, sob o ângulo da dialética, as qualidades 

perdem a natureza fixa e estável que lhes são atribuídas nas 

concepções clássicas da física e da lógica. São estados ou 

situações momentâneas, em transformação incessante 

motivada por mudanças interiores. Assim, a oposição entre 

ambas é dialética e complementar (...) (2010, p. 341).  

  

 

A articulação entre as abordagens hermenêutica e dialética representa, 

pois, uma possibilidade de reflexão  fundamentada     na práxis, constituindo-se  

em uma importante técnica para a compreensão e análise em pesquisas 

qualitativas, capaz de atribuir compreensão e crítica aos estudos da realidade 

social (Minayo, 2010, p. 343). Logo, a compreensão pretendida aqui pode ser 

apresentada a partir da seguinte citação da autora: “...compreender implica a 

possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair conclusões em 

todas as direções. Mas compreender acaba sendo sempre compreender-se”.  

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Saúde e Cidadania na formação dos profissionais da saúde  

 

 A associação entre os termos saúde e cidadania tem sido usada por 

diferentes autores (Ceccim e Ferla, 2009; Bosi, 1994) interessados em 
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potencializar a cidadania (ou identificar as potencialidades existentes) para o 

setor da saúde e para a saúde coletiva.  

 Neste estudo, os termos ‘saúde e cidadania’ não se aplicam apenas 

àqueles usados na disciplina SACI, já mencionados aqui. A compreensão do 

conceito de saúde e cidadania é de grande interesse no campo das pesquisas 

em saúde e, exatamente por este motivo, compõe não apenas parte da 

disciplina, mas representa uma conquista bastante ambicionada que pode 

significar uma mudança de status nas situações de saúde para as populações 

assistidas pelo SUS.    

Estudiosos de diferentes níveis e modalidades educacionais interessam-

se por ampliar a compreensão da relação existente entre saúde e cidadania. 

Oliveira e Silva (1990) desenvolveram uma pesquisa intitulada Educação em 

Saúde: repensando a formação de professores, na qual fazem uma reflexão 

teórico-metodológica sobre a questão educação/saúde/cidadania na sociedade 

brasileira. Ao usar o conceito de saúde como direito, expresso na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, o estudo põe em destaque 

a importância da organização e mobilização da sociedade civil brasileira pela 

universalização da saúde como expressão de cidadania. A abordagem 

contribui para repensar a formação do educador, visando sua participação 

crítica e consciente na sociedade e a educação em saúde como uma conquista 

coletiva de condições dignas de vida.  

 Ceccim e Ferla, interessados na criação de uma “cidade com saúde”, 

ressaltam as dificuldades que este processo enfrenta: 

 

Na implementação real do SUS, em que pese a invenção da 

Saúde Coletiva – no campo do conhecimento – e do Controle 

Social – no campo da participação –, assistimos a um modo de 

operar em que as maneiras e valores tradicionais não perdem 

vigência e as redes de pensar, aprender e conhecer, 

agregadas pela ‘formação’, travam os processos de criação de 

si, dos entornos de uma ‘cidade com saúde’ (redes para novas 

apropriações e apreensões) capaz de operar com o conceito 

ampliado de saúde ( 2009, p. 448). 
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 Professores da UFRN, também interessados em oferecer oportunidades 

para uma formação capaz de responder às necessidades sociais do setor 

saúde, encontraram uma maneira de possibilitar, segundo Ribeiro (2012, p.18), 

“novas formas de construção do saber”. Uma das estratégias foi instituir, no 

ano de 2010, as disciplinas SACI e POTI, oferecidas para todos os cursos da 

área da saúde e obrigatórias para os cursos de Enfermagem, Odontologia e 

Medicina.  

O estudo realizado por Ribeiro (2012), a partir de uma investigação 

documental, mostrou que essas duas disciplinas propiciam o aprendizado dos 

alunos em espaços comunitários e Unidades de Saúde da Família – USF, no 

município de Natal – RN, ambas fazendo parte do PET-Saúde, e conduzem 

ações de ensino, pesquisa e extensão, articuladas às necessidades de saúde 

identificadas na Atenção Básica. O estudo alerta para a necessidade de 

fortalecer esses dois componentes curriculares através do incentivo aos 

docentes e discentes, e afirma: 

 

(...) percebe-se que disciplinas como SACI e POTI, ao 

adotarem atividades extensionistas, levando os alunos para as 

comunidades potiguares, podem enfrentar dificuldades na 

concretização plena de suas atividades e no seu crescimento 

(...) (Ribeiro 2012, p. 51). 

  

 SACI e POTI representam, para a preceptoria, disciplinas de elevada 

importância curricular e que se encontram em pleno processo de consolidação 

no que se refere aos caminhos metodológicos, saberes e concepções 

pedagógicas. Os grupos docentes que as conduzem encontram-se, em todo 

momento, com o desafio de desenvolver atitudes e competências profissionais 

necessárias ao ensino da saúde.  

Baseando-me em Perrenoud (2000), na discussão que faz sobre quais 

competências profissionais são necessárias à atividade docente, apresento 

uma ‘adaptação’ de algumas dessas competências, as quais puderam ser 

identificadas durante a pesquisa, e relaciono-as com as falas dos preceptores, 

obtidas durante as entrevistas: 
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1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem: pensar e escolher 

os conteúdos a serem ensinados, de maneira a despertar no 

estudante o desejo de avançar no caminho do conhecimento; usar os 

conhecimentos prévios do grupo para promover, ampliar e extrapolar 

os limites desse saber, tendo como foco as necessidades dos 

usuários do SUS; transformar os obstáculos da aprendizagem em 

possibilidades de superação; motivar os alunos para a prática da 

pesquisa, envolvendo-os nos projetos existentes. 

 

“No dia a dia a gente faz um levantamento das necessidades. 

A partir do levantamento das necessidades, da realidade local, 

aproveitando os dados epidemiológicos, a gente faz o Plano de 

Intervenção. Através do plano de Intervenção a gente vai 

planejar ações para que a gente possa cumprir as metas 

pactuadas pelo Ministério, pelo Estado, pelo Município, para a 

gente diminuir os indicadores de saúde que estão 

comprometidos, fazer a prevenção e a promoção da 

assistência e não só o atendimento medicalizado, 

hospitalocêntrico” (entrevista com P1.) 

 

1. Administrar (e incentivar) a heterogeneidade: os diferentes saberes, 

origens sociais, histórias de vida são fatores potencializadores do 

aprendizado da saúde. 

 

“A preceptoria representa um momento de aprendizado mútuo 

dos alunos e dos preceptores, onde a gente faz a ponte entre a 

teoria e a prática, levando para os alunos a realidade da 

comunidade: a realidade social, epidemiológica, todos os 

fatores que interferem para a saúde dessa população” 

(entrevista com P5). 

 

2. Trabalhar em equipe: favorecer a prática multiprofissional como 

especial possibilidade de resolver problemas complexos envolvendo a 

saúde das comunidades, além de representar uma importante estratégia 
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para trabalhar a questão do relacionamento interpessoal, tão necessário 

e demandado no mundo do trabalho atual. 

 

“É...a qualidade do serviço que se presta, ele é diferenciado, à 

medida em que você vai se implicando no seu melhorar, no 

melhorar o seu fazer. Quando você melhora o seu fazer, 

consequentemente você vai melhorando a sua resolutividade. 

Então, assim, você se torna, tanto do ponto de vista técnico 

mais resolutivo, quanto do ponto de vista do trabalho em 

equipe, porque você dá toda uma cooperação para que isto 

seja melhor resolvido. Mas todas as demandas que chegam ao 

serviço elas tem uma resolutividade a partir do momento em 

que você é capacitado para isso” (entrevista com P7). 

 

“Nós não fomos formados para ser um profissional trabalhando 

numa equipe de saúde multiprofissional, formador, nós não 

fomos (!) Então, assim, eu acho muito interessante, que além 

de estar melhorando pra mim, como profissional, que não tive 

essa formação, eu estou vendo que o aluno, hoje, está tendo 

uma formação maravilhosa, exemplar, que ele está vendo o 

profissional de uma maneira diferente, que ele está vendo a 

comunidade de uma maneira diferente né, isso é muito 

interessante (entrevista com P3). 

 

3. Administrar a própria formação contínua: ampliar os horizontes do 

saber, tendo como verdade que é necessário e vital aprender sempre; 

acolher o outro e sua formação, compreendendo que existe valor real 

naquilo que o outro realiza. 

 

“o aprendizado, ele é diário, ele nunca acaba, é incessante”. 

(...). Com certeza (...), você se preocupa com a qualidade 

desse conhecimento, não só do ponto de vista seu, mas 

também do ponto de vista de você estar contribuindo para a 

construção do conhecimento de outras pessoas. Então, faz 

com que você se mobilize a estudar, e isso tem, com certeza, 

melhorado muito o fazer enquanto técnico, o fazer enquanto 

profissional de uma equipe” (entrevista com P6)  
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 Além das competências identificadas durante as entrevistas, podemos 

citar outras, também discutidas por Perrenoud (2000) e adaptadas por mim, as 

quais parecem fundamentais e que puderam ser encontradas no processo de 

observação participante e na pesquisa como um todo: 

 

1. Administrar o uso de novas tecnologias: explorar não apenas as 

potencialidades didáticas dos atuais equipamentos, ferramentas e 

meios tecnológicos, mas também, o interesse dos alunos e, em 

muitos casos, o domínio que detém sobre a utilização desses meios; 

 

2. Lidar com os dilemas éticos presentes no ambiente educativo: 

formar para a vida numa sociedade mais justa, livre de preconceitos 

e contribuir para a internalização de valores como responsabilidade, 

solidariedade, justiça social; 

 

3. Administrar e avaliar a progressão das aprendizagens: combinar 

diferentes estratégias de avaliação capazes de contemplar a 

complexidade do processo educativo; superar a avaliação somativa, 

tão criticada pelos estudiosos do campo do saber em educação, e 

dar ênfase à avaliação formativa. 

 

Apesar das iniciativas dos grupos docentes para proporcionar uma 

educação crítica, articulando os saberes dos estudantes com as necessidades 

sociais da comunidade, podemos afirmar que os valores tradicionais da 

educação ainda não foram totalmente superados na UFRN. Os registros 

produzidos durante a observação direta, analisados sob a visão de uma 

pedagogia progressista, revelaram modos contraditórios de ensinar os 

conteúdos que envolvem as disciplinas SACI e POTI nos cursos de graduação 

da área da saúde.  

 Os registros das observações apresentados a seguir não representam o 

comportamento geral dos preceptores (nem de quaisquer outros atores 

participantes do processo educativo). São pontos observados durante o 

processo educativo que necessitam ser interpretados tendo sempre em mente 

a ideia de avançar na direção da superação de práticas pedagógicas arcaicas 
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que, ao invés de produzir motivação, se traduzem em momentos de 

desinteresse para os estudantes. A seguir, descrevo algumas dessas 

situações: 

a) Alguns docentes atuam de maneira que deixa clara sua preferência por 

modos de ensinar pautados numa pedagogia tradicional. Essa atuação 

se desenvolve, geralmente, com muita naturalidade, o que talvez possa 

ser explicado pela histórica maneira de formar e formar-se professor a 

partir da concepção tradicional da “transmissão de conhecimentos”: 

quem sabe algo transmite para quem não sabe nada.  As ações se 

baseiam, geralmente, na necessidade que os professores tem de 

sentirem-se ‘seguros’ na transmissão dos conteúdos; eles limitam-se a 

‘ler textos’ para os alunos e, numa abordagem em que os estudantes 

tem uma participação pouco expressiva, apresentam sua própria 

interpretação a respeito dos temas apresentados, ao invés de possibilitar 

um debate aberto. Seria necessário, portanto, maior apropriação de 

metodologias inovadoras por parte de alguns preceptores e de investir 

esforços na compreensão de como transformar situações de fragilidade 

em oportunidades de inovação no ensino da saúde. Existe o grande 

desafio de transformar os interesses dos alunos em aprendizado real, 

pois mesmo quando o grupo de alunos se organiza formando um 

“círculo”, o debate é rigidamente dirigido, isto é, o educador (que por 

vezes é o preceptor e em outras situações é o tutor) é quem conduz a 

participação e os alunos são sempre solicitados a “dar respostas” às 

questões apresentadas. Observa-se a necessidade de se lançar mão de 

recursos capazes de dinamizar as atividades, os quais deveriam ser 

escolhidos de acordo com o assunto debatido. Em alguns momentos os 

alunos acabam por distrair-se com equipamentos eletrônicos que os 

conectam às redes sociais, algo comumente observado nos ambientes 

educativos atuais. Tal situação deveria nos levar a refletir sobre como 

transformar essa realidade em ‘oportunidades de inovação no ensino da 

saúde’, transformando os interesses dos alunos em aprendizado real; 

 

b) Outro modo de atuar dos docentes diz respeito àqueles que demonstram 

a intenção de inovar, dinamizar, problematizar as situações de maneira 
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a transformá-las em ‘momentos de rico aprendizado’; entretanto, agem 

como se estivessem limitados pelo currículo disciplinar e acabam por 

atuar de maneira a promover pouca inovação; o “medo” de experimentar 

impossibilita-os de extrapolar os limites da educação pautada nos 

valores tradicionais, o que pode resultar em diferentes situações: 

situação 1 - o debate é limitado, isto é, não é possível perceber o acesso 

a novas ideias, maneiras diversificadas de agir para superar os limites 

estabelecidos por um modo de educar pautado na perspectiva de que 

‘um é o que ensina, outro é o que aprende’; situação 2 - o foco se perde 

durante as atividades revelando fragilidade no plano de aula inicialmente 

elaborado, o qual deveria estabelecer os conteúdos a serem ensinados, 

o objetivo a ser alcançado, os procedimentos e estratégias para o 

alcance dos objetivos, bem como a maneira de avaliar o trabalho 

planejado; situação 3 - as atividades se encerram sem que se chegue a 

identificar quais objetivos foram estabelecidos, não sendo possível saber 

de onde se partiu nem onde se desejava chegar; neste caso, as 

atividades são desenvolvidas com ampla participação dos estudantes 

que, ao serem apresentados a determinado tema, refletem, opinam e 

debatem sem orientação prévia ou um direcionamento mínimo 

necessário; 

 

c) Um terceiro comportamento identificado durante o processo de 

observação direta, diz respeito ao docente que conseguiu, apesar de 

todo o apelo da pedagogia tradicional, extrapolar esses limites. 

 

Descrevo, a seguir, registros da observação de uma aula conduzida por 

um tutor da disciplina POTI, realizada na USF de Nazaré. Embora este estudo 

esteja voltado para a compreensão do trabalho realizado pelos preceptores, 

percebemos, durante esta pesquisa, que estes são fortemente influenciados 

pela prática docente exercida pela tutoria, uma vez que esses dois atores 

atuam juntos na formação dos estudantes. 

O objetivo da aula era trabalhar o tema “Trabalho em equipe no SUS”, 

com um grupo de dezoito estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, 

nutrição, odontologia e farmácia. A estratégia proposta para alcançar este 
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objetivo era analisar uma situação-problema real, surgida naquela USF. Além 

do tutor e dos estudantes, participaram da atividade duas preceptoras do PET-

Saúde. 

O tutor propôs aos alunos a análise do caso de uma paciente, moradora 

da comunidade, viúva, 75 anos, que procurou a USF apresentando dificuldade 

respiratória e foi, após exames específicos, diagnosticada com tuberculose 

pulmonar. Após apresentar o caso, o professor propôs analisá-lo a partir das 

seguintes questões: 

 Quais profissionais compõem, naquela USF, a equipe da ESF? 

 Quais profissionais se envolveram no caso daquela paciente e 

como a equipe se organizou para solucioná-lo? 

 De que ferramentas a equipe dispunha para agir? 

 Os instrumentos do prontuário familiar foram suficientes para a 

situação apresentada, ou seria necessário lançar mão de outros 

instrumentos? 

 Qual o nível de gravidade da situação? 

 Que outros procedimentos, além daqueles adotados pela equipe, 

poderiam auxiliar na resolução deste caso?  

 Seria interessante a utilização do ecomapa? 

 

A discussão se deu após cada questão apresentada. A participação dos 

alunos foi intensa, a atividade foi dinâmica e o debate bastante rico. 

Exatamente no momento em que o tutor apresentou a questão sobre a 

necessidade de utilização do ecomapa, houve certa diminuição no nível de 

participação dos alunos, o que levou o tutor a apresentar uma nova questão: o 

que vocês sabem sobre o ecomapa? 

Alguns alunos arriscaram uma resposta, mas de maneira geral, ninguém 

demonstrou segurança. Nesse momento, o tutor chamou a atenção para uma 

rápida explicação seguida de uma proposta: “o ecomapa é o instrumento que 

visa captar as diferentes relações existentes entre os membros da família, se 

tornando um instrumento mais abrangente do que o prontuário da família 

porque possibilita, inclusive, representar a relação familiar com os outros 
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sistemas sociais. Proponho, como atividade complementar de máxima 

importância, que todos pesquisem sobre ecomapa e genograma”. 

A partir desse momento as atenções ficaram difusas e as ‘conversas 

paralelas’ se intensificaram em torno desses novos conceitos a serem 

aprendidos. O caso da paciente apresentado pelo professor mobilizou e 

inquietou o grupo de estudantes. Nesse ponto da aula, várias falas emitidas por 

diferentes atores puderam ser captadas:  

 “como se dá o processo de trabalho de saúde com a 

comunidade?” (nesse momento alguém sugeriu a leitura de um 

texto de Merhy, que trata sobre esse assunto); 

 “para dominar processos de trabalho em saúde é preciso 

conhecer sobre tecnologias leves; duras; e leves-duras”; 

 “o trabalho em saúde está eticamente ligado à participação do 

gestor da USF”; 

 “há grande incidência de tuberculose em usuários de craque”; 

 “a baciloscopia é o exame que diagnostica a tuberculose”; 

Dentre todas as falas que puderam ser captadas e transcritas no 

instrumento de registros da observação direta que compõe o material desta 

pesquisa, destaco a fala de uma preceptora que participava daquela atividade. 

Ao trazer este registro, meu objetivo é evidenciar a importância da participação 

do preceptor nos processos educativos. Como se poderá perceber, esse 

profissional possui ampla experiência no atendimento diário à comunidade e, 

portanto, enorme capacidade de influenciar a formação dos estudantes da 

saúde. Durante o debate da situação problema apresentada, a preceptora fez 

as seguintes observações:  

 

“O tratamento de um caso de tuberculose exige um 

procedimento encadeado; a equipe deve se reunir para discutir 

o caso e decidir sobre os encaminhamentos necessários; 

primeiro o agente de saúde vai à casa do paciente informar à 

família sobre a identificação da doença em determinada 

pessoa; é necessário envolver a equipe da ESF e também do 

NASF e todos da USF; toda a família mais as pessoas 

próximas devem ser notificadas; o tratamento supervisionado é 
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feito pelo agente de saúde que deve instruir o paciente quanto 

ao uso correto dos medicamentos” (registro de observação 

direta da fala de uma profissional odontóloga, preceptora em 

saúde que permanece ativa).  

 

Um olhar voltado para identificar atitudes inovadoras na atividade aqui 

descrita nos mostra que houve heterogeneidade de saberes, pensamentos, 

experiências, atitudes e expressões que se traduzem em um diferencial a favor 

da educação dos estudantes. É possível identificar, inclusive, que, neste caso, 

a área da educação ofereceu tecnologias construtivistas de ensino-

aprendizagem para promover e ampliar, com possibilidades ilimitadas, o 

aprendizado na área da saúde. 

Uma concepção pedagógica progressista se observou também na 

organização do espaço físico onde a atividade se desenvolveu. A sala era 

ampla e arejada através de ventilação natural. Havia computador e projetor 

multimídia instalados e cadeiras distribuídas em forma de círculo. As paredes 

da sala eram usadas para afixar os cartazes de divulgação dos programas, 

atividades, mapas e eventos realizados na USF. Observamos que alguns 

moradores da comunidade que se encontravam na USF para fins de 

atendimento, ou que estavam acompanhando algum membro da família, se 

aproximaram da sala onde a atividade se realizava e ficavam observando o 

debate. 

A observação desta atividade, especificamente, revela a importância do 

PET-Saúde, como uma ação estratégica para promover uma educação 

condizente com as necessidades sociais do setor saúde. Essa observação 

também nos mostra os caminhos percorridos por SACI e POTI e a elevada 

importância de sua institucionalização. Além disto, não se deve negligenciar a 

ampliação dos debates acerca de propostas inovadoras para o trabalho 

educativo no SUS.  

Considero importante registrar, em relação à participação dos 

preceptores nas entrevistas, que apenas dois profissionais se negaram a fazê-

lo, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino. No primeiro caso, o 

argumento foi de que o mesmo não se encontrava num bom momento para dar 

entrevista devido ao grande número de pacientes sob seus cuidados na USF. 



54 
 

 

Esta negativa não se constituiu em um problema para o andamento da 

pesquisa, já que, como foi previamente informado aos preceptores, a entrevista 

deveria ser livre e ficaria a critério de cada profissional participar ou não. 

Apesar de ter-se negado inicialmente, o profissional concedeu a entrevista em 

outro momento, sendo sua participação bastante valiosa. Já no caso da 

profissional, não foi possível obter sua entrevista, pois a mesma se dizia 

bastante decepcionada com a impossibilidade de permanência dos 

profissionais que não possuem curso de especialização na preceptoria. Na 

opinião dessa profissional, a medida foi excludente e injusta, considerando que 

alguns profissionais atuavam na preceptoria desde muito tempo, mesmo antes 

de ser estabelecido o sistema de remuneração aos profissionais do PET-

Saúde, através de bolsas do Governo Federal. 

Destaco, a partir da fala dos preceptores, sua visão a respeito do PET-

Saúde e das disciplinas SACI e POTI: 

 

“A gente segue o Plano da Disciplina SACI e POTI. Inclusive as 

coisas que a gente trabalha. A SACI já está montada. Ela não 

tem dificuldade nenhuma. Você segue aquilo ali, já tem os 

textos, já tem tudo. Aqui e acolá é que entra um texto novo, 

mas basicamente são os mesmos. A POTI não, é que tem uma 

dinâmica diferente porque ela até hoje está procurando o 

caminho. E o que a gente já trabalhou na POTI até hoje, e isso 

(...) nosso tutor faz questão, é que a gente não acrescente 

nada ao serviço, para poder atender  a POTI. A gente tem que 

trabalhar o que já existe no serviço e inserir a POTI nisso aí. 

Quando a gente trabalhou o Projeto do Pé  Diabético na POTI, 

já existia  o projeto sendo montado aqui.  A gente só fez ganhar 

com a ajuda de alunos, de monitores, etc e tal. Depois a gente 

trabalhou o PSE, Programa de Saúde na Escola, junto com a 

POTI que também não foi criada pela Universidade, né. E esse 

semestre passado nós trabalhamos A Saúde Bate à sua Porta, 

que foi vendo a PMAQ que nós pactuamos, algumas equipes 

estavam pactuadas, agora são as três e a gente foi em busca 

de casos de hipertensão e diabetes e viu o número que a gente 

deveria ter e o que a gente tem diagnosticado. Então a gente 

foi em busca disso. E principalmente isso, hipertensão e 

diabetes, mas aí foi feito também uma  busca ativa de 

marcação de citologia né, prevenção de câncer e de colo de 

útero, a vacinação do adulto, também, que o adulto não 

comparece e foi priorizado. Então são ruas de micro áreas de 

agente comunitário de saúde que a gente planeja, com datas e 
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tudo para, naquele dia a gente ir pra lá. A equipe praticamente 

toda vai para a área e realiza todas essas coisas que eu estou 

dizendo para você.” (P.9). 

 

“Eu (...) aprendi muita coisa, junto com os alunos e junto com o 

nosso tutor (...) Ele coloca a gente, de repente, durante a 

explanação dele, as reflexões que ele coloca para os alunos, aí 

a gente começa a enxergar coisas que a gente nunca tinha 

prestado atenção na vida, né...Então, é um aprendizado 

constante, tanto da gente para os alunos, como os alunos para 

a gente, e o tutor também. Tanto ele aprende como ensina 

muita coisa para a gente. Aqui (...) a gente já tinha uma equipe 

boa, mas com a presença do PET saúde, desses alunos e do 

tutor, a gente melhorou mais ainda”(P7). 

 

  Os tutores, preceptores e todos os envolvidos no PET-Saúde se 

organizam para possibilitar aos alunos as melhores oportunidades de 

aprendizado. O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 

SIGAA, é uma importante ferramenta para disponibilizar textos, materiais e 

referências a serem previamente consultados pelos alunos. O sistema é 

utilizado por professores e alunos e todos os procedimentos acadêmicos são 

realizados a partir dele. Assim, as orientações para cada atividade são 

disponibilizadas no sistema como forma de garantir a eficácia das ações 

planejadas. Quando são planejadas atividades que envolvem deslocamentos e 

visitas à comunidade, por exemplo, os professores divulgam, via sistema, até 

mesmo a lista dos equipamentos individuais que os alunos devem usar (boné, 

protetor solar, tênis, calça comprida), o que torna a atividade mais segura, 

prazerosa e confortável para todos. 

As atividades de visita à comunidade se iniciam, em geral, com a 

reunião de alunos, monitores, preceptores e tutores na USF. Nesse momento 

os responsáveis por cada ação explicam procedimentos, roteiros e tarefas a 

serem realizadas. Foi interessante observar um passeio exploratório6 realizado 

pelo grupo de estudantes da disciplina SACI na USF de Camarão Mista. Um 

ponto bastante enfatizado foi a importância dos equipamentos sociais 

disponíveis na comunidade. Os estudantes, portando um diário de campo, 

percorreram as ruas da comunidade fazendo anotações, interagindo com 
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moradores, conversando e fazendo perguntas a respeito de como é a vida no 

bairro. Observamos que a atenção dos estudantes está voltada para a saúde 

da população. Assim, um esgoto a céu aberto pode significar, por exemplo, um 

ponto que irá desencadear um projeto de intervenção a ser desenvolvido pelo 

grupo de estudantes ao final da disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

6. Passeio exploratório: atividade que propõe aos alunos conhecer a comunidade através de 

um passeio pelas ruas dos bairros, na qual eles devem procurar conhecer e registrar, de todas 

as maneiras possíveis, a realidade local. 

 

 

Durante a realização de SACI, um ‘mapa social’ é construído pelos 

alunos com o objetivo de identificar as potencialidades, dificuldades, limitações, 

problemas sociais existentes na comunidade. Em geral, o grupo de estudantes 

é dividido em equipes compostas por representantes dos diferentes cursos e, 

com cartolinas, notebooks, pincéis, etc., elaboram um desenho que, na visão 

da equipe, representa a realidade sócio-sanitária do bairro. Durante o passeio 

exploratório6 que antecede a construção do mapa social, os estudantes 

percebem todos esses aspectos e os registram para, em seguida, apresentar 

num debate realizado com a mediação dos tutores e preceptores. São mapas 

mentais7 que se traduzem numa linguagem visual, os quais são construídos 

pelos estudantes que, na grande maioria, tem nessas situações sua primeira 

oportunidade de conviver e interagir com a comunidade. 
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Uma das preceptoras entrevistadas (P3) relatou que considera os momentos 

de visita à comunidade os mais ricos do processo educativo, pois é nesses 

momentos que os alunos devem compreender que o seu papel não é o de 

‘ajudar’ as pessoas, mas é o momento de aprender a contribuir com a 

construção de melhores condições de saúde para a população. 

 

5.2. A intercessão entre as áreas da Educação e da Saúde e as 

possibilidades de inovação na formação em saúde  

 

 Nóvoa (2009, p.17), em seu estudo sobre a formação de professores da 

área da Educação, citou como exemplo a ser seguido pelos educadores, o 

modo de formação dos médicos. O autor afirmou: “o modo como a sua 

preparação está concebida nas fases da formação inicial, de indução e de 

formação em serviço talvez nos possa servir de inspiração”. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

7. Mapas mentais foi o termo usado pelo tutor, durante a discussão, para definir a 

elaboração mental que os estudantes fazem dos aspectos observados durante o passeio 

exploratório. 

É interessante perceber que a área da saúde pode representar uma 

referência para outras profissões, como a dos educadores, por exemplo. 

Entretanto, se por um lado, isto pode significar motivo de “orgulho” para os 

profissionais da saúde, talvez seja possível, num movimento de alteridade, 

perguntar: como os conhecimentos da Pedagogia podem contribuir (ou tem 

contribuído) com a formação dos profissionais da saúde?  

Não seria propriamente uma novidade afirmar que os conhecimentos da 

Pedagogia já contribuem com a formação dos profissionais da saúde. É 

possível que a novidade esteja em identificar essas práticas pedagógicas, 

revelar o contexto e o ambiente em que acontecem, atribuir-lhes a real 

importância e eficácia e, principalmente, apresentar a reflexão necessária para 

transformá-las em uma possível “pedagogia da educação em saúde”.   
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A intercessão entre as áreas da Educação e da Saúde tem sido 

interpretada por alguns estudiosos (Ceccim e Ferla, 2005; Trajman et al., 2009) 

como estratégica para a proposição de práticas inovadoras de formação 

profissional no campo da saúde. Entretanto, é necessário avançar nesse 

conhecimento para produzir a potência necessária à área da Educação em 

Saúde.  

Ceccim e Ferla (2009, p. 449), ao apresentarem a imagem de uma 

“mandala” como alternativa à tradicional e estática pirâmide assistencial usada 

para representar a orientação dos profissionais da saúde, afirmam: 

 

Uma reorientação da educação dos profissionais da saúde 

deve ocorrer e passar pela reversão da matriz vigente de 

pensamentos e de práticas, desenvolvendo dispositivos 

também dinâmicos e extremamente flexíveis para escutar, 

retraduzir e trabalhar essas necessidades, tendo em vista a 

construção de uma cadeia de cuidados progressivos à saúde 

para os usuários, visando à garantia de acesso a todas as 

tecnologias disponíveis para enfrentar as doenças e prolongar 

a vida.   

 

Analisando a possibilidade de, a partir do pensamento desses autores, 

identificar um ponto de partida, uma ponta desse emaranhado novelo da 

formação em saúde que nos possa conduzir rumo a uma reflexão sobre as 

possibilidades dessa formação é que “pinçamos”, da lista dos atores envolvidos 

no processo educativo dos estudantes da saúde, a figura do preceptor. Foi a 

partir do trabalho dos profissionais comprometidos com a atividade de 

preceptoria que decidimos caminhar nas trilhas que possam nos conduzir para 

ampliar um pouco mais o conhecimento sobre a formação educativa dos 

profissionais da saúde.  

O reconhecimento legal da função do preceptor em saúde significou uma 

via de aprofundamento do compromisso com o SUS por parte das instituições 

formadoras, entendendo-se que estas não podem se isentar da missão de 

oferecer uma educação de qualidade, isto é, uma educação capaz de 
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responder às crescentes demandas sociais do setor saúde (Botti e Rego, 

2008). 

O estudo sobre a atuação dos preceptores, realizado aqui, revelou que 

esses profissionais possuem grande capacidade de influenciar e produzir 

novas práticas no ensino da saúde. As entrevistas realizadas revelaram que os 

preceptores veem a si mesmos como os profissionais mais próximos dos 

alunos e, por isto, mais capacitados para fazer a ponte teoria-prática no 

processo ensino/aprendizagem. 

A atividade da preceptoria acontece dentro dos processos de trabalho 

estabelecidos para os profissionais do serviço público de saúde, significando a 

oportunidade de colocar o estudante em contato com a realidade local. Ao 

acompanhar os estudantes em seu processo formativo/educativo, os 

preceptores oportunizam a estes – e a si mesmos – conhecer o lócus de 

atuação do profissional da saúde pública: a comunidade, seus problemas 

sociais, ambientais, sanitários; as relações que se estabelecem entre 

profissional e paciente; os anseios da população em relação à saúde; as 

diferentes concepções sobre temas como educação, saúde, cidadania; os 

equipamentos sociais e sua forma de utilização pela comunidade.   

De maneira dirigida – ou não – preceptores e estudantes estabelecem 

um debate a respeito desses temas centrais, passando de uma visão de 

profissionais e estudantes para a visão de aprendizes do “fazer saúde” para as 

coletividades. 

 

 

5.3. Interação multiprofissional e integração ensino-serviço na 

prática da preceptoria 

 

Os relatos dos preceptores em saúde evidenciaram mudanças 

significativas na atividade profissional a partir do início de sua atuação junto 

aos estudantes das diferentes áreas. O sentido de responsabilidade como um 

valor da profissão foi um ponto de destaque nas entrevistas realizadas. 

Estabeleceu-se, para os preceptores, a necessidade de buscar novos 

conhecimentos, os quais deveriam extrapolar sua área específica de formação 

acadêmica e interagir com as demais áreas. Com a convicção de que o 
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aprendizado é permanente e incessante, os profissionais buscam identificar 

pontos de interesse dos alunos, objetivando tornar o aprendizado da saúde 

mais interessante, prazeroso e significativo.  

A apreensão do conhecimento deve acontecer de maneira ampla, não 

podendo fundamentar-se no saber unilateral, mas em interação com o outro. A 

qualidade do que se ensina/aprende está diretamente ligada à capacidade de 

interação entre os atores. Para os preceptores, é no permitir ao outro acessar 

seu espaço de trabalho, suas ideias, e suas experiências que reside a 

possibilidade de ampliação, melhorias e sucesso no trabalho da saúde.  

Compreendendo que formar profissionais para atuar na saúde pública é 

uma tarefa complexa e, portanto, de múltiplas faces, e com a intenção de 

possibilitar práticas educativas inovadoras, capazes de promover motivação e 

despertar a capacidade criativa dos preceptores e alunos, seria coerente 

perguntar: que conteúdos ensinar/aprender? Que estratégias usar?  

Para responder a estas perguntas lançamos mão do Plano de Trabalho 

adotado pelos professores para desenvolver a disciplina SACI. Um dos 

objetivos desta disciplina é “mobilizar nos estudantes um conjunto de 

conhecimentos e habilidades no campo das relações interpessoais que 

possibilitem trabalhar em equipes interdisciplinares e multiprofissionais”.  

O objetivo acima, estabelecido como necessário a uma formação ampla 

dos profissionais da saúde, nos leva a identificar a prática do trabalho em 

equipe como um conteúdo a ser ensinado a partir de uma estratégia 

pedagógica de vivência no próprio trabalho. É, portanto, evidenciada a 

importância do envolvimento com o outro, do fazer coletivamente, o que nos 

faz perceber que não é possível fazer saúde de maneira individualizada, 

embora se identifiquem resistências entre alguns profissionais cujo processo 

histórico mostra a supervalorização de algumas profissões em detrimento de 

outras. 

Ao responder à pergunta “o que mudou na sua prática profissional após 

assumir a atividade de preceptoria?”, uma odontóloga da Estratégia Saúde da 

Família - ESF, que atua como preceptora de alunos dos cursos de 

Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Odontologia e Medicina, respondeu:  
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“nós, profissionais odontólogos, fomos formados para trabalhar 

com a boca do paciente; já neste trabalho com os alunos a 

gente aprende a ver a pessoa como um todo” (P4). 

 

Esta verbalização revela que a formação na perspectiva do trabalho em 

equipe, e o envolvimento multiprofissional no ensino da saúde pode significar 

mudança não apenas na formação dos estudantes, mas, principalmente, a 

construção de uma nova visão dos profissionais formados numa educação 

tradicional, conteudista e fragmentada.  

O trabalho em equipe tem-se mostrado não apenas mais eficaz para 

proporcionar maior acesso aos conteúdos e saberes necessários à prática do 

trabalho na saúde, mas também, infinitamente mais prazeroso. Em diferentes 

momentos surgiram, durante as entrevistas com os preceptores, afirmações 

como:  

“eu despertei para a importância do trabalho em equipe e 

quero contribuir para a construção do conhecimento de 

outras pessoas” (P12).  

 

Uma interpretação pedagógica dessa verbalização revela a alegria que 

os profissionais tem de poder interagir entre si, com os alunos e a comunidade, 

numa relação multiprofissional que possibilita fazer mais do que se espera, 

extrapolar os limites, atingir o alvo.  

O desafio que se estabeleceu na prática desses profissionais foi o de 

desapegar-se das velhas e tradicionais formas de ensinar/aprender; é 

necessário assimilar e internalizar novas maneiras de formar e formar-se. 

Tomando como ponto de apoio o que é afirmado por Nóvoa (2009, p. 13), a 

aprendizagem e o desenvolvimento profissional docente são assegurados a 

partir de uma articulação da formação inicial e da formação em serviço, numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida.  

O trabalho da preceptoria tem-se revelado dinâmico e com imensa 

potencialidade para uma educação/formação adequada às necessidades já 

amplamente descritas aqui. A observação do espaço das salas de aula 

mostrou ambientes organizados de maneira compatível com uma pedagogia 

progressista. O uso de mapas, cartazes, descritores; a organização dos 
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espaços onde as atividades se desenvolvem revelou uma visão crítica dos 

preceptores, os quais valorizam o trabalho coletivo, multiprofissional, e refletem 

sobre o fazer pedagógico no momento exato desse fazer, mostrando que teoria 

e prática não são processos isolados.       

Os registros feitos a partir da observação revelaram, em outro momento, 

uma postura docente aberta a captar o outro em sua dimensão humana, 

emocional, de saberes prévios adquiridos ao longo da vida, de suas 

experiências e inquietações, ratificando o conceito de Educação Permanente 

como sendo, essencialmente, aprendizagem no trabalho.  

As teorias da educação em saúde atualizam-se – não no sentido de 

serem confirmadas, mas no sentido de sua conexão com as práticas – a partir 

das indagações, críticas e reflexões que surgem no debate entre os atores que 

ensinam e aprendem juntos. A teoria não alcança, por mais abrangente que 

possa parecer, a complexidade da formação. Isto é facilmente compreendido 

quando observamos o volume de explicações produzidas e a certeza de que 

nenhuma delas contém a verdade absoluta, mas apenas perspectivas, pontos 

de vista.  

A educação em saúde é um processo e como tal, está em permanente 

transformação. A complexidade de seu objeto, bem como o fato de se 

desenvolverem em seu interior processos conflitantes, nos diz que ainda há 

muito a aprender sobre os movimentos que constituem esse espaço de ensino-

aprendizagem. O caminho que se faz na direção desse conhecimento pode, 

por mais estranho que possa parecer, revelar conhecimento, não numa 

perspectiva de linearidade, mas como resultante das vivências de todos os 

envolvidos e à revelia do que estava estabelecido como correto, aceitável ou 

esperado.    

A formalização da atividade de preceptoria imprimiu um novo significado 

ao trabalho desses profissionais. Os desafios que se lhes apresentaram 

trouxeram novas possibilidades de autoformação, algo até então não 

identificado por eles. Os profissionais passaram a atuar a partir da perspectiva 

da interação com o outro, sendo este outro o colega profissional de uma área 

diferente da sua; ou o usuário do sistema público de saúde; ou a família desse 

usuário.  
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A reflexão de Nóvoa (2009, p. 20) a respeito da formação dos 

professores e o sentimento de pertencimento e de identidade profissional 

reforçado a partir dos movimentos pedagógicos e das comunidades de práticas 

mostra que esse mesmo sentimento pode ser identificado no dia a dia do 

trabalho da preceptoria em saúde. As metodologias adotadas possibilitam a 

esses profissionais apropriar-se dos processos de trabalho, transformando-os 

em práticas concretas de intervenção e produzindo a reflexão coletiva que, por 

sua vez, produz o sentido de desenvolvimento profissional almejado pela 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde que é o de ensino-

aprendizagem no exercício do trabalho. 

Os estudiosos da Educação em Saúde também já explicitam a urgente 

necessidade de integração entre os serviços de saúde e a academia, como 

referenciado aqui. As dificuldades nessa integração, como debatido por 

Trajman et al. (2009), foram identificadas nos depoimentos dos preceptores em 

saúde: 

 

...a qualificação profissional, com o apoio da gestão e das 

instituições parceiras, através da universidade, cada dia 

capacitando, através dos mestrados profissionais, para que a 

gente possa melhorar a qualidade da assistência prestada no 

serviço. A gente fica triste, porque, assim, se não tiver o apoio 

do gestor, principalmente local, se não tiver a compreensão 

dos próprios profissionais, você se desgasta enquanto 

profissional, para fazer uma coisa que é nosso papel. A gente 

não está fazendo aqui para ser bonito, ser destaque. É nosso 

papel, a educação permanente, a educação continuada 

(Entrevista com P1). 

 

A relação dos preceptores com o trabalho que realizam na formação dos 

estudantes não se resume a mera transmissão de conhecimentos 

anteriormente adquiridos. Preceptoria está relacionada com autoformação e há 

o interesse de integração com a universidade como uma maneira de interagir 

com a pós-graduação e entrar em contato com a pesquisa.  
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Ser preceptor em saúde é participar da formação dos alunos e 

contribuir com a formação dos alunos da universidade e 

também uma oportunidade para a gente, como preceptor, de 

estar sempre se atualizando, estar entrando em contato com as 

coisas da universidade, da academia, né, que a gente não fica 

tão distante da academia (Entrevista com P.5). 

 

 

5.4. Um pouco mais de Pedagogia 

 

Educação e saúde, conforme já discutimos aqui, são áreas que se 

permeiam. Em algumas situações esse movimento acontece como se a saúde 

tomasse emprestado os conhecimentos e tecnologias da educação, para poder 

viabilizar o aprendizado da saúde. Apesar disto, ainda se percebem 

dificuldades, entre os educadores da saúde, em utilizar e apropriar-se, com 

maior segurança, dos conhecimentos da pedagogia. 

Os termos ‘projeto pedagógico’, ‘componente curricular’, ‘educação 

permanente’, ‘escuta pedagógica’, entre outros, são usados diariamente no 

ambiente educativo da saúde. Apesar disto, reflete-se pouco sobre a relação 

entre saberes, objetos, e conceitos no ambiente onde se desenvolvem os 

processos educativos que tem como objetivo alcançar uma ‘cidade com saúde’. 

O trabalho que os preceptores realizam ao acompanharem os 

estudantes de graduação dos cursos da área de saúde é, essencialmente, um 

trabalho educativo, e a consciência ou a noção que eles tem a esse respeito se 

amplia velozmente. O exercício de sua função docente está ancorado nas 

experiências que esses profissionais vivenciam no dia a dia das USF, como 

nos mostra Tardif (2002, p. 20): 

 

 

Quanto menos utilizável no trabalho é um saber, menos valor 

profissional parece ter. Nessa ótica, os valores oriundos da 

experiência de trabalho cotidiana parecem constituir o alicerce 

da prática e da competência profissionais, pois essa 
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experiência é, para o professor, a condição para a aquisição e 

produção de seus próprios saberes profissionais.    

 

A prática diária da preceptoria não é, portanto, apenas um momento de 

convivência com os estudantes para mostrar-lhes como proceder em 

determinadas situações que acontecem nas USF – e nem poderia ser. O 

sentimento de compromisso com a saúde da comunidade e especialmente com 

a influência que sua própria prática terá sobre a vida dos estudantes (e não 

apenas sobre a prática profissional) motiva os preceptores a buscar maneiras 

de atuar capazes de impactar positivamente a vida dos estudantes e isto é uma 

postura altamente desejável. A ideia é influenciar esses ‘aprendizes da saúde 

pública’, procurando colocá-los em contato com a realidade local, como 

podemos perceber no depoimento de P4: 

 

“...a gente tem que colocar o aluno mais para refletir sobre o 

que ele encontra aqui no bairro, quando ele chega, com 

relação aos equipamentos sociais, com relação ao que é 

saúde, o conceito de saúde, o que é trabalho em equipe, né, e 

o que é cidadania, o que é que eles entendem por cidadania, 

que a gente espera que eles vão descobrindo, de acordo com o 

desenrolar do semestre, com os textos que são lidos, e 

debatidos e refletidos nas aulas. A gente faz passeio 

exploratório com esses alunos, eles vão conhecer o bairro, a 

área adscrita do PSF, e depois a gente vai com eles também 

fazer a visita nos equipamentos sociais. E isso tudo a gente, 

quando retorna desses passeios, ou mesmo durante o período 

em que a gente está aqui, a gente está sempre levando o aluno 

a refletir sobre o que ele vê, comparar o que ele vê aqui com o 

lugar onde ele mora, se tem alguma diferença, como é que ele 

pode, depois, enquanto profissional, isso que ele está vendo 

hoje, que ele está aprendendo, refletindo, o que é que ele pode 

colocar na vida futura dele, não só como profissional, mas na 

vida como cidadão, né, como pessoa. Eu acho que é mais ou 

menos isso, o papel do preceptor”.  
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O que está ancorando a prática dos preceptores nada mais é do que 

uma concepção pedagógica. Essa concepção, nem sempre clara para os 

preceptores, é o que os faz agir de determinada maneira, fazer determinadas 

escolhas. É ela que dá sentido ao fazer diário do trabalho educativo. De acordo 

com Veiga (2008, p. 13), a docência, enquanto atividade profissional, 

representa o conjunto de funções desempenhadas pelos professores, as quais 

ultrapassam a tarefa de ministrar aulas. 

A profissão docente ocupa um papel estratégico na sociedade, embora 

seja evidente, no Brasil, a desvalorização dos profissionais. Alves (2008, p. 

155) afirma: 

 

Os processos de formação devem possibilitar a emergência de 

um professor atento e implicado no seu processo de 

construção do conhecimento de forma mais interativa e 

reflexiva, construindo novos significados para os dilemas que 

surgem cotidianamente nos cenários pedagógicos, que nos 

apresentam alunos que aprendem em vários espaços de 

aprendizagem e que já pensam em rede, exigindo da escola e 

consequentemente dos professores uma postura diferente.  

 

No caso do trabalho dos preceptores, considero que afirmar que eles 

são responsáveis por apenas ‘instruir os estudantes’ significaria reduzir o valor 

da atividade que desenvolvem. A preceptoria é, na prática, uma atividade 

complexa e que, portanto, necessita ser mais estudada e valorizada, no sentido 

de se investir em formação e preparação para o trabalho. Na verdade, algo que 

inicialmente parecia simples e corriqueiro – acompanhar alunos vindos das 

universidades – ganhou, ao longo do tempo e com as exigências da sociedade 

atual, novas demandas que produziram novos desafios. 

 

 

 

A gente se sente mais responsável, no sentido de estar cada 

vez mais capacitado para acompanhar esses alunos (...), junto 

com as especialidades (...), porque aí, faz com que a gente 

possa, a cada dia, estar mais atualizado na academia para a 
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nossa prática profissional. O que é que a gente pode 

acrescentar a cada dia nesse aprendizado? (P10) 

 

A preceptoria representa para os profissionais envolvidos nesta atividade 

uma oportunidade de ampliar saberes. Os saberes pedagógicos, por exemplo, 

são aprendizados construídos ao longo da vida e que, por seu significado e 

força no exercício do trabalho, influenciam o fazer pedagógico. 

  

Os saberes pedagógicos apresentam-se como doutrinas ou 

concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e 

normativas que conduzem a sistemas mais ou menos 

coerentes de representação e de orientação da atividade 

educativa. Tardif (2002, p. 37). 

  

O domínio que os preceptores tem sobre o significado da atividade que 

realizam, ou a compreensão que demonstram sobre sua prática revelou-se 

mais ou menos elaborada (dependendo do tempo de atuação na atividade de 

preceptoria, ou tempo de formação acadêmica, entre outros fatores), como se 

pode notar nos recortes de entrevistas concedidas por P2 e P11 e P8, 

respectivamente: 

 

“ser preceptor em saúde é uma troca de experiências entre a 

academia e o serviço. É um aprendizado, sempre trocando 

experiências”. 

 

“a minha experiência de preceptoria em saúde ela já vem de 

muito tempo e eu tenho a compreensão de que ser preceptor é 

colaborar com o processo de ensino aprendizagem dos alunos, 

né, e também na questão do currículo dos cursos de saúde. A 

partir da nossa experiência, né, do que eles vão observando, a 

partir das discussões que a gente faz, nós passamos essas 

experiências para eles...então eu acho que é uma colaboração, 

né, uma parceria, na verdade, com a Universidade”. 
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“(...) ser preceptor em saúde é se tornar uma ligação entre o 

tutor, alunos e a Unidade de Saúde. Somos nós que vamos 

receber os alunos, fazer a ligação deles com todo tipo de 

atendimento que existe na nossa Unidade, passar todos os 

informes da nossa Unidade, sempre em contato com o tutor. 

Então, vamos fazer o acolhimento do aluno à nossa Unidade”. 

  

  É possível que a maneira de cada profissional interpretar o seu fazer 

profissional e lidar com os problemas que se apresentam no dia a dia das 

comunidades assistidas pelo serviço público de saúde esteja diretamente 

relacionada à trajetória de vida de cada um. Donald Schön (2000, p. 16), ao 

tratar sobre o assunto da educação do profissional reflexivo e sua preparação 

para as demandas da prática, afirma: “Dependendo de nossos antecedentes 

disciplinares, papéis organizacionais, histórias passadas, interesses e 

perspectivas econômicas e políticas, abordamos situações problemáticas de 

formas diferentes”.  

O que se pode perceber nas diversas situações que se apresentam aos 

profissionais e estudantes da área da saúde é que não existe uma receita a ser 

seguida, um manual de como as situações devem ser conduzidas, o que torna 

fortemente recomendável incentivar cada vez mais o protagonismo e uma 

maior apropriação da PNEPS, como afirma Ceccim, 2005, p. 977: 

 

Diferentemente da noção programática de implementação de 

práticas previamente selecionadas e com um currículo dirigido 

ao treinamento de habilidades, a política de educação 

permanente em saúde congrega, articula e coloca em roda/em 

rede diferentes atores, destinando a todos um lugar de 

protagonismo na condução dos sistemas locais de saúde. 

  

De acordo com este autor, o trabalho da saúde requer “trabalhadores 

que aprendam a aprender, [...] intensa permeabilidade ao controle social [...] e 

implicação com as práticas concretas de cuidado às pessoas e às 

coletividades, no ensino e na produção do conhecimento” (p. 978/979). 

 Como muito bem colocou Schön (2000, p. 17), quando o profissional se 

depara com as diferentes situações reais que lhe exigem uma ação prática, 

não existe à sua disposição um ‘estoque de regras’ a ser consultado. Tratar 
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cada situação de maneira competente exigirá do grupo, por vezes, novas 

experimentações, improvisações, invenções. 

 Schön nos traz, ainda, a experiência de uma importante escola de 

medicina, num período de desenvolvimento de um programa piloto, que tem 

como um dos objetivos “ajudar os estudantes a aprenderem a agir de forma 

competente em situações clínicas em que não há respostas certas ou 

procedimentos-padrão”. Shön (2000, p. 21) denuncia que os educadores se 

mostram insatisfeitos com o currículo profissional, pois consideram que o 

mesmo não prepara os estudantes para atuar em situações incertas da prática 

profissional.   

A grande questão que se nos apresenta é: como realizar um ensino 

capaz de superar o “medo de inovar” para alcançar o alvo das necessidades de 

uma formação que se possa traduzir em uma ‘cidade com saúde’? 

 Esta resposta nos é dada por Ceccim e Ferla (2009, p. 449): 

 

“Faz-se necessário [...] que os educadores assumam posturas 

criativas de construção do conhecimento, tendo como 

referência as necessidades dos usuários, que são 

extremamente dinâmicas, social e historicamente construídas; 

lutem por um desenho orientado pelas complexidades locais e 

pela responsabilização dos profissionais e serviços pelo 

cuidado e pela cura, singular em cada caso ou realidade.” 

 

 

6. UMA POSSÍVEL CONCLUSÃO 

 

Pensar sobre maneiras e posturas criativas no ensino da saúde significa, 

entre outras coisas, pensar projetos político pedagógicos também inovadores, 

que contemplem as relações humanas, a necessidade de aprender o que os 

estudiosos tem apresentado como “escuta pedagógica” em todos os níveis da 

formação e envolvendo não apenas os usuários dos serviços, mas também 

docentes, estudantes e os demais atores que transitam no ambiente da 

formação. Há que se estabelecer e por em prática estratégias inovadoras para 

ampliar o conhecimento sobre dois conteúdos de importância fundamental: o 
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SUS e a PNEPS. É preciso identificar as diferentes necessidades formativas e 

procurar possibilitar que os próprios educadores se vejam como atores do 

processo de construção de uma ‘cidade com saúde’.  

A inovação na formação dos profissionais da saúde demanda, portanto, 

contemplar aspectos que vão além daqueles comumente contemplados nos 

projetos pedagógicos adotados. Seria necessário ressignificar ou construir 

conhecimentos sobre os modos de viver, e sobre hábitos, valores, condições 

de trabalho, enfim, todos os saberes que possam estabelecer um compromisso 

ético e político com as necessidades atuais de saúde da população, tendo em 

mente que os conhecimentos tradicionais da educação não servem para a 

criação de um currículo apropriado para lidar com as complexidades, 

instabilidades e incertezas da sociedade moderna.        
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APÊNDICES 

 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Esclarecimentos 

      Este é um convite para participar da pesquisa: A formação educativa 

dos Preceptores em saúde: um estudo na Rede Básica de Saúde no 

município de Natal-RN. Trata-se de um estudo de caso, de natureza 

qualitativa, coordenado pela professora Maria do Socorro Costa Feitosa Alves.  

A relevância deste estudo deve-se ao fato de que ele fornecerá 

subsídios para compreender as ações educativas que se desenvolvem no 

processo formativo dos preceptores em saúde enquanto profissionais 

envolvidos com a formação dos estudantes da área da saúde, e como esse 

processo interfere nas atividades práticas realizadas nas Unidades Básicas de 

Saúde de Felipe Camarão I, Felipe Camarão II, Nazaré e Cidade Nova. 

Também deverá apresentar as concepções pedagógicas que norteiam a 

educação dos profissionais nessas Unidades de Saúde, além de demonstrar a 

apropriação da Política Nacional Permanente em Saúde nos processos 

educativos da Preceptoria em Saúde. 

A participação de cada entrevistado é voluntária, significando que o mesmo 

poderá desistir a qualquer momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo.  

Esta pesquisa tem por objetivos analisar a formação, em serviço, dos 

preceptores em saúde, no Projeto PET Saúde no município de Natal-RN, tendo 

como parâmetro a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; e 

estudar a atividade de preceptoria em sua complexidade, considerando sua 
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importância para a formação dos estudantes, cuja atuação está direcionada 

aos serviços de Atenção Primária em Saúde. 

Visando a integridade e o bem estar das pessoas que irão contribuir para a 

realização desta pesquisa, e de acordo com os Termos e Definições da 

Resolução 196/96, apresentam-se como riscos e benefícios a que os 

entrevistados estarão sujeitos, respectivamente: 

Riscos:  

- Danos emocionais: ao relatar suas concepções, impressões ou 

expectativas do trabalho na atividade de preceptoria em saúde, o entrevistado 

estará exposto a possíveis danos emocionais, o que poderá representar um 

risco à sua saúde.  

-  Uso do tempo de trabalho: ao dedicar-se para responder à pesquisa, o 

entrevistado deverá dispor de algum tempo do trabalho, havendo o risco de 

ausência, em algum momento, na atividade profissional. 

Benefícios: 

- Oportunidade de reflexão sobre o trabalho: ao responder às questões 

desta pesquisa, o entrevistado estará usufruindo do benefício de refletir sobre 

sua prática profissional, e terá a oportunidade de rever posturas, processos e 

práticas da profissão. 

- Contribuição com a formação dos estudantes/autoformação: o preceptor 

poderá estar ampliando sua visão sobre a formação dos estudantes, o que se 

constitui num processo de autoformação. 

Ao decidir aceitar o convite para participar das entrevistas, o entrevistado 

será contatado para marcar a data, horário e local (que deverá ser na própria 

Unidade de Saúde onde atua). A entrevista será realizada pela própria 

pesquisadora, em  comum   acordo com  a      professora  da  pesquisa,         a 

professora Dra. Maria do Socorro Costa Feitosa Alves. 

Não haverá nenhum pagamento pela participação na pesquisa, exceto no 

caso de possível despesa para participar da mesma, desde que previamente 
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acordado entre as partes. Poderá haver indenização se ficar provado algum 

dano para o participante no decorrer da pesquisa. Os dados da pesquisa serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a 

não identificar os voluntários.  

Cada diretor de Unidade Básica de Saúde, assim como cada enttado nesta 

pesquisa receberá uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e qualquer dúvida relacionada à mesma poderá ser esclarecida 

perguntando diretamente a esta pesquisadora Anízia Aguiar Neta, no 

endereço: Av. Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova ou pelo telefone (84) 

9982 3635, ou ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço 

Campos Universitário - Lagoa Nova. Uma segunda cópia, assinada pelos 

referidos diretor ou entrevistado, ficará em poder da pesquisadora para ser 

anexada aos documentos relativos à pesquisa ou a outros procedimentos 

exigidos pelo Comitê de Ética. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido - Declaro que compreendi os objetivos da 

pesquisa A formação educativa dos Preceptores em saúde: um estudo na 

Rede Básica de Saúde no município de Natal-RN, como ela será realizada, 

os riscos e benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da 

mesma. 

 

PARTICIPANTE DA PESQUISA:  

 
Nome______________________________________________________ 
Assinatura __________________________________________________ 
 
Pesquisador responsável: Anízia Aguiar Neta.    
Assinatura: _________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇAO DO ENTREVISTADO 

1. Nome:__________________________________________________ 

2. Sexo:___________________________________________________ 

3. Idade:___________________________________________________ 

4. Formação Acadêmica:______________________________________ 

5. Unidade Básica de Saúde onde atua:__________________________ 



79 
 

 

6. Tempo de atuação na atividade de preceptoria:__________________ 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. O que é ser preceptor em saúde? 

2. O que a atividade de preceptoria representa para você enquanto profissional 

do serviço de saúde? 

3. O que mudou na sua prática profissional após assumir a atividade de 

preceptoria? 

4. Que processos educativos/formativos você identifica na atividade de 

preceptoria em saúde? 

5. Que mudanças você sugeriria para a prática da preceptoria? 

6. Qual é o seu conhecimento sobre a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde? 
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2. CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 

Apresentamos ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes - HUOL a mestranda Anízia Aguiar Neta, 

regularmente matriculada no Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, a qual irá 

desenvolver a pesquisa científica intitulada A Formação Educativa dos 

Preceptores em Saúde: um estudo na rede básica de saúde no município 

de Natal –RN, sob a orientação da Professora Dra. Maria do Socorro Costa 

Feitosa Alves. 

Natal, RN, 08 de Abril de 2013. 
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3. OFÍCIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Ao  

Sr. Cipriano Maia Vasoncelos 

Secretário Municipal de Saúde 

Natal – RN 

 

Prezado Senhor 

 

Vimos por meio deste, solicitar a autorização de V. Sa. para que Anízia 

Aguiar Neta, aluna do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva da 

UFRN, realize a coleta de dados do Estudo intitulado A formação educativa 

dos Preceptores em saúde: um estudo na Rede Básica de Saúde no 

município de Natal-RN. 

A referida pesquisa tem por objetivos analisar a formação, em serviço, 

dos preceptores em saúde, no Projeto PET Saúde no município de Natal-RN, 

tendo como parâmetro a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde; e estudar a atividade de preceptoria em sua complexidade, 
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considerando sua importância para a formação dos estudantes, cuja atuação 

está direcionada aos serviços de Atenção Primária em Saúde. 

 

A coleta de dados se fará através da observação da rotina do trabalho 

da preceptoria, bem como de entrevistas a serem realizadas com os 

preceptores em saúde das Unidades de Saúde de Felipe Camarão Básica, 

Felipe Camarão Mista, Nazaré e Cidade Nova. 

 

 

 

 

 

4. CARTA DE ANUÊNCIA DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

SAÚDE COLETIVA DA UFRN 

 

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, autoriza a realização da 

pesquisa científica intitulada A Formação Educativa dos Preceptores em 

Saúde: um estudo na rede básica de saúde no município de Natal –RN, a 

ser realizada pela mestranda Anízia Aguiar Neta, sob a orientação da 

Professora Dra. Maria do Socorro Costa Feitosa Alves. 

             Natal, 01 de Abril de 2013 
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5. FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

1.NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Anízia Aguiar Neta 

2. INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

3. UNIDADE DA INSTITUIÇÃO: Departamento de Saúde Coletiva 

4. FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Pedagogia 

 5. MAIOR TITULAÇÃO: Especialista em História da Saúde na Amazônia, 

formada pela Casa de Oswaldo Cruz – COC – Fiocruz. 

6.LINK DO CURRÍCULO LATTES: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4246657J6 

7.TÍTULO DA PESQUISA: A formação educativa dos preceptores em saúde: 

um estudo na Rede Básica de Saúde no município de Natal – RN. 

8.FINALIDADE DA PESQUISA: 

( ) TCC MONOGRAFIA–GRADUAÇÃO ( ) TCC MONOGRAFIA 

ESPECIALIZAÇÃO, RESIDÊNCIA, ETC.   (X) MESTRADO  (  ) DOUTORADO  

(   )  OUTRO  

9.Irá executar alguma parte da pesquisa fora de sua Unidade da Instituição 

proponente? Onde? 

Sim. A pesquisa será realizada nas Unidades Básicas de Saúde de Felipe 

Camarão, Felipe Camarão II, Cidade Nova e Nazaré, na cidade de Natal –RN. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4246657J6
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10.Demais pesquisadores envolvidos na pesquisa: Não haverá outros 

pesquisadores envolvidos na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



85 
 

 

 


