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Prefácio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"O que eu ouço, eu esqueço;  
o que eu vejo, eu lembro;  

o que eu faço, eu compreendo.”  
 

Isso foi dito pelo filósofo Confúcio e tem relação direta com aprendizagem 
ativa.  

 
Silberman (1996) modificou esse provérbio para facilitar o entendimento de 

métodos ativos de aprendizagem, dando a ele a seguinte redação:  
• "O que eu ouço, eu esqueço;  

• O que eu ouço e vejo, eu me lembro;  
• O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender;  

• O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo 
conhecimento e habilidade;  

• O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria".  
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RESUMO 

SOUSA, NML. Conhecimento de preceptores da residência multiprofissional em saúde 
sobre metodologias de ensino. 2017. Qualificação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Ensino na Saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal/RN, 2017. 

   

A preceptoria em saúde, em hospitais universitários, tornou-se uma prática pedagógica e 

muitos profissionais do serviço foram inseridos como preceptores, porém a maioria deles 

não teve formação em educação. Esse fato pode levá-los a encontrar dificuldades em 

adotar estratégias de ensino-aprendizagem que aproximem o conhecimento científico à 

realidade prática na formação de profissionais da área da saúde.  O presente estudo 

objetivou analisar o conhecimento das metodologias de ensino pelos preceptores no 

processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais em saúde. Trata-se de um 

estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa, composto por 50 preceptores, 

que atuavam há mais de um ano na residência multiprofissional em saúde de um hospital-

escola. A coleta de dados foi realizada de setembro a dezembro de 2016, por meio de um 

roteiro semiestruturado para caracterização dos sujeitos do estudo e com a aplicação da 

técnica de associação livre de palavras. Os dados foram analisados 

pelo software Ensemble de Programmes Permettant  L’Analyse des  Evocations (EVOC), 

versão 2000, e discutidos com base no referencial teórico da Teoria do Núcleo Central. 

Teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o nº 1.663.421/16. Os dados foram 

divididos em três unidades temáticas: conhecimento dos preceptores sobre estratégias de 

ensino, sobre metodologia tradicional e metodologias ativas e suas respectivas categorias: 

elementos conceituais; uso teórico prático, aprofundamento do conteúdo e 

aplicabilidade. Foram considerados como elementos do núcleo central as palavras que 

tiveram menor ordem media de evocação (MOE), com parâmetro de 2,0, 2,3 e 2,5 e maior 

frequência(F) com parâmetro de 10. Na unidade temática referente à estratégia de 

ensino  destacaram-se as palavras “método de ensino” (OME, 1,4- F29).  “dinâmica” (OME 

1,6 - F 13) e “aulas” (OME 2,0 - F17). A metodologia tradicional foi representada por “ensino 

arcaico” (OME 1,7 – F 45) e “centrado no professor” (OME 1,8 F 22). Para as metodologias 

ativas destacaram-se “proatividade” (OME 1,7 – F 23), “construtivismo” (OME1, 9 F 61) e 

“Feedback “(OME 2,1 F10).  O estudo apontou que os preceptores compreendem as 

estratégias de ensino com métodos que favorecem o ensino aprendizado, evidenciando-

se o conhecimento sobre as metodologias tradicionais como “ensino arcaico” e 

“metodologia conteudista”, e as metodologias ativas como “proatividade”, “construtivismo” 

e “feedback”, embora a maioria aponte a não utilização desta no ensino da residência 

multiprofissional em saúde. Por fim, acredita-se que para a formação de profissionais na 

área da saúde deve haver um caráter interdisciplinar, com uso de metodologias ativas que 

despertem no aluno o seu potencial crítico-reflexivo, tornando-o agente transformador no 

processo de cuidar dos sujeitos nos diferentes cenários de atuação profissional proposto 

pelo Sistema Único de Saúde. Como produto desse estudo, foi criada uma 

proposta para capacitação dos preceptores da residência multiprofissional de saúde, 

campo do estudo, em metodologias ativas de ensino. 
Palavras chave: Preceptoria, capacitação em serviço, aprendizagem. 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

SOUSA, N.M.L. Knowledge of preceptors of multiprofessional residency on health 
about teaching methodologies. 2017. Master's degree - Postgraduate Program in 
Health Teaching. Federal University of RioGrande do Norte, Natal/ RN, 2017. 

Preceptory in health in university hospitals has become a pedagogical practice and 
many service professionals were inserted as preceptors, but most of them did not have 
education training. Finding difficulties in adopting teaching-learning strategies that 
bring scientific knowledge closer to practical reality in the training of health 
professionals. This study aims to analyze the knowledge of teaching methodologies by 
preceptors (teachers) in the teaching/learning process of multiprofessional residents 
in health. It is a descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach, 
composed with 50 preceptors who had been working for more than one year in the 
multiprofessional health residency of a school hospital. Data collection was carried out 
from September to December 2016, through a semistructured script to characterize 
the subjects of study and with the application of the word-free association technique. 
Data were analyzed by the Ensemble software of Permettant L'Analyse des Evocations 
(EVOC), version 2000, and discussed based on the theoretical framework of the Core 
Nucleus Theory. It was approved by the Research Ethics Committee under  no. 
1.663.421 / 16. Data were divided into three thematic units: knowledge of preceptors 
about teaching strategies, about traditional methodology and active methodologies and 
their respective categories: conceptual elements; practical theoretical use, deepening 
of content and applicability. The items with the lowest mean order of evocation (MOE), 
with a parameter by 2.0, 2.3 and 2.5 and higher frequency (F) with a parameter by 10, 
were considered with elements of the central nucleus. In the thematic unit referring to 
teaching strategy,  the words stood out the words, such as "teaching method" (MOE, 
1,4- F29). "Dynamic" (MOE 1.6 - F 13) and "lessons" (MOE 2.0 - F17). The traditional 
methodology was represented by "archaic teaching" (MOE 1.7 - F 45) and "teacher-
centered" (MOE 1.8 F 22). For the active methodologies "proactivity" (MOE 1,7 - F 23), 
"constructivism" (MOE1, 9 F 61) and "feedback" (MOE 2.1 F10) stood out. The study 
pointed out that preceptors have understood the teaching strategies with methods that 
have favored learning teaching. Moreover, it has evidenced the knowledge about 
traditional methodologies, such as "archaic teaching" and "content methodology" and 
active methodologies, such as "proactivity", "constructivism" and "feedback", although 
most points out the non-use of this in the teaching of multiprofessional residency in 
health. Finally, it is believed that for the training of professionals in the area of health, 
there must be an interdisciplinary character, using active methodologies that awaken 
in the student his/her reflexive-critical potential, making him/her a transforming agent 
in the process of caring for the subjects in the different scenarios of professional activity 
proposed by Unified Health System. As a product of this study, a proposal was created 
to train the preceptors of the multiprofessional health residency, field of study, in active 
teaching methodologies. 
 
Key-words: Preceptory,  in-service training, learning. 
 

 

  

 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, o processo ensino-aprendizagem tem sido caracterizado de 

diferentes formas, que vão desde o destaque no papel do professor como transmissor 

de conhecimento, até as concepções atuais que enfatizam os discentes e docentes 

como sujeitos que devem atuar de forma consciente. Não se trata apenas de sujeitos 

do processo de formação e de produção de saberes, mas de seres humanos imersos 

numa cultura e com suas histórias de vida.1 

Com relação à formação em saúde, observa-se a predominância do modelo 

tradicional de ensino, pois há ênfase no estudo do corpo humano segundo órgãos e 

sistemas, foca-se no cuidado individual e hospitalar, estruturando-se em torno das 

especialidades, com adoção de um modelo pedagógico tradicional, centrado no 

docente. Neste sentido, diversas iniciativas, tanto no mundo quanto no Brasil, têm sido 

construídas com o intuito de integrar atores sociais à discussão, ressaltando a 

importância das mudanças na formação dos trabalhadores para a consolidação de 

uma assistência integral.2 

Entretanto, para ocorrer mudanças, necessita-se reconhecer a existência dos 

campos geradores de tensão que envolvem a formação dos trabalhadores na área de 

saúde, com necessidade de entender que, além da capacitação técnico-científica, a 

aprendizagem engloba aspectos de produção da subjetividade, de habilidades 

técnicas e de pensamento. A urgência de modificação do padrão de formação ainda 

vigente decorre da exigência de novos perfis profissionais, das transformações do 

mundo do trabalho e da necessidade de que as instituições formadoras reencontrem 

seu papel na sociedade, considerando-se as múltiplas vias de produção de 

conhecimento disponíveis nos dias de hoje.3 

Cabe destacar que as novas modalidades de ensino na saúde buscam formar 

profissionais para atender às exigências do mercado, sobretudo às Diretrizes 

curriculares para graduação dos cursos da área de saúde. Nesta nova perspectiva, 

surge o ensino interprofissional em saúde (EIP), considerado como modelo de 

educação que prioriza o trabalho em equipe. Para atingir esse objetivo, a formação 

profissional deve estar pautada de forma que uma ou mais profissões aprendam 

juntas, respeitando as especificidades de cada uma, mas com foco na integralidade 

para a melhoria da qualidade do cuidado,4-5 gerando impactos positivos nos sistemas 

de saúde e na saúde da população.6 Atualmente, a EIP se 
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apresenta como a principal estratégia para formar profissionais aptos para o trabalho 

em equipe, prática essencial para integralidade no cuidado em saúde. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avalia a EIP como estratégia 

inovadora em que os profissionais são capacitados para trabalhar em equipes 

interprofissionais capazes de desenvolver práticas colaborativas, sendo utilizada para 

diminuir o corporativismo profissional e favorecer a formação de profissionais 

colaborativos.7 

Salienta-se que EIP se diferencia da educação multiprofissional, pois, enquanto 

nesta estudantes de duas ou mais profissões aprendem de forma interativa e 

engajada com os membros do grupo sobre suas profissões, na EIP eles aprendem 

lado a lado, em paralelo, sobre e com as demais profissões, sem que haja a 

aprendizagem interativa.8 

 Reforça-se que as características essenciais da EIP residem no trabalho em 

equipe e no reconhecimento dos papéis profissionais para que se identifiquem as 

especificidades de cada profissão, as competências compartilhadas, o compromisso 

entre os sujeitos envolvidos em buscar a resolução de problemas e, sobretudo, a 

negociação nas tomadas de decisão em uma perspectiva colaborativa. Desse modo, 

é preciso ocorrer o desenvolvimento de três competências: competências comuns a 

todas as profissões, competências especificas de cada área e competências 

colaborativas, requerendo, também, a adoção de estratégias pedagógicas como a 

andragogia, a aprendizagem baseada na prática e nas interações. 9 

Neste contexto, os novos projetos pedagógicos buscam uma discussão do 

interprofissionalismo, fugindo da lógica tradicional da formação em saúde.10 

Atualmente a formação profissional ainda recebe influência do modelo tradicional, 

voltado para a transmissão do conhecimento. Destarte, os profissionais que tiveram 

essa formação encontram dificuldade de atuar com metodologias ativas para o 

trabalho interprofissional.11
 

 É notável que nos últimos anos houve aumento significativo pela procura de 

cursos de especialização em saúde, assim como também ampla criação de cursos de 

pós-graduação do tipo lato sensu. Essa alta demanda é justificada pela necessidade 

de buscar qualificação e certificação para se inserir no mercado de trabalho e obter 

melhor posicionamento profissional.12-13 

A partir desse novo cenário de aprendizagem significativa e na possibilidade de 

transformar as práticas dos profissionais de saúde para atuação no Sistema Único de 
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Saúde (SUS) foi criado, em 2005, o Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde (RMS), como uma das políticas federais aprovadas pela Lei nº 11.129/2005, e 

regulamentado pela Portaria Interministerial de nº45 de 2007 e que, posteriormente, 

foi substituída pela Portaria Interministerial /MEC/MS nº 1077. Nesta Portaria, o 

Ministério da Saúde e da Educação reconhecem a residência multiprofissional em 

saúde como modalidade de ensino em nível de pós-graduação, além de instituir 

bolsas para residentes multiprofissionais em saúde.14 

A residência multiprofissional em saúde pode ser compreendida como 

dispositivo de educação permanente, com o objetivo de transformação das práticas 

profissionais em saúde, com a articulação cotidiana entre ensino e serviço, com base 

nos princípios da integralidade do cuidado, conduzido por ações interdisciplinares. 

Essa modalidade de ensino vem sendo apoiada pelo Ministério da Saúde (MS) desde 

2002. Em 2003, institui-se a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

expressa na Portaria nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, que tem como finalidade 

efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços, e entre docência e 

atenção à saúde, sendo ampliada, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações 

entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em 

saúde.14 

O financiamento regular para os Programas de residência multiprofissional em 

saúde  e o investimento na sua potencialidade pedagógica e política têm por objetivo 

possibilitar tanto a formação de profissionais quanto contribuir com a mudança do 

desenho técnico-assistencial do SUS. O projeto da RMS promove o desenvolvimento 

dos profissionais de várias áreas da saúde, para atuarem no cuidado integral à saúde 

das pessoas, com enfoque multiprofissional, fortalecendo o desenvolvimento do 

trabalho em equipe de maneira interdisciplinar, visando à melhoria da saúde e da 

qualidade de vida.14 

Um dos obstáculos no processo de implantação da Residência Multiprofissional 

em Saúde é que há preceptores que não tiveram oportunidade de aprender durante a 

graduação a respeito das metodologias de ensino relacionadas ao trabalho 

multiprofissional e à busca pelo cuidado integral. Esse déficit de conhecimento pode 

provocar um comprometimento na perspectiva da condução do processo de formação 

dos profissionais.15 

O preceptor é um profissional da prática que assume vários papéis no processo 

de formação do residente e atua como mediador entre a teoria (mundo do ensino) e 



4 
 

 

prática (mundo do trabalho). Tem o papel de estimular o raciocínio e postura ética do 

residente e avalia o processo de aprendizagem,16 de forma a torná-la significativa. A 

aprendizagem significativa tem a compreensão de que o conhecimento se constrói 

nas relações estabelecidas-sujeitos/objeto, sujeito/sujeito no espaço do "entre".5 Com 

vistas a atender o programa de residência multiprofissional em saúde, muitos 

profissionais do serviço foram inseridos como preceptores. Desta forma, a preceptoria 

em saúde passou a ser instituída como prática pedagógica realizada no local de 

trabalho, conduzida por profissionais da assistência. No entanto, parte desses 

preceptores não teve formação para atuar nesta função e, portanto, não se 

reconhecem como educadores.17 

Na realidade, para atuar como preceptor o profissional de saúde precisa ter 

graduação e/ou pós-graduação lato sensu, ambos na área de saúde, e estar vinculado 

e atuar em uma instituição pública de caráter assistencial e de ensino, nos diversos 

níveis de complexidade: atenção primária, secundária ou terciária. Em uma 

perspectiva multiprofissional estão envolvidos profissionais enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, bioquímicos e 

fisioterapeutas. Por questões normativas e especificas da formação médica, o 

profissional médico não participa como preceptor da residência multiprofissional, 

porém atua na preceptoria da formação médica.  

Como em toda prática educativa, existe um sujeito que ensina e outro que 

aprende. Ambos “sujeitos” da relação, porque quem ensina não deve apenas transferir 

informação, mas também reformar-se, e quem aprende não deve assumir uma 

posição de receptáculo de novos conhecimentos, mas ter uma postura ativa, 

participativa e atuante, criticando e reformulando o saber prévio do educador. Talvez 

mais importante que a forma como se ensina/aprende seja a maneira como o 

educador interage com o aluno, como auxilia na construção do conhecimento, como 

estimula a busca pelo saber.18 

No processo de formação do profissional da área da saúde devem ser 

mencionadas as estratégias de ensino-aprendizagem que aproximem o conhecimento 

científico à realidade prática, capazes de formar profissionais em uma perspectiva 

crítico-reflexiva que o torne agente transformador nos diversos cenários do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Também buscar novas formas avaliativas, práticas 

pedagógicas inovadoras por parte dos docentes, além da inserção em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 
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Na percepção de alguns estudantes é nítida a opinião de que a metodologia 

adotada pelo professor é aspecto essencial no processo de ensino-aprendizagem, por 

ser a ferramenta que facilita o desenvolvimento deste processo e por ser responsável 

por estimular o interesse no estudante pelo conteúdo que está sendo ministrado.19 É 

fundamental a harmonização entre aspectos essenciais na formação, voltada para 

potencialidades dos estudantes, assim como para um aprendizado efetivo acerca de 

necessidades de saúde vivenciadas nos diferentes cenários.20 As estratégias 

educativas devem ser voltadas para o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes nos diversos cenários de atuação profissional.5 

Na realidade do campo de investigação deste estudo, os profissionais de saúde 

que atuam como preceptores da residência multiprofissional em saúde em sua maioria 

tiveram sua formação em métodos de ensino tradicionais, destacando-se as 

chamadas metodologias tradicionais de ensino. 

A metodologia tradicional é baseada em aulas expositivas onde o professor é 

detentor do conhecimento e o fluxo da informação tende a seguir apenas uma direção: 

do professor para o estudante.21 Alguns autores apresentam o método tradicional 

como método de ensino. No entanto, outros divergem dessa nomenclatura, utilizando, 

dentre as quais: modalidade de ensino, modelo de ensino tradicional, educação 

tradicional, pedagogia tradicional ou discursos pedagógicos tradicionais.22 É 

considerada uma estratégia de ensino onde as ideias e conhecimentos são os pontos 

centrais da educação e acaba por desencadear no aluno o papel de apenas receptor 

das informações transmitidas pelo professor, resultando numa aprendizagem 

baseada em memorização, passividade e em muitos casos esquecimento. 

Cabe destacar que atualmente a formação profissional cada vez mais se 

distancia do modelo tradicional de ensino-aprendizagem e requer novas metodologias 

de ensino criativas e inovadoras, também conhecidas como metodologias ativas de 

ensino. As metodologias ativas As de ensino-aprendizagem são um modelo dinâmico 

que aproxima a teoria e prática de forma indissociável, buscando mudar o cenário de 

atuação profissional, com ênfase no cuidado integral como alternativa pertinente. Este 

tipo de metodologia motiva o aprendizado e prepara o indivíduo para intervir na 

transformação da realidade de saúde da população, desenvolvendo competências e 

habilidades para a investigação, o ensino e a gerência do cuidado.1 

 O uso de MA permite um novo processo de aprendizagem, pautado em 

habilidades exigidas pelo mercado de trabalho frente às novas tecnologias nos 
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processos produtivos, sobretudo na área da saúde. Assim, a formação profissional 

requer uma aprendizagem significativa e contextualizada, com habilidades na 

resolução de problemas e condução de projetos, portanto, o mundo do trabalho requer 

do futuro profissional o uso da inteligência, orientada para o uso de tecnologias nos 

processos produtivos.23  

 Atuando como preceptora da residência multiprofissional em saúde em um 

hospital escola, observo uma fragmentação na formação dos residentes 

multiprofissionais no que se refere ao uso de metodologias ativas de ensino. Percebe-

se que cada preceptor constrói as suas aulas de forma individualizada, sem uma 

sistematização dos conteúdos a serem ministrados, alguns deles participando apenas 

do ensino prático.  

 É comum a atuação do preceptor no ensino aos residentes limitada por 

profissão, ou seja, cada profissional faz a sua parte, descaracterizando o ensino 

multiprofissional. Cada preceptor atua no seu campo de conhecimentos específicos 

sem que haja uma integração direta com as demais áreas, não acontecendo a 

interprofissionalidade com a troca de saberes e uma maior integralidade da residência 

multiprofissional. Tal fato teria como resultado uma melhora na qualidade da 

assistência, bem como ações integradas fortalecendo os princípios do SUS. 

Pelo exposto, é papel do preceptor oferecer subsídio para a formação do aluno 

com visão crítica do processo aprender/cuidar/assistir. No entanto, observa-se, no 

cotidiano, que a maioria dos profissionais de serviço hoje desenvolvendo atividades 

como preceptores não recebeu formação específica nesse modelo reflexivo de ensino 

e podem não estar atuando nesta perspectiva, por desconhecimento ou dificuldade 

em adotar novos métodos de ensino aprendizagem. Tal fato pode prejudicar a 

qualidade do ensino/aprendizado e repercutir negativamente na formação 

interprofissional.  

Portanto, faz-se necessário que se estabeleça uma comunicação adequada 

entre preceptor e estudante, demonstrando a preocupação com a qualidade da 

relação a ser estabelecida e da informação a ser repassada. Assim, o que se observa 

é que o processo ensino-aprendizagem passa a ser construído em uma relação de 

parceria educador-educando, na qual ambos são sujeitos intrínsecos no processo.4 

Dessa forma, o presente estudo torna-se relevante por conhecer as estratégias 

de ensino utilizadas por preceptores na formação de residentes multiprofissionais em 
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saúde utilizando como referencial teórico metodológico a Teoria do Núcleo Central, 

parte integrante da Teoria da Representação Social.  

Assim acredita-se que utilizar como referencial teórico a TNC trará  subsídios  

para analisar os resultados deste estudo no sentido de apreender o entendimento 

cristalizado dos preceptores sobre o ensino da residência multiprofissional em saúde 

e, para as situações que precisam ser adaptadas, propor uma atividade de 

capacitação/educação continuada, com subsídio para o uso de métodos ativos de 

ensino, comprovadamente eficazes na formação de profissionais de saúde, com 

capacidade crítica para atuar nos problemas de saúde pública individual e coletiva, 

nos diversos níveis de atenção propostos pelo SUS. 

Também busca ampliar as produções científicas sobre as metodologias ativas 

de ensino, sobretudo, para os programas de formação profissional na área da saúde, 

na graduação e pós-graduação. Para tanto, foi traçada a seguinte questão norteadora: 

Qual o conhecimento dos preceptores sobre as metodologias de ensino utilizadas no 

processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais em saúde? Com vistas 

a responder a questão de investigação foram traçados os objetivos que se seguem. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar o conhecimento das metodologias de ensino por preceptores no 

processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais em saúde. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar o conhecimento dos preceptores sobre as estratégias de ensino 

utilizadas no processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais 

em saúde; 

 Averiguar o conhecimento das metodologias tradicionais de ensino por 

preceptores no processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais 

em saúde; 

 Verificar o conhecimento das metodologias ativas de ensino por preceptores 

no processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais em saúde. 

  



9 
 

 

3 MÉTODOS  

 

3.1 TIPO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo com abordagem metodológica qualitativa, do tipo  

transversal, descritivo,. Define-se a pesquisa qualitativa como a análise e 

interpretação de hábitos, atitudes e tendências de comportamento humano.24 Ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes que não podem ser quantificados.25 Por ser de caráter mais subjetivo permite 

vários tipos de investigação, porém é necessário seguir referenciais teóricos que 

respaldem os resultados analisados. Os estudos descritivos delineam e identificam as 

caraterísticas de determinada população, aproximando o pesquisador com o objeto 

de estudo.26 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO  

 

A pesquisa foi desenvolvida na Maternidade Escola Januário Cicco, instituição 

pública de ensino, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Destaca-se na assistência ginecológica, obstétrica e neonatal e funciona como 

referência para gravidez e nascimento de alto risco no Estado do Rio Grande do Norte. 

Como hospital de ensino, é campo de teoria e prática para os cursos de graduação e 

pós-graduação da área da saúde, além de ser campo para o desenvolvimento 

científico na áreas de pesquisa. Sua capacidade instalada é de 180 leitos, dos quais 

seis são destinados a UTI materna, 25 para UTI neonatal, e os demais ao 

internamento de ginecologia e obstetrícia. 

A referida instituição possui o Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde desde 2011, tendo iniciado com a formação multiprofissional com profissionais 

enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas até 2016, período em que foram formados 

34 residentes. Em 2017 o programa contemplou outras categorias, além das 

anteriormente citadas, tais como: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e 

assistentes sociais. Atualmente a referida instituição possui seis residentes cursando 

o segundo ano e 13 egressos (1º ano da residência).  Quanto ao quadro de 

preceptoria, é composto por 11 tutores e 112 preceptores, atuando nos três turnos de 

funcionamento da instituição de forma ininterrupta.  
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3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

A população foi composta por 112 preceptores da residência multiprofissionais 

em saúde da instituição campo de pesquisa. Depois de aplicados os critérios de 

elegibilidade, a amostra foi constituída por 50 preceptores, correspondente ao 

universo do estudo. Os 11 tutores da instituição participaram do estudo para 

realização do teste piloto do instrumento de coleta de dados. 

 

Critérios de elegibilidade:  

 Critérios de inclusão: ser preceptor da residência multiprofissional em saúde 

com atuação há pelo menos um ano no exercício da preceptoria.  

 Foram excluídos os preceptores que atuavam exclusivamente no serviço 

noturno, por não existir exercício da preceptoria à noite.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro a dezembro de 2016. 

Nesse processo foram utilizados duas técnicas com vistas a obter as informações 

necessárias ao desenvolvimento do estudo. A primeiro constou de um questionário  

semiestruturado com perguntas abertas e fechadas para caracterização 

sociodemográfica dos sujeitos do estudo e questões relativas à prática da preceptoria 

(Apêndice A). Posteriormente, foi aplicada a técnica de associação livre de palavras 

(TALP). Ambas as técnicas foram aplicados separados, sendo o primeiro preenchido 

pelo entrevistado e o segundo, conduzido pelo pesquisador, que também ficou 

responsável pelo registro das palavras evocadas. 

Inicialmente as técnicas de coleta de dados foram submetidos a teste de 

adequação (teste piloto), com 10 tutores da residência multiprofissional em saúde. 

São considerados tutores os profissionais que foram preceptores da residência 

multiprofissional em saúde e que atualmente se encontram nos cargos de chefia 

desse serviço, daí a denominação de tutoria. Esses profissionais entenderam 

plenamente as variáveis e conteúdo dos instrumentos e não houve sugestão de 

mudanças ao formato do mesmo.   

Em relação a TALP, considera-se uma técnica projetiva usada em psicologia 

clínica que tem como objetivo localizar zonas de bloqueamento de um indivíduo.27 Foi 

adaptada no campo da psicologia social e, dado o seu caráter espontâneo, permite 
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apreender elementos constitutivos do conteúdo da representação, o que justifica sua 

utilização sistemática no estudo das representações sociais.27-28 

Essa técnica é utilizada como estratégia de apreender os elementos 

representativos de uma situação ou contexto no qual são sugeridas evocações livres, 

mediante estímulos indutores coerentes com os objetivos da pesquisa.Para responder 

a esses estímulos, são permitidas construções verbais (palavras, ideias, frases, 

provérbios) ou não verbais (figuras e fotografias), no entanto, não há consenso quanto 

ao número de respostas solicitadas e estímulos a serem utilizados; porém, quanto 

mais ágeis e indutivas forem as respostas, maior seu efeito de validade.27-28 Para esse 

estudo foram utilizadas as construções verbais, por considerar mais apropriadas para 

o nível de escolaridade dos preceptores. 

Para se obter informações dos participantes sobre o entendimento das 

metodologias utilizadas na preceptoria foram utilizados os seguintes estímulos 

indutores: estratégias de ensino, metodologia tradicional e metodologias ativas 

(Apêndice B). Foi sugerido que, para cada um deles, fossem mencionadas cinco 

evocações. Isso foi realizado a partir das seguintes perguntas:  

1. Quando eu falo estratégias de ensino, quais as cinco palavras que vêm 

imediatamente à sua mente?  

2. Quando eu falo metodologia tradicional, quais as cincos palavras que vêm 

imediatamente à sua mente?  

3. Quando eu falo metodologias ativas, quais as cincos palavras que vêm 

imediatamente à sua mente? 

Antes de iniciar o procedimento da TALP, realizou-se um exercício prévio com 

as participantes, utilizando-se estímulos indutores da vida cotidiana com o intuito de 

exercitar a técnica e obter maior agilidade nas respostas, no intuito de evitar frases 

elaboradas.  

 O percurso para coleta dos dados se deu inicialmente por meio do contato 

prévio com os preceptores para agendamento da disponibilidade em participar 

voluntariamente do estudo.  

 

3.5 ANÁLISES DOS DADOS  

Os dados da caracterização dos sujeitos e dados objetivos sobre a preceptoria 

foram armazenados em um banco de dados específico para o estudo e posteriormente 

analisados pela estatística descritiva por meio de software de livre acesso. 
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O material coletado por meio da TALP foi constituído por um total de 696 

evocações, sendo 239 relativas a estratégias de ensino, 227 referentes a metodologia 

tradicional e 230 relativas a metodologias ativas. Em virtude da opção pelos três 

primeiros estímulos indutores, foram consideradas para análise 450 palavras (150 

para cada estímulo). Cabe destacar que todos os preceptores responderam pelo 

menos três palavras para cada estímulo. A não evocação dos termos foi comum para 

a quarta e quinta palavras.  Os três termos anteriormente citados na aplicação da 

TALP, por ocasião da apresentação dos resultados, servirão para nomear as unidades 

temáticas deste estudo. 

 O processo de organização das palavras evocadas obedeceu às etapas a seguir.  

Inicialmente, as três primeiras palavras evocadas por cada participante para cada 

estímulo indutor foram digitadas em um arquivo tipo texto, conforme ordem ou escolha 

hierárquica do grau de importância informada pelos entrevistados. Foram 

desconsideradas as duas últimas palavras evocadas, pois foi observado que as três 

primeiras palavras foram evocadas em curto período de tempo, enquanto que houve 

um predomínio de construção verbal para as duas ultimas palavras, o que 

descaracteriza a liberdade de evocação proposta pela TALP. 

  Após este procedimento elaborou-se um dicionário correspondente a cada 

estímulo, para o qual foram considerados não apenas os adjetivos, mas expressões 

similares. A seguir construiu-se um banco de dados. A semântica das palavras 

favoreceu o reagrupamento por similaridade das palavras evocadas e o registro 

destas em uma planilha eletrônica.  Essa organização semântica foi encaminhada 

para avaliação por peritos na área de ensino superior, em um total de três juízes 

externos, com elevado grau de concordância entre os mesmos.  

Concluída a fase de codificação, o material foi organizado em planilha do Excel. 

Para essa etapa foram consideradas, para cada unidade temática, três categorias 

referentes à caracterização dos sujeitos, elegendo tempo em que atua na preceptoria, 

qualificação para atuar na preceptoria, além de outras quatro categorias (elementos 

conceituais, uso teórico-pratico, aprofundamento do conteúdo e aplicabilidade), 

nomeadas conforme agrupamentos dos termos pelos juízes. Para as unidades 

temáticas foram considerados os estímulos indutores selecionados para o estudo: 

estratégias de ensino, metodologia tradicional e metodologias ativas, posteriormente 

submetidos à análise lexicográfica realizada pelo software EVOC (Ensemble de 
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Programmes Permettant L’Analyse des Evocations) versão 2000, que organiza as 

palavras evocadas por ordem de frequência e média de evocações.  

Esta ferramenta processa as palavras evocadas atribuindo uma ordem de 

frequência e média de evocações. O LEXIQUE do programa criado a partir do 

processamento das palavras é apresentado pelo seguinte conjunto de programas: 

 

 RANGMOT - fornece a frequência e a distribuição das médias, por cada palavra. 

 LISTVOC - fornece a lista de todas as palavras, dentro de seu contexto. 

 AIDECAT - analisa as coocorrências das palavras mais frequentes. 

 RANGFRQ - identifica os elementos centrais e periféricos, bem como a ordem 

média e frequência. 

 

O RANGFRQ possibilita desenhar um quadro de quatro casas, considerado um 

esquema figurativo, com a frequência e ordem média do conjunto de palavras e a 

média de suas respectivas ordens médias de evocações, tornando possível definir 

quatro quadrantes, também chamados de quadro de quatro casas, ou gráfico de 

dispersão (Quadro 1). 

Conforme observado no Quadro 1, o eixo vertical refere-se à ordem média de 

evocação. Os elementos com menor OMEs estarão no quadrante à esquerda e os 

que possuem OMEs maiores ficarão à direita. No eixo horizontal, encontram-se as 

frequências mais elevadas nos quadrantes superiores e as menores frequências nos 

quadrantes inferiores. No quadrante superior esquerdo, estão os elementos 

representativos da análise, por apresentar menor ordem media e maior frequência de 

evocação. No quadrante inferior direito, situam-se os elementos com características 

inversas (menores frequências de evocação e maiores OMEs). 
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 Quadro 1 – Quadro de quatro casas referentes às palavras evocadas  

 

<OME                           >Frequência  

Quadrante 1- Elementos do núcleo 

central         

>OME                    >Frequência  

Quadrante 2 - Elementos 

intermediários 

<OME                            <Frequência  

Quadrante 4 - Elementos de 

contrastes 

>OME                    <Frequência  

Quadrante 3 - Elementos 

periféricos 

*Quadro de quatro casas modelo padronizado por Vergès29 

 

Os resultados deste estudo estão apresentados em forma de tabelas, quadros 

e os dados da TALP processados pelo software EVOC, os quais serão apresentados 

em três unidades temáticas e discutidos à luz da Teoria do Núcleo Central (TNC), 

parte integrante da Teoria da Representação Social. 

A Representação Social (RS) é uma terminologia que foi desenvolvida a partir 

de Moscovici que a considera como um fenômeno, que nos permite trabalhar a 

historicidade do espaço, além de suas formas e seus conteúdos, por meio também da 

objetivação, classificação, recorte e compreensão da descontextualização dos 

discursos e ideologias.30 

No entanto, é importante enfatizar a diferença entre o fenômeno das 

representações sociais e a Teoria das Representações Sociais (TRS), pelo fato de 

que as pesquisas em saúde não abordam sempre a diferença entre esses dois 

aspectos. Quando se fala em representações sociais o objetivo principal é referir 

acerca de teorias do senso comum, que são aquelas usadas para que sejam 

organizadas as práticas sociais presentes no cotidiano, também relacionada ao 

conhecimento que as pessoas leigas têm a respeito do meio em que se encontram 

inseridas.  Já a TRS trata das hipóteses sobre essas representações sociais através 

do uso de conhecimento científico, ou seja, traz definições e suposições para que seja 

possível o estudo científico das teorias consideradas leigas.31  

A TRS foi proposta por Jean Claude Abric em 1976 que estabeleceu a 

conjectura de que toda representação social está ajustada em torno de um núcleo 

central e de um sistema periférico. Esse núcleo central associado à memória coletiva 

a partir do momento em que dá significação, consistência e permanência à 
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representação, tornando-se assim estável e resistente a mudanças. A composição 

desse núcleo está relacionada a elementos estáveis da representação social.32 

Na TNC o núcleo central abrange as cognições determinantes da identidade da 

representação, dando estabilidade e organizando seus elementos, de maneira mais 

rígida e resistente às mudanças. Esse núcleo é integrado pela associação de crenças, 

valores e normais sociais que foram historicamente estruturadas e compartilhadas 

pelos grupos de indivíduos. Os elementos tidos como periféricos são considerados 

esquemas de natureza mais funcional, tendo em vista que descrevem e modificam 

ações. Esses elementos, em ligação com os elementos centrais, são capazes de 

garantir que a representação social sirva de guia de leitura para a realidade, através 

da relação com os eventos do cotidiano dos indivíduos.33  

Ainda acerca da TNC, sabe-se que ela permite tornar evidente a transformação 

e a comparação das representações, por meio das quais poderão ser enfatizadas as 

mudanças no núcleo central e no sistema periférico diante das diferentes mudanças, 

decorrentes de intervenções a que foram submetidos certos grupos. A concepção dos 

diferentes desenvolvimentos e estados atingidos no processo de reorganização dos 

diferentes elementos, tanto centrais, como periféricos, poderá determinar o sucesso 

de determinada ação, particularmente no ensino, o que sugere a criação de outros 

métodos pedagógicos para uma melhor assimilação das mudanças que deverão 

ocorrer.34  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e respeitou 

os aspectos éticos para Pesquisa em Seres Humanos, conforme a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde,  Parecer nº 1.663.421/16. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

A caracterização dos 50 sujeitos participantes da pesquisa é apresentada na Tabela 

1, na qual se observa que a maioria dos preceptores era do sexo feminino, com idade 

superior a 30 anos, com predomínio do término da graduação superior há seis anos, 

com formação lato sensu, atuação recente na preceptoria (menos de dois anos), não 

recebeu capacitação para atuar como preceptores e não participou de programa de 

educação permanente. 

 

Tabela1. Caracterização dos preceptores da residência multiprofissional em saúde da 

Maternidade Escola Januário Cicco. Natal, 2017. (n 50)  

Variável n % 

Faixa etária (anos)   

22-30 11 22 

31-40 31 62 

> 41 08 16 

Sexo    

Feminino  42 84 

Masculino 8 16 

Anos de término da graduação    

1-5 2 4 

6-10 25 50 

>11 anos 23 46 

Maior titulação    

Graduação  1 2 

Pós-graduação lato sensu 30 60 

Pós-graduação stricto sensu 19 38 

Tempo de atuação na preceptoria    

1-2 anos  31 62 

3-4 anos  09 18 

>5 anos  10 20 

Capacitação para atuar na preceptoria    

Sim  23 46 

Não  27 54 

Participação em programa de educação 

permanente  

  

Sim  12 24 

Não  38 76 

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2017 
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A caracterização sóciodemográfica dos preceptores aponta que os mesmos 

eram indivíduos que, pelo tempo de formação e atuação profissional, tinham 

maturidade profissional, a maioria com nível de escolaridade superior a 12 anos de 

estudo, o que caracteriza um grupo homogêneo quanto ao nível educacional. 

A organização do material evocado pelos preceptores conforme sinônimos e 

semelhança no contexto foram validadas por três juízes escolhidos com base na sua 

experiência na docência e na preceptoria. Assim, foram selecionados dois professores 

de ensino superior e um professor de ensino médio, todos com tempo de docência e 

preceptoria superior a cinco anos e vinculados a instituições públicas de ensino, cujos 

resultados do grau de entre eles estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2: Teste Kappa da classificação das evocações conforme metodologia 

tradicional, metodologia ativas e estratégias de ensino, em relação aos três juízes 

avaliadores da consolidação das evocações. Natal-RN. 2017 

Metodologia 
Tradicional 

Subdivisões Concordantes Kappa Valor-
p 

Ensino arcaico 

Rigidez 03 1,00 <0,001 
Avaliação unilateral 03 1,00 <0,001 
Aluno passivo no 

processo 
03 1,00 <0,001 

Verticalização 03 1,00 <0,001 
Limitação 03 1,00 <0,001 

Improdutivo 03 1,00 <0,001 

Metodologia Conteudista Baixo rendimento 03 1,00 <0,001 

Centrada no professor Hierarquia do saber 03 1,00 <0,001 

    Metodologias Ativas 

Proatividade Dinâmica 03 1,00 <0,001 

Construtivismo 
Interdisciplinaridade 03 1,00 0,014 

Discussão 02 0,25 0,540 

    Estratégia de ensino 

Métodos ensino 

Leitura 03 1,00 <0,001 
Aula 03 1,00 <0,001 

Avaliação 03 1,00 <0,001 
Atividade Prática 03 1,00 <0,001 

Transmissão 
Conhecimento 

03 1,00 <0,001 

Discussão de Artigo 03 1,00 <0,001 
    

 
Favorece o 

Aprendizado 
03 1,00 <0,001 

 Conhecimento 03 1,00 <0,001 
Construção coletiva Discussão de caso 

clínico 
00 - - 

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2017 
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Assim conforme observado na Tabela 2, houve um grau de concordância dos 

avaliadores de forma plena em quase todas as consolidações. Nota-se que apenas a 

subdivisão "discussão" como parte do "construtivismo" e a discussão de caso clínico 

não foram consideradas como parte da construção coletiva.  

 

4.2 RESULTADOS DAS EVOCAÇÕES DOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE  

Nesta etapa serão apresentados os resultados obtidos para cada estímulo 

indutor, passando a considerá-los como unidades temáticas assim apresentadas:  

Unidade temática I - conhecimento dos preceptores sobre estratégias de ensino 

Unidade temática II - conhecimento dos preceptores sobre metodologia 

tradicional 

Unidade temática III- conhecimento dos preceptores sobre metodologias ativas 

As unidades temáticas serão apresentadas com os dados resultantes da TALP 

e a análise feita pelo software EVOC versão 2000. Os parâmetros adotados pelo 

programa para as três unidades foram:  

 Frequência mínima = 5 

 Frequência intermediária= 10 

  Ordem média das palavras 2,1- 2,5  

 

Cada unidade temática está representada por quatro categorias: elementos 

conceituais; uso teórico prático; resultado do uso e aprofundamento do conteúdo.  

Essas categorias foram pós-fixadas pelo pesquisador com concordância dos juízes 

avaliadores. 

As quatro categorias e seus elementos representativos apresentados no 

Quadro 2- Unidade temática I - conhecimento dos preceptores sobre estratégias de 

ensino revelam que a categoria elementos conceituais surge no primeiro quadrante 

como representação mais forte da estratégia de ensino. Nessa categoria estão as 

palavras método de ensino, dinâmicas, aula, favorece o aprendizado e construção 

coletiva que obtiveram menor ordem média de evocação e elevada frequência, 

respaldando essa categoria na posição como núcleo central da representação. 

No segundo quadrante considerado núcleo intermediário, surgem a categoria 

uso teórico - prático, representada por seu elemento constitutivo discussão de caso. 

Na sequência, no terceiro quadrante, considerado núcleo periférico, surge à terceira, 
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categoria  aprofundamento do conteúdo cujo elemento de representação é 

composto pela discussão de artigos.  

No quarto quadrante surge a categoria aplicabilidade com menor ordem 

média de evocação, porém com baixa frequência. Essa categoria é representada pelo 

conhecimento, porque conforme justificado pelos investigados, para aplicar as 

estratégias de ensino é necessário ter conhecimento delas, e quando aplicadas, elas 

também geram conhecimento. Assim, em posição oposta ao núcleo central, observa-

se que essa categoria aponta caminho para intervenção, de forma que o senso 

comum, que possibilitou o entendimento real das estratégias de ensino, fundamentado 

em seus elementos constitutivos, não assegura que os preceptores envolvidos neste 

estudo estivessem habilitados a utilizar as estratégias de ensino de forma a 

potencializar o ensino-aprendizado dos residentes multiprofissionais em saúde. 

Quadro 2. Unidade temática I- conhecimento dos preceptores sobre estratégias 

de ensino. Natal/RN, 2017. Nº evocações 239 

Evocações  OME 
 < 2,3      

Freq.>10 Evocações OME 
>2,3  

Freq.> 10 

Categoria- elementos conceituais   Categoria  - uso teórico - prático 

Método de ensino  1,4 29 

Discussão 
de caso 
clínico 

2,4 15 

Dinâmicas  1,6 13 

Aulas 2,0                   17 

Favorece o 
aprendizado  

2,0 18 

Construção 
coletiva        

2,9 22 

Evocações  OME 
< 2,3                               

Freq. < 10 Evocações OME 
> 2,3                         

Freq. <10 

Categoria - Aplicabilidade  Categoria- aprofundamento  do 
conteúdo 

Conhecimento                  2,3 7 Discussão 
de artigos 
científicos 

2,3 6 

      Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2017 

 
As características sociais dos sujeitos, determinantes nesse grupo, apontam 

aqueles que estavam com tempo de preceptoria superior a três anos, 19 (38%), e igual 

percentual para aqueles com formação stricto sensu. Esse grupo de preceptores 

também foi daqueles que mais evocaram as palavras método de ensino, dinâmicas e 

aulas, palavras que tiveram menor ordem média de evocação e, portanto, mais 
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determinantes dentro da classe. A maioria dos preceptores, 37 (74%), evocou mais de 

uma palavra dentre as que compuseram a categoria do núcleo central. 

A abordagem do conhecimento dos preceptores sobre as metodologias 

tradicionais de ensino está apresentada no Quadro 2, no qual se observa que na 

categoria elementos conceituais foram evocadas, entre outras, as palavras ensino 

arcaico e metodologia conteudista com igual OME de evocação, porém esta última 

como a palavra que apresentou maior frequência de evocação. Embora a OME < 2,5 

seja predominante no quadrante que representa o núcleo central, nessa unidade 

temática, é importante destacar que a maioria dos participantes, seja como primeira, 

segunda ou terceira evocação, definiu a metodologia tradicional como conteudista.  

Quadro 3. Unidade temática II- conhecimento dos preceptores sobre 

metodologia tradicional, Natal/RN, 2017. Nº evocações 227 

 

Evocações  OME  
< 2,5      

Freq. >10 Evocações OME 
>  2,5 

Freq. > 10 

Categoria - elementos conceituais    Categoria  - uso teórico - 
pratico 

Ensino arcaico 1,7 11 

Sem registro 

Metodologia 
conteúdista 

1,7 45 

Centrada no 
professor 

1,8 22 

Baixo rendimento   2,1 10 

Verticalização  2,2 10 

Avaliação 
unilateral 

2,3 23 

Evocações  OME 
< 2,5 

Freq. < 10 Evocações OME 
> 2,5 

Freq. <10 

Categoria - aplicabilidade  Categoria -  aprofundamento 
do conteúdo  

Aluno passivo  2,4 8 Hierarquia 
do saber 

2,8 9 

Rigidez  1,7 6    

    Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2017 

 
O núcleo intermediário apresentado no segundo quadrante revela que na 

categoria uso teórico pratico nenhuma palavra foi mencionada para compor os 

elementos constitutivos desse núcleo, o que sugere que os participantes não 

utilizavam as metodologistas tradicionais de ensino na preceptoria. Tal suposição 

pode ser representada pelas categorias que indicam o núcleo periférico categoria - 

aprofundamento do conteúdo e no núcleo de contraste, quarto quadrante categoria 
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aplicabilidade, na qual se evidenciam a palavra hierarquia do saber que torna o aluno 

passivo, e a rigidez no  processo ensino-aprendizagem.  

Os sujeitos determinantes nesse grupo apresentavam características sociais 

relativas ao tempo de conclusão da graduação entre seis anos e dez anos, atuação 

na preceptoria entre um e dois anos, possuíam titulação lato sensu e receberam 

capacitação para atuar na preceptoria. 

No Quadro 3, referente à unidade temática III, foi investigado o conhecimento 

dos preceptores sobre as metodologias ativas. É possível analisar que na categoria 

elementos conceituais a palavra proatividade encontra-se com menor OME, porém 

merece destaque a palavra construtivismo como a de maior frequência, indicando que 

no uso das metodologias ativas o conhecimento é construído com participação ativa 

do discente, baseado no seu conhecimento prévio subsidiado pelo preceptor.  

 

Quadro 4. Unidade temática III- conhecimento dos preceptores sobre 
metodologias ativas - Natal/RN, 2017. Nº evocações 230 
 

Evocações  OME  
< 2,1      

Freq. >10 Evocações OME 
> 2,1  

Freq. > 10 

Categoria  - elementos conceituais  Categoria --  uso teórico prático  

Proatividade 1,7 23 Aulas 
dinâmicas 

2,2 46 

Construtivismo 1,9 61 

Feedback 2,1 10 

Evocações  OME 
< 2,1                               

Freq. < 10 Evocações OME 
> 2,1                         

Freq. <10 

Categoria - aplicabilidade  Categoria - aprofundamento do 
conteúdo  

Aprendizado 
Interdisciplinar 

1,8 5    

       Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2017 

 
O núcleo intermediário, composto pela categoria uso teórico prático, revela 

que nas metodologias ativas as aulas dinâmicas têm características interativas entre 

discentes e docentes, ancorando as palavras evocadas no núcleo central como a base 

para o processo ensino-aprendizagem.  

No quadrante inferior direito, formado pela categoria aprofundamento do 

conteúdo, merece destaque o fato de não haver registro de evocações relativas a 

essa categoria. Cabe ressaltar que se trata do núcleo periférico dessa representação, 

o que sugere dificuldades encontradas pelos preceptores na utilização das 

metodologias ativas.  
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Prosseguindo com a avaliação do Quadro 3, encontram-se os elementos de 

contraste na categoria aplicabilidade, no qual a palavra aprendizado interdisciplinar 

apresentou menor OME e menor frequência. Portanto, poucos preceptores 

apresentaram o aprendizado interdisciplinar como relevante no ensino com uso de 

metodologias ativas.    

Os sujeitos determinantes na unidade temática III foram aqueles que 

terminaram a graduação há mais de cinco anos, tempo de atuação na preceptoria 

recente (um a dois anos), com titulação lato sensu e stricto sensu. Cabe destacar que 

ter ou não recebido capacitação para atuar na preceptoria não foi decisiva para essa 

unidade temática. 

Quando investigado o conhecimento dos preceptores sobre metodologias 

ativas de ensino, por meio dos dados objetivos foi detectado que 26 (52%) dos 

investigados responderam não conhecer metodologias ativas de ensino e, dos 24 

(48%) que conheciam esse tipo de metodologia, apenas 18 (36%) a utilizam no ensino 

da preceptoria. Esse percentual remete a que 32 (64%) dos preceptores não utilizam 

metodologias ativas no ensino da preceptoria. No que se refere a forma de avaliação 

dos residentes pelos preceptores, 34 (68%) utilizavam a prova escrita e o feedback 

no final da aula ou do curso era realizado por apenas 17 (34 %). Dados que subsidiam 

os resultados obtidos na TALP relativa as metodologias ativas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 DISCUSSÃO 
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A Residência multiprofissional em saúde consiste em uma modalidade de 

formação de profissionais da área de saúde com vistas ao cuidado do individuo de 

forma integralizada e multiprofissional. Consta de estratégias para formar profissionais 

aptos a atuar de forma integral e comprometida com o Sistema Único de Saúde 

(SUS).15 Para que essa formação atenda aos critérios estabelecidos e anteriormente 

citados, é necessário que os preceptores também sejam capacitados para atuar, não 

apenas com conhecimento técnico-científico, mas com habilidade para integrar o 

ensino e o serviço, com vistas a aproximar os residentes em uma atuação crítica-

reflexiva, capacidade para atuar em equipe e que o coloque na condição de agente 

criativo e resolutivo, frente ao contexto de saúde no qual está inserido. 

Portanto, paralelo ao surgimento da residência multiprofissional em saúde 

surgiu à figura do preceptor, tendo como pré-requisito mínimo para sua atuação ser 

um profissional do serviço de saúde, campo de formação, com conhecimento teórico-

prático, mas também com habilidade para o ensino.  Conforme observado no presente 

estudo, a maioria dos profissionais de saúde com nível superior assumiu a função de 

preceptor da residência multiprofissional em saúde sem uma formação prévia que os 

habilitasse para essa função. Assim, foram inseridos nessa nova realidade e se 

confrontaram com modalidades de ensino desconhecidas e, por vezes, adversas à 

sua própria formação, inclusive para aqueles (maioria) que possuiam uma formação 

lato sensu.  A falta de preparo para atuar como preceptor fez com que esses 

profissionais assumissem funções múltiplas de apoiador, supervisor e educador.35 

A representação social dos preceptores envolvidos neste estudo e sua 

homogeneidade em nível educacional, o predomínio do não uso das metodologias 

ativas de ensino e a forma tradicional de avaliação dos residentes sugerem que os 

mesmos, embora façam parte de um universo coletivo, representado por preceptores 

que não foram inseridos inicialmente no serviço para a função de preceptoria, 

buscaram se adequar à nova realidade, que confronta a sua formação inicial, mas que 

encontrando subsídios para construção de um novo saber com ancoragem no trabalho 

multiprofissional.  

Esse achado é corroborado por autores que reforçam que, no cotidiano da 

prática multiprofissional, novos saberes são produzidos permeados por diferenças e 

desigualdades contidas nas diferentes profissões. 36 Assim, o ser coletivo é formado 

por indivíduos que pensam, agem, elaboram conceitos, definições e realizam práticas 

sociais coletivas.37 
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Nesse contexto, a residência multiprofissional da instituição campo de estudo 

tem, em seu quadro de preceptores, profissionais que conheciam as metodologias 

ativas, mas que pouco as utilizavam justificado por alguns “por dificuldade no seu 

manejo”. Assim, compreende-se que a instauração de mudanças é um processo lento 

que requer amadurecimento das novas ideias, desapego de modelos e práticas 

antigas, consciência da necessidade de mudar e disposição para a mudança.38 

No que se refere à forma de avaliação dos residentes pelos preceptores foi 

encontrado um predomínio do uso de prova escrita e pouca utilização do feedback no 

final da aula ou do curso. Tal resultado sugere uma ancoragem advinda da formação 

inicial desses preceptores em métodos tradicionais de ensino, no quais predominavam 

a metodologia conteudista e avaliações escritas que resultavam em notas ou 

conceitos. Sabe-se que no ensino na saúde o preceptor deve executar as 

atividades juntamente como os residentes, com feedback adequado, detectando 

possíveis erros e contribuindo para a melhoria na técnica e na relação com os 

usuários.16 

Abordando sobre a Unidade Temática I- conhecimento dos preceptores sobre 

estratégias de ensino, aponta-se que as palavras que compõem a categoria 

elementos conceituais, representam o núcleo central, composto por palavras como 

método de ensino, dinâmicas, aulas, favorece o aprendizado e construção coletiva, 

são palavras que reforçam os elementos consensuais da unidade estudada. Destaca-

se a frequência alta das palavras método de ensino e construção coletiva denota que 

os preceptores entendem as estratégias de ensino como situação que deve ser 

construída coletivamente. Portanto, a construção dessa categoria representa o senso 

comum com o qual os participantes este estudo significaram as estratégias de ensino.  

Percebe-se que, embora haja uma influência do nível de escolaridade dos 

preceptores para essa construção cristalizada do núcleo central como aspecto 

normativo, os aspectos funcionais fortalecem essa construção, devido ao contexto  de 

atuação como preceptores, no qual eles se apropriam de métodos de ensino para 

melhor desempenhar sua função de preceptor. Os aspectos normativos do núcleo 

central referem-se aos valores e normas sociais influenciados por determinado grupo 

e aos funcionais pela influencia da natureza do objeto representado.39 

Sabe-se que as situações que compõem o núcleo central têm consenso 

cristalizado, com maior dificuldade de mudança, porém os preceptores investigados 

demonstraram conhecer sobre as estratégias de ensino, ponto fundamental para 
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subsidiar novos conhecimentos, sem que haja necessidade de mudar a construção 

básica. Entende-se que, nas situações que representam o núcleo central da 

representação social, quando não atendem ao contexto esperado, buscam-se 

mudanças a partir no núcleo periférico. 28 

Na unidade temática estratégia de ensino os núcleos intermediário e periférico 

dão sustentabilidade ao núcleo central, trazendo novas abordagens que reforçam os 

elementos conceituais das estratégias de ensino com sua aplicabilidade. Na 

abordagem da TNC o significado dessa categoria está solidificado de forma correta 

pelos preceptores, de que as estratégias de ensino favorecem a apreensão do 

conhecimento por meio de atitudes e métodos de ensino-aprendizagem que 

estimulam nos discentes o raciocínio crítico. Na discussão de casos há uma conexão 

com o exercício prático, adquirida quando o preceptor utiliza seu intelecto, suas 

reflexões e pensamento interativo na condução da situação problema, tornando o 

processo de aprendizado dinâmico.16 

Acredita-se que essa situação foi construída a partir da inserção dos 

preceptores no ensino da residência multiprofissional, pois, com essa nova proposta 

de ensino, foram capazes de transpor sua formação profissional nos métodos 

acadêmicos mais rígidos, moldados pelas vivências no cotidiano profissional, 

ampliados pelo ensino de preceptoria. Assim, a exemplo de investigações que 

apontam a representação social na formação docente.40 É cabível apontar que os 

preceptores, a exemplo dos professores, também agregam significados, vivências, 

experiências e conhecimentos incorporados e reelaborados socialmente para a 

construção do ser preceptor em ensino na saúde. 

Ponto relevante a ser destacado é a categoria que se opõe ao núcleo central, 

relativa à aplicabilidade das estratégias de ensino. As duas vertentes que surgem do 

significado da palavra conhecimento nas quais os dois sujeitos do processo- discente 

e preceptor - estão envolvidos, denotam que a eficiência do uso das estratégias de 

ensino resulta em eficácia no conteúdo a ser ministrado. Nesta situação é destacado 

que parte dos preceptores não tiveram capacitação para atuar na preceptoria. 

Para atuar na preceptoria varias estratégias de ensino-aprendizagem são 

dispostas na literatura, entre elas o emprego de treinamentos práticos baseados em 

habilidades, simulação em laboratório, entre outras. Destacam-se também as 

estratégias de ensino baseadas em problemas.41 Os docentes e preceptores devem 

estar empoderados dessas estratégias de ensino a fim de as aplicarem 
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continuamente, com vistas à formação de profissionais mais autônomos, sensíveis ao 

cuidado humano e às evidências clínicas. 

Quando à caracterização dos sujeitos que foram determinantes na formação 

do núcleo central nessa primeira unidade temática, destacam-se os que tiveram maior 

grau de escolaridade, sobretudo com formação stricto sensu e os que atuavam há 

mais tempo na preceptoria. Tais achados podem ser pensados pelo fato de que o 

preceptor com formação de mestrado e doutorado está imerso em atividades de 

pesquisa e extensão. Essa tríade é essencial para uma formação voltada para 

potencialidades dos estudantes e para um aprendizado efetivo, capaz de capacitá-lo 

para atuar nos diferentes cenários da saúde.20 

É importante destacar que a palavra aula no seu sentido primário remete à 

tradicionalidade do ensino que ainda se faz presente no cotidiano dos preceptores 

como a principal estratégia de ensino. Importante lembrar que estas ainda se 

constituem como fortaleza do ensino, porém se devem considerar os vários espaços 

sociais e as diferentes estratégias utilizadas na sua realização, para que o processo 

ensino- aprendizado seja prazeroso para discentes e preceptores. 

Na unidade temática II, que remete ao conhecimento dos preceptores sobre as 

metodologias tradicionais (MTs) de ensino, foi revelado um núcleo central constituído 

por elementos conceituais evidentes de que, no ensino tradicional, devido à sua 

caracterização de grandes conteúdos, imprimiam a ideia de um conhecimento 

centrado no professor, repassado verticalmente, tornando o discente sujeito passivo 

no processo. Nesta unidade foram apontados, como destaques referentes à 

metodologia tradicional, o ensino arcaico, metodologia conteudista e centrada no 

professor, indicando que essas são as palavras primeiramente associadas a esse tipo 

de metodologia de ensino, consideradas os elementos do núcleo central das 

metodologias tradicionais. 

É importante enfatizar que, apesar de se constituir de uma experiência pessoal, 

o processo de aprendizagem não pode ser trabalhado como uma atividade isolada, 

mas, como algo que pertence a um conjunto de partes que interagem, resultantes de 

diversos agentes, principalmente alunos e professores. 

Existem diversos métodos de ensino, para que seja aplicado, em determinado 

espaço, aquele que esteja de acordo com as particularidades do conteúdo a ser 

lecionado e dos perfis tanto do professor quanto do aluno, levando em consideração 

ainda questões sociais, culturais, além de condições físicas do ambiente.31 
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O método centrado no professor estimula a produção de conhecimento 

individual e interfere negativamente na comunicação com os outros colegas, 

favorecendo o desenvolvimento do espírito competitivo, que pode resultar em um 

distanciamento considerável entre os agentes envolvidos no processo de 

aprendizagem. Esse afastamento é intensificado pelo fato de que tal sistema de 

ensino é focado em avaliações escritas, resumindo o conhecimento dos alunos às 

notas atribuídas nessas provas, que são baseadas nas informações que o próprio 

professor acha relevantes, de acordo com o que ele mesmo abordou em sala.42 

No presente estudo a palavra ensino arcaico foi bastante evocada como 

elemento conceitual para as metodologias tradicionais. Assim definido, entende-se 

que os preceptores compreendiam a metodologia tradicional como a que interfere de 

maneira significativa na aprendizagem do aluno, no sentido de delimitar o seu 

processo de construção do conhecimento a uma metodologia mecânica e repetitiva. 

 Assim, entende-se que os preceptores percebiam a metodologia tradicional 

como a de grandes conteúdos, também chamada metodologia conteudista. Desta 

forma, compreende-se que o ensino na preceptoria deve se distanciar da formalidade 

de transmissão de conhecimento pelo professor. Pois utilizá-la é continuar na ideia de 

que deve haver uma transmissão do saber historicamente acumulado, porém, é uma 

forma de ensino pensada a partir de uma perspectiva formal e abstrata, onde o 

processo de aprendizagem é centrado na transmissão de conhecimentos.32 

A prática pedagógica nessa situação é baseada na concepção de que o 

processo de ensino-aprendizagem é constituído pelo ato de depositar, transferir ou 

reproduzir informações para as pessoas que estão aguardando a continuidade desse 

processo de forma acrítica, ficam desprovidas de um potencial mínimo criador. Isso 

interfere negativamente quando há a necessidade na prática profissional de associar 

a parte teórica com uma situação particular, visto que o conhecimento foi transmitido 

de forma restrita, onde há uma limitação do espaço para os questionamentos e 

reflexões críticas necessárias para uma aprendizagem significativa.38 

No que diz respeito aos elementos de contraste, é importante salientar a figura 

do aluno passivo com frequência significativa de evocação. Esse fato denota que os 

preceptores entendiam que na metodologia tradional, ao invés do aluno, o professor 

é que é o detentor da autonomia referente ao conhecimento, incentivando assim a 

disseminação de estratégias repetitivas através de aulas expositivas e cansativas, 

com apresentações de slides muitas vezes bastante exaustivas.43 
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O entendimento dos preceptores quanto ao método tradicional de ensino, 

revelado ainda nos elementos de contraste quando evocaram rigidez, reforça que 

nesse método, conforme autores 32 há pouca participação do aluno na elaboração dos 

conhecimentos, ele passa a fazer parte de um processo onde o principal objetivo é 

memorizar o conteúdo, sem estratégias específicas de aprendizagem. Isso irá resultar 

na propagação de informações com salas de aula com alunos em sua maioria 

desinteressados e desmotivados. Assim, o planejamento da aula segue o que o 

professor determina como prioritário, sendo rigorosamente aplicado, independente do 

interesse dos alunos no decorrer da aula.31 

No que concerne ao único elemento periférico exposto na categoria 

aprofundamento do conteúdo, os preceptores evocaram a hierarquia do saber. Assim, 

é por eles evidenciado que, em várias situações onde se faz uso da abordagem 

metodológica tradicional, aos alunos são apresentados os resultados do processo de 

aprendizado, para que sejam armazenados. O aluno torna-se, então, refém da 

autoridade absoluta do professor, ficando sujeito à reprodução de informações e 

alienação no momento de aquisição de novos conceitos, tendo em vista que ele irá 

reproduzir as ideias e não produzir seu conhecimento por meio do processo de 

transmissão de conhecimento. A aula costuma ser silenciosa, enquanto o professor 

dita ou escreve no quadro o que deve ser reproduzido. Esse modelo metodológico 

transmite uma concepção de repressão, onde qualquer discordância é tida como 

rebeldia.44 

Cabe destacar a inexistência de elementos intermediários referentes à 

categoria uso-teórico prático, para a qual não houve registro de evocações. Acredita-

se que os envolvidos neste estudo considerassem que os métodos de ensino 

tradicionais dificultem o aprofundamento do conteúdo e gerem uma produção de 

conhecimento individual a exemplo do que foi destacado por autores anteriormente 

citados.42 Portanto, seja um método de ensino que não deva ser utilizado na 

residência multiprofissional em saúde, sobretudo de forma isolada, sem associá-lo a 

métodos inovadores de ensino, para que não haja comprometimento de uma 

construção coletiva e interdisciplinar no ensino-aprendizagem de residentes 

multiprofissionais em saúde. 

Os sujeitos que foram determinantes para construção dessa unidade temática 

são aqueles que, pelo tempo de graduação, foram formados pelas metodologias 

tradicionais de ensino, em que a visão apresentada por esse tipo de metodologia torna 
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o aluno passivo pela rigidez de seu conteúdo. Esse conhecimento é ancorado no fato 

de que esses sujeitos, após a graduação, participaram de cursos de especialização 

ou residência, bem como receberam capacitação para atuar na preceptoria, situações 

que favorecem uma maior aproximação com métodos inovadores de ensino. Autores 

referem que os preceptores com formação de mestrado e doutorado são mais 

potencializados para um ensino mais efetivo.20 

A abordagem dos preceptores referente ao conhecimento sobre as 

metodologias ativas de ensino indica que os elementos determinantes na formação 

da categoria elementos conceituais, que consolida o núcleo central, revela que os 

termos por eles evocados se ancoram no fato de que as metodologias ativas são um 

método de ensino inovador e criativo, que torna o aluno proativo no processo ensino-

aprendizagem. 

Nesse método de ensino, a construção do conhecimento se dá a partir do que 

o aluno tem como base, ampliado por novos conteúdos construídos de forma 

dinâmica, pelo uso de métodos de ensino que favorecem o aprofundamento do 

conteúdo, ao mesmo tempo em que se utiliza do feedback para adequação do 

processo. É nítida, portanto, a importância dada pelos preceptores para as 

metodologias ativas de ensino, tendo em vista a característica central, que é a de que 

o professor/docente deve atuar facilitando a atividade mental dos alunos/discentes, 

de forma que lhes permita a construção de novos conhecimentos a partir da 

reorganização e reestruturação dos conhecimentos já adquiridos anteriormente. 

No que se refere aos elementos do núcleo central, a "proatividade" encontra-

se inserida no processo de inclusão de metodologias ativas devido ao fato de que o 

professor, ao entrar em sala de aula, deve estar sempre aberto às indagações, assim 

como às curiosidades dos alunos. Para isso, é fundamental que o professor atue ao 

mesmo tempo ensinando e aprendendo, num processo em que as relações sobre 

aprendizagem façam sentido para o sujeito que está a ensinar. No decorrer desse 

processo de reflexão sobre o que ensinar e como aprender com isso, haverá 

momentos de construção de conhecimento a partir das perguntas que os alunos 

fazem e das respostas que buscam acerca do significado das coisas do mundo.45 

Este tipo de metodologia vai agir, então, de forma a conduzir a formação crítica 

de profissionais que futuramente atuarão nas mais diversas áreas. A proatividade 

favorece o desenvolvimento de autonomia do aluno, por despertar sua curiosidade, 

estimulando tomada de decisão tanto individual quanto coletivas, oriundas de 
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exercícios essenciais da prática social e em contextos presentes na vida dos 

estudantes. Outro aspecto importante diz respeito ao incentivo ao uso da 

problematização, que aliada à proatividade irá incentivar o aluno, mediante problemas, 

a buscar soluções de forma crítica e reflexiva.46 

O construtivismo, também evocado com um dos elementos conceituais que 

compôs núcleo central, merece destaque devido à sua frequência de evocação e por 

ser uma ferramenta metodológica do tipo ativa, que é baseada na identificação dos 

problemas por meio da submissão aos conhecimentos, percepções valores e 

sentimentos prévios de cada aprendiz. Sobre esse aspecto um estudo revela que 

depois de identificados esses problemas, os mesmos podem ser reunidos por 

afinidade, representando um ponto de partida do processo de ensino – 

aprendizagem.47 

Desse modo, não se constituiria em apenas um problema a ser identificado 

pelos alunos, mas sim em um grupo de problemas resultantes de diferentes 

interpretações e expectativas. Há a promoção de capacidades para a busca de 

conhecimentos, que deve ser estimulada pelo facilitador do ensino. Vai haver ainda 

uma reconstrução dos significados, que irão fundamentar as intervenções dos alunos, 

resultando do confronto de ideias prévias e novas informações trazidas pelos 

educandos. 

É importante enfatizar que, mesmo que as propostas pedagógicas baseadas 

no construtivismo promovam uma estimulação pela busca de conhecimento pelo 

sujeito, no processo de ensino – aprendizagem, a mudança de cenário pode provocar 

uma sensação de desamparo nos alunos acostumados com as aulas expositivas 

tradicionais, tendo em vista ser mais cômodo para eles. Deve-se salientar também 

que a combinação da estratégia de ensino ativa com o potencial didático de cada 

atividade, por mais que dificulte a explicação por parte do professor que também era 

acostumado com a metodologia tradicional, faz com que ele aprimore seus 

conhecimentos também, no que diz respeito à forma de ensinar e buscar 

conhecimentos para transmitir de maneira dinâmica as informações abordadas pela 

literatura.48 

Outro elemento conceitual referente à Metodologias ativas foi o feedback, como 

método de avaliação. Trata-se de uma avaliação diferenciada ou pela autoavaliação 

de cada aluno, exigindo a necessidade de estimular os esquemas de conhecimentos 

adquiridos, resolução das dúvidas com o auxílio do professor e de outros colegas de 
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turma. Isso enfatiza a importância do uso de recursos didáticos como ferramentas 

fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino. Tal estratégia fornece ao aluno 

desafios de forma acessível, cuja resolução não se encontra fora das possibilidades 

de seu processo de aprendizagem em conjunto com os demais.49 

O feedback é relacionado à utilização de uma espécie de avaliação formativa, 

onde há o aumento da motivação e da predisposição dos estudantes diante do 

processo de busca dos conteúdos, resultando numa melhoria significativa do seu 

conhecimento. É parte integrante dos métodos pedagógicos observados em sala de 

aula, de maneira interativa e construtiva, proporcionando o questionamento crítico e 

estimulador. Fornece ainda referência para que os estudantes se aproximem de uma 

estrutura relativamente eficaz de conhecimento, de maneira que promova um reforço 

da sua motivação intrínseca pela busca do aprendizado, por meio da estimulação de 

aulas mais dinâmicas, resultando em estudantes mais confiáveis, estimulados a tirar 

dúvidas.50 

No núcleo intermediário das metodologias ativas, composto pela categoria uso 

teórico - pratico, foram evocadas as aulas dinâmicas. Considera-se a relação existente 

entre o dinamismo das aulas e a proatividade. Assim, quando as aulas são realizadas 

de forma dinâmica há participação ativa de preceptores e alunos. A ausência de 

elementos referentes ao núcleo periférico, nomeado pela categoria aprofundamento 

do conteúdo, sugere que, embora os sujeitos do estudo conheçam e entendam as 

metodologias ativas e a importância do seu uso no processo de ensino-aprendizagem, 

a sua utilização realista como forma de solidificar o aprendizado ainda não estar bem 

disseminada ou largamente utilizada. 

Abordando sobre a simulação realistica, foi uma palavra não evocada, porém 

que merece destaque quando se fala em metodologias ativas de ensino como 

estratégia a ser utilizada na formação de profissionais na área da saúde. É a inserção 

do aluno de forma precoce em cenários de prática reais desde o início do curso, 

contribuindo para o processo de trabalho em circunstâncias relacionadas não só ao 

paciente, onde exercita a prática como cuidador da profissão, mas também deve estar 

atento ao seu papel nas equipes multiprofissionais.51 O profissional pode aprender a 

trabalhar de forma holística o conhecimento adquirido, tanto de forma científica como 

humanística, levando em consideração o indivíduo, a família e a instituição, resultando 

em método que pode melhorar a prática e o ensino centrado no estudante, baseando-

se na problematização.52 
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No quarto quadrante, composto pela categoria aplicabilidade, elemento de 

contraste, surge a palavra aprendizado interdisciplinar, como situação que ainda 

merece ser trabalhada para que a residência multiprofissional tenha a característica 

de um ensino-aprendizado no qual prevaleça a interdisciplinaridade. 

Ao analisar o aspecto correspondente a aprendizado interdicisplinar na área da 

saúde, por exemplo, este tipo de metodologia pode ser baseado em problemas que 

promovam uma integração das ciências básicas com a parte clínica. Desse modo, a 

aprendizagem dos conteúdos torna-se mais pertinente e eficaz, na qual os estudantes 

poderão vivenciar situações que enfrentarão futuramente na vida profissional. Para 

que isso seja possível, os conteúdos trabalhados de forma interdisciplinar terão que 

procurar sempre promover uma articulação entre a teoria e a prática.43 

Quando há uma correlação entre os conteúdos teóricos e a prática profissional, 

há um consenso no questionamento feito com alunos de uma residência 

multiprofissional. Essa interdisciplinaridade irá proporcionar um maior interesse na 

busca por mais conhecimento para poder repensar sobre o que foi visto e o que ainda 

está por vir nas atividades práticas. Isso irá ocasionar uma articulação entre a 

universidade, o serviço e a comunidade, criando a oportunidade de interpretação e 

intervenção rápida sobre a vida real, aperfeiçoando as habilidades dos envolvidos no 

processo de construção de conhecimentos de forma coletiva, resultando ainda na 

promoção da liberdade tanto no trabalho em equipe quanto no próprio processo de 

pensar.53 

As características dos sujeitos determinantes da unidade temática III são 

semelhantes às daqueles que determinaram a abordagem sobre as metodologias 

tradicionais (unidade temática II), e merece destaque o maior conhecimento das 

metodologias ativas para aqueles sujeitos que, embora tivessem terminado a 

graduação há mais de cinco anos, atuavam recentemente na preceptoria, possuíam 

uma pós-graduação, o que novamente sugere que a maior escolaridade pode 

favorecer o acesso a métodos de ensino modernos. Uma Investigação apontou que 

Os preceptores que utilizam modelos de ensino centrados no estudante, estão entre 

aqueles que possuíam formação específica na área de educação de profissionais de 

saúde, desde capacitações até pós-graduações lato e stricto sensu.54 

O processo de ensino-aprendizagem na residência multiprofissional em saúde 

deve ser dinâmico e integrado, no qual tanto preceptores como alunos deverão estar 

abertos a novos conhecimentos, novas habilidades e à capacidade de lidar com as 
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transformações exigidas para a formação e inserção dos profissionais de saúde, com 

vistas a atuar nos princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde.  

As metodologias ativas aplicadas no ensino na área da saúde revelam a 

importância da inserção do aluno em cenários de práticas reais desde o início do 

curso, contribuindo para o processo de trabalho em circunstâncias relacionadas não 

só ao paciente, na qual é exercitada a prática do cuidador, mas também atentar para 

o seu papel nas equipes multiprofissionais.51  

Para que assim aconteça, é necessário que os preceptores participem de 

programas de educação permanente que os aproximem de métodos inovadores de 

ensino e que os habilitem para desempenharem com qualidade, seu papel na 

formação de residentes multiprofissionais em saúde. Para utilizar as MA o professor 

deve conhecer o conteúdo a ser explorado e atuar como facilitador do processo 

ensino-aprendizagem de forma a tornar o educando sujeito ativo do processo, 

fortalecer sua autonomia e criatividade. A implementação de metodologias ativas 

favorece a motivação autônoma, estimula a percepção do educando e oportuniza o 

aprendizado por problematização de situações.55 

 A luz da representação social acredita-se que os resultados apontados nos 

núcleos centrais e nos sistemas periféricos presentes neste estudo, contribuirão para 

as adequações e intervenções necessárias no exercício da preceptoria no campo de 

investigação deste estudo, sobretudo, na qualificação dos preceptores, visto que a 

maioria não teve capacitação específica para essa função.  

Portanto, quanto maior a articulação e capacitação dos preceptores para o 

exercício da preceptoria melhor será o desenvolvimento dessa modalidade de ensino, 

para os envolvidos nesse processo – preceptores, residentes e serviços de saúde. 

Sugere-se também a capacitação continuada de preceptores em métodos 

pedagógicos inovadores que facilitem a assimilação e adaptação das mudanças 

exigidas no ensino na preceptoria, sobretudo, na formação em saúde.  
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6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Este estudo permitiu analisar, por meio da técnica de associação livre de 

palavras, o conhecimento dos preceptores da residência multiprofissional em saúde 

sobre as estratégias de ensino utilizadas no exercício de preceptoria. Foi analisado 

que os mesmos conheciam estratégias de ensino caracterizadas como metodologia 

tradicional e métodos mais modernos, como as metodologias ativas. Essa situação foi 

constatada pelas evocações de palavras que compuseram os elementos conceituais, 

categoria que compôs o núcleo central desse estudo. 

Embora tenha ficado evidente esse conhecimento, os dados apontaram que a 

metodologia ativa parecia não ser a mais adotada pelos preceptores, fato averiguado 

pela não evocação de palavras que compuseram as categorias uso teórico pratico e 

aprofundamento do conteúdo, que representaram os núcleos intermediários e 

periféricos do presente estudo. Tal fato também foi verificado por meio da utilização 

de um instrumento que apontou que a maioria dos preceptores não utilizava 

metodologias ativas no seu exercício da preceptoria. 

Assim, diante dessa constatação pretende-se, a curto prazo, apresentar os 

resultados desta investigação aos gerentes, tutores, preceptores e residentes da 

instituição campo de estudo, para conhecimento da realidade identificada, com vistas 

à tomada de decisão frente a uma utilização maior de métodos inovadores de ensino 

e melhorias no ensino-aprendizado de preceptores e residentes multiprofissionais em 

saúde. 

A médio prazo, está sendo disponibilizada uma proposta de uma oficina como 

passo inicial para capacitação dos preceptores participantes deste estudo em 

metodologias ativas de ensino, sobretudo para que todos se sintam com mais 

habilidades para utilizá-las, visto que, nesta investigação, também foi identificado que 

a maioria dos preceptores não recebeu capacitação para atuar na preceptoria. Cabe 

destacar que cursos de atualização para preceptores devem fazer parte de uma 

programação permanente nas instituições que funcionam como campo de formação 

para profissionais da saúde. 

A longo prazo, espera-se que os preceptores com a capacitação anteriormente 

apresentada passem a utilizar, prioritariamente, as metodologias ativas de 

ensino/aprendizagem na formação de residentes multiprofissionais em saúde, como 

estratégias inovadoras de ensino aprendizagem comprovadamente eficazes na 
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formação de profissionais na áreas da saúde, de forma a torná-los aptos a atuar na 

integralidade da assistência proposta pelo Sistema Único de Saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento e a utilização das metodologias de ensino usadas por 

preceptores no processo ensino/aprendizagem de residentes multiprofissionais em 

saúde identificados neste estudo aponta que os preceptores envolvidos 

compreendiam as estratégias de ensino como métodos que favorecem o ensino 

aprendizado, porém que devem ser utilizados de forma dinâmica por meio de 

construção coletiva, destacando a necessidade das aulas expositivas dialogadas e a 

discussão de casos clínicos, como as mais utilizadas. Esses elementos compuseram 

a representação social da unidade temática estratégia de ensino, que teve o seu 

núcleo central representado pelas palavras método de ensino, dinâmicas, aulas 

expositivas, favorece o aprendizado e construção coletiva. Os elementos intermediário 

e periférico revelaram que as estratégias de ensino mais utilizadas pelos preceptores 

no ensino na residência multiprofissional em saúde eram as aulas expositivas com 

discussão de artigos científicos e discussão de casos clínicos. 

Os sujeitos que influenciaram a construção da unidade temática relativa às 

estratégias de ensino foram aqueles que tiveram maior grau de escolaridade, 

sobretudo com formação stricto sensu, e os que atuavam há mais tempo na 

preceptoria. Tais achados podem ser pensados pelo fato de que o preceptor com 

formação de mestrado e doutorado é submetido a estratégias de ensino diversas, 

advindas do ensino e da pesquisa, que o empoderam para uma atuação profissional, 

seja no ensino ou serviço, com maior qualidade. 

A abordagem dos preceptores sobre as metodologias tradicionais de ensino 

revelam como elementos conceituais as palavras ensino arcaico, metodologia 

conteudista, centrada no professor, baixo rendimento, verticalização e avaliação 

unilateral palavras que compuseram o núcleo central. Cabe destacar que, entre as 

palavras evocadas, metodologia conteudista foi a que obteve maior frequência de 

evocação. 

 Como núcleo intermediário referente à metodologia tradicional, foi identificado 

que, na categoria uso teórico- pratico, não houve palavras evocadas, sugerindo que 

os participantes não utilizavam esse método de ensino na preceptoria. No núcleo 

periférico e de contraste, foram evocadas as palavras hierarquia do saber, aluno 

passivo e a rigidez no processo ensino-aprendizagem. 
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As características sociais dos sujeitos determinantes na construção relativa às 

metodologias tradicionais referem-se àqueles que concluíram a graduação entre seis 

anos e dez anos, com atuação recente na preceptoria, possuíam titulação lato sensu 

e receberam capacitação para atuar na preceptoria. Esse conhecimento é ancorado 

no fato de que a capacitação para atuar na preceptoria pode favorecer uma 

aproximação maior e de que as metodologias tradicionais de ensino devam ser 

ampliadas por métodos de ensino modernos e eficazes no ensino aprendizado de 

residentes multiprofissionais em saúde. 

Relativo ao conhecimento dos preceptores sobre as metodologias ativas as 

palavras que compuseram o núcleo central foram proatividade, construtivismo e 

feedback que caracterizam os elementos conceituais das metodologias ativas. Como 

elemento intermediário surgiu a palavra aulas dinâmicas sendo esse tipo de aula uma 

característica peculiar do uso de métodos ativos de ensino. Cabe destacar a ausência 

de elementos que deveriam formar o núcleo periférico, composto pela categoria 

aprofundamento do conteúdo. 

A não evocação de palavras que caracterizassem o uso prático das 

metodologias ativas sugere que os preceptores, embora compreendessem e 

valorizassem o uso de métodos de ensino ativo, pareciam não utilizá-los no ensino da 

preceptoria. Essa constatação é reforçada pelas respostas emitidas no instrumento 

de caracterização dos sujeitos e de sua atuação na preceptoria, que indicam que 26 

(52%) dos investigados responderam não conhecer metodologias ativas de ensino, e 

que 32 (64%) não as utilizavam no ensino da preceptoria. 

Os preceptores que evocaram palavras que apontam um maior conhecimento 

das metodologias ativas foram aqueles que, embora tivessem terminado a graduação 

há mais de cinco anos e atuassem recentemente na preceptoria, possuíam uma pós-

graduação, o que sugere que a maior escolaridade pode favorecer o acesso a 

métodos de ensino modernos. 

Destaca-se que os resultados obtidos pela técnica da associação livre de 

palavra e analisados pelo referencial teórico da Teoria do Núcleo Central favoreceu o 

alcance dos objetivos desse estudo no qual foi apontado que os preceptores 

conhecem e evocam palavras coerentes com a literatura sobre as estratégias de 

ensino,metodologias tradicional e metodologias ativas, porém revelam  limitações no 

uso de estratégias de ensino inovadoras, sobretudo as relacionadas a metodologias 

ativas de ensino. 
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É importante lembrar as transformações  sociais a qual esse grupo de 

preceptores foram submetidos, comumente formados por metodologias tradicionais 

de ensino, e que estão sendo induzidos a conhecer novos métodos de ensino, pelas 

exigências do cargo de preceptoria que assumiram e pela proposta do programa se 

residência multiprofissional. 

Por fim, acredita-se que, na formação de profissionais na área da saúde, 

sobretudo dos residentes multiprofissionais, não é recomendada a utilização de 

métodos de ensino que apenas transmitam o conhecimento, característica própria do 

ensino como foco na dimensão biológica, referente ao processo saúde/doença, pois 

induz a uma formação descontextualizada ao se referir às dimensões subjetiva e 

social desse processo. É necessário que se busque uma educação transformadora 

comumente advinda de um ensino-aprendizagem interdisciplinar, cuja estratégia de 

ensino aponta para as metodologias ativas capazes de despertar no aluno o seu 

potencial critico-reflexivo, tornando-o agente transformador no processo de cuidar dos 

sujeitos nos diferentes cenários de atuação profissional proposto pelo Sistema Único 

de Saúde. 

Este estudo beneficia a pesquisa científica na área de ensino na saúde, por 

apresentar os conhecimentos de preceptores de uma residência multiprofissional em 

saúde sobre as estratégias de ensino, além de proporcionar uma reflexão sobre o 

exercício da preceptoria, com vistas a subsidiar ações que venham melhorar e 

fortalecer o processo de formação de residentes multiprofissionais em saúde. 
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8 PRODUTOS GERADOS DESTE ESTUDO 

 

• Nota prévia – Teaching methodologies in multiprofessional residency 

preceptory: a descriptive-exploratory study - Online Brazilian Journal of 

Nursing, 2016 

• Uso de metodologias ativas no ensino multiprofissional em saúde: uma 

revisão integrativa: submetido em agosto de 2017. Revista Interface 

Comunicação, Saúde e Educação.  

• Proposta para capacitação de preceptores em metodologia ativa de 

ensino (Quadro 5). 
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Quadro 5. Proposta para capacitação de preceptores em metodologias ativas de 

ensino. Natal/RN, 2017 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE  
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE  

PROPOSTA PARA CAPACITAÇÃO DE PRECPTORES EM METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO  

CURSO: OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PRECPTORES NAS METODOLOGIAS ATIVAS DE 
ENSINO 
DOCENTE: TUTORES DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSONAL E PROFESSORES DA UFRN 
DATA: A DEFINIR  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS -  
TEMA: USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 
Responsável técnico: Núbia Maria Lima de Sousa  
 

OBJETIVOS  

Capacitar preceptores da residência multiprofissional em saúde sobre o uso de metodologias ativas 
de ensino/aprendizagem   
 
Construir uma proposta de ensino/aprendizagem integrada entre os preceptores da residência 

multiprofissional com base em metodologias ativa de ensino/aprendizagem. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

Papel do preceptor na formação multiprofissional em saúde  
Contextualização sobre as metodologias ativas de ensino-aprendizagem  
Apresentação e utilização de alguns métodos ativos de ensino /aprendizagem  

Construção de uma proposta de ensino/aprendizagem integrada entre os preceptores da 
residência multiprofissional 
 

ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

Encontros não presenciais - Leitura prévia dos textos disponibilizados antes de cada 
encontro e construção da proposta para ensino/aprendizagem integrada entre os preceptores 
da residência multiprofissional utilizando metodologias ativas de ensino. 
 
Encontros presenciais- 4 horas/dia.  
 
Encontro 1  
Acolhimento 
Apresentação do programa e pactuação para realização do curso 
Distribuição dos grupos de atividades 
Reflexão sobre o papel do preceptor na formação de residentes multiprofissionais em saúde  
 
Encontro 2  
Contextualização sobre o uso de estratégias de ensino-aprendizagem, com ênfase nas 
metodologias ativas de ensino/aprendizagem.  
Dinâmica pedagógica: BRAINSTORMING (tempestade de ideias)  
 
Encontro 3 
Utilizando metodologias ativas de ensino: Como inovar a apresentação de caso clinico 
Dinâmica pedagógica: Construção da linha do tempo conforme dias de internamento e 
evolução 
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Encontro 4 
Utilizando metodologias ativas de ensino para discussão de um tema relacionado a um 
agravo à saúde ou um problema institucional (eventos adversos ). 
(Dinâmica pedagógica: APRENDIZADO BASEADO EM EQUIPES-TBL)   
 
Encontro 5 
Utilizando metodologias ativas de ensino. - para discussão de um artigo científico. 
Dinâmica pedagógica: TORRE DA SAÚDE 
 
Encontro 6 Utilizando metodologias ativas de ensino para exercitar o cuidado a um paciente  
Dinâmica pedagógica: MINIEXERCÍCIO CLÍNICO AVALIATIVO (MINIEX)  
 
Encontro 7  
Dispersão para construção de uma proposta de ensino-aprendizagem integrada entre 
os preceptores da residência multiprofissional. - Construção em pequenos grupos  
 
Encontro 8  
Apresentação da proposta de ensino/aprendizagem integrada entre os preceptores da 
residência multiprofissional - Grupo 1 e Grupo 2. 
 
Encontro 9  
Apresentação da proposta de ensino/aprendizagem integrada entre os preceptores da 
residência multiprofissional - Grupo 3 e Grupo 4 
 
Encontro 10  
Consolidação e socialização da proposta ensino/aprendizagem integrada entre os 
preceptores da residência multiprofissional 
Avaliação final do curso  
 
 
PROPOSTA PARA CADA ENCONTRO - Duração de 4 horas para cada encontro. 
 

1º momento : Abertura - Apresentação do plano do encontro (facilitador/preceptores) 

2º Momento: Dinâmica de acolhimento (facilitador e preceptores) 

3º Momento: Socialização do conteúdo programático conforme método escolhido para o dia, através 

do uso de tecnologias inovadoras de ensino/aprendizagem; 

4º Momento: Síntese do conteúdo abordado e avaliação do encontro (facilitador e preceptores).  
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e Tecnológica. Boletim Técnico do SENAC, v. 39, n. 2. 2013.  

CHEADE, M.F. M, et. al. Residência multiprofissional em saúde: a busca pela integralidade. Revista 

Cogitare Enfermagem, v.18, n.3. 2013.  
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APÊNDICE A – Instrumento para caracterização dos sujeitos   

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISISONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE  

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO (INICIAIS DO NOME): ............................... 

Idade 

(    ) 22-30 anos        (   ) 31-40 anos  

(   ) 41-50 anos         (   ) 50 anos ou mais  

2. SEXO 

(  ) FEMININO       (   ) MASCULINO 

3. ANO DE FORMAÇÃO NA GRADUAÇÃO  

(    ) 1 - 5 anos               (    ) 6 -10 anos  

(   ) 11- 15 Anos     (    )  > 20 anos 

4. MAIOR TITULAÇÃO  

(    ) graduação    (    ) especialização    (    ) mestrado 

(    ) doutorado     (    ) pós-doutorado 

5. TEMPO DE ATUAÇÃO NA PRECEPTORIA  

(   ) <1 ano  (    ) 1-2 anos  (    ) 3-4 anos  (    ) > 5anos  

6. CAPACITAÇÃO PARA ATUAR COMO PRECEPTOR 

(    ) SIM      (  ) NÃO -  Em caso afirmativo, informar  curso e período 

....................................................................................................................................... 

7. CONHECIMENTO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

(    ) SIM       (  ) NÃO - Em caso afirmativo, informar qual:.................................... 

8. VOCÊ UTILIZA METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO? 

(    ) SIM       (  ) NÃO - Em caso afirmativo, informar qual:.................................... 

9. PARTICIPA DE ALGUM PROGRAMA OU GRUPO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE? 

(    ) SIM     (  ) NÃO -  Em caso afirmativo, informar qual:.................................... 

 10. O QUE VOCÊ UTILIZA NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS SEUS ALUNOS? 

1.(    ) provas escritas individualizadas 

2  (   ) apresentação de caso clinico  

3. (   ) apresentação de temas específicos pelos alunos  

4. (    ) acompanhamento sistemático do aluno  

5. (   ) outros especificar...............   
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APÊNDICE B – Instrumento para coleta da Técnica de Associação Livre de Palavras  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISISONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

TÉCNICA DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS  

 

A) Quando eu falo “estratégias pedagógicas", quais as cinco palavras que vêm 

imediatamente à sua mente?  

1.............................................. 

2.............................................. 

3............................................... 

4.............................................. 

5............................................... 

B) Quando eu falo “metodologias tradicionais”, quais as cinco palavras que vêm 

imediatamente à sua mente?  

1.............................................. 

2.............................................. 

3............................................... 

4.............................................. 

5............................................... 

C) Quando eu falo “metodologias ativas”,  quais as cinco palavras que vêm 

imediatamente à sua mente? 

1.............................................. 

2.............................................. 

3............................................... 

4.............................................. 

5............................................... 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos preceptores 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISISONALIZANTE EM ENSINO NA SAÚDE 

Av Nilo Peçanha, 259 - (84)3215-5990. Petrópolis- Natal-RN 

Email: nubiamlsousa@hotmail.com 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Sr. (a), 

Este é um convite para o(a) senhor (a) consentir em participar da pesquisa intitulada: 

Conhecimento dos preceptores da residência multiprofissional em saúde sobre o 

processo ensino-aprendizagem, que tem como pesquisador responsável Núbia Maria Lima 

de Sousa. 

Esta pesquisa pretende analisar as metodologias utilizadas por preceptores no 

processo de ensino-aprendizagem de residentes multiprofissionais para a formação 

interprofissional.  

A pesquisa será desenvolvida em duas etapas. A primeira constara de um instrumento 

que visa à sua caracterização, com dados sobre idade, sexo, formação e titulação. A segunda 

é um teste de associação livre de palavras com uso de três estímulos indutores, para que o(a) 

Senhor (a) responda, para cada um deles, cinco palavras conforme seu entendimento. O local 

destinado a esses eventos será a Maternidade Escola Januário Cicco, em sala reservada, 

apropriada para coleta de dados.  

Sua participação é voluntária, o que significa dizer que o (a) Senhor (a) poderá desistir 

a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 

ou penalidade. Caso decida aceitar o convite, o (a) Sr (a) participará do preenchimento do 

questionário relativo à caracterização do sujeito, seguido da aplicação da Técnica de 

Associação Livre de Palavras (TALP). O tempo previsto para preenchimento do questionário 

será 10 minutos e 20 minutos para o TALP.  

 A previsão de riscos com a sua participação será mínima. Mas, como riscos 

potenciais, tem-se as características próprias da coleta de dados, onde o(a) Senhor (a)  

poderá se sentir inibido(a) ou receoso(a) em responder os questionamentos, por saber que 

está sendo avaliado(a), e também constrangido(a) por dar informações confidenciais. Esses 

possíveis riscos psicológicos e comportamentais eventuais serão minimizados pela 

entrevistadora e proponente deste estudo, através da garantia do sigilo absoluto das 

mailto:nubiamlsousa@hotmail.com
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informações recebidas. Quanto ao constrangimento pelas informações, tais riscos serão 

amenizados pela garantia de seu anonimato.  

Como benefícios em participar deste estudo com as informações disponibilizadas o(a) 

Senhor (a)  e a dos demais participantes, espera-se oferecer subsídios para criar estratégias 

de melhorias no ensino da preceptoria tanto para preceptores, como alunos da residência 

multiprofissionais  

Se houver algum dano eventual decorrente deste estudo, será de responsabilidade da 

pesquisadora a indenização, com cobertura financeira do possível dano imediato ou tardio 

que venham a ser comprovados.  

Se o (a) Sr (a) tiver algum gasto pela participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pela pesquisadora e reembolsado para o(a) senhor (a). Caso venha a sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, o(a) senhor (a) será indenizado(a) pela 

pesquisadora responsável. Informamos também que o (a) Sr (a) não será remunerado(a) por 

participar do estudo. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro na Maternidade-Escola campo 

de pesquisa, por um período de cinco anos, e logo após esse período serão destruídos. A 

divulgação dos resultados será feita em conjunto, de forma a não identificá-lo(a), nem as suas 

respostas. Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. 

 Os dados serão utilizados para fins de publicação em revistas científicas da área e 

apresentação em congressos. 

 Este termo será produzido em duas vias e uma via desse Termo ficará com o (a) Sr 

(a). Qualquer dúvida ou informação poderá ser esclarecida diretamente com a coordenação 

do estudo, nos telefones e/ou endereços a seguir: 

Pesquisadora: Núbia Maria Lima de Sousa no endereço: Maternidade Escola Januário Cicco.  

Av. Nilo Peçanha, 259 – Petrópolis- Natal- RN. E-mail: nubiamlsousa@hotmil.com. Telefone: 

(84) 3215-5990 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) - Av.Nilo Peçanha,620, Petrópolis, 

Natal/RN – Telefone (84) 3342-5003. E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 Desde já agradecemos a sua atenção e, caso aceite participar, solicitamos a sua 

confirmação neste documento.  

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO LIVRE E ESCLARECIDO: Conscientemente, fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais 

serei submetido(a) e aos possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar 

voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou 
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prejuízos, sejam esses de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o 

anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. A pesquisador(a) 

responsável me garantiu disponibilizar esclarecimento adicional que eu venha a solicitar no 

transcurso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que 

a minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou minha família.  

 

Natal, _______/_______/__________ 

 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

 

 

COMPROMISSO DA PESQUISADORA: Eu, Núbia Maria Lima de Sousa, declaro que discuti 

as questões acima citadas com o participante do estudo e assumo a responsabilidade em 

cumprir com os procedimentos descritos no método deste estudo e os direitos que foram 

estabelecidos e assegurados ao participante, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do 

compromisso ora assumido, estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde- CNS, que regulamenta pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

Natal, _____ de ____________de 2016 

___________________________________________ 

Núbia Maria Lima de Sousa 

Pesquisadora responsável  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A - Parecer do Comité de Ética 
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