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RESUMO: O presente estudo teve por objetivo compreender o significado da vivência nos cuidados 
primários de saúde na percepção do graduando em enfermagem. Trata-se de pesquisa descritiva, com 
abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas abertas, com nove concluintes do Curso de Graduação 
em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros. As mesmas foram submetidas à análise 
temática de conteúdo. A vivência na prática dos serviços e cuidados da Atenção Primária à Saúde é positiva 
para a formação. As unidades bem estruturadas, o relacionamento interpessoal harmonioso, o preceptor 
que atua de maneira favorecedora da aprendizagem significativa e as experiências extracurriculares 
foram aspectos facilitadores. Todavia, os graduandos revelaram ter sua formação comprometida ao 
vivenciaram aspectos dificultadores: deficiências nos cenários das atividades práticas e na gestão destas, 
o que dificulta a efetiva interlocução teórico-prática; ainda pesam as heranças do ensino verticalizado e 
impositivo, enquanto na atenção à saúde continuam hegemônicos os princípios do modelo biomédico. 
Persistem como dificuldades a serem debatidas e superadas, uma vez que o processo de formação requer 
um sinergismo entre todos os atores envolvidos. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Cuidados Primários de Saúde; Educação em Enfermagem; 
Estudantes de Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (DCN/

ENF), a formação do enfermeiro deve ser capaz de conceber profissionais aptos a desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde e atuar de forma integrada, contínua e crítico-
reflexiva com as demais instâncias do sistema de saúde. Para tanto, é necessário que a estrutura curricular 
assegure a vivência em atividades teóricas e práticas desde o início do curso e que permeiem toda a 
graduação de maneira integrada e interdisciplinar (BRASIL, 2001).

Nas duas últimas décadas, uma sucessão de eventos, como a construção do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das DCN/ENF, 
assim como as transformações socioeconômicas, vêm influenciando as atuais concepções pedagógicas, a 
organização da atenção à saúde, a formação e a prática profissional (COSTA; MIRANDA, 2009; SILVA; 
SOUSA; FREITAS, 2011). 

Segundo Leite et al. (2012), é inegável que a construção do SUS, a implantação da Lei de Diretrizes 
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e Bases (LDB) e as mudanças no mundo do trabalho vêm incrementando os setores da educação e da 
saúde com processos coletivos de discussão, redefinição de papéis, criação de novo arcabouço jurídico, 
alterações nos currículos e projetos pedagógicos, no sentido de melhorar a qualidade da formação de 
recursos humanos. Essa mudança requer sustentabilidade operacional, vontade política e novos arranjos 
tecnológicos para sua constituição e governança, merecendo também intenso debate acadêmico nas 
áreas da saúde e da educação, já que os enfermeiros a serem formados deverão ter, em sua graduação, 
enfoques direcionados às demandas da própria sociedade.

Entretanto, embora tenha se procurado consolidar as políticas de APS e de formação, como  o 
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-saúde), ainda existe um 
desafio quanto ao desenvolvimento de enfermeiros para a atuação no nível primário do sistema de saúde. 
Persiste uma lacuna entre a formação e as necessidades dos serviços de saúde no contexto do novo modelo 
de atenção à saúde e da humanização da assistência (HADDAD; ZOBOLI, 2010; MONTENEGRO; 
BRITO, 2011). 

A integração entre ensino-serviço-comunidade é fonte é parâmetro para a rearticulação da teoria-
prática. Entretanto, as possibilidades de essa assertiva vir a se concretizar, no cenário universitário, 
nos espaços de aprendizagem e na prática docente, constituem uma questão complexa e desafiadora. 
Embora se tenham propostas e políticas, a exemplo do Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-saúde), torna-se inócua a implantação de projetos pedagógicos teoricamente 
inovadores, enquanto na prática a ação pedagógica é impermeável às mudanças (LEITE et al., 2012).

Nesse cenário, o presente estudo se justifica, pois, pela necessidade de realização de pesquisas que 
possam contribuir na formação do perfil de futuros profissionais enfermeiros aptos à atuação no contexto 
dos cuidados primários de saúde, assim como no planejamento e implementação de políticas de formação 
e inserção desse profissional, construídas à luz dos princípios e diretrizes do SUS (FERNANDES et al., 
2013), de tal forma que seja possível subsidiar e fomentar a consolidação e implementação da APS. 
Este estudo tem como objetivo compreender as percepções dos estudantes do Curso de Graduação em 
Enfermagem acerca da sua inserção na prática dos serviços da Atenção Primária à Saúde. 

PERCURSO METODOLÓGICO
Trata-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa. O cenário foi o Curso de Graduação 

em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), situada em Montes Claros, 
ao Norte do Estado de Minas Gerais (MG) - Brasil.

Os participantes foram os acadêmicos do 8º período/concluintes do referido curso, por terem  
vivenciado o fenômeno da inserção nos serviços primários, por meio da unidade de ensino Atividades 
Práticas na Atenção Primária à Saúde entre o 1º e o 6º períodos do curso. Os critérios de inclusão aplicados 
foram: ser discente regularmente matriculado e frequente desde o 1º período, a fim de que participassem 
somente os estudantes que se enquadraram no Projeto Político Pedagógico (PPC) em vigência; e 
consentir livremente em participar do estudo com a leitura e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Como critério de exclusão, optou-se pelo ingresso na universidade por 
meio de transferência interna ou externa e obtenção de novo título, pois, dessa forma, os estudantes que 
não vivenciaram a inserção na APS em total consonância com o atual PPC não eram plenamente imersos 
no fenômeno em estudo.

Foram realizadas entrevistas abertas com os graduandos, formadas pela questão norteadora: 
“Como foi, para você, vivenciar a inserção nos serviços da Atenção Primária à Saúde durante a Unidade 
de Ensino Atividades Práticas?” A fim de minimizar as limitações da entrevista, foi realizado o pré-teste, 
com um acadêmico do 7º período da Graduação em Enfermagem da Unimontes.

A realização das entrevistas envolveu o período de outubro de 2013 a fevereiro de 2014. 
Para o registro das respostas e a transcrição da entrevista na íntegra, foi utilizado um gravador. As 
entrevistas foram encerradas quando se constatou a saturação dos dados e as informações já não eram 
mais significativas para a compreensão da essência do fenômeno (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 
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2008).
Para a organização e análise dos dados, optou-se pela Análise de Conteúdo, modalidade temática, 

seguindo o preconizado por Bardin (2011). Foram seguidas as três etapas: pré-análise, exploração dos 
dados, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Na pré-análise, as entrevistas foram transcritas 
na íntegra e realizadas múltiplas leituras com a finalidade de exaustão das informações. Em seguida, 
realizou-se o mapeamento das falas assinalando os principais pontos para facilitar a visualização do 
material como um todo. Na etapa posterior, foram identificadas as unidades de registro e realizados os 
recortes necessários. Por fim, buscou-se apreender as informações contidas nos relatos para estabelecer 
as unidades categoriais do estudo. 

A partir da análise temática de conteúdo, emergiram  as categorias: “desvelando a vivência 
do graduando em enfermagem nos cuidados primários de saúde”, “a experiência de aprendizagem na 
inserção na prática dos serviços primários”, “aspectos facilitadores e dificultadores vivenciados pelo 
graduando nos cuidados primários”.

O estudo seguiu os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos da Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para manter o sigilo dos participantes, estes foram identificados 
sob os códigos GR (GR1...GR9). O projeto de pesquisa que originou o presente trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unimontes por meio do Parecer Consubstanciado 343.951/2013 e 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 19480513.9.0000.5146.  

Desvelando a Vivência do Graduando em Enfermagem nos Cuidados Primários de Saúde
Para contemplar a vivência na realidade do sistema de saúde, uma das estratégias pedagógicas 

adotadas é a imersão do acadêmico do Curso de Graduação em Enfermagem na prática do cuidado. A 
interlocução entre teoria e prática, entre ensino e serviço deve ser promovida no processo de formação 
em enfermagem. E, no que se refere à experiência no contexto dos cuidados primários de saúde, tal 
estratégia tem sido efetiva e positiva, como desvelam os relatos dos discentes: 

Foi muito interessante a gente ter esse contato com esse serviço desde o primeiro 
período. (GR3)
[...] foi uma experiência única, você se reafirma que é aquilo ali mesmo que você 
quer, com aquelas experiências, aquele tipo de serviço mesmo que você quer 
desenvolver. (GR4)
[...] enriquece demais a formação, você aprende a atender, fazer o melhor paro 
seu cliente de acordo com o a realidade que você tem. [...] a unidade básica 
enriquece a informação acadêmica. (GR7)
As atividades práticas no campo da unidade básica de saúde, sendo o primeiro 
contato com o nosso cliente, foi bem interessante. A princípio é o primeiro contato 
e é algo novo, já no primeiro período a gente estar nas atividades práticas. 
(GR8)

Em adição, a conformação da organização curricular das atividades práticas na APS potencializa 
a aprendizagem experienciada por meio da interface entre a teoria e o espaço real dos serviços primários 
de saúde onde se vivencia a prática do cuidado.

Então se você for observar a grade ela vem passando por todos os segmentos 
da saúde da família. Ela começa desde o conhecimento da área, até o início das 
práticas que podem ser feitas na Atenção Primária: semiologia e semiotécnica, 
até cada ser inserido, a mulher, a criança, o idoso. (GR1)
Você vai realmente colocando a teoria em prática, vai aprendendo o que os 
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professores falam e vai visualizar de forma mais clara a partir do momento que 
trabalha com a comunidade. (GR3)
[...] com o passar dos períodos a autonomia vai sendo maior, você tem uma 
possibilidade de conhecer mais o serviço, aplicar o seu conhecimento [...]. 
(GR8)
[...] a teoria vai aumentando então você tem mais possibilidade e consegue 
abordar com mais segurança o seu cliente com o passar dos períodos. (GR8)

Esses achados revelam a superação gradativa de um desafio, uma vez que, embora as políticas de 
cuidados primários de saúde tenham se consolidado cada vez mais, ainda existem dificuldades quanto à 
formação dos profissionais que atuarão no campo da APS. Nesse sentido, os currículos das universidades 
são o reflexo da concepção dos profissionais que estarão trabalhando com vistas à consolidação do 
SUS no Brasil. Professores e estudantes devem estar comprometidos com as transformações que são 
imprescindíveis para diminuir a dicotomia entre teoria e prática durante a formação acadêmica, entre 
discurso e ação concreta na realidade. É necessário o debate contínuo no interior do SUS, no interior 
da sociedade civil brasileira e no interior das universidades para que se possa reconhecer e minorar a 
fragilidade do processo de construção social da saúde no Brasil (SILVA; SOUSA; FREITAS, 2011).

A presença de estudantes de enfermagem no cotidiano dos serviços da APS tem representado o 
elo vivo entre o serviço e a academia, uma garantia de ressignificação de saberes e (re)construção de 
condutas em sintonia com as demandas dos usuários (RODRIGUES et al., 2014). Tal realidade constitui 
um avanço rumo aos pressupostos das DCN/ENF, concebe uma proposta inovadora para a consolidação 
do SUS na reorganização do modelo de atenção à saúde pela ESF. Assim, apresenta potencial para a 
transformação da realidade local e do SUS, visto que há possibilidades de superar os desafios apresentados 
(LEITE et al., 2012). Compreende-se que a aproximação ensino-serviço é imprescindível para que se 
materializem transformações efetivas na formação de recursos humanos em enfermagem no campo da 
saúde no Brasil, e para que a produção de conhecimento cause impacto significativo nos indicadores de 
saúde e na qualidade da atenção prestada no SUS (LINHARES et al., 2013).

A prática do cuidado vivenciada pelo graduando de enfermagem no contexto social e do trabalho, 
onde se depara com situações reais e diferenciadas, o impulsiona a exercer e amadurecer o seu papel 
profissional com mais qualidade, habilidade e segurança, ao articular o conhecimento teórico com o 
fato vivenciado. A práxis é transformadora, tanto para o acadêmico, quanto para o contexto do trabalho 
da organização de saúde, pois, ao efetuar uma ação, o graduando em enfermagem se baseia em meios 
teóricos atualizados que contribuem para modificar e inovar o espaço dos serviços de saúde. Portanto, 
o graduando desenvolve competências de acordo com a individualidade, o coletivo e a organização do 
serviço primário no qual esta inserido (BENITO et al., 2012).

A Experiência de Aprendizagem na Inserção na Prática dos Serviços Primários
Os graduandos em enfermagem consideram a experiência da imersão na prática do serviço e do 

cuidar na APS como positiva e promotora da efetiva interlocução teórico-prática em sua formação. 

Você faz um link entre o que você aprende na faculdade e no dia seguinte vai 
para a  ESF e aprende. (GR1)
[...] a teoria na prática e a gente acaba vivendo na realidade que facilita para 
ter uma visão crítica sobre a situação da comunidade e depois tentar intervir. 
(GR3)
[...] foi um momento de aprendizagem [...] significativa para minha futura 
profissão. [..] Foi interessante e bem significativa. (GR2)

Esses relatos se assemelham aos observados em outras pesquisas acerca da temática (FERNANDES 
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et al., 2013; CARÁCIO et al., 2014; BREHMER; RAMOS, 2014), as quais, similarmente à presente 
investigação, revelam que a articulação entre o processo de formação e a rede de serviços da APS e 
SUS dá-se no momento em que as práticas de ensino se realizam nos cenários de aprendizagem em 
saúde. Entre a teoria e a prática existe uma relação dialógica permanente e dinâmica que se sustenta 
mutuamente e elimina a dicotomia opositiva entre elas. Esse diálogo se expande até o espaço real onde 
as práticas de saúde acontecem, já que interessa para a formação profissional não só o aprendizado da 
técnica, mas o desenvolvimento de competências e habilidades que só se constroem no convívio com o 
outro, na participação na rotina e  vivência da realidade (FERNANDES et al., 2013).

Para Sampaio e Cadete (2013), a formação do enfermeiro deve contemplar o sinergismo entre teoria 
e prática, a fim de concretizar a interlocução entre ambos. A melhor estratégia de ensino-aprendizagem 
é a que integra a realidade social e os constructos teóricos, desde o princípio da graduação. O contato 
com a prática desde o início possibilita a contextualização da teoria por meio da prática vivenciada, pois 
esta não é esvaziada de significado e não se restringe a mero desempenho, mas, sim, se constitui em um 
modo de desenvolver o pensamento crítico-reflexivo. 

Aspectos Facilitadores e Dificultadores Vivenciados pelo Graduando nos Cuidados Primários
Ao vivenciarem o processo ensino-aprendizagem nos cuidados primários de saúde, os estudantes 

passam por diversas experiências e se deparam com diversos aspectos, tanto potencializadores como 
dificultadores. Dessa forma, unidades com boa infraestrutura e bem equipadas se mostraram aos 
acadêmicos como um dos fatores facilitadores: 

A estrutura é boa [...], apesar de que, às vezes, faltava material, mas não tanto 
quanto em outras em  que eu fiz estágio. A estrutura da unidade também ajudou 
bastante. (GR2)
[...] mas a estrutura da unidade que a gente teve melhor semestre de aprendizado 
foi uma estrutura bastante adequada e é uma estrutura grande, uma estrutura 
que mais se assemelhava à preconizada. (GR9)

Nesse sentido, outro fator considerado como potencializador da aprendizagem foi o relacionamento 
interpessoal. Ao contarem com o suporte do relacionamento harmônico em seus âmbitos intragrupal e 
interpessoal com a equipe de saúde da família e a comunidade, as atividades desenvolvidas se tornam 
experiências que conferem êxito à formação. 

O grupo de estágio [...] facilitou, aquele vínculo que a gente tinha. (GR2)
[...] Eu não tive nenhum problema com a comunidade, acho que esse vínculo 
que a gente tem com a comunidade é importantíssimo. (GR6)
[...] quando a equipe, os agentes comunitários de saúde, a equipe médica, de 
odontologia e de enfermagem estão ali receptivas para o acadêmico, que entende 
que ali também é um campo de oficina para o acadêmico. (GR8) 

Tal aspecto potencializador indica a coerência didático-pedagógica do curso com as DCN/ENF e 
o SUS (FERNANDES et al., 2013). A vivência do estudante na prática da atenção à saúde em unidades 
de APS com estrutura adequada potencializa a formação e a torna ainda mais apta a atender a realidade 
e as necessidades concretas do processo saúde-doença das pessoas (BREHMER; RAMOS, 2014), o que 
colabora para superar a formação voltada para o conhecimento fisiopatológico e distante da realidade 
sociossanitária (FERNANDES et al., 2013).

O julgamento favorável dos usuários torna-se um subsídio para a formação de profissionais com 
consciência da realidade na qual estão inseridos, socialmente referenciados e comprometidos (ALMEIDA 
et al., 2012). A colaboração de outros pro fissionais também se mostrou positiva em pesquisa acerca dos 
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aspectos que facilitam ou dificultam a for mação de enfermeiros em APS, por proporcionar segurança e 
inclusão dos graduandos nas rotinas de trabalho estabelecidas e também a reflexão sobre o processo de 
trabalho (MONTENEGRO; BRITO, 2011).

Os acadêmicos também revelaram que os preceptores, ao atuarem com grande carga de experiência 
e conhecimento acerca do cuidar em saúde da família e, sobretudo, pautados em uma relação dialógica e 
horizontal com o discente, contribuem positivamente para sua formação, como indicam os relatos:

[...] eles são bons em relação às metodologias ativas (...) muito competentes, 
que têm residência em saúde da família, têm especialização e muito tempo de 
serviço na APS. (GR3)
[...] quando o preceptor se mostra mais aberto, tanto aos erros, se mostra mais 
próximo ao aluno, não se põe em uma escala tão vertical, mas também de uma 
maneira horizontal acaba facilitando mais [...]. (GR9)

Na pesquisa de Montenegro e Brito (2011), o preceptor foi referido como elemen to de interferência 
na qualidade do proces so de formação profissional. Na cidade de Teresina - Piauí, os graduandos 
entrevistados também vivenciaram uma formação ancorada em  transformação do acadêmico, tornando-o 
melhor, mais habilidoso, competente e capaz. O preceptor demonstra interesse pela participação do 
estudante, desempenha uma postura antiautoritária, fora de padrões em que o acadêmico seja subordinado, 
buscando técnicas diferentes para além das tradicionais. Nessa perspectiva, observa-se a mudança da 
concepção hegemônica tradicional para uma concepção interacionista, de problematização das práticas 
e saberes (MOURA; MESQUITA, 2010).

No percurso construído ao longo das atividades práticas na graduação, os discentes também 
encontraram e experienciaram dificuldades, que se mostraram como divergentes em relação aos momentos 
positivos e fatores facilitadores que emergiram. Assim, deficiências foram percebidas nos cenários das 
atividades práticas relativas à infraestrutura das unidades de saúde e sua localização em áreas periféricas, 
onde os estudantes também vivenciaram sentimentos de receio:

[...] nós temos uma unidade que não nos atende. Nós estamos lá para fazer 
curativo, mas não tem material para fazer curativo. (GR1)
[...] alguns estágios você faz em localidade bem longe, [...] tinha aquela 
preocupação de chegar no horário [...] você não conhece e fica com medo, 
preocupado [...]tem comentários de outros períodos de ser perigosa. (GR6)
[...] a visita domiciliar deve terminar em duas horas, porque fica muito perigoso, 
tem agente comunitário que é mais arredio e não gosta de acompanhar em certos 
locais [...]. (GR3)

Essa realidade vivenciada revela que os serviços não são escolhidos cuidadosamente como 
cenários de práticas que possam propiciar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas 
nas DCN/ENF (FERNANDES et al., 2013). Essas dificuldades na estrutura das unidades comprometem 
o trabalho dos acadêmicos e acolhimento das demandas de sua formação (CARÁCIO et al., 2014). 
Nas unidades de APS e ESF, as deficiências na execução do trabalho local, a escassez de recursos na 
comunidade e os problemas oriundos de infraestrutura física inadequada se devem ao fato de muitas 
delas funcionarem em casas alugadas, adaptadas para o funcionamento como unidade de saúde, sem 
inspeção dos riscos e insalubridade para a certificação em termos de qualidade (LEITE et al., 2012).

O receio revelado nas falas, por sua vez, demonstra insegurança e desconforto diante do novo, o 
que exige um novo modo de pensar e agir. Os profissionais e estudantes da saúde se encontram, por meio 
do SUS e da ESF, em locais de áreas periféricas onde comumente se presencia a violência. Deparam-se, 
assim, diante de um recente modelo assistencial, no qual o impacto do desconhecido é inevitável, mas 
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necessário para o crescimento profissional e o desenvolvimento social integrado e integrador (BACKES 
et al., 2012). Nessa perspectiva, ao praticarem o cuidado no contato com os usuários, os discentes 
encontram, ainda, resistência por parte da equipe e comunidade:

[...] mas tem equipe que não ajuda [...] muitas vezes eles têm resistência com 
acadêmico. (GR7)
Uma certa resistência por parte de alguns clientes [...] Algumas das vezes chega 
ao ponto das mães falarem assim “ah, eu não quero deixar o meu filho ser 
atendido por um acadêmico” [...] mulheres têm muita resistência às vezes no 
exame preventivo. (GR8)

O ambiente de trabalho, de acordo com os achados da presente pesquisa, é percebido como não 
harmonioso, emergindo uma questão delicada para ser trabalhada com a equipe, principalmente quando 
percebida por uma pessoa que está nesse ambiente há pouco tempo. Assim, observa-se mais uma, dentre 
a variedade de experiências que compõem o processo de formação do graduando. No entanto, quanto 
mais possibilidades de vivenciar os diferentes espaços  e contextos do cuidado, mais aumentam as 
possibilidades de experienciar situações que demandam ações e reflexões para melhorar o ambiente de 
trabalho, pautadas no conhecimento científico e na ética (LIMA et al., 2014).

Na APS, conforme Haddad e Zoboli (2010), ainda há muito por fazer para o bom desenvolvimento 
do relacionamento interpessoal, visto que ali se inserem formas de comunicação e expressão, aspectos 
culturais, vivências, crenças e valores próprios de cada profissional e usuário; e, no caso da formação 
profissional, também dos docentes. Nesse complexo contexto, é preciso formar os enfermeiros para a 
atitude ética de cuidado e disponibilidade de comunicação que se concretizem na relação com o usuário 
e a equipe, a fim de redirecionar os caminhos que têm sido seguidos e aproximá-los dos pressupostos do 
cuidar em saúde da família.

A formação do enfermeiro na prática dos serviços e cuidados primários em saúde esbarra em 
fragilidades que ainda persistem na organização curricular, as quais abrangem desafios a serem superados 
nas atividades práticas, como desvela uma unidade de sentidos: excesso de graduandos nos grupos, não 
continuidade do cuidado prestado pelos discentes, falta de interlocução teórico-prática e um perfil de 
preceptoria não oportunizador da aprendizagem. 

[...] a gente estava em um grupo, são cinco ou seis pessoas para atender em 
uma estrutura onde normalmente está feita para aquele profissional de saúde. 
(GR9)
[...] uma dificuldade que a gente tem [...] é a falta de continuidade. Um semestre 
a gente está em uma ESF, quando começa a tratar de um paciente, a gente vai 
para outro [...]. (GR7)
[...] acontecia de não bater a matéria que você viu na aula com o seu dia de 
estágio. (GR4) 

Na instituição desta pesquisa, as principais dificuldades vivenciadas dizem respeito, sobretudo, 
à interdisciplinaridade, à incompatibilidade curricular e à falta de flexibilidade, com maior integração 
teórico-prática (LEITE et al., 2012). Trata-se de limites também percebidos na experiência vivenciada em 
cursos de graduação em enfermagem de Santa Catarina. Tais limitações compõem um fator presente na 
intersecção entre a organização acadêmica e a organização dos serviços, e persiste em limitar os avanços 
da interlocução ensino-serviço. São impostas pela estrutura organizacional dos cursos, decorrentes da 
estrutura curricular, do calendário acadêmico e da disponibilidade de horários, aliados às dinâmicas do 
processo de trabalho das equipes de saúde (BREHMER; RAMOS, 2014).

Deve-se possibilitar a vivência do estudante em grupos menores dentro da realidade das ações 
desenvolvidas pelas equipes de saúde. Assim, se favorece o desenvolvimento da iniciativa, a atuação 
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compartilhada com a equipe e a comunidade,  a formação de vínculos e o planejamento do cuidado, e se 
tornam mais sólidas as dimensões intelectuais e afetivas da prática (CARÁCIO et al., 2014).

A não continuidade na mesma unidade, contudo, corresponde à diversificação de cenários de 
aprendizagem, uma estratégia pedagógica com potência para provocar transformações no modelo de 
atenção e formação em saúde vigente (MACHADO; OLIVEIRA; MANICA, 2013). Diante desses 
entraves, aponta-se a necessidade de o curso melhorar a gestão e o cuidado coletivo, para que o estudante 
possa entender melhor o cenário que vivencia (CARÁCIO et al., 2014).

Nessa complexa transformação, persiste um perfil de preceptoria não oportunizador de mudanças 
rumo a esse novo processo formativo:

Mas ainda existem alguns que precisam melhorar a metodologia [...] não 
têm a metodologia, a didática, eles não renovaram e acabam que não sabem 
problematizar um caso, não sabem nos tornar sujeitos mais ativos e, às vezes, 
nos tornam muito presos a ele. (GR3)
[...] o preceptor não deveria interferir tanto [...] tem aquela vontade de estar 
fazendo o procedimento por você. (GR4)

Desvela-se a necessidade de incorporação das metodologias ativas pelos docentes na prática, já 
que estes influenciam diretamente o estudante na relação de formação (CARÁCIO et al., 2014), para 
reverter a ausência de autonomia, advinda da dependência e insegurança. As experiências denunciam 
existência de verticalidade na relação estudante-preceptor, que prejudica a humanização da aprendizagem 
(MORETTI-PIRES; BUENO, 2009).

Na formação profissional do enfermeiro para a atuação na APS, ainda pesam as heranças do 
ensino verticalizado e impositivo, enquanto na atenção à saúde continuam hegemônicos os princípios do 
modelo biomédico. Com essas heranças, convivem o processo ensino-aprendizagem crítico-reflexivo e 
o modelo de atenção à saúde em consonância com a organização e os princípios do SUS, não tão novos, 
mas não consolidados (BREHMER; RAMOS, 2014). A realidade vivenciada requer a atualização dos 
profissionais enfermeiros docentes para, cada vez mais, avançar na implementação de estratégias de 
ensino atuais e inovadoras, valorizando o planejamento pedagógico participativo, em uma perspectiva 
libertadora (MOURA; MESQUITA, 2010; SAMPAIO; CADETE, 2013). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência na prática dos serviços e cuidados da APS é positiva para a formação. Os aspectos 

facilitadores revelados merecem ser potencializados, sobretudo ao se considerar que os graduandos 
têm sua formação comprometida ao vivenciarem aspectos dificultadores a serem debatidos e superados 
num sinergismo entre acadêmicos, professores e preceptores, universidade, profissionais e usuários dos 
serviços, os quais podem se beneficiar mutuamente com as melhorias almejadas.

É pertinente ressaltar que as estratégias consideradas inovadoras podem não se efetivar, caso a 
vivência real permaneça insensível às necessárias mudanças. A imersão na prática dos cuidados primários 
em saúde corrobora decisivamente para uma formação sintonizada à reversão do modelo biomédico, 
rumo ao fortalecimento da APS e do SUS. Acredita-se que esta pesquisa contribui para avanços relativos 
ao complexo processo formativo, considerando a ênfase na interlocução ensino-serviço dada pelas DCN/
ENF, e que esse aspecto, quanto as próprias diretrizes, são alvo de relevantes e permanentes discussões, 
as quais não foram e ainda não são efetivadas por meio de fórmulas e concepções estanques.
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