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A ação de ensino não pode ser entendida apenas segundo a 
dimensão organizativa e operacional. Suas ações têm uma 
dimensão pedagógica implícita, que precisa ser compreendida 
e ressaltada se a expectativa é o desenvolvimento de uma
prática formativa crítica e transformadora; a dimensão 
pedagógica do processo ensino-aprendizagem precisa sair da
invisibilidade e ganhar força como sustentáculo da prática
docente.

                       O  preceptor  é  o  profissional  que   irá   orientar   o   residente   no   desempenho  das  
atividades vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde.
                       A   relação   existente  entre  formação  e  aprendizado  irá permear todo o processo de 
preceptoria. E  caberá   ao   preceptor  a  responsabilidade   em   conduzir   uma     prática  educativa  
orientada   por competências técnicas e pedagógicas. 
                       No  que   se   refere  a   competência   pedagógica, Wuillaume  e Batista (2000), relatam 
que  é  nesse  aspecto  que  os  preceptores encontram maior dificuldade, uma  vez  que são poucos 
que recebem uma capacitação específica para essa atividade.
                       A  ação  do  preceptor  envolve  movimentos   constantes  de  ensino  e  aprendizagem, 
Almeida (2012, p. 95), defende que:

                     A   prática   docente   do  preceptor  tem  papel  fundamental no processo formativo do 
educando/residente,  e   é   sua   tarefa   possibilitar   que    ele   alcance   seu   melhor   potencial  e  
autonomia.
                     Para  Ribeiro  e  Prado  (2013),  a  atuação   do   preceptor,  revela-se como uma atitude  
educativa  no trabalho,   envolvendo    comunicação,  compartilhamento   de   ideais,  trabalho   em   
equipe e a integralidade do cuidado.
                     As  Diretrizes   Curriculares  Nacionais para os cursos da  área  de  saúde  propõem uma 
formação   profissional    com    desenvolvimento   de   competências   gerais.  A   atenção   à  saúde  
requer   que   os  profissionais   saibam  trabalhar  com  as  diversas  áreas profissionais, e de forma 
integrada. O que já caracteriza uma prática colaborativa.

       Propor  competências  básicas  para   a   atuação   qualificada  da   equipe   de   profissionais  

       da saúde envolvidos com o processo de preceptoria;

        Auxiliar   na   qualificação   do  preceptor   como  ferramenta   para  a  educação  permanente, 

        propondo novas maneiras de ensinar, aprender e fazer.
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4 Eixo: A PRECEPTORIA COMO ATIVIDADE PEDAGÓGICA  
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Adaptado de Botti & Rego, 2007
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A   EPS   não   trata   de   capacitação   ou   treinamento,   mas   da   construção  de 
conhecimentos  em  uma   vinculação   horizontal,  intersetorial  e  interdisciplinar. 
Prioriza  a  relação ensino-aprendizagem  movida  pelo debate crítico e discussões 
da exigências presentes no cotidiano  dos  serviços de saúde, o que significa que o 
ponto de partida são os problemas ou a problematização da realidade concreta.

O  SUS  pela  dimensão  e amplitude que tem, a capilaridade social e a diversidade 
tecnológica   presente   nas   práticas   dos  trabalhadores,  aparece  na  arena  dos 
processos  educacionais  de  saúde  como  um  lugar  privilegiado  para  o ensino e 
aprendizagem,  especialmente  os  lugares   de   produção  da  saúde,  o  “chão  de 
fábrica”  do  SUS, lugar  rico de ação criativa dos  trabalhadores e usuários. Educar 
“no” e “para o” trabalho  é  o  pressuposto  da proposta de Educação Permanente 
em Saúde.

    Quanto a ação da EPS, Sarreta (2009, p. 173) enfatiza que:

Franco (2007, p. 433) faz uma relação da gestão do SUS e os fluxos da EPS, e constata 
que:

Figura 1 – Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde 

Fonte: Ceccim & Ferla, 2005
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COMPETÊNCIAS
NECESSÁRIAS

PARA O
PRECEPTOR

O modelo de ciência que tem como referencial a compartimentalização do 
conhecimento em disciplinas, fragmentando o saber e estabelecendo 
dicotomias em torno das relações entre teoria e prática, razão e emoção, 
pensar e fazer, parece estar sendo abandonado por não atender mais às 
demandas da sociedade e da própria comunidade científica.

A implementação de propostas educativas inovadoras que incluam o 
diálogo, a construção coletiva de conhecimentos e a parceria, contribui no 
desafio de formar cidadãos solidários, participativos e comprometidos com
as mudanças pessoais, institucionais e sociais que nossa realidade demanda.



Figura 2 – Eixos Nucleares da Preceptoria em Saúde

12



13

A seguir as apresentaremos cada uma em sua especificidade.
         

           Competência Técnica 

                     A  competência   técnica   está   diretamente   relacionada  ao  rol  de  experiências   e 
vivências  que  o  preceptor  deve  possuir  para  que tenha um bom desempenho no processo de 
preceptoria.

        Competência Pedagógica

                     Os  cenários de práticas e vivências em saúde, exigem do preceptor uma qualificação 
pedagógica, tanto nos aspectos teóricos quanto práticos.
                     A  relação  existente  entre  formação  e  aprendizado irá permear todo o processo de 
preceptoria. 
                     E  caberá  ao   preceptor  a  responsabilidade   em  conduzir   uma   prática   educativa 
orientada por competências pedagógicas. 
                     Para isso, deve-se pensar  numa   formação  que  requeira do docente conhecimentos 
pedagógicos oriundos de  processos  de  formação como  cursos  de  capacitação,  especialização, 
mestrado e/ ou doutorado.
                     Dessa  maneira,  a   prática   docente   do   preceptor     tem   papel   fundamental   no 
processo  formativo do  educando/residente,  e   é  sua  tarefa   possibilitar  que  ele  alcance  seu  
melhor  potencial  e autonomia.
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                  A formação  de  recursos  humanos  em  saúde acontece continuamente nos cenários 
que compõem a rede de atenção à saúde. E a atividade  de  preceptoria deve ser considerada e 
compreendida como elemento potencializador do ensinar e aprender.
                  Nesse      sentido,    uma     formação    qualificada   do   preceptor   é   extremamente  
relevante   e  necessária,  indicando   que   não  é  apenas  a experiência prática que irá garantir 
uma preceptoria adequada, mas sim um preparo específico, capaz  de  atender aos  desafios da 
formação para o trabalho em saúde.
                  No   quadro  2   apresentamos 10  (dez)  competências  que  traduzem  o conjunto de 
capacidades necessárias ao exercício da prática de preceptoria.

16

Quadro 2 – Plano de ação do preceptor
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