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RESUMO 

A inserção nos campos de prática é um importante passo dado pelos alunos das áreas da saúde 

para os mesmos aplicarem os conhecimentos aprendidos em sala de aula. É um momento de 

práxis, no qual não só irá articular os conhecimentos teóricos e práticos, mas também ter uma 

postura ética frente ao paciente. O professor ocupa um papel fundamental nesse momento, em 

atuar como mediador nesses campos. Nos questionamos, ao serem escutados os relatos dos 

alunos, qual a influência dos professores nos campos de prática exercida nos alunos? Como os 

professores podem auxiliar a aproximação dos alunos  com os pacientes? Assim, objetivamos 

compreender como o professor pode influenciar a atuação dos alunos com os pacientes nos 

primeiros momentos nos campos de prática, em especial, a postura que se tem com o paciente. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, que realizou entrevistas semiestruturadas 

com dezesseis acadêmicos do curso da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), aprovada pelo Comitê de Ética da UERN pelo 

protocolo 0019/11 no dia 15 de julho de 2011. A análise dos dados foi realizada com 

observância ao fenômeno situado para a construção da “síntese” da compreensão 

interpretativa, lançando mão da análise ideográfica e da análise nomotética. Conforme 

formulamos os resultados da análise, realizamos diálogos com diversos autores para 

fundamentar a discussão, dentre eles, destacamos os que discutem a formação em saúde, 

como Reibnitz (2004), Monteiro (2006), Pimenta e Lima (2004), , e também  alguns da 

corrente da complexidade Morin (2005), Prigogine (2001), Restrepo (1996) e Almeida 

(2003). Assim, identificamos nas falas dos acadêmicos que, principalmente nos primeiros 

momentos de prática, a necessidade do professor saber compreender a condição do aluno, 

inclusive no que diz respeito aos seus medos e inseguranças. Os discentes relataram ter o 

professor como referência nos campos de prática, é imprescindível que o mesmo esteja por 

perto, que para eles dava um sentimento de segurança. No entanto, algumas falas destacam 

 



que nem sempre a presença do professor é positiva, que dependendo da atitude docente, o 

acadêmico pode ficar mais inseguro e fazendo-o se retrair. Ao assumir uma postura 

autoritária, o professor quebra a relação de confiança, passa ao aluno a imagem de cobrança, 

punição, pois utiliza o saber como forma de poder, verticalizado. Como é apontado por 

Monteiro (2006) uma postura autoritária e rígida do saber pode ser capaz de negar a limitação 

do próprio professor, como também a do aluno. O que se torna uma forma de ensino 

desumano, pois não reconhece a particularidade de cada aluno. Portanto, concluímos que para 

um atendimento mais sensível nas práticas de saúde, é preciso que na formação ocorra a 

sensibilização do ensino. Desse modo, é importante que o acadêmico seja acolhido durante a 

inserção nos campos de prática, sendo a relação professor-aluno uma importante via de 

referência para a relação aluno-usuário, com um ensino voltado para a particularidade de cada 

aluno, respeitando o tempo de desenvolvimento, limites e potencialidades que cada um 

possui. 
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