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RESUMO 

Integralização do ensino teórico-prático: mobilizando as competências do enfermeiro 

docente na graduação em enfermagem 

 

CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA 

Resumo da dissertação do Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS) da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), Universidade Federal Fluminense – UFF. 

 

Trata-se de uma investigação sobre as competências do Enfermeiro docente na integralização 

do ensino teórico-prático na graduação em Enfermagem, à luz do referencial teórico Philippe 

Perrenoud. Tendo como objeto: as competências docentes para integralização do 

conhecimento teórico-prático no ensino de graduação em Enfermagem. Os objetivos do 

estudo são: identificar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro docente para a integralização 

do conhecimento teórico-prático no processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos de 

Enfermagem e analisar, por meio das estratégias utilizadas, quais são as competências que o 

enfermeiro docente necessita efetivar para integralizar o conhecimento teórico-prático no 

ensino-aprendizagem do acadêmico de Enfermagem. Metodologia: trata-se de um estudo 

exploratório-descritivo de abordagem qualitativa, de campo respaldado na Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da UFF, protocolo n° 330.142, realizado na Faculdade Bezerra de 

Araújo (FABA), localizado na zona Oeste do Estado do Rio de Janeiro (RJ-Brasil), cujos 

participantes foram 10 Enfermeiros docentes do quadro efetivo da instituição. A técnica para 

coleta dos dados foi à observação participante seguida de uma entrevista semi-estruturada. Os 

dados foram analisados por meio da análise de conteúdo, segundo preceitos delineados por 

Bardin. As categorias que emergiram foram: Da apreensão ao aprendido: mobilizando 

estratégias para integralização do ensino aprendizagem; Avaliando saberes discente por meio 

da prática reflexiva: a complexidade do ensino aprendizagem e Mobilizando saberes 

acadêmicos por meio das competências docentes. Conclui-se que: os participantes da pesquisa 

desenvolvem estratégias de ensino- aprendizagem e que estas são favoráveis à efetivação de 

algumas famílias de competências apontadas pelo referencial teórico tais como: organizar e 

dirigir situações de aprendizagens; administrar as progressões de aprendizagens; conceber e 

fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; utilizar novas tecnologias; envolver os alunos 

em suas aprendizagens e seus trabalhos; trabalhar em equipe; administrar sua própria 

formação contínua. Porquanto, a integralização do ensino teórico-prático se dá meio a uma 

complexidade de fatores alheios ou não a vontade docente, necessitando que esse profissional 

possa refletir sobre sua práxis docente com o intuito de viabilizar um ensino de qualidade, 

efetivando assim as competências docentes na integralização do ensino teórico-prático na 

graduação de Enfermagem. 

 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Educação Baseada em Competências. Prática do 

Docente de Enfermagem. Ensino Superior. 
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Integration of the theoretical-practical teaching: mobilizing skills of nurse faculty in 

undergraduate nursing 

 

CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA 

Summary of the dissertation of Master of the Master of Science in Health Care (MACCS) 

School of Nursing Aurora Afonso Costa (EEAAC), Universidade Federal Fluminense - UFF. 

 

This is an investigation into the skills of nurse faculty in the payment of the theoretical and 

practical education in undergraduate nursing, in the light of theoretical Philippe Perrenoud.  

Having as object: The teaching skills to pay up the theoretical and practical knowledge in 

teaching undergraduate nursing. The study objectives are: identify the strategies used by the 

teacher to nurse the payment of theoretical and practical knowledge in the teaching and 

learning of nursing students and analyze, by means of strategies used, what are the skills that 

the nurse needs teacher pay in effect for the theoretical and practical knowledge in the 

teaching and learning of academic nursing. Methodology it is a descriptive exploratory 

qualitative study, bound of Resolution n°. 466/12 of the National Health Council field, 

approved by the Ethics Committee of the Faculty of Medicine of the UFF, Protocol n ° 330 

142, held at the Faculty Bezerra de Araújo (FABA), located in the western part of the State of 

Rio de Janeiro (RJ, Brazil), whose participants were 10 nurses faculty headcount of the 

institution. The technique for data collection was participant observation followed by a semi-

structured interview. Data were analyzed using content analysis, according to the precepts 

outlined by Bardin. The categories that emerged were: Apprehension of the learned: 

strategies for mobilizing payment of teaching and learning; Assessing student knowledge 

through reflective practice: the complexity of teaching and learning and Mobilizing academic 

knowledge through teaching skills. It is concluded that: survey participants develop strategies 

for teaching and learning that these are favorable to the realization of some families of 

competencies identified by the theoretical framework such as: organize and direct learning 

situations; manage the learning progressions; develop and evolve devices differentiation; use 

new technologies; engage students in their learning and their work; team player; manage their 

own continuing education. Because, the integration of the theoretical and practical teaching is 

not to give through a complexity of factors unrelated to teaching or will, requiring that this 

professional can reflect on their teaching practice in order to enable quality education, thus 

effecting the payment of teachers skills in theoretical and practical teaching in undergraduate 

nursing. 

Keywords: Education, Nursing. Competency-Based Education. Nursing Faculty Practice. 

Education, Higher. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o 

cortador de pedras, martelando sua rocha talvez 

cem vezes sem que nenhuma só rachadura 

apareça. No entanto, na centésima primeira 

martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que 

não foi aquela a que conseguiu, mas sim todas as 

que vieram antes. 

 

                                                Jacob Riis 

 

 A construção desse trabalho deriva de minha trajetória profissional docente no ensino 

de graduação em Enfermagem, a qual tem suscitado inquietações quanto à integralização dos 

conhecimentos téorico-práticos do docente de enfermagem no processo de ensino-

aprendizagem dos acadêmicos, na viabilização de um ensino crítico-reflexivo. No transcurso 

da academia, enquanto graduando, a aptidão para a docência foi estimulada na medida em que 

eram solicitadas pelos docentes, apresentações de trabalhos, por meio de seminários e 

palestras oferecidas à comunidade de maneira geral.  

Assim que me graduei, no primeiro semestre de 1997, percebi que faltavam 

ferramentas essenciais para o exercício da docência, por esse motivo, iniciei o curso de Pós 

Graduação em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Béthencourt da Silva, concluído 

em 1998. 

Iniciei atividades enquanto educador no ano de 1999, ingressando no projeto piloto 

organizado pela Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, denominado Programa Vida Nova
1
 que 

teve como plataforma de trabalho, a formação de adolescentes em Agentes de 

Desenvolvimento Social (ADS), visando principalmente a qualificação para atuar no âmbito 

da Assistência Primária em comunidades de baixa renda, dentro do modelo do Programa 

Agente Comunitário de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família (PSF), hoje 

denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), desenvolvendo atividades no campo da 

educação em saúde com esse público, até o ano de 2004. 

No intervalo de tempo entre abril de 2002 à março de 2003,  atuei como preceptor, 

para os alunos do curso Técnico em Enfermagem  do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC)  Rio de Janeiro, atuando em diversas disciplinas. Paralelamente a essa 

                                                           
1
 Ação prioritária da Agenda Social do Governo do Estado do Rio de Janeiro atende jovens na faixa etária de 16 

a 22 anos, de ambos os sexos, de comunidades expostas à violência, implantado em 1999 como um projeto-

piloto em 50 comunidades da cidade do Rio de Janeiro. 
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atuação tive a oportunidade “ímpar” de atuar na Escola de Formação Técnica em Saúde 

(EFTS), “Enfermeira Izabel dos Santos” onde vislumbrei a aproximação com a Pedagogia da 

Problematização, proposta pelo educador Paulo Freire.  

Quando destaco a oportunidade ímpar do contato com esse modelo pedagógico, é pelo 

fato de que, com a metodologia problematizadora, é possível, mediante indagações a partir da 

realidade dos alunos, inovar para outros estilos em ensinar. Pois, ao contrário da pedagogia 

tradicional, a pedagogia da problematização nos faz pensar e repensar, levando em 

consideração fatores sociais, culturais, econômicos e religiosos que podem interferir no 

processo de ensino-aprendizagem estreitando o elo professor-aluno devido à dialogicidade 

que o método possibilita. 

O emprego dessa metodologia de ensino requer que o professor, no início da 

exposição da aula, socialize os conteúdos a ser desenvolvidos, procurando desencadear, com a 

participação dos alunos, uma “tempestade de ideias” sobre a temática a ser debatida, a fim de 

que, com base em uma pergunta provocativa, possa incitar seus diversos saberes. A 

elaboração da pergunta direcionada aos objetivos da aula é imprescindível no processo para a 

integralização dos saberes, pois, a partir da realidade de cada aluno, o conhecimento é 

reconstruído e, nesses momentos, cabe ao professor mobilizar os discursos levantados, 

aproximando ao assunto em voga para a reconstrução de um novo saber. 

  Apreendi durante essa minha atuação de professor que cabe ao educador, no curso 

das ações pedagógicas e, em conjunto com os educandos, aprimorar as perguntas, criticizar os 

problemas. A perspectiva do conhecimento caracteriza a educação problematizadora, pois 

efetiva-se tendo presentes situações de desafio. Sobre este aspecto, Freire (2011b, p. 28) 

afirma que “[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado 

do educador, igualmente sujeito do processo”. 

Sob esta ótica, corroboro com o pensamento de Rovai (2010, p. 14) quando ela 

explicita que:  

 
[...] a educação formal tem a enorme responsabilidade de rever a sua prática na 

direção de um modelo que supere as deficiências da formação profissional que 

constituem um grave obstáculo ao desenvolvimento do país. É neste contexto que se 

torna oportuno refletir sobre a adoção das competências na formação escolar, desde 

as primeiras séries, pois essa noção e sua aplicabilidade na formação profissional 

são mais recentes manifestações da ênfase à racionalidade técnica.  
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Nesse mesmo intervalo de tempo, atuei como professor no curso Técnico de 

Enfermagem no Centro de Formação Profissional Bezerra de Araújo (CFPBA), instituição 

esta que possui um modelo pedagógico tipicamente tradicional e, em um primeiro momento, 

tive dificuldade de adaptação, tendo em vista que havia me aproximado anteriormente com a 

pedagogia problematizadora. O CFPBA atualmente é a entidade mantedora da Faculdade 

Bezerra de Araújo (FABA), e nessa época, em 2002 foi um dos pólos do Projeto de 

Qualificação dos Trabalhadores de Enfermagem (PROFAE)
2
.  

Como aluno do Curso de Especialização Formação Pedagógica em Educação 

Profissional na Área de Saúde: Enfermagem
3
, no ano de 2005, proporcionado pelo PROFAE, 

oferecido na modalidade de Ensino à Distância, em parceria entre o Ministério da Saúde, 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Osvaldo Cruz (FioCruz) e 

Universidades Públicas, mediante a apresentação das temáticas juntamente com as leituras, 

consegui encontrar  o caminho que faltava ao meu  aperfeiçoamento para o ensino de nível 

médio em Enfermagem, que também proporcionou-me bases para o ensino de nível superior, 

balizadas nas reflexões metodológicas, despertando  inquietações quanto às competências do 

enfermeiro professor nesse processo de  integralização de conhecimentos para o processo 

ensino-aprendizagem. 

Como Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização, optei por pesquisar e 

discutir sobre: Avaliação educacional: Avaliação discente sobre o processo ensino-

aprendizagem (SOUZA; SILVA; LYRIO, 2005), focando nos processos de avaliação: 

diagnóstica, formativa e somativa. Esse trabalho subsidiou-me quanto à prática docente, uma 

vez que tive condições de acompanhar o grupo de complementação de Técnicos em 

Enfermagem, como docente, do início ao fim.  

No primeiro dia de aula que ministrei, quando foi feita a apresentação da instituição, 

do curso e do docente, bem como solicitando a apresentação de cada discente, lancei uma 

pergunta provocativa: “Com que cara, sentimentos estou iniciando o curso”?  Todas essas 

respostas ficaram guardadas para serem confrontadas no último dia de curso. Mesmo sendo 

um curso de complementação, ele era dividido em várias disciplinas e para cada uma delas foi 

utilizado um método de avaliação diferente, ao término de cada disciplina a fim de coletar as 

                                                           
2
 Projeto criado em 1998, com iniciativa do Ministério da Saúde, sob comando do Ministro José Serra, 

implementado a partir de setembro de 2000, para qualificar os trabalhadores de Enfermagem de nível médio, 

com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção ambulatorial e hospitalar, além de oferecer aos usuários do 

SUS (Sistema Único de Saúde) uma assistência humanizada e de melhor qualidade. Oferecendo também, o curso 

de Especialização Formação Pedagógica em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem, para os 

enfermeiros docentes dos cursos. 
3
 Autorizado pela Portaria MEC no. 1725 de 12/06/2002, publicada no DOU de 13/06/2002 e retificada no DOU 

de 14/10/2002, seção 1, pagina 19. 
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opiniões dos discentes sobre as estratégias de ensino utilizadas. Avaliações essas que 

pautaram desde a maneira tradicional de avaliação como: provas, seminários, até as 

avaliações não formais de ensino, como: atividades lúdicas e gincanas, leituras de textos 

pedagógicos e participação nas atividades realizadas em sala de aula. 

No último dia de curso, foi feita outra pergunta: “Com que cara – sentimentos, estou 

saindo do curso”? As respostas foram confrontadas com aquelas iniciais e, foi justamente 

nesse momento que a maioria da turma pode analisar seu crescimento profissional e pessoal. 

A pesquisa teve um impacto diferencial em minha maneira de pensar e fazer a 

docência, pois com os depoimentos, foi analisada e observada a evolução não só dos alunos 

como a minha também. Desse modo, tive a real certeza de que o ensino pode transformar e 

reconstruir não somente a vida e o ambiente profissional, mas as questões sócio-culturais as 

quais os sujeitos encontram-se envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, de acordo com Perrenoud (1999b, p. 80), 

 
não se pode imaginar uma abordagem por competências que não seja facilmente 

sensível as diferenças, a partir do momento em que os alunos são colocados em 

situações em que, supostamente, aprendem fazendo e refletindo sobre os obstáculos 

encontrados.  

 

 

O referido trabalho (SOUZA; SILVA; LYRIO, 2005), foi enriquecedor por meio das 

respostas dos alunos, pois permitiu indiretamente que articulasse as competências necessárias 

para o ofício real do docente, consentindo a utilização de várias estratégias de ensino para a 

integralização do saber, por meio das formas de contextualizar e abarcar o processo ensino-

aprendizagem.  Essa experiência foi um evento que marcou a minha vida docente, pois 

compreendi que a arte de ensinar vai além dos conteúdos que as disciplinas requerem e 

exigem, seja dentro da ementa, ou no plano de aula.  

Com a introdução das várias estratégias de ensino, foi possível observar mudanças 

significativas de evolução e crescimento pessoal e grupal dos alunos, bem como, me fez atinar 

quanto a não esteriotipar o “aluno que intitulamos como problema” sem antes tentar 

compreender o que está por trás daquela atitude, que não coincide com a real conduta de um 

estudante de Enfermagem.  

O que ficou claro e evidente, é que o processo ensino-aprendizagem precisa estar 

coeso com o nosso estilo de vida, o cotidiano e suas implicações para a vida profissional 

desses alunos. Ao mesmo tempo, analisar que enquanto educadores e formadores, somos 

agentes transformadores, não só da realidade dos alunos e de sua família, mas da nossa 

própria realidade.  
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Nesse prisma, Freire (2011b, p. 24-25) diz:  

 
[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou sua formação. [...] quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. [...] quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender. 

 

 

 Comungando com o pensamento de Valente (2005), a partir da especialização em 

Formação Pedagógica, refleti e percebi a diferença que se estabelece na construção de um 

currículo por competências, no qual o centro da prática pedagógica será não a transmissão dos 

saberes, mas o processo de integralização, apropriação e mobilização dos saberes em suas 

diferentes esferas. 

Em 2006, fui convidado pela diretora do CFPBA, para atuar como preceptor dos 

acadêmicos de enfermagem da FABA, nas disciplinas de Semiologia e Semiotécnica, e 

posteriormente na disciplina de Unidades Especiais, em Unidades de Terapia Intensiva, que é 

a minha área de atuação no âmbito assistencial, na rede conveniada com o Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 Em março de 2010, fui promovido a Docente Adjunto dessa mesma Instituição, 

ministrando aulas nas respectivas disciplinas: Semiologia e Semiotécnica II; Enfermagem 

Clínica e Unidades Especiais. Ainda no ano de 2009, fui convidado para atuar como 

Coordenador Adjunto e Docente do Curso de Pós Graduação em Terapia Intensiva, onde 

exerço o cargo até os dias de hoje.  

Toda essa vivência no campo assistencial como coordenador de Unidades de Terapia 

Intensiva e inserido no contexto educacional nas instituições hospitalares, fez-me refletir que 

tipo de contribuição poderia dar, mediante a todos os questionamentos que faziam parte da 

minha trajetória profissional de Enfermeiro professor.  

Foi então que resolvi entrar em contato com algumas editoras na área da saúde, com o 

intuito de construir uma obra que pudesse contribuir de maneira significativa para o processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que transitara no campo teórico e prático da disciplina de 

Unidades Especiais, que contempla a Unidade de Terapia Intensiva.  

Em setembro de 2009, fui convidado a apresentar o projeto, que logo interessou à 

editora, e em 2010 foi lançado o livro: Manual de Rotina em Enfermagem Intensiva (SOUZA, 

2010), o qual abarca passos e rotinas do dia a dia, em Unidades de Terapia Intensiva. A 

publicação dessa obra, aumenta a busca de novos conhecimentos e mediante ao contexto em 

que me encontro, suscitou a necessidade de uma qualificação, para que pudesse corresponder 

a altura o novo cargo de Professor e Coordenador Adjunto da Pós-Graduação.  
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Em minha motivação pessoal, já possuía a necessidade na busca do conhecimento e, a 

partir desse momento, tornou-se mais do que indispensável a procura por uma formação 

permanente, até mesmo pelo grau de exigência requerido pelos alunos em sala de aula e no 

campo de estágio. 

Nessa ótica, Perrenoud (1999b, p. 20), evidencia que “nenhuma competência é 

incitada desde o início. As potencialidades do sujeito só se transformam em competências 

efetivas por meio de aprendizados que não intervêm espontaneamente”. De acordo com 

Perrenoud, para que isso aconteça é preciso além da maturação fisiológica – sistema nervoso, 

que este indivíduo tenha o contato direto com estas situações problemas, para que possam ser 

adquiridas e construídas novas formas de aprendizagem.  

Dessa maneira, na medida em que estamos inseridos em um contexto e, devido às 

transformações e transições no âmbito educacional e da saúde, precisamos acompanhar em 

tempo real essas mudanças paradigmáticas. O processo de atualização que a atualidade exige, 

perpassa pelo envolvimento do professor, não só pela busca contínua de sua formação 

permanente, mas, por um envolvimento, referente ao processo ensino-aprendizagem pela 

pesquisa.  

Na ânsia de persistir nesse direcionamento e, na busca de capacitação profissional 

tendo como ponto de partida a minha atuação na área de educação, tais inquietações levaram-

me a procurar o Programa Stricto Sensu – Mestrado, com uma perspectiva de consolidar essa 

aptidão para a docência, voltada as exigências da atualidade, que é o ensino voltado para a 

pesquisa bem como, pela exigência da instituição onde trabalho.  

Durante essa trajetória para concorrer ao processo seletivo do Mestrado Acadêmico, 

optei em realizar mais dois cursos de Pós Graduação na área Educacional (2012-2013) – 

Coordenação Pedagógica e Planejamento e Pedagogia Social e Elaboração de Projetos, pela 

Universidade Cândido Mendes, em parceria com o Instituto PROMINAS, que oferecem esses 

cursos nos moldes a distância, com objetivo de agregar saberes e, dessa maneira, conhecer o 

que os estudiosos estavam teorizando sobre a temática em questão, compreendendo que tais 

cursos subsidiar-me-iam com conhecimentos teórico-práticos, para a confecção do projeto de 

pesquisa. 

Em consonância a esse cenário, a formação dos futuros egressos em Enfermagem, tem 

como norte a abordagem das competências, as quais vêm sendo discutidas desde a 

regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n° 9.394/1996, tendo como parâmetro as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que explicitam as competências profissionais de 

nível superior para as diversas áreas.  
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Por transitar na área da preceptoria e da teoria, e mediante as situações vivenciadas 

nesses cenários, começaram a surgir alguns questionamentos quanto ao tipo de estratégia de 

ensino que esses professores utilizam para integralização do ensino teórico-prático e se essas 

carecem de aprimoramento ou desenvolvimento, a fim de efetivar as competências 

necessárias para o ofício docente.  

O termo integralidade compõe um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

como ressalta Cecílio (2001), a luta pela integralidade como um princípio do SUS, implica em 

repensarmos aspectos importantes da organização do processo de trabalho, gestão, 

planejamento e construção de novos saberes e práticas de saúde.  

A proposta do currículo integrado, de acordo com Medeiros e Valente (2010), busca 

articular teoria e prática sem fragmentação, tornando o conhecimento integrado e 

interdisciplinar. Contudo, para que haja essa mudança, faz-se necessário uma mobilização 

com ação docente integrada, fazendo um trabalho em conjunto, de maneira a orientar as 

estratégias a serem utilizadas pelo curso de graduação em Enfermagem.  

De acordo com o objeto e objetivos da pesquisa, trazemos esse conceito no sentido 

etimológico que, segundo Ferreira (2010, p. 581) “a palavra integrar vem do latim, que 

significa integrare”, definição essa que se adéqua a pesquisa, quando pretende-se trazer à 

tona a questão de juntar-se, tornando-se parte integrante; reunir-se; incorporar-se. Nesse 

sentido, utilizou-se a palavra integralização como sinônimo de tornar inteiro o ensino teórico 

e prático. 

 Nesse sentido, penso que precisamos nos despir literalmente de certos conceitos e 

formas de ensinar impregnados e enraizados, desde a nossa formação pelo ensino tradicional e 

procurar. mediante as oportunidades existentes, a ousadia e a criação de novos estilos e 

métodos de ensino-aprendizagem, alicerçados em experiências validadas por pesquisadores 

nessa área.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na tentativa de viabilizar respostas para tais questionamentos, meus pensamentos 

coincidem com os de Valente e Viana (2007, p. 14) quando diz que:  

 

A preocupação que tenho com a educação está presente no cotidiano das minhas 

atividades docentes, quando procuro realizar um ensino que estimule o pensamento 

crítico-reflexivo do aluno, à medida que insisto em lembrá-lo sobre a importância do 

conhecimento para alcançar cada vez mais a liberdade. 

 

 

 Ao atuar nessas duas vertentes de formação do aluno, observo que há uma 

diferenciação de status na instituição particular de Ensino Superior, quando se trata do 

professor da teoria, referente ao da prática-preceptoria. Uma vez que somos nomeados de 
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professores e preceptores. Fato esse, que a própria instituição insiste em mencionar quando 

nas reuniões pedagógicas os grupos reúnem-se em dias ou horários diferentes, e no caso da 

instituição particular, pela exigência da titulação, ficando, em sua grande parte, os mestres e 

doutores para o conteúdo teórico e os especialistas para a prática, no campo de estágio.   

Sendo assim, penso ser relevante e merecedor de destaque a discussão quanto ao 

significado de “PROFESSOR”, visto que, nas instituições particulares de Ensino Superior, há 

uma dicotomia entre os que ministram os conteúdos teóricos e os práticos. Dicotomia esta, 

evidenciada pelo “status” profissional dos indivíduos envolvidos, no que tange às questões 

trabalhistas e valorizado pelos alunos. Nesse sentido, em geral, quando o aluno da instituição 

particular se reporta ao professor que ministra os conteúdos teóricos, existe um tratamento 

diferente de quando se reportam aos que ministram os conteúdos práticos, os preceptores ou 

supervisores de estágio, não considerando-os, à meu ver, como educadores, que também 

contribuem  para sua formação profissional. 

Observa-se aqui proximidades, afastamentos ou equívocos na área do conhecimento 

por parte desses profissionais. Contudo, isto não quantifica ou qualifica a capacidade desses 

indivíduos em promover o conhecimento de maneira competente, articulando e integrando 

outras áreas do conhecimento em suas atividades docentes. Desse modo, posso dizer que 

professores competentes devem ser aqueles que não solucionam problemas apenas pela 

aplicação de conhecimento técnico, ou padrão, mas que sabem integrar e escolher aspectos de 

uma dada situação, a fim de abordar um problema coerente, com resolutividade própria. Para 

tanto, esses professores precisam possuir um vasto repertório de conhecimentos tácitos, dos 

contextos em que o problema se situa, das condições e dos processos de pensamentos que 

podem ou não ser úteis naquele momento, ou para aplicá-los a posteriori.  

 De acordo com os estudos feitos por Choueri Jr (2006), é comum a diferença entre as 

aulas teóricas e práticas, o que reforça a dicotomia dessas práticas. Em seu estudo, detectou 

que nas chamadas aulas teóricas, os professores expõem os conteúdos, enfatizando apenas os 

conceitos e princípios, sem a preocupação com o mundo no qual se insere.  

Na Enfermagem, em particular na instituição onde atuo, isso fica claro e evidente, 

quando exige do aluno a impecabilidade na realização de uma técnica com todos os itens 

ensinados. No entanto, quando esse mesmo aluno encontra-se no campo da prática, ele precisa 

juntamente com o outro professor, integrar um conceito apreendido em sala de aula, tendo em 

vista as limitações impostas pela realidade dos cenários de prática. Nesse sentido, torna-se 

imprescindível que haja uma interlocução entre os conteúdos, ou até mesmo entre aquele que 

ensina a teoria, com os que ministram as disciplinas de cunho teórico e prático.  
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Acredita-se que essa comunicação facilitaria o bojo da empregabilidade dos conteúdos 

a serem ministrados, dentro dos contextos onde esses alunos estivessem inseridos. Sendo 

assim, a aprendizagem se realizaria de maneira prazerosa, integrando o embasamento teórico 

e a aplicação prática desse conhecimento, levando em consideração as particularidades dos 

cenários envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Concordo, portanto, com Sordi e Silva (2010, p. 92) quando as mesmas dizem que: 

 
Em tempos de incompetências sociais, os docentes universitários podem fazer muita 

diferença, se competentes forem, para organizarem um trabalho pedagógico que 

forme sujeitos capazes de ler o mundo, refletir sobre ele, nele intervir e, tanto quanto 

possível, tornarem-no inteligível para aqueles cujo acesso à educação superior 

parece tão distante. Se também para isso o discurso das competências puder servir, 

qual seja, desafiar nossa capacidade de sequestrá-la dos interesses imediatistas do 

mercado, tirar-nos de nossa acomodação frente ao ensino de graduação que 

insistimos em reproduzir, então nada temos a temer. Basta pronunciarmos o NÃO e 

simultaneamente produzirmos nosso SIM alternativo, única maneira de 

verdadeiramente vivermos um projeto educativo emancipatório.  

 

 

Assim, para discutir sobre as competências necessárias para a prática do enfermeiro 

professor, parto da conjectura de que o desafio da formação universitária em tempos de 

mudanças aceleradas nos faz pensar e repensar em uma prática pautada nas tendências 

suscitadas e homologadas pelos órgãos competentes para área de educação (LDB) n° 

9.394/1996 e (DCNs) bem como pelos pesquisadores sobre o assunto. Nesse prisma, vários 

desafios se interpuseram ao trabalho docente em função das novas demandas geradas pelo 

mundo produtivo que, inclusive, ajudaram a legitimar o currículo por competências e a 

subsequente avaliação dessas competências, atestando o padrão de qualidade desejado dos 

egressos dos cursos de educação superior. (BRASIL, 1996). 

Após consolidar o interesse dessa temática e, do contato com leituras que me 

despertaram em realizar uma investigação mais acurada e partindo da minha experiência 

profissional, elegi como objeto de estudo: As competências docentes para a integralização 

do conhecimento teórico-prático no ensino de enfermagem. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Que estratégias são utilizadas pelo enfermeiro docente para a integralização do 

conhecimento teórico-prático no ensino-aprendizagem dos acadêmicos de enfermagem?  
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Que competências o enfermeiro docente necessita aprimorar e desenvolver para 

integralizar o conhecimento teórico-prático no ensino-aprendizagem dos acadêmicos de 

enfermagem? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Identificar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro docente para a integralização do 

conhecimento teórico-prático no ensino-aprendizagem dos acadêmicos de Enfermagem; 

Analisar, a partir das estratégias utilizadas, quais são as competências que o 

enfermeiro docente necessita desenvolver para integralizar o conhecimento teórico-prático no 

ensino-aprendizagem do acadêmico de Enfermagem.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a realização de um estudo dessa natureza, parte do fato de que a 

Enfermagem encontra-se inserida dentro de um panorama na atualidade que exige vicissitudes 

para que se possa ser agente transformador, não só profissionalmente, mas, trazer mudanças 

para a educação, saúde e a sociedade. Nesse sentido, compreende-se que a educação tem um 

papel importante na criação de alternativas pedagógicas que priorizem a formação ampla do 

trabalhador e cidadão, comprometido com a melhoria da qualidade de vida da população. 

Assim, muitos são os desafios enfrentados na formação do pessoal de nível superior, em 

especial na área de saúde.  

Entre os problemas existentes, encontram-se os relacionados ao processo educativo, 

pois, ainda vive-se em uma era de pedagogia tradicional-transmissora, dificuldades de acesso 

às universidades públicas pelas camadas carentes, devido à inacessibilidade de um ensino de 

qualidade a nível fundamental e médio, o que atualmente repercute dentro das instituições 

particulares de ensino com uma clientela diferenciada, destacando-se dificuldades, 

principalmente no campo cultural, mas que, mesmo contando com as deficiências do aluno, o 

professor precisa implementar estratégias para dar conta dessa realidade.  

Diante desse cenário, a educação superior tem a responsabilidade de rever a sua 

prática, tendo em vista que a formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional 

dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 

gerais: atenção à saúde; tomada de decisão; comunicação; liderança; administração e 

gerenciamento e educação permanente. (BRASIL, 2001). É nesse contexto que se torna 



21 
 

apropriado refletir sobre a adoção das competências na formação dos docentes de 

Enfermagem, bem como, repensar nas estratégias utilizadas por esses docentes para o 

desenvolvimento de competências.  

Observa-se que esse processo de transição para as atuais tendências educacionais 

carece de reflexões a partir das mudanças de paradigmas, com base no papel do enfermeiro 

professor, para o desenvolvimento dessas competências. Tais reflexões terão como base 

estudiosos no assunto, procurando trazer a discussão da pluralidade do tema, voltado para a 

área de educação em Enfermagem.  

Nesse sentido, corroboro com Despresbiteris (2010, p. 77) quando  diz que: 

 
Com o aumento da complexidade do trabalho, não só em termos de conhecimentos 

necessários decorrentes da introdução de novas tecnologias, mas também da 

reformulação das próprias formas de organização pelo qual ele se realiza, o mundo 

começou a exigir muito mais do que o saber-fazer. É o discurso das competências 

que desvela a necessidade de outras dimensões de saberes e, sobretudo, de sua 

mobilização.  

 

 

Assim, a relevância desse estudo decorre das discussões atuais, na medida em que se 

faz necessário o pensar e o repensar sobre as competências do enfermeiro professor para a 

integralização do conhecimento teórico-prático, no processo de ensino-aprendizagem, 

pautadas nas exigências da atualidade.  

Para compreender melhor a temática em discussão, foi realizado o levantamento do 

“Estado da Arte” na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados, com os 

descritores individuais e em dupla: Educação em Enfermagem; Educação Baseada em 

Competências; Prática do Docente de Enfermagem e Ensino Superior, obtendo-se os 

seguintes resultados demonstrados no quadro 1, a seguir:  
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Quadro 1 – Estado da arte 

 

 

DESCRITOR ÚNICO 

Bases de Dados 

LILACS MEDLINE BDENF SciELO Total  

Educação em Enfermagem 2.255 25.000 1.931 480 29.666 

Educação baseada em 

competências 

177 2.613 47 16 2.853 

Prática do docente de 

Enfermagem 

51 576 41 43 711 

Ensino Superior 829 0 113 1.624 2566 

DESCRITORES 

ASSOCIADOS 

Bases de Dados 

LILACS MEDLINE BDENF SciELO Total  

Educação em Enfermagem 

and Educação baseada em 

competências  

38 155 32 01 226 

Educação em Enfermagem 

and Prática docente de 

Enfermagem 

18 63 08 08 97 

Educação em enfermagem 

and Ensino Superior 

67 0 57 28 152 

Educação baseada em 

competências and Prática 

Docente de Enfermagem  

0 03 0 0 03 

Educação baseada em 

competências and Ensino 

Superior 

06 0 03 0 09 

Prática do docente de 

Enfermagem and Ensino 

Superior 

02 0 01 05 08 

Fonte: O autor. 

 

No levantamento realizado de abril a dezembro de 2013, utilizando os descritores 

Educação Baseada em Competências e Prática Docente de Enfermagem, foram 

encontrados três (03) estudos sobre a temática. Com o descritor Educação em Enfermagem, 

associado a Educação baseada em competências, emergiram  226 de produções, porém, 

essas tratam principalmente sobre temas como: currículo integrado; e a aplicabilidade da Lei 

de Diretrizes e Bases e as Diretrizes Curriculares Nacionais, não abarcando de fato as 

competências docentes.  

Foi possível localizar produções que englobam Educação em Enfermagem associado à 

Prática Docente de Enfermagem e com base nos artigos lidos, pode-se fazer uma leitura 

exploratória e seletiva, trazendo algumas considerações importantes para o trabalho.  

Penso que esse estudo contribuirá para reflexões do ofício da docência no ensino 

superior em Enfermagem, evidenciando as competências necessárias para o exercício do 
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magistério do enfermeiro docente; contribuirá para incrementar a linha de pesquisa no Grupo 

de Pesquisa em Educação, Saúde e Trabalho – GPEST; para a elaboração do curso de 

capacitação docente com bases nas competências necessárias para o ensino, almejando que a 

partir desta iniciativa, possa ser criado um grupo de pesquisa dentro da instituição onde 

leciono.  

Para a assistência, acredito que os resultados desse estudo possam levar os professores 

enfermeiros à reflexão quanto ao ofício da profissão, na tentativa de criar aproximações entre 

esses dois cenários, o campo teórico e o prático, uma vez que um complementa o outro, no 

sentido de procurar desenvolver nos futuros egressos de enfermagem, profissionais ativos, 

críticos e reflexivos, em vista de uma Enfermagem com autonomia e reconhecimento social.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Agir em uma sociedade mutante e complexa é, antes, 

entender, avaliar, enfrentar a realidade com ferramentas 

intelectuais. Por que não dizer, questão de competência!!! 
 

Philippe Perrenoud 

 

2.1 PHILIPPE PERRENOUD E A FORMAÇÃO POR MEIO DE COMPETÊNCIAS 

 

 O presente estudo tem como referencial teórico, Philippe Perrenoud, Doutor em 

Sociologia e Antropologia e Educador docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, na Universidade de Genebra, das áreas de currículo escolar, práticas pedagógicas e 

instituições de formação, diretor do Laboratório de Pesquisa sobre a Inovação na Formação e 

na Educação (LIFE) em Genebra. Quando se refere às competências na área de educação se 

torna um dos ícones nessa linha de pesquisa, sendo referência no Brasil e no mundo com seus 

estudos.   

 Em sua obra, Perrenoud destaca que o perfil do docente para os dias atuais precisa 

estar em conformidade com as transições e mudanças ocorridas nesse cenário que é a 

educação. Enfatizando que o docente precisa ter atrelado ao seu perfil profissional, não 

somente o saber/conhecimento do conteúdo a ser ministrado, mas mobilizá-los conforme 

necessidade, sendo essa partilha um meio de crescimento pessoal – docente e, individual e 

coletivo – discentes. Associados a esse saber/conhecimento, ratifica a importância de 

estratégias pedagógicas, que auxiliam o docente quanto ao ato de ensinar.  

 Frente à atualidade em que se vive e atua, o docente precisa ser capaz de transpor 

barreiras quando se trata do hiato sobre o ensino tradicional e o contemporâneo. O contexto 

sobre o ensino nos dias atuais, abarca situações que vão desde a mobilização profunda sobre o 

conteúdo e suas áreas afins, perpassando pelas associações com outras disciplinas que compõe 

a estrutura matriz, o Projeto Político Pedagógico do curso, os setores escolares onde estão 

inseridos, visto que os tempos de hoje são totalmente diferentes dos tempos passados.  

 De acordo com Perrenoud (2000, p. 35), a competência profissional “consiste na 

busca de um amplo repertório de dispositivos e de sequencias na sua adaptação ou construção, 

bem como na identificação, com tanta perspicácia quanto possível, que eles mobilizam e 

ensinam”. 
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Assim, fica evidente que o autor sugere que esse docente seja capaz de arregimentar 

recursos que compõe os fatores essenciais e exequíveis para a resolução das situações 

problemas encontradas diariamente no contexto educacional. O manifesto referente à fala do  

autor, é que, para ele, o conhecimento não pode ser um atributo estático, mas sim, que o 

incremento desse conhecimento esteja sempre em movimento, seja  na apreensão de novos 

métodos, fórmulas, maneiras de conceber o saber,  na utilização de novas estratégias,  na 

tentativa de desenvolver o novo e o desconhecido, a partir das novas experiências e práticas 

vivenciadas por esse grupo.  

Depreendo pela fala de Perrenoud (2000, p. 12) que: 

 
Trabalhar a partir das representações dos discentes não consiste em fazê-las 

expressar, para desvalorizar imediatamente. O importante é dar regularmente 

direitos na aula, interessar-se por elas, tentar compreender suas raízes e sua forma de 

coerência, não se surpreender se elas surgirem novamente, quando as julgávamos 

ultrapassadas, para isso, deve-se abrir um espaço de discussão, não censurar 

imediatamente as analogias falciosas, as explicações animistas ou antropomórficas e 

os raciocínios espontâneos, sob pretexto de que levam a conclusões errôneas.  

 

 

Quando o docente percebe que é um ser inacabado e se mantém incessantemente a 

procura de novos meios que possam contribuir com o processo ensino-aprendizagem de seus 

discentes e comunidade acadêmica, acredita-se que este esteja lançando mão de algumas 

competências necessárias, quanto a viabilização para o processo ensino-aprendizagem. 

Desenvolver competências não é contentar-se em ter seguido um programa, e sim não 

parar com sua construção e testagem. Pouco importa de como será ministrado o conteúdo 

programático, o que se deve fazer é enfrentar o problema, e o problema é que a ação 

pedagógica não alcançou sua meta. Deve-se então, teimar sem cair na persistência 

pedagógica, sem fazer mais a mesma coisa, procurando novas estratégias. (PERRENOUD, 

1999b). 

A mudança de paradigmas sobre o processo ensino-aprendizagem requer do docente, 

antes de tudo, o compromisso pessoal com sua profissão, segundo a clarificação que para 

assumir tal responsabilidade, remete e exige que o mesmo saia de sua zona de conforto, das 

aulas pré-montadas; discursos decorados; repetições de metodologias inexequíveis e algumas 

vezes estilos pedagógicos obsoletos, para se lançar frente ao novo, ao desconhecido, que traz 

consigo desafios diários na tentativa de sanar e responder as demandas cotidianas trazidas não 

só pelos discentes, mas pela comunidade acadêmica e a sociedade. (PERRENOUD, 2002a). 
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Nesse sentido, penso que o verdadeiro ofício docente é dar respostas às perguntas 

implícitas e explícitas na arte de ensinar. Logo, percebe-se que essa dinâmica agrega valores 

ao ofício docente, favorecendo o desenvolvimento de uma metodologia pró-ativa voltada ao 

exercício das competências, supondo assim que esse docente será capaz de desenvolver 

virtudes, que se encontravam adormecidas. A aderência aos vários tipos de estratégias e 

metodologias, instrumentalizará esse docente para atuar nas diversas situações em sala de aula 

ou campo de estágio.  

Na visão de Perrenoud (1999b, p. 80),  

 
não se pode imaginar uma abordagem por competências que não seja facilmente 

sensível às diferenças, a partir do momento em que os alunos são colocados em 

situações em que, supostamente, aprendem fazendo e refletindo sobre os obstáculos 

encontrados no dia a dia do contexto acadêmico. 

 

O autor faz referência, quanto à necessidade de apreensão do movimento do ofício 

docente, destacando 10 grandes famílias de competências que servirão de base central para 

balizar esse estudo (PERRENOUD, 2000, p. 12-13): 

 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem;  

 

2. Administrar a progressão das aprendizagens; 

 

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

 

4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

 

5. Trabalhar em equipe; 

 

6. Participar da administração da escola; 

 

7. Informar e envolver os pais; 

 

8. Utilizar novas tecnologias; 

 

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;  

 

10. Administrar sua própria formação contínua.  
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Apreciando a lista das 10 competências, retoma-se a definição apresentada por 

Perrenoud (2000), para poder apropriar de modo mais claro, trazendo como referência outras 

obras do autor, associando com a minha prática docente, reformatando suas propostas e 

significados, com o objetivo de clarificar a compreensão do que se procura evidenciar, no 

decorrer desse estudo. Na obra do autor, fica claro que o desenvolvimento de uma 

competência está sempre associado a uma mobilização de saberes, e que este não pode e nem 

deve ser um conhecimento acumulado, mas vivenciado por meio da ação, da capacidade de 

recorrer ao que se sabe, para realizar o que se deseja e o que se propõe.  

Julga-se que, uma vez que o docente tenha condições de utilizar os recursos-domínios 

dessas competências, poderá estar influindo na própria estrutura da instituição, para que ela se 

transforme, que se preocupe realmente com o cunho educacional que envolve a formação 

profissional.  

Em educação, para alcançar potencialmente todos os campos de conhecimento, na 

medida em que a formação em todas as áreas básicas e aplicadas pressupõe um processo de 

ensino e o sucesso deste pressupõe, por sua vez, competências em domínios fundamentais do 

saber pedagógico, as mesmas serão destacadas à seguir, de acordo com objeto de estudo, isto 

é, associando esses domínios para o ensino superior em Enfermagem, em cada família e 

subfamílias sugeridas por Perrenoud:  

1. Organizar as situações de aprendizagem. 

a) Conhecer, para determinada disciplina, os conteúdos a serem ensinadas e sua 

tradução em objetivos de aprendizagem. 

Entende-se, como sendo um docente competente, o indivíduo que tenha atrelado ao 

seu perfil profissional conhecimentos essenciais e necessários, para que possa ministrar os 

conteúdos propostos, mobilizando o conhecimento frente às áreas afins, com o intuito de não 

só atingir os objetivos propostos no processo ensino-aprendizagem, como também, agregar ao 

conhecimento do discente um “plus” no que se refere à correlação dos conteúdos ministrados 

com outras áreas afins, que compõe a matriz curricular daquela disciplina.  

b) Trabalhar a partir das representações dos alunos. 

Compreende-se nesse contexto, ser importante que o docente enfermeiro faça uma 

avaliação de cunho diagnóstico de sua classe, com a finalidade de obter um perfil, pontuando 

e estratificando por ordem de prioridades, a partir das situações-problema identificadas, 

fazendo uma abordagem das representações concedidas pelos discentes, tornando-se assim, 

um meio de incentivo para a motivação pessoal e grupal da classe. 
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De acordo com Thurler (2002, p.103),  

 
a conduta exploratória começa com uma troca de experiência, a qual permitirá que 

todos se conheçam melhor e relatem suas respectivas práticas, explicitem suas 

visões do futuro e negociem, a partir delas, uma problemática comum, que orientará 

sua exploração durante um determinado período. 

 

 

c) Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem. 

Quando se preconiza estabelecer uma prática docente voltada ao desenvolvimento das 

competências, seja ela docente ou discente, deve-se procurar criar um ambiente onde os 

indivíduos, possam ser instigados a participar das discussões em sala de aula.  

Nesse momento, cabe ao docente ser um agente facilitador, mobilizador e mediador 

dos discursos existentes, a fim de poder não só reconstruir o conhecimento dos discentes 

frente às abordagens feitas em sala de aula, mas, ter como sinalizador se o método pedagógico 

utilizado está a contento para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem individual 

e grupal. 

d) Construir e planejar dispositivos e sequencias didáticas.  

Por meio da incitação feita no esquema anterior, esse docente será capaz de reconstruir 

de acordo com o grau de exigência e demanda da classe instrumentos pedagógicos, que 

possam facilitar a apreensão desses conhecimentos por parte dos discentes.  

Vale ressaltar que o planejamento não é um instrumento pedagógico estático, mas, 

flexível e adaptável à realidade em que se encontram esses indivíduos. Nesse contexto, é 

notório que o docente precisará incrementar seus conhecimentos, quando o momento carecer 

de intervenções oportunas, com o intuito de atender as necessidades de respostas, em um 

momento de questionamento ou reflexões sobre determinados assuntos.  

e) Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. 

O docente deve ser um semeador de ideias, inquirindo os discentes para que 

desenvolvam o pensamento crítico-reflexivo, devolvendo respostas sobre situações que do 

cotidiano, por meio da problematização ou a contextualização de situações problema, 

proporcionando uma visão ampla quanto ao processo de ensino-aprendizagem e que não fique 

preso apenas aos conteúdos programáticos. 

 Compreende-se que a partir das experiências docentes, torna-se mais fácil para os 

discentes obter respostas prontas e práticas, do que compreender o que compõe a causa de um 

determinado problema, seja ele de origem social, econômica, cultural, política ou educacional.  

Porquanto, pensa-se que tais momentos são riquíssimos para o desenvolvimento de 

competências profissionais. 
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2. Administrar a progressão das aprendizagens.  

Segundo Perrenoud (2002b, p. 56), “não adianta observar se não se sabe interpretar. 

Não adianta saber interpretar se não se sabe decidir. E não adianta decidir se é incapaz de 

concretizar suas decisões”. 

a) Conceber e administrar situações-problemas ajustadas ao nível e às possibilidades 

dos alunos.  

Mediante a realização de um levantamento diagnóstico da classe, o docente precisa ser 

capaz de se adaptar aos perfis heterogêneos que geralmente encontram-se dentro das salas de 

aula. Devendo-se procurar e encontrar, na heterogeneidade, pontos em comum à serem 

trabalhados, buscando aclarar o pensamento do  discente e ao mesmo tempo demonstrar a 

praticabilidade de  pontos diferentes, com o propósito de contribuir para uma apreensão 

pessoal e coletiva dos assuntos abordados.  

b) Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino.  

Nesse tópico, vale trazer à memória que, os objetivos de uma disciplina têm seus 

princípios redigidos no infinitivo, que automaticamente indica ação do sujeito para com o 

objeto. O docente de Enfermagem, quando se propõe proferir determinados tipos de objetivos 

para sua área de atuação, precisa levar em consideração que estes devem ter atrelados a seu 

movimento, outros olhares e significados, contudo, que estes estejam interligados.  

Desse modo, pode-se dizer que o melhor objetivo proposto para uma disciplina, é 

aquele que contempla a adesão de outros conceitos, significados, pensamentos e opiniões.  

c) Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem.  

Ao conferir a progressão das aprendizagens, o docente enfermeiro deverá ser capaz de 

harmonizar o ontem, o hoje e o amanhã, lembrando que em todas as áreas do conhecimento e 

principalmente na área de educação e saúde a aprendizagem deve se configurar dentro de um 

contexto dinâmico. Acredita-se que, dessa maneira, será incorporado pelos discentes que para 

a construção ou integralização do conhecimento, precisa-se a todo o momento, transitar no 

passado, buscando base no presente, almejando novas descobertas no futuro, procurando 

analisar os contextos em que essas situações-problema foram viabilizadas. Destacando-se que 

será mediante a esse processo de construção e integralização que se fará o conhecimento do 

amanhã. 

d) Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem, de acordo com uma 

abordagem formativa. 

De acordo com Perrenoud (2000, p. 47) “para gerir a progressão das aprendizagens, 

não se pode deixar de fazer balanços periódicos das aquisições dos alunos. Eles são essenciais 
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para fundamentar decisões de aprovação ou de orientação necessárias mais tarde”.  À medida 

que, o docente compreende que a avaliação é processual e que abrange não só as notas das 

avaliações, mas, todo um conjunto de atividades que o discente mobiliza frente à construção 

do processo ensino-aprendizagem como: participação nas discussões em sala de aulas, 

realização de seminários, apreciação crítica sobre determinada temática, bem como outras 

atividades de cunho pedagógico.  

Com esse enfoque, o docente fará com que o processo de ensino-aprendizagem se dê 

de forma mais ampla. Viabilizando, frente ao processo de avaliação, outros meios de se 

aproveitar o desempenho discente que não seja simplesmente por meio de “prova”, de modelo 

tradicional e reducionista. 

A propósito, evidencia-se que existem outras formas de avaliação, não somente aquela 

de cunho tradicional, aflorando assim o desejo em busca do saber. A palavra “avaliação”, 

implica na concepção de uma série de mudanças, avalia-se, desde a instabilização psicológica 

- ansiedade, medo, insegurança, como a fisiológica, que gera descarga adrenérgica como 

taquicardia, sudorese, impedindo e/ou dificultando, tanto a verbalização como a apreensão do 

processo ensino-aprendizagem. 

e) Fazer balanços periódicos de competências e tomar decisões de progresso. 

O docente precisa compreender que a avaliação não é unilateral, mas sim, uma mão de 

via dupla. Ao mesmo tempo em que ele avalia os discentes, precisa ser capaz de realizar uma 

autoavaliação das estratégias e métodos pedagógicos utilizados, a fim de mensurar como está 

sendo esse processo de assimilação do conhecimento. E isso, não pode e nem deve ser feito 

no final da disciplina. É importante que esse docente esteja aberto às críticas construtivas na 

tentativa de corrigir as falhas existentes, quando ministra determinado conteúdo de uma 

disciplina. Após o término de uma aula, pensar que tal assunto poderia ser abordado e 

explorado de maneira diferente, sabendo que cada aula, sempre será um momento único, pois 

as situações problemas são diferentes para cada momento.  

3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

a) Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma classe. 

O docente deverá ser capaz de estimular sua classe a não trabalhar com resposta “pré-

formatada”. Este deve fazer compreender que o objeto pode apresentar diversas faces, 

mediante o ponto de vista em que o sujeito se encontra. E são essas divergências de olhares e 

informações que irão compor o objeto como um todo, ou melhor, quase todo o universo do 

objeto em questão.  
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Comunga-se com o pensamento de Thurler (2002, p. 89) quando ela diz que: 

 
Os docentes precisarão não apenas pôr em questão e reinventar práticas 

pedagógicas, como também reinventar suas relações profissionais com seus 

discentes, colegas e comunidade acadêmica. A introdução de novos objetivos de 

aprendizagens e de novas metodologias de ensino, não lhes permitirá mais organizar 

seu ensino em torno de uma sucessão rígida de lições e fichas de trabalho, e sim, os 

obrigará a inventar permanentemente arranjos didáticos e situações de aprendizagem 

que respondam melhor a heterogeneidade de necessidades de seus alunos. 

 

 

b) Abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto.  

Nesse item, explora-se de maneira genuína parte do objeto de pesquisa em questão, no 

que tange a integralização entre o conhecimento teórico-prático no processo ensino-

aprendizagem. Para isso, o docente deveria ter um conhecimento prévio das situações que 

precisa contextualizar e abrange o ensino da disciplina teórica e prática e suas áreas correlatas.  

É fazer compreender que o conhecimento pode e deve ser produzido em várias 

instâncias e situações, sem perder a sua cientificidade. Podendo exemplificar, quando se 

ensina e se demonstra uma técnica no laboratório de Enfermagem com todos os itens 

necessários para a realização do procedimento, ressaltando a importância dos passos 

sequenciais para a execução da técnica. 

E por que não, trazer situações em que o mesmo poderá se deparar quanto adentrar  

uma instituição pública, onde na maioria das vezes, faltam insumos para realização dos 

procedimentos? Nesse momento, o docente precisa levar em consideração as modificações 

ocorridas no cenário onde será realizada a técnica, as reações ocorridas fisiologicamente 

quando o paciente será submetido a um procedimento, e que esses detalhes, algumas vezes, 

passam despercebidos pelo docente, não estando descritos ou evidenciados na literatura, mas 

que precisam ser discutidos e refletidos. 

c) Fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de grandes 

dificuldades.  

Essa não é uma tarefa fácil, visto que, é mais prático direcionar o ensino para o 

indivíduo que consegue captar com mais facilidade aquilo que se quer ensinar. Baseando-se 

nas experiências docentes pelo compartilhamento, por mais que não se queira, em geral 

alguns docentes acabam por estigmatizar certos tipos de alunos, como sendo o indivíduo que 

não quer nada, não quer aprender, não levando em consideração os fatores de ordem 

cognitiva, pessoal, social, econômica, que podem estar interferindo na viabilização do  

processo  ensino-aprendizagem.  
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d) Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino 

mútuo. 

Pensa-se que para essa atividade, o docente precisa mobilizar estratégias pedagógicas 

a fim de dissociar os grupos pré-existentes, criando assim um ambiente de cooperação e auto-

ajuda mútua. A partir do mapeamento feito por meio da avaliação diagnóstica, o docente será 

capaz em um determinado momento, de explorar o conhecimento de todos, de maneira em 

que o grupo possa se sentir corresponsável no processo ensino-aprendizagem. Por exemplo, 

mesclar por área de vivência pessoal ou profissional. 

4. Envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho.  

Permeando essa discussão, Thurler (2002) diz que esse tipo de conduta vai muito além 

de simples intercâmbio de truques e receitas, pois se insere em uma lógica de resolução de 

problemas que recorre à criatividade e à participação de cada discente, ao reconhecimento de 

que não se pode ser o melhor o tempo todo, que não se aprende sozinho, que de nada serve 

ficar constantemente reinventando a roda, que a ideia do outro, retomada e adaptada, pode ser 

mais eficaz do que uma longa busca solitária do conhecimento, que se pode aprender e 

desenvolver cada um por si e também todos juntos.  

a) Suscitar o desejo de aprender, explicar a relação com o saber, o sentido do trabalho 

acadêmico e desenvolvendo no aluno a capacidade de autoavaliação.  

Acredita-se que, só se pode dar testemunhos verdadeiros, mediante a vivência prática 

dos fatos – experiências de vida. Quando o discente percebe a profundidade e a praticidade na 

fala do docente e que ao mesmo tempo ele consegue ver, tanto sua utilização, quanto a sua 

aplicação para prática profissional, esse docente está utilizando uma ferramenta importante 

para a motivação do discente, frente ao processo  ensino-aprendizagem. 

b) Explicar a relação entre aprendizagem e o saber, organizar as etapas que se busca 

desenvolver, convidar o aluno ao desafiante jogo da transformação e antecipar a 

alegria em suas conquistas.  

Independente da instituição que esse docente atua, ele deve ser um veículo – elo, de 

ligação entre o conhecimento e as futuras conquistas dos alunos. Evidenciando que para o 

momento atual e futuro, faz-se necessária a busca incessante do conhecimento, principalmente 

na área da saúde, o que pode gerar e contribuir para uma primeira instância a sensação de 

segurança e tranquilidade para o exercício da sua profissão. Segundo, porque se faz necessário 

no panorama atual, acompanhar as transformações paradigmáticas ocorridas, principalmente 

no âmbito da educação em saúde.  
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Essa abordagem pode ser introduzida de maneira a incentivar os discentes a participar 

de oficinas, seminários, congressos que abordem a disciplina em questão ou área temática, de 

acordo com o futuro exercício profissional de cada um. 

c) Organizar um conselho de alunos, fazê-los sentirem-se agentes de um processo e 

não meros receptores de conteúdos e habilidades.  

Perrenoud (2000, p. 73), afirma que “as atividades que não apresentam nenhum 

componente escolhido pelo aluno, têm pouquíssimas chances de efetivamente envolvê-lo”. 

Corroborando com a afirmação do autor, penso que este tópico deve ser trabalhado e 

efetivado pelo docente desde o primeiro dia de aula, até o fechamento da disciplina. 

Disponibilizando um canal de comunicação onde se possa democratizar junto aos discentes a 

melhor maneira de conduzir o processo ensino-aprendizagem. Supõe-se que, quando se 

exercita essa prática em sala de aula, estimula-se a democracia, o ensino voltado para o 

desenvolvimento de competências. 

d) Oferecer estratégias diferentes, atividades opcionais. 

A prática docente em si, deveria contemplar uma avaliação processual e periódica, a 

fim de poder encontrar diversas maneiras de ministrar o conteúdo, a partir das falas dos 

discentes. Isso nem sempre é possível, quando a instituição não disponibiliza recursos de 

infraestrutura, como laboratórios equipados com insumos, ou tecnológicos, como data show.   

É frente a essas situações, que o docente precisa mobilizar seus conhecimentos 

pessoais e pedagógicos, na tentativa de fazer uma abordagem mais próxima a realidade, 

principalmente quando se trata de ensino de técnicas ou procedimentos. Nesse prisma, pode-

se ainda, não oferecer todo o conhecimento, mas, sendo uma ponte, um facilitador para que 

esse discente possa ir ao encontro também dos conhecimentos produzidos em sala de aula, 

seja por meio de seminários, pesquisas, aulas práticas, discussões de caso clínico, apreciação 

crítica de artigos científicos, entre outros que se pode empregar.  

5. Trabalhar em equipe 

Para os ofícios de maneira em geral e principalmente para a Enfermagem, esse é um 

ponto crucial a ser explorado e trabalhado em equipe. Ratificando que viver em comunidade e 

trabalhar em equipe de maneira racional é uma atividade essencial e iminente da raça humana, 

devendo ter seu destaque que o processo de construção e integralização do conhecimento não 

se dá de forma individualizada.  
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Perrenoud (2002b, p. 23) chama a atenção para estes pontos evidentes quando diz que: 

 
É preciso combater esta dicotomia e afirmar que a formação é uma só, teórica e 

prática ao mesmo tempo, assim como reflexiva, crítica e criadora de identidade. Ela 

acontece de maneira ubíqua, nas aulas expositivas, nos seminários, em campo e nos 

dispositivos de formação que levam os diversos tipos de formadores a trabalharem 

juntos: acompanhamento de atuações profissionais, moderação de grupo de análise 

de práticas ou reflexão comum sobre problemas profissionais.  

 

 

a) Elaborar projetos pedagógicos verdadeiramente em equipes. 

Fazer entender que para o momento atual e quem sabe para o futuro próximo, a saída 

e/ou respostas para o caos que se vive hoje no âmbito da educação em saúde, seja a 

implementação do currículo integrado, com abordagem transdisciplinar, compreendendo que 

todos, comunidade acadêmica, sociedade, docentes e discentes, são corresponsáveis pelas 

mudanças exigidas e necessárias para o cenário atual e futuro.  

b) Buscar referências para compreender como funciona a dinâmica dos grupos, como 

se aprende a conduzir reuniões, exercitar essas tarefas em encontros com a equipe 

docente e ensinar nossos alunos a empreendê-las.  

É importante dentro das discussões realizadas em grupo, enfatizar que o saber ser 

constrói a partir das experiências vividas em diferentes cenários. Sendo assim, a academia 

deve funcionar como um início para a promoção e a busca do saber, instigando  docentes e 

discentes a investir em sua formação permanente, com fins de agregação de valores – saberes 

e conhecimentos para o exercício da sua prática social e profissional. A participação em 

seminários, simpósios, congressos são formas de promover esta compreensão. 

c) Analisar em conjunto situações complexas e confiar na equipe para administrar 

crises de relacionamentos interpessoais. 

Viver em comunidade traz divergências de pensamento, devido à história pessoal, 

social e cultural de cada um e na academia isto não é diferente. Cabe ao docente fazer 

compreender que o exercício do diálogo – cidadania de maneira ética, contribui de maneira 

significativa para o entendimento dos problemas associados ao processo ensino-

aprendizagem. Pensa-se ser esta uma das melhores maneiras de efetivar educação, à medida 

que se compreende que o conhecimento se faz por meio das relações intersubjetivas entre os 

sujeitos. 

6. Participar da administração da escola 

De acordo com Perrenoud (2000, p. 101), “proferir que a academia educa, é tão banal 

como proferir que o discente vai a faculdade para aprender”. Contudo, segundo o autor, 

pairam sobre os docentes as ameaças de um relativismo ético, que pode comprometer o papel 
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educativo do ensino, pois não há pior adversário da mudança do que a constatação que os 

céticos gostam de sussurrar: isso não vai dar certo ou isso não vai dar em lugar nenhum.  

Deduz-se que a participação efetiva do corpo docente na administração escolar é uma 

das saídas para a transformação do cenário atual em que vivemos dentro de nossas 

universidades/faculdades. Precisamos de sujeitos pró-ativos, com desejo profundo de 

mudança e sede de perpetuar uma educação emancipadora, que seja capaz de transformar os 

sujeitos e a sociedade em que vive, pois a formação de atitudes e valores perpassa pelas 

atividades de ensino, adquirindo, portanto, um peso substantivo na educação, porque se a 

academia silencia, abre espaço para os valores dominantes no âmbito social.   

Nesse sentido Perrenoud (2000, p. 94) diz que:  

 
a mudança ocorrerá por meio da junção de dois procedimentos complementares. De 

um lado, uma adesão progressista dos atores a novos modelos, de outro, a 

construção, igualmente progressiva, dos saberes e das competências capazes de fazê-

los funcionarem na prática.  

 

 

Somente a participação ativa desses atores, pode contribuir para rever os conceitos 

vigentes e propor mudanças curriculares, conforme as exigências dos paradigmas atuais.   

7. Informar e envolver os pais  

Perrenoud (2000, p. 113) diz que: “é importante que o professor saiba situar-se, 

primeiramente a seus próprios olhos, em seguida aos dos pais”. Sabe-se o quanto é 

fundamental a participação dos pais no processo ensino aprendizagem, mesmo que estes 

indivíduos já tenham condições de manifestar desejos e opiniões próprias. Esta interação, 

entre a academia e o âmbito familiar permite a meu ver, uma democratização do ensino, visto 

que, a educação tem a capacidade de atingir outras pessoas que não estejam envolvidas no 

processo, principalmente quando se trata de educação para a formação de profissionais de 

saúde.  

Para Perrenoud (2000) seja qual for sua estratégia de ensino, o docente precisa que os 

pais e familiares de seus discentes compreendam-na e adiram a ela, pelo menos globalmente, 

em relação às intenções e às concepções do ensino e da aprendizagem. Pois, se quisermos a 

democratização e uma maior interação dos sujeitos nesse processo ensino-aprendizagem, só 

nos resta defender uma estratégia de ensino que seja ativa e diferenciada.   
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8. Dominar e fazer uso de novas tecnologias.   

Vive-se em um momento em que é quase impossível nos comunicarmos sem o uso 

diário da tecnologia. Esta foi introduzida, por intermédio dos meios de comunicação e, para 

alguns, é inconcebível viver sem celulares, internet, iPad entre outros. Essas tecnologias 

também vieram agregar valores à área de educação em saúde. 

Frente a esta era tecnológica, precisamos conceber que os meios de comunicação se 

tornam uma “faca de dois gumes”, hora instrumentalizando na busca do conhecimento hora, 

servindo como muleta, com achados definidos, inibindo assim, uma das virtudes acadêmicas 

que é o pensamento crítico-reflexivo. Deve-se estar alerta, a fim de utilizar de maneira 

substancial essas ferramentas para a produção do conhecimento pessoal e coletivo. Isto é, com 

o auxilio destas tecnologias criar um ambiente onde se possa adaptar tais recursos, suscitando 

no discente a busca e a descoberta de novos saberes. 

Na atualidade, devido às mudanças paradigmáticas no campo da educação, o docente 

pode e deve lançar mãos destas estratégias, a fim de enriquecer sua aula de maneira dinâmica 

e ilustrativa.  A utilização da internet hoje possibilita ao discente vislumbrar outros mundos, 

comungar de outros pensamentos, estar em locais diferentes em questões de segundos, porém, 

cabe ao docente ser um incentivador, agregando ferramentas que permitam que esse discente 

desenvolva um senso crítico, estimulando a criar e a produzir cientificamente, a partir de sua 

apreciação crítica e não se tornar um ser passivo e, evitando-se a utilização do plágio.   

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.  

O cenário que se vive dentro das instituições escolares, é bem diferente de algumas 

décadas passadas. Os valores hoje cultivados na sociedade estão completamente modificados 

devido ao contexto sócio-cultural em que vivemos. No passado, os pais e professores eram 

considerados como indivíduos que mereciam respeito; na atualidade, o que vemos nos 

noticiários diários, são filhos matando pais e vice-versa, aluno agredindo professores e o 

contrário também é verdadeiro.  

Nessa linha de raciocínio, Allessandrini (2002, p. 175) nos convida a participar da 

criação e da construção de uma nova consciência: 

 
Estando diante da necessidade de redimensionar o que aprendemos a ser, a partir de 

um processo de reflexão pessoal e de autoconhecimento. Precisa-se desenvolver 

uma ação educativa consciente, que desenvolva em nossos alunos, docentes, 

comunidade academia e sociedade suas potencialidades, em sua capacidade de criar 

soluções e respostas adequadas, em condições básicas de agir conjugando crenças, 

valores e conhecimento. É necessário que propiciemos o desenvolvimento de uma 

consciência cidadã em nossa comunidade.  
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Comunga-se com esse pensamento à medida que, a escola – academia deve ser um 

espaço de discussões, que envolva não só meramente a transmissão dos conteúdos 

disciplinares, mas que num determinado instante situações cotidianas possam ser discutidas e 

exploradas, procurando contextualizar a disciplina, disciplinas anteriores ou futuras, 

promovendo assim, a leitura da atual sociedade em que vivemos, trazendo a tona discussões 

de cunho ético e moral que permeiam a nossa vida social e profissional, tão banalizada nos 

dias de hoje.  

10. Administrar sua própria formação contínua.  

Da mesma forma que se exige dos alunos, deve-se exigir dos docentes o melhor, 

quando se trata da questão do processo de ensino-aprendizagem. Devido à velocidade de 

informações, o docente precisa estar em constante movimentação, não somente em sua área 

de atuação, mas em outras áreas do conhecimento, a fim de ter condições de atuar como um 

facilitador no processo de ensino-aprendizagem. 

 A participação de congressos, seminários, grupos de pesquisas e estudos, ajudam esse 

docente a abrir novos horizontes, novas maneiras e concepções de atuação. Sem falar no 

enriquecimento pessoal, coletivo e profissional que esta prática traz, com a partilha dessas 

experiências. 

Thurler (2002), alerta que os docentes devem se sentir coletivamente responsáveis 

pelos resultados de seus discentes e também por seu próprio desenvolvimento profissional. 

Explicitando e confrontando seus pontos de vista, explorando coletivamente novas vias 

didáticas e pedagógicas de ensino, avaliando de maneira permanente a progressão de seus 

alunos e verificando a pertinência e a coerência das abordagens escolhidas, os docentes serão 

levados continuamente a mobilizar e a desenvolver na ação os saberes de ação e inovação, 

indispensáveis para enfrentar os problemas e os desafios que lhes reserva o ambiente 

complexo, no qual exerce seu ofício docente.  

Para que haja a integralização desse conhecimento, julga-se importante compartilhar 

as preocupações manifestadas por diferentes educadores, sobre o ensino superior no país.  

Assim, tem-se a clareza de que o referencial teórico escolhido coaduna com o objeto e os 

objetivos desse estudo, pois se acredita que é a formação permanente do docente que o levará 

a desenvolver competências didático-pedagógicas para atuar em um ensino condizente com os 

paradigmas da contemporaneidade. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se 

diz e o que se faz, de tal maneira que num dado 

momento a tua fala seja a tua prática.  

 

Paulo Freire 
 

3.1 O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

O final do século XIX e início do século XX foram marcados pelo crescimento 

populacional e pela a necessidade da urbanização das grandes cidades especificamente a zona 

portuária no Rio de Janeiro e São Paulo. Este cenário culmina juntamente com a Revolução 

Industrial, que diretamente está relacionada com o crescimento urbano, o êxodo rural, 

principalmente aqui no Brasil. (KLETEMBERG, 2004). 

Com a necessidade capitalista, e com a descoberta do novo mundo, as viagens com 

finalidades econômicas passaram a ser uma rotina entre o oriente e o ocidente, o intercâmbio 

destas viagens trouxe consigo a proliferação das doenças não só aos tripulantes, mas a 

população regional, fazendo com que a saúde constituísse problema de ordem econômica e 

social. (TURKIEWICZ, 1995). 

Conforme Geovanini et al. (2005, p. 32): 

 
O serviço de inspeção de saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro, porta de entrada 

das doenças pestilentas (malária, febre amarela e peste) já existia desde 1828, porém 

o tipo de organização em vigor demonstrava descontinuidade e deficiência e a quase 

inexistência de repercussão sobre o controle das doenças, ao contrário, estas se 

alastravam, chegando a uma situação de verdadeira calamidade pública. 

 

 

Devido às necessidades da atualidade, por considerar estas doenças uma calamidade 

de saúde pública, na reforma de Oswaldo Cruz, criou-se critérios acirrados de monitoração e 

controle destas doenças. Anos mais tarde, com a reforma de Carlos Chagas (1920), com a 

necessidade de reorganizar o modelo atual de assistência, criou-se o Departamento Nacional 

de Saúde Pública, órgão que se tornou referência normativa e executiva as atividades de saúde 

pública no Brasil. (KLETEMBERG, 2004). 
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 Foi nesse cenário que surgiu aqui no Brasil a primeira Escola de Enfermagem, 

conforme Geovanini et al. (2005, p. 33): 

 

a formação de pessoal de Enfermagem, para atender inicialmente aos hospitais civis 

e militares e, posteriormente, às atividades de saúde pública, principiou com a 

criação, pelo governo, da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, no Rio 

de Janeiro, junto ao Hospital Nacional de Alienados do Ministério dos Negócios do 

Interior. Esta escola, que é de fato a primeira escola de Enfermagem brasileira, foi 

criada pelo Decreto Federal 791, de 27 de setembro de 1890, e denomina-se hoje 

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, pertencendo à Universidade do Rio de Janeiro 

– UNIRIO. 

 

 Nessa época, o modelo de formação profissional era em conformidade com os 

modelos das Escolas de Salpetrière na França, com duração de dois anos, e a proposta 

curricular era composta de conteúdo tipicamente básico para aquela época e com visão 

tipicamente curativa. 

 Pelo decurso da história da Enfermagem, pensa-se ser de relevância para a nossa 

trajetória, destacar aqui a contribuição de Ana Néri
4
 para a Enfermagem Brasileira, devido o 

seu destaque nos campos de batalha no Rio Grande do Sul, pondo sua dedicação a toda prova, 

a qualquer hora do dia ou da noite, valeu-lhe o título de Mãe dos Brasileiros. (PAIXÃO, 

1979). 

Com o advento da I Guerra Mundial – 1914, a Cruz Vermelha
5
 Brasileira tem como 

seu patrono o médico Dr. Oswaldo Cruz, que em acordo com a Cruz Vermelha Internacional, 

passa a preparar os voluntários para realizar o serviço de Enfermagem na guerra. Associado a 

esse evento, que culmina com as endemias e pandemias, o ensino profissional passa a ter 

outra conformidade. Porém, como o saber na área da saúde foi importado nos modelos 

europeus e naquele tempo, quem possuía o conhecimento era a classe médica, tais cursos 

numa primeira instância foram ministrados por eles, e sucessivamente passados as 

Enfermeiras. Mediante a dissociação do serviço médico com o serviço de Enfermagem, houve 

a necessidade de um remodelamento das ações de Enfermagem e nesse contexto destaca-se as 

                                                           
4
 Nasceu Ana Justina Ferreira na cidade de Cachoeira, na Província da Bahia, aos 13 de dezembro de 1814. 

Casou-se com o oficial da armada Isidoro Antonio Néri. Faleceu no /Rio de Janeiro aos 66 anos de idade a 20 de 

maio de 1880.  
5
 Jean Henri Dunant, que ao presenciar o sofrimento na frente de combate na Batalha de Solfireno em 1859, 

organizou de imediato um serviço de primeiros socorros. Desta sua experiência resultou o livro Un Solvinier de 

Solfireno de 1862 onde sugeria a criação de grupos nacionais de ajuda para apoiar os feridos em situações de 

guerra e propunha a criação de uma organização internacional que permitisse melhorar as condições de vida e 

prestar auxílio às vítimas da guerra. Em 1863, funda a Cruz Vermelha Internacional, reconhecida, no ano 

seguinte, pela Convenção de Genebra organização que ao longo do tempo demonstrou a necessidade de rapidez 

no atendimento aos feridos, destacando-se nas Guerras Mundiais do século XX. (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE TERAPIA INTENSIVA, 2012) 



40 
 

iniciativas das Enfermeiras norte americanas, em conjunto com a Fundação Rockfeller. 

(KLETEMBERG, 2004). 

As repercussões no Brasil são visualizadas no governo onde Carlos Chagas, como 

diretor do setor de Saúde Pública, convoca algumas Enfermeiras norte-americanas (1923), 

para fundar a primeira escola de Enfermagem nos moldes americanos - Nightingaleanos, a 

Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN, passando a ser reconhecida como escola padrão 

de Enfermagem. Reconhecimento esse que, devido a sua primeira composição de alunas 

torna-se escola estreitamente elitista e consagrada naquele tempo e até os dias atuais, 

passando ser referência para a iniciação de outras escolas de enfermagem no Brasil. 

(GEOVANINI et al., 2005). 

Após o legado deixado por Florence, seus seguidores pelo mundo a fora, tentaram 

propagar sua filosofia e aqui no Brasil não foi muito diferente. Nesse cenário pode-se destacar 

a participação das Enfermeiras Americanas, merecendo destaque a Enfermeira Ethel Parsons
6
, 

que teve uma contribuição significativa de Ensino e de Prática – adequado à formação de 

enfermeiras, desde o início da implantação da Enfermagem Moderna em nosso país, alertando 

que a falta de uma estrutura consolidada, comprometeria o avanço da Enfermagem para o 

ingresso a universidade. (CARVALHO; PAIM, 2003). 

De acordo com Oguisso (2007), a Enfermeira Parsons manteve-se no Brasil por dez 

anos (1921-1931), e juntamente a este período e por seu intermédio, é aprovado o Decreto n° 

20.109, de 15 de junho de 1931, que regulou o ensino de Enfermagem até a vinda da Lei n° 

2.604/55. É importante destacar dois pontos cruciais para a oficialização deste decreto: que 

para o exercício da profissão, se exige um preparo técnico condizente com os novos padrões 

estabelecidos e a incorporação da Escola Anna Nery a universidade.   

Segundo Paixão (1979), em 1922, chegaram ao Brasil mais 13 Enfermeiras norte-

americanas, sete para os serviços de Saúde Pública e seis para a Escola. Para a direção da 

Escola foi nomeada a Enfermeira Clara Louise Kienminger. Nesse momento, foi fundada a 

Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde Pública, ulteriormente Escola de 

Enfermeiras Anna Néry e hoje Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ.  

 

 

                                                           
6
 Chegou ao Brasil em setembro de 1921. Sua missão não se limitava a organizar e chefiar um serviço de 

enfermagem. Estava encarregada de estudar a situação da enfermagem no Brasil e apresentar ao Governo 

brasileiro recomendações para o programa a ser adotado.  



41 
 

Geovanini et al. (2005, p. 35) evidenciam  que: 

 
Na década de 40, a Escola Anna Nery foi incorporada à Universidade do Brasil e, 

em 1949, o Projeto de lei 775 controlou a expansão das escolas e exigiu que a 

educação em Enfermagem fosse centralizada nos centros universitários. Em 1961, a 

partir da lei 2.995/56, todas as escolas passaram a exigir curso secundário completo 

ou equivalente dos candidatos, mas só no ano seguinte a Enfermagem passou a 

ensino superior.  

 

Ela suscitou entre as Enfermeiras brasileiras a necessidade de um (re) direcionamento 

para o modelo acadêmico pautado nos modelos nigthingalianos, enfocando a importância da 

subscrição ao paradigma Nigthingale de ensino e de prática de Enfermagem; a preocupação 

com a regulamentação do trabalho das Enfermeiras; as intenções associativas de política e 

organização da classe profissional; as diretrizes da filosofia feminista e os princípios 

científicos da Higiene e da Saúde Pública. (CARVALHO; PAIM, 2003). 

Corroborou a importância da criação de grupos de pesquisa como momento de 

discussão de perspectivas para o futuro da Enfermagem, e essas pesquisas foram de 

fundamental importância para legitimação da proposta curricular de Enfermagem bem como, 

a criação de novas disciplinas para o enquadramento da Enfermagem frente às outras 

profissões. (KLETEMBERG, 2004). 

Sem dúvida, a percepção desta referida Enfermeira sobre a situação da Enfermagem 

no Brasil, foi o pilar central para a consolidação para o desenvolvimento da profissão aqui no 

Brasil. Com isso, ela procurou clarificar os objetivos dos cuidados de Enfermagem e da 

educação sanitária, procurando formar profissionais à luz de concepções paradigmáticas e de 

parâmetros admitidos para o plano do assistir e do cuidar. Outro ícone importante em nossa 

história e que não deve ser esquecido é a contribuição da nossa primeira diretora brasileira de 

Enfermagem a Enfermeira Raquel Haddock Lobo
7
.  

Devido a sua estada na Europa, durante a guerra, incorporou-se à Cruz Vermelha 

Francesa, onde planejou para os primeiros trabalhos na área de Enfermagem. Nessas, suas 

idas e vindas entre Brasil-Europa e percebendo as carências no âmbito da Enfermagem 

brasileira, buscou junto aos conhecimentos franceses capacitação técnica cientifica, para 

exercer de maneira plena o ofício da Enfermagem nos modelos nigthingalianos.  Devido a sua 

capacidade técnica, trabalhou na fundação do Hospital Gaffrée Guinle, que hoje faz parte da 

Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO, e logo em seguida foi convidada pela Enfermeira 

Ethel Parsons, para atuar no setor da Saúde Pública.  (GEOVANINI et al., 2005). 

                                                           
7
 Nascida a 18 de junho de 1891, foi a pioneira da enfermagem moderna no Brasil.  
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Logo após esse reconhecimento, a Enfermagem brasileira começa a se estruturar e 

dessa nova estruturação é fundado em 1926 a Associação Nacional de Enfermeiras 

diplomadas Brasileiras, atual Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), pelas primeiras 

Enfermeiras formadas pela  Escola de Enfermagem Anna Nery. Além disso, houve a filiação 

dessas, ao Conselho Internacional de Enfermagem no ano de 1929. A criação desse órgão, 

bem como, a associação a esta entidade representativa, teve uma participação relevante no 

desenvolvimento da Enfermagem brasileira, principalmente no que tange ao âmbito da 

legislação e educacional. (KLETEMBERG, 2004). 

Mediante a esses fatos, por intermédio da liderança de Edith de Magalhães e Rachel 

Haddock Lobo, foi criado o periódico Annaes de Enfermagem em 1932, a qual pode ser 

considerada espaço primeiro de divulgação do saber científico do saber e da História de 

Enfermagem Brasileira. Destacando que o saber/conhecimento profissional, mesmo em meio 

à convulsão de reformas educacionais e políticas continuou seus rumos de crescimento, agora 

mais decisivamente sob a regência das enfermeiras brasileiras. (CARVALHO; PAIM, 2003). 

Desde a sua institucionalização, em 1949, pela Lei n° 775/1949, o ensino de 

Enfermagem sofreu e vem sofrendo várias modificações ao longo dos anos. Como exemplo 

significativo dessas diferentes alterações experimentais, podemos citar o evento relacionado 

com a criação da proposta inicial do currículo mínimo, que em decorrência da LDB de 1961 

de n° 4.024, foi apresentado e aprovado pelo Conselho Federal de Educação (CFE) sob o 

parecer n° 271 de 1962 sem o aval da ABEn, desconsiderando sugestões e alterações 

substanciais propostas por esta entidade. (SANTOS, 2003; VALE; FERNANDES, 2006). 

 Esse evento marca a exclusão do enfoque social e de saúde pública da grade curricular 

dos cursos de graduação em Enfermagem e sua consequente associação com as ciências 

biológicas, com enfoque na especialização, priorizando uma prática operacional centrada no 

ambiente hospitalar, visando a cura do individuo, oriunda do modelo biomédico predominante 

na política de saúde do país.  (SANTOS et al., 2000). 

Na década de 60, indo ao encontro com as transformações ocorridas, houve uma 

significativa progressão da Enfermagem. Primeiro com a consolidação da educação em 

Enfermagem, tendo como destaque a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 4.024 de 20 de dezembro 1961, que classificou as escolas de Auxiliar de 

Enfermagem como de nível médio, tendo como princípio o curso Técnico de Enfermagem, 

sendo o primeiro deles criados pela Escola Anna Nery e aprovado pelo Parecer n° 171/66, 

passando a existir três níveis de profissionais na enfermagem. (BRASIL, 1974).  
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Em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905, foram criados o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Enfermagem, constituindo em seu conjunto Autarquias Federais, 

vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais que são órgãos disciplinadores do exercício da Profissão de 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Em cada Estado, existe um Conselho 

Regional, os quais estão subordinados ao Conselho Federal, que é sediado no Rio de Janeiro e 

com Escritório Federal em Brasília. (BRASIL, 1973). 

É também nessa data, culminando com esses fatos, que destaca-se a inserção do 

Enfermeiro ao nível hospitalar e, um crescimento significativo devido a essas demandas do 

corpo de Auxiliar e Técnico de Enfermagem demandas essas, devido o crescimento do setor 

privado na área da saúde. (KLETEMBERG, 2004). 

Mediante as transformações socioeconômicas que o Brasil vivenciou durante as 

décadas de 70-80, mesmo com as crises, a Enfermagem teve seu destaque, porém, mais uma 

vez direcionada a assistência primária. Nessa ocasião, houve um aceleramento no que tange a 

Pós-Graduação em Enfermagem o que culminou com o aumento significativo das pesquisas 

científicas, tal movimento incitou a ABEn a criar, em julho de 1971, o Centro de Estudo e 

Pesquisas em Enfermagem (CEPEn). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 

2013). 

Nos anos 80, somos agraciados com aprovação do relatório final da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde cujo conteúdo nos traz uma reflexão sobre o novo paradigma da saúde e a 

lei do exercício profissional n° 7.498 de 25 de junho de 1986, substituindo a defasada lei 

antiga de 2.604 de 17 de setembro de 1955. (KLETEMBERG, 2004). 

Juntamente a esses fatos, e devido o processo de reestruturação do SUS, onde propõe 

mudanças também no âmbito curricular dos profissionais de saúde, faz com que haja reforma 

no sistema curricular destas categorias, inclusive a de Enfermagem. Nesse sentido a ABEn, 

em conjunto com outros órgãos competentes no âmbito da enfermagem
8
, desenvolveram 

estudo com intuito de definir os parâmetros e diretrizes básicas para orientar a formação do 

profissional enfermeiro.  

Cabe nesse momento enfatizar que, no mesmo ano da regulamentação do novo 

currículo mínimo em 1994, foi realizado o 1° Seminário Nacional de Diretrizes para a 

Educação em Enfermagem no Brasil (SENADEn). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 1994). 

                                                           
8
 Comissão de Especialistas em enfermagem da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. 
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Nessa perspectiva, ficou estabelecido mediante a Portaria do Ministério da Educação 

(MEC) nº 1.721/1994 de 16 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994), que o novo currículo 

mínimo de Enfermagem deveria contemplar a formação de um profissional que desenvolvesse 

seu processo de trabalho dentro de uma conjuntura do contexto de saúde do país, respondendo 

às necessidades de saúde da população, devendo a prática profissional estar voltada também 

para atenção primária, com a abordagem de problemas individuais e coletivos, associando o 

método clínico e o epidemiológico, incluindo atividades educativas na prática, além das 

terapêuticas administrativas. (SANTOS et al., 2000). 

Todas essas modificações na estrutura do ensino em Enfermagem foram apontadas 

indiretamente pela configuração assumida pelo setor saúde nos anos de 1980 e 1990. Nessas 

décadas, a VIII e a IX Conferência Nacional de Saúde (CNS), propuseram a adoção de 

modelos assistenciais condizentes coma realidade socioeconômicas – cultural do país, 

vislumbrando a integralidade da atenção básica, a participação popular na organização e 

gestão do sistema de saúde e o enfoque holístico no paciente. (SANTOS et al., 2000; 

ALMEIDA, 1986). 

Juntamente a esses fatos e, devido ao processo de reestruturação do SUS, onde propõe 

mudanças também no âmbito curricular dos profissionais de saúde, faz com que haja reforma 

no sistema curricular destas categorias inclusive a de Enfermagem. Nesse sentido a ABEn, em 

conjunto com outros órgãos competentes no âmbito da Enfermagem
9
, desenvolveram estudo 

com intuito de definir os parâmetros e diretrizes básicas para orientar a formação do 

profissional enfermeiro.  

 Com todo esse processo de transição quanto aos paradigmas na área da formação 

profissional, nos anos 90, somos agraciados mais uma vez, com a Lei n° 9.394/1996 que 

estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional, para o Ensino Superior, 

especificamente nos capítulos: 

CAPITULO VI: [...] Art. 43 [...] II. Formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua; [...] 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizada do conhecimento de cada 

geração. [...] Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: Parágrafo I: Produção 

intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas 

mais relevantes tanto do ponto de vista cientifica e cultural quanto regional e 

nacional. (BRASIL, 1996, p. 16-18). 

                                                           
9
 Comissão de Especialistas em enfermagem da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação 



45 
 

Entre muitas prerrogativas, outra importante alternativa de inovação do ensino 

orientada pela LDB foi a substituição do currículo mínimo pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCNs sob o Parecer do CNE - CES n° 776 de 31 de dezembro de 1997 

(BRASIL, 1999) para organização dos cursos de graduação de profissionais da área de saúde. 

Essas se tornaram peças fundamentais para a articulação da qualidade da formação com os 

princípios do SUS e com atual concepção de saúde, a partir da construção de projetos 

políticos de cursos mais criativos, inovadores, flexíveis. Na Enfermagem, a matriz contendo 

os elementos constitutivos das diretrizes curriculares, em consonância com a proposta que 

historicamente vinha sendo construída pelos Enfermeiros desde a década de 80, foi defendida 

pela audiência pública, na sede do Conselho Nacional de Educação (CNE), por instituições e 

entidades da área, sendo aprovada em 2001. (XAVIER; FERNANDES; CERIBELLI, 2002). 

Produto de uma construção social, coletiva e histórica, essas diretrizes para orientação 

dos cursos de graduação, trazem no seu conteúdo, os posicionamentos da Enfermagem 

brasileira, propondo um perfil profissional coerente com a realidade de saúde, e a articulação 

dos projetos políticos, da organização curricular e das práticas de ensino com os conceitos, as 

diretrizes e os objetivos do SUS.  

Nesse cenário, as instituições formadoras têm em mãos o desafio de uma construção 

processual e coletiva de propostas envolvendo a transformação da formação de Enfermeiros, 

mobilizando e estruturando o ensino de forma a adequá-lo às prerrogativas da Lei de 

Diretrizes e Bases n° 9.394/1996, ao modelo assistencial, às necessidades sociais e ao 

mercado de trabalho em saúde, uma vez que a estrutura universitária e o ensino da área da 

saúde sempre estiveram atrelados a uma vertente conservadora, arcaica e tradicional, o que 

não se apresenta de modo diferente nas práticas de saúde.   

Uma análise da Enfermagem realizada em 1990 no Fórum Nacional de Entidades de 

Enfermagem (FNEEn), mostrou que o perfil profissional em formação não atendia 

satisfatoriamente ás demandas atuais e nem às futuras necessidades do SUS do país, 

constituindo-se numa oferta inadequada e insuficiente da força de trabalho em saúde, incapaz 

de causar impacto e de provocar as mudanças desejadas no setor saúde, de então. (CHIRELLI, 

2002).  

Sendo assim, nos anos que sucederam a institucionalização do SUS, surgiram pressões 

de diversas ordens para os centros de ensino, demandadas pela sociedade e pelo Estado, em 

virtude das atuais configurações do setor da educação, das modificações no âmbito do 

processo produtivo e dos próprios desdobramentos do SUS, com apoio e o desenvolvimento 



46 
 

de estratégias com vistas ao fortalecimento do seu processo de implantação e consolidação, 

como é o caso do Programa Estratégias de Saúde da Família.  

Nesse contexto, as instituições de ensino se viram pressionadas a ampliarem locais de 

ensino, substituir modelos pedagógicos, assegurar propostas que priorizem o SUS em 

desenvolvimento no país, preparar e qualificar profissionais para atuar na promoção da saúde 

e na prevenção de doenças, estimular o compromisso com a implementação de políticas e 

programas do governo. (MARSIGLIA, 2004). 

Portanto, a análise dos processos de formação em Enfermagem e sua interface com a 

concepção de saúde doença e com a reorganização do setor saúde, aponta para a emergência 

de novos paradigmas para educação em Enfermagem brasileira, em busca de uma formação 

profissional que compreenda a atual estrutura dos serviços, os problemas sociais e de saúde da 

população e a necessidade de competência técnica-política para implementar novas propostas, 

na direção da organização das ações de atenção à saúde por meio do SUS em especial a 

Estratégia da Saúde da Família. (COSTA; MIRANDA, 2009). 

Frente a tantos desafios, relativo à forte relação das Instituições de Ensino Superior 

(IES) com a manutenção de metodologias de ensino tradicionais e a formação orientada para 

o modelo clínico-biológico, é possível perceber que inovações vêm ocorrendo no âmbito dos 

cursos de graduação em saúde, em especial na Enfermagem, como reflexo da implantação e 

expansão da Estratégia de Saúde da Família, considerada eixo estruturante na Atenção Básica 

no SUS.  

Essa estratégia vem suscitando, nos últimos anos, a articulação dos centros 

formadores, de todos os níveis, com o desenvolvimento de estratégias de ensino, a produção e 

disseminação de conhecimentos atrelados à nova realidade sócio-sanitária do país. Entre 

tantas mudanças, as que envolvem prioritariamente os currículos e os projetos políticos de 

ensino, exemplos representativos podem ser encontrados nos cursos de graduação em 

Enfermagem, que na maioria dos casos tem potencializado discussões sobre reformas 

curriculares significativas nas instituições formadoras do país.  

É inegável que a construção do SUS, a implantação da LDB n° 9.394/1996, e as 

mudanças no mundo do trabalho vem incrementado 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 escolares, no sentido de melhorar a qualidade 

da formação de recursos humanos em saúde.  

Na Enfermagem especificamente, as ações em defesa da formação de Enfermeiros 

competentes, éticos e comprometidos com a qualidade da assistência em saúde no país foram 
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alavancadas há muitos anos, como resultados da participação efetiva da categoria nos 

movimentos nacionais político-sanitários na década de 1980, em busca de melhorias na 

situação de ensino, da construção de estratégias pedagogias e de ações relevantes para a 

educação em enfermagem. (COSTA, 2007). 

Entretanto, a implantação dessas diretrizes curriculares nos cursos de formação 

acadêmica vem se configurando como grande e recente desafio imposto à construção de 

projetos político pedagógicos mais criativos, inovadores e flexíveis, com capacidade de 

mobilizar e estruturar o ensino, de forma a adequá-lo às prerrogativas da LDB, ao modelo 

assistencial, às necessidades sociais e ao mercado de trabalho em saúde. Desse modo, pode-se 

convir que a formação acadêmica do Enfermeiro vem sofrendo diversas modificações ao 

longo dos anos, articulando a construção de estratégias pedagogias, a produção e a 

disseminação do  conhecimento com a nova realidade sócio-sanitária do país.  

A Enfermagem depara-se com cenário político e de saúde favorável às mudanças e 

transformações em todos os níveis de formação profissional. A implementação das DCNs 

como estratégias para mudanças na graduação, visa formar profissionais voltados para as 

necessidades de saúde da população e de fortalecimento do SUS. Esse tem sido um dos itens 

propostos para interlocução do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, referendo 

no relatório do “Seminário sobre Incentivos as mudanças na graduação das carreiras de 

saúde”, realizado em maio de 2003, que a Enfermagem e a sociedade organizada deve apoiar 

e defender. (BRASIL, 2003). 

Apesar da polissemia e da pluralidade dos termos competência/competente, presentes 

nas DCNs para os cursos de graduação em Enfermagem, é fundamental que a Enfermagem 

assuma um referencial teórico-pedagógico que sustente uma aprendizagem significativa, 

transformadora e adequada às demandas sociais e culturais que envolvem o cenário da 

educação em nosso país e em nossas instituições de ensino.  

As contribuições de todas as instâncias da sociedade devem ser consideradas seja no 

campo do trabalho, da educação, das políticas de saúde e nos demais setores correlatos, de 

modo a contribuir para a construção de novos referenciais pedagógicos, que visem atender 

esta nova e antiga demanda no setor da educação e saúde.  
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3.2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA MOBILIZAÇÃO DOS SABERES ACADÊMICOS 

 

Tem ficado claro durante as leituras feitas, que a aprendizagem é influenciada pela 

maneira como o docente procura adequar as estratégias de ensino às necessidades da 

instituição, de acordo com seu Projeto Político Pedagógico e as situações do cotidiano, visto 

que esses encontram-se entrelaçados. Libâneo e Alves (2012, p. 36), dizem que: “estratégia de 

aprendizagem é a estruturação de funções e recursos cognitivos, afetivos ou psicomotores que 

o indivíduo leva a cabo nos processos de cumprimento de objetivos de aprendizagens”. 

 Morin (2012) nos traz o entendimento sobre estratégias de ensino-aprendizagem, 

definidas como o percurso que facilitará a passagem dos discentes da situação em que se 

encontram, até atingir os objetivos propostos, tanto de natureza técnico-profissional, quanto 

os de desenvolvimento individual e coletivo. E esse desenvolvimento dará uma significação a 

sua práxis enquanto agente modificador e transformador de sua realidade.  

 Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) comungando do pensamento de outros autores e 

principalmente de Bordenave e Pereira (1991), dizem que o termo estratégia tem sido 

utilizado de maneira polissêmica e plural, numa multiciplicidade de contextos, realidades e 

com muitas acepções. Provavelmente, devido à palavra ter sido utilizada nos domínios 

militares, diplomáticos e políticos e nos mais variados jogos.  

 No âmbito da educação não foi diferente, possuindo diferentes significados. Para 

Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) a definição de estratégia de ensino-aprendizagem pode 

assumir diversos sinônimos tais como: abordagem, modelo, método e técnica. Por vezes, é 

ainda usado como sinônimo de atividade, tática e habilidade.  Ferreira (2010, p. 401) prefere 

definir como: “modo de utilizar os meios de que se dispõe, de aproveitar condições favoráveis 

a um projeto”. 

 Na concepção de Fontoura, Pierro e Chaves (2011, p. 98) estratégia nada mais é que: 

“instrumentos para alcançar os objetivos, exigem conhecimento, competência e criatividade 

por parte dos docentes”. Elas servem de apoio ao processo desenvolvido pelo docente, 

devendo manter estreita relação com as outras dimensões do planejamento pedagógico. Os 

autores lembram que a utilização das mesmas, requer reflexão, planejamento e adequação de 

suas escolhas e para o seu uso. 

Valendo desses pressupostos, os autores supracitados dão a entender que estratégias 

são sequencias integradas de procedimentos, ações, atividades ou passos escolhidos, com um 

propósito a ser alcançado. Na educação, pode-se dizer que, estratégias seria um plano 

concebido pelo docente para, em relação a um dado conteúdo, promover determinadas 



49 
 

competências, num contexto real, partindo de três eixos temáticos: a situação de vida real; a 

simulações da realidade e a abstrações da realidade. 

As estratégias de ensino-aprendizagem coadunam uma série de recursos que o docente 

pode lançar mão, desde que este tenha em mente que, para a sua aplicabilidade, precisa ser 

planejado de modo a atingir os objetivos propostos ou caso não atinja em sua totalidade que 

esta permita a deixar “lacunas” para retomar a proposta anterior no sentido de poder elucidá-

las ou até mesmo, criando pontes para uma nova discussão em sala de aula.  Vale ressaltar 

que, as estratégias são elementos que compõe o processo pedagógico estabelecendo relação 

com o social, dispondo de uma autonomia relativa à subordinada a outros aspectos 

componentes do processo ensino-aprendizagem. (FONTOURA; PIERRO; CHAVES, 2011). 

 De acordo com Veiga (2005), as estratégias de ensino-aprendizagem devem ser 

utilizadas pelo docente de maneira consciente e permeadas pela intencionalidade, assim, 

quando são direcionadas para a busca da intencionalidade deixam de dar ênfase exclusiva à 

ação docente para propiciar a participação discente. E nesse momento, o propósito de tal 

estratégia se formaliza quando a dialética entre os sujeitos se dá de maneira proposital, porém, 

endoçadas das situações do inesperado que o cotidiano traz.  

 De maneira sucinta, porém explicativa, Fontoura, Pierro e Chaves (2011) contribuem 

com a exposição de algumas estratégias de ensino-aprendizagem que podem e devem ser 

utilizadas na prática docente. Entre várias estratégias pontuamos algumas que são mais 

utilizadas no meio acadêmico tais como: Exposição oral; Discussão; Debates; Seminários; 

Estudos de casos; Grupo de discussão; Tempestades de idéias; Simpósios entre outros tantos. 

Nesse sentido, a realidade exige e a teoria prescreve que o docente seja competente em 

utilizar estas estratégias de modo que estas possam atingir os objetivos propostos, ressaltando 

que, pensar na imprevisibilidade dos fatos também se faz importante para que as estratégias 

não adotem sentido contrário ao proposto que é o desenvolvimento de competências, tanto 

nos discentes quanto nos docentes, na medida em que aprimoraram e adéquam suas 

estratégias. (PERRENOUD, 2002a). 

Dentro das reflexões de Morin, Ciurana e Motta (2003), pode-se extrair pontos a 

serem evidenciados quanto a utilização destas estratégias de ensino-aprendizagem: 

 

 

 Poder de incentivar e manter os discentes envolvidos nas atividades propostas; 

 

 Direcionar as estratégias a focar no que deve ser compartilhado com os discentes; 
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 Ser capaz de promover capacidades de pensamento crítico-reflexivo dos discentes;  

 

 Ativar processos metacognitivos nos discentes, proporcionando a correlação com 

áreas de conhecimento afins, para sua formação pessoal e profissional e; 

 

 Ser capaz de criar alternativas para avaliação das futuras práticas a serem 

utilizadas.  

 

 

Partindo do pressuposto que as estratégias de ensino-aprendizagem podem ser um 

processo simultaneamente individual, social e de maneira ubíqua e que resulta da interação 

entre discente – docente – academia e sociedade é que se faz necessário a contemplação não 

só dos itens supracitados, mas de estarmos abertos a novas possibilidades no ensinar-

aprender.  

O ofício docente consiste na tarefa de ensinar e pensar, requerendo dos docentes 

envolvidos no processo, o conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas 

próprias competências do pensar. Se o docente não dispõe de habilidades de pensamento, se 

não sabe aprender a aprender, se é incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de 

aprendizagem, será impossível ajudar os discentes a potencializarem suas capacidades 

cognitivas. (LIBÂNEO, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A avaliação das estratégias de ensino-aprendizagem serve para ajudar o aluno a 

aprender e a progredir rumo aos objetivos propostos. Serve para regular o trabalho do aluno 

orientando-o na realização e execução das atividades propostas. Serve para monitorar os 

percursos e progressões de aprendizagem de maneira global. Serve para a resolução de 

problemas e falhas durante o processo de aprendizagem. Serve para contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades e como ferramentas para melhorar a aprendizagem dos 

alunos. (PERRENOUD, 2002b). 

Vale destacar que o objetivo da avaliação tem como finalidade reguladora o próprio 

aluno no seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, pontua que a tarefa de regular a 

progressão das aprendizagens favorece a ele o desenvolvimento da sua autonomia, fazendo 

com que o aluno assuma a responsabilidade de aprender a aprender, continuamente. Porém, 

cabe ao profissional docente incluir dentro de seu planejamento um tempo destinado as 

reflexões quanto às estratégias que estão sendo utilizadas, com a finalidade de estreitar os 

laços entre o ensino e a aprendizagem. (PERRENOUD, 2002a). 
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3.3 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NO OFÍCIO DOCENTE 

 

 Nos processos de reformas no ensino em saúde, é notório pela própria história da 

Enfermagem, que com o passar dos tempos, temos persistido na tentativa de pensar e repensar 

como fazer as ações e práticas de Enfermagem diferente do que fazíamos antes. Essa 

evolução, conforme o contexto que a Enfermagem encontra-se inserida, modifica suas 

estruturas conforme necessidade de cada época, desde as fases primitivas, até os tempos 

atuais. 

 Partindo dessas reflexões sobre o contexto que a Enfermagem abarca, vai-se 

agregando valores à profissão, buscando em outras áreas do conhecimento, o suporte 

necessário para incrementar essas reflexões no campo da educação e saúde. Nesse cenário, 

onde as mudanças de paradigmas acontecem constantemente, é preciso fomentar discussões 

acerca do que se tem discutido e refletido no momento sobre o conceito de competência.  

 À medida que apreende-se esses valores sobre os conceitos e significados de 

competência, penso que seja relevante discutir e refletir sobre o seu real significado. E para 

incitar tais discussões, recorro a um dos pesquisadores que tem dedicado a sua produção 

cientifica na área de educação com enfoque nas competências para promover o oficio docente, 

Perrenoud (1999b, p. 86), quando destaca que: 

 
Se a abordagem por competências não passar de uma linguagem da moda, ela 

modificará apenas os textos e será rapidamente esquecida. Se sua ambição for à 

transformação das práticas, passará a ser uma reforma do terceiro tipo, que não pode 

economizar um debate sobre o sentido e as finalidades das escolas e, tampouco, 

instalar-se em um profundo divórcio entre aquilo que os professores pensam e aquilo 

que o sistema espera dela. Construir competências desde a da escola requer 

paciência e longo tempo.  

 

 

Sem dúvida, é preciso cuidado com as definições vernaculares das palavras. No 

contexto elas são utilizadas exatamente para não dizer ou dizer pela metade, disfarçar o que se 

apresenta. Desse modo, para garantir a pronúncia e também o sentido com o qual se 

pronuncia, porque o termo é único, mas os conceitos são polissêmicos e plurais, ou, se 

mantemos a ideia de um único conceito, temos de reconhecer que se trata de um conceito de 

múltiplas significações e por isso carece de estudos e pesquisas que clarifiquem tal conceito, 

principalmente quando nos referimos à educação. (RIOS, 2010). 

Por esse motivo, ressalta-se a importância de conhecer os primórdios do uso do termo 

competência. As competências para ensinar constituem uma nova versão dessas ideias que 

assegurou lugar de realce na década de 1970 e início da década de 80. Estando direcionada, 
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em suas origens, à formação de técnicos e, pouco mais tarde, ao êxito na formação de 

engenheiros. São assimiladas pela Administração e, em seguida, recebidas com admiração 

pela área Educacional e da Saúde. (BALZAN, 2010). 

Parafraseando o autor supracitado, a formação por competência nasceu da necessidade 

de manter o profissional em um primeiro momento em seu ambiente de trabalho, como um 

instrumento para designar “qualidade no serviço”, fazendo com que estes, sobrevivessem às 

adaptações e as mudanças sociais frente às transformações organizacionais que na atualidade 

ocorre em ritmo acelerado, pretendendo manter o padrão exigido pelas organizações, 

sociedade e pelos usuários.  

Na Enfermagem isso não foi muito diferente, pois na medida em que somos 

influenciados pelo sistema, principalmente o político-econômico, é necessário o repensar e o 

refletir as nossas práticas, para atender não só as necessidades do mundo, mas, para mudar o 

contexto e cenário onde estamos inseridos com a banalização do ensino. Pensa-se que se faz 

necessário trazer algumas tendências do significado competência. Ao falar de competência 

profissional, aborda-se o conceito sociológico, quando se fala que o colaborador X é mais 

competente do que o colaborador Y, gera-se com isso um grau de competividade.  

Enfatizando o comentário acima, Machado (2002) ratifica que de fato, há uma espécie 

de consenso tácito, no que se refere à semântica da palavra competência, as pessoas é que são 

ou não competentes, e toda tentativa de atribuição de competência a objetos ou artefatos 

parece insólita ou inadequada. A pessoalidade é, pois, a primeira característica absolutamente 

fundamental da ideia de competência. O autor afirma que conhecer é conhecer o significado, e 

o significado é sempre construído pelas pessoas, isto é, o conhecimento é sempre pessoal.  

Correlacionando com a área da educação, isso não é diferente, quando se aborda 

dentro do contexto profissional, mas quando direciona-se a discussão para o âmbito da 

educação em saúde, tal conformidade muda de cenário no sentido que nenhum docente pode 

ser competente sozinho, visto que ele precisa inserir e articular dentro da sua disciplina ou 

área de atuação os saberes de outras áreas do conhecimento. Se nesse processo de ensino 

houver falhas/deficiências na aprendizagem desse aluno, provavelmente o docente precisara 

mobilizar os seus conhecimentos em outras áreas, para ser exequível esse aprendizado – uma 

aplicabilidade de cunho prático.  

Machado (2002) pontua que, o desenvolvimento de competência estará sempre 

associado a uma mobilização de saberes. Não é um conhecimento acumulado, mas a 

efetivação de uma ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o que se deseja, 

o que se projeta.  
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Para iniciar o aprofundamento da temática, acredita-se que se deve partir da base da 

palavra que ajudará a nortear os questionamentos, sendo assim, buscou-se auxílio na 

etimologia, ajudando a encontrar a origem dela e a seguir a trajetória de sua compreensão no 

universo da linguagem e cultura. Competência vem do latim Competentia, e tem como 

significado a qualidade de quem é capaz de apreciar ou resolver certo assunto, fazer 

determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade. (FERREIRA, 2010). 

 O termo competência, um construto que como qualquer outro a pretender explicar o 

funcionamento dos processos cognitivos e afetivos humanos, assume caráter plural e 

polissêmico com diferentes significados e uma multiplicidade de usos que se confundem com 

capacidades, habilidades, aptidões, desempenho, um saber-fazer restrito à ação operacional e 

até mesmo objetivos comportamentais. São dados que mostram a complexidade para o seu 

emprego a exigir maior cuidado e reflexão na sua aplicação com propósitos educacionais, 

tendo em vista a busca da qualidade na formação escolar e profissional. (ROVAI, 2010). 

Precisa-se ter claro qual o conceito de competência que se quer utilizar até mesmo para que 

não tenha uma dupla interpretação de seu significado. 

 No entanto, devido a esta pluralidade de sentidos, outros autores vêm estudando com 

mais afinco e de acordo com Rios (2011), usado no plural, o termo algumas vezes substitui, 

isto é, tomam o lugar de “saberes”, “habilidades”, “capacidades”, que designam elementos 

que devem estar presentes na formação e na prática dos profissionais da educação.  

 Devido à pluralidade de significados que é atribuído à palavra competência, 

Perrenoud, (1999b, p. 7) prefere defini-la como: “uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiado em conhecimento, mas sem limitar-se a eles”. 

Perrenoud (2000, p. 13) nos traz a reflexão pontuando que: “a competência profissional 

consiste na busca de um amplo repertório de dispositivos e de sequencia na sua adaptação ou 

construção, bem como, na identificação, com tanta perspicácia quanto possível, que 

mobilizam e ensinam”.  Todavia, ratifica que essa competência é uma capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação-problema.   

 O autor nos remete a importância da articulação de determinados recursos que 

utilizam, integram ou mobilizam tais conhecimentos que relacionados à prática docente se 

transformarão em competências a partir das interpretações, interpolações, inferências, 

invenções, em suma, complexas operações mentais, cujo produto final possa ser o encontro de 

estratégias para uma prática docente democrática, revolucionária e competente.  
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3.4 AS COMPETÊNCIAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As competências para ensinar têm mais de um século de existência e suas raízes 

remontam à Rússia Czarista com os estudos e propostas de Victor Della-Vos, elaboradas na 

segunda metade do século XIX na qualidade de diretor Administrativo da Escola Técnica 

Imperial de Moscou. A partir, dos seus achados ele submete a uma crítica severa e elabora 

uma sistemática de ensino para formação dos técnicos em todos os níveis. Sua ideologia 

revolucionária para aquela época rompeu fronteiras do império Russo, chegando a vários 

países, tendo como um dos seus seguidores, Frederick Winslow Taylor. (ROVAI, 2010). 

Corrobora-se, que as competências para ensinar, já era uma preocupação dos antigos e 

que no século passado, se reaviva e suas raízes constituem uma nova versão dessas ideias que 

ganharam lugar de destaque na década de 1970 e início da década seguinte. Ambas são 

tributárias das inovações ocorridas nas últimas quatro décadas do século XIX e princípios do 

século XX. Estavam direcionadas, em suas origens, à formação profissional como já citada no 

texto anterior, porém sendo agregada a educação com o intuito de agregar novas discussões, 

para as transições requeridas pela sociedade atual. (ROVAI, 2010). 

A educação formal tem a enorme responsabilidade de rever a sua prática na direção de 

um modelo que supere as deficiências da formação profissional que constituem um grave 

obstáculo ao desenvolvimento do país. É nesse contexto que se torna oportuno refletir sobre a 

adoção das competências na formação escolar, desde as primeiras séries, pois essa noção e 

sua aplicabilidade na formação profissional são as mais recentes manifestações da ênfase à 

racionalidade técnica. Essa forma de pensar tem sido apontada por vários pensadores como 

um dos principais fatores da queda na qualidade da educação, o que remete quanto a 

importância de efetivar tais discussões, para o âmbito educacional. 

Diante do panorama atual em que se vive com transformações sócio-políticas, 

científicas e metodológicas por que passa o mundo e, especificamente, os serviços de 

educação e saúde, a formação de Enfermeiros vem sendo constantemente discutida, e tem 

apontado para a necessidade de mudanças nesse âmbito. Nessa perspectiva, o ensino baseado 

em competências vem sendo apontado como uma das estratégias para estas transformações, 

como pode ser observado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação 

em Enfermagem - DCNs, atualmente em vigor. (BRASIL, 2001). 

É importante destacar questões importantes e atuais, à medida que esse estudo traz a 

tona o fato de ser imprescindível para a formação não só do profissional enfermeiro, mas, do 

docente Enfermeiro e a influência que esta exerce na sua atuação, principalmente em um 
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momento de mudanças de paradigmas na educação, devido às discussões trazidas pela atual 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB n° 9.394/1996, que é o ensino voltado para o 

desenvolvimento das competências.  

Apesar da preocupação com o aperfeiçoamento e qualificação dos profissionais dos 

serviços de saúde, ainda é insuficiente a existência de estudos sobre a atuação do docente de 

teoria e prática na formação dos discentes de graduação de Enfermagem. Além disso, o 

grande valor do estudo se faz pela necessidade de produção de conhecimento na área de 

educação e Enfermagem. 

Para atender esta demanda específica da educação profissional e a formação por 

competências, vai-se ao encontro com a LDB n° 9.394/96 que oferece às escolas as bases 

filosóficas, conceituais, políticas e metodológicas para nortear a elaboração de projetos 

pedagógicos. Propondo que os profissionais egressos, a partir das diretrizes em vigor, possam 

vir a ser críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos, diante das demandas do mercado de trabalho, 

aptos a “aprender a aprender”, a assumir os direitos de liberdade e cidadania, compreendendo 

as tendências do mundo atual e as necessidades de desenvolvimento do país. (BRASIL, 

2002). 

Para apreender de maneira clara esse conceito tão utilizado nos dias atuais, e com certo 

tom de modismo, busca-se em alguns estudiosos nesse assunto a elucidação e compreensão do 

que seja competência(s). Desde o início a noção de competência(s) tem sido empregada de 

forma imprecisa, mas mesmo assim, ela adentrou o contexto de novos modelos de gestão dos 

processos de produção, na medida em que se faziam necessárias formas de avaliar e 

classificar conhecimentos, habilidades e atitudes, assim como substituir o conceito de 

qualificação pautada nos postos de trabalho e das categorizações profissionais 

correspondentes. 

Parafraseando a fala de Perrenoud (1999b), o mesmo diz que, não se trata de 

desenvolver competências para uma simples adaptação às necessidades do processo 

produtivo, tampouco para a execução de tarefas e atividades relacionadas exclusivamente ao 

mundo do trabalho, mas de promover a competência humana do cuidado, em sua dimensão 

ética, procurando assim, promover um diferencial na formação destes futuros profissionais.  

O autor ainda ratifica que, para o desenvolvimento da competência profissional, esse 

indivíduo precisa além de possuir esses caracteres, agregar valores a sua formação docente. 

Valores estes, que perpassa pelo acúmulo de conhecimentos e técnicas que possibilite lançar 

mão de diferentes dispositivos-recursos para cada realidade que ele esteja inserido. Isto é, esse 

docente precisa ser capaz de oferecer aos seus discentes instrumentos-ferramentas e subsídios 
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que incentivem a integração do saber. (PERRENOUD, 1999b). Essa relação de ensino- 

aprendizagem se dá de maneira em que esta integralização se dá nos processos intersubjetivos 

entre o sujeito e o objeto. À medida que ensinamos, aprendemos, e à medida que aprendemos 

modificamos a nossa maneira de ensinar.  

Com a utilização de maneira errônea tanto a sociedade quanto a academia, tem se 

preocupado em favorecer uma formação rápida do homem técnico, aquele que aprende a 

executar determinadas tarefas práticas, não da pessoa como totalidade. Apesar das mudanças 

de paradigmas, ainda encontra-se algumas instituições preconizando modelos tradicionais de 

ensino, visando simplesmente o modelo tecnicista de ensino, levando em alguns momentos a 

falta de uma reflexão crítica quanto para que e o porquê de determinados procedimentos, em 

qual ou quais teorias de Enfermagem esse cuidado poderá se alicerçar.  

No relato de Delors (1998), a escola precisa considerar que os prognósticos da 

educação para o século XXI indicam que aprender a fazer não pode ter apenas o significado 

de preparar um indivíduo para determinada tarefa. A aprendizagem de procedimentos não 

pode mais ser simples transmissão de práticas diárias, embora estas constituem a base do 

processo de construção do conhecimento.  Nessa perspectiva o relatório, tem em sua essência 

que: A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens que, ao longo da vida, 

serão de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 

Esmiuçando estes pilares do conhecimento Valente (2005), com base no referido 

Relatório de Delors, contribui com algumas reflexões para a atuação do enfermeiro docente:  

Aprender a conhecer: o docente tem que ser capaz de estimular o discente por meio 

do seu discurso a fazer ligações entre o saber da disciplina, com a aplicabilidade cotidiana de 

sua profissão. Aqui, o docente precisa clarificar e destacar que o conhecimento não pode e 

nem deve ser estático, estanque, mas sim que esta produção se dá por meio da interlocução e 

da movimentação de outros campos do saber – interdisciplinaridade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Aprender a fazer: Nessa fase, o docente precisa ser capaz de fazer compreender que a 

apreensão do conhecimento, transpõe limites. Isto é, o indivíduo será capaz de exercer suas 

ações com segurança e tranquilidade, e ao mesmo tempo beneficiando os seus pacientes 

tornando suas ações livres de negligência, imperícia e imprudência. Deve-se aqui, privilegiar 

a aplicação da teoria na prática. 

Aprender a conviver: Respeito às normas que regem as relações entre os seres, mas 

que antes devem ser compreendidas, compartilhadas e legitimadas pela experiência interior e 

exterior de cada um. Trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento com 
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e para com o outro e a percepção das intersubjetividades, de modo a permitir a realização de 

projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 

Aprender a ser: Um aprendizado contínuo, tanto por parte dos docentes quanto dos 

discentes.  A educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pessoa, 

abarcando a esfera pessoal, profissional e social. Aprender a ser supõe a preparação do 

indivíduo para elaborar pensamentos autônomos, críticos e reflexivos para formular os seus 

próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente às diferentes 

circunstâncias da vida. 

Segundo Berbel (1994), o que se observa é que a visão de cada docente é de certo 

modo parcial, restringindo-se inevitavelmente às suas experiências, mas o conjunto de suas 

vivências pode contribuir para uma elaboração mais complexa, no que diz respeito ao 

processo ensino-aprendizagem, sendo capaz de provocar tanto a percepção de contradições 

antes não percebidas por eles, quanto uma nova reflexão sobre a possibilidade de ensinar ou 

ministrar uma disciplina.  

Corrobora-se com o autor no sentido em que se deve valorizar esse momento, partindo 

para uma reflexão teórica sobre a prática e vice versa, tanto do ofício docente quanto a 

participação discente, trazendo a tona uma reflexão crítica acerca da prática docente, 

desvelando e aproximando conceitos de cunho político-ideológicos do fazer pedagógico, 

facilitando assim à apreensão dos discentes, não meramente por um conhecimento teórico-

científico, mas, que possa gerar e fomentar discussões críticas e sadias, integralizando o que 

se ministra na teoria e o que se desenvolve na prática profissional. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Nunca diga às pessoas como fazer as coisas. 

Diga-lhes o que deve ser feito e elas 

surpreenderão você com sua engenhosidade. 

 

George Patton 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto à natureza, aos seus objetivos, 

aos seus procedimentos e ao objeto. As classificações da pesquisa quanto aos seus objetivos 

são: exploratória, descritiva e explicativa. Com base nos objetivos delineados nessa pesquisa, 

trata-se de um estudo descritivo e exploratório.  

A pesquisa exploratória segundo Gil (1999, p. 43), “têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

As pesquisas descritivas pretendem descrever com exatidão os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. De acordo com Andrade (2001),  na pesquisa descritiva, os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles. Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas 

não são manipulados pelo pesquisador. 

Leopardi et al. (2001) complementam esclarecendo que as pesquisas descritivas 

caracterizam-se pela necessidade de explorar uma situação desconhecida da qual se tem 

necessidade de melhores informações. 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, a partir do estudo 

exploratório/descritivo. Segundo Minayo (2010), a pesquisa qualitativa: Responde a questões 

muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 
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4.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Ressalta-se que ao escolher a pesquisa de campo, não podemos deixar de abordar 

sobre os aspectos que envolvem a eticidade da pesquisa, nos termos do que dispõe a 

Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Segundo Brasil (2012, p. 60) devem ser observados os seguintes princípios éticos: 

 
 

Autonomia – devendo ter consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a 

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Neste sentido, a pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em 

sua autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade; 

Beneficência - ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e riscos; 

Não Maleficência - garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

Justiça - relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos 

da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a 

igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua 

destinação sócio-humanitária e equidade. Todo procedimento de qualquer natureza 

envolvendo os seres humanos, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na 

literatura científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às 

diretrizes da presente Resolução.  Os procedimentos referidos incluem entre outros, 

os de natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, sociológica, 

econômica, física, psíquica ou biológica, sejam eles clínicos ou cirúrgicos e de 

finalidade preventiva, diagnóstica ou terapêutica. 

 

 

 Sendo assim, essa pesquisa foi encaminhada para o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, sendo aprovado sob o parecer de número 

330.142/13, CAAE 15036113.8.0000.5243. (Anexo 10.1). 

A diretora e responsável pela Instituição Cenário deste estudo, autorizou a realização 

da coleta de dados pelo pesquisador, conforme carta de solicitação, e assinatura, no mesmo 

documento, autorizando dar publicidade a sua razão social. (Apêndice 9.5). 

 

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário escolhido para a coleta de dados foi a Faculdade Bezerra de Araújo 

constituindo uma instituição particular de ensino Superior em Enfermagem, primeiro por sua 

singularidade, por ser uma instituição com mais de 40 anos de história, renomada no cenário 

brasileiro, no que tange a formação de profissionais na área de saúde, principalmente na 

enfermagem. Além disto, a instituição possui uma editora própria, havendo publicado 

inúmeros livros didáticos especificamente no campo da saúde e, segundo por ser administrada 
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até os dias atuais por uma Enfermeira, localizada no Estado do Rio de Janeiro, 

especificamente na Zona Oeste. 

O Centro de Formação Profissional Bezerra de Araújo (CFPBA) nasceu como fruto da 

dedicação e denodo da Professora e Enfermeira Maria José Bezerra de Araújo, dando início a 

suas atividades na área de saúde por meio do Colégio Bezerra de Araújo na área da educação 

com programas de Educação continuada para atendentes dos hospitais públicos e privados nos 

anos de 1970 finalizando em década de 1976. A partir de 1977 com autorização da Secretaria 

Estadual de Educação por meio de projeto aprovado pelo CEE Parecer nº 66 – D.O 25.04.78 e 

Portaria nº 159, publicada no D.O de 21.11.78, iniciou cursos de qualificação profissional 

para Técnico em Enfermagem, Técnico em Fisioterapia e Técnico em Nutrição no bairro da 

Tijuca. Em 1981 estendeu suas atividades ainda voltadas para cursos profissionalizantes no 

bairro de Campo Grande. 

O CFPBA a priori ocupou salas de aula alugadas da Faculdade de Enfermagem Luiza 

de Marillac atual São Camilo, no bairro da Tijuca, local onde foram ministrados os primeiros 

cursos. Devido a excelência nos cursos ministrados a demanda aumentou consideravelmente 

durante o primeiro ano, e o futuro Centro viu-se obrigado a mudar-se para as dependências do 

Colégio Batista, igualmente no bairro da Tijuca, com o objetivo de oferecer melhores 

condições e mais espaço físico. 

O Centro consolidou suas metas em apenas dois anos após a oferta dos primeiros 

cursos. Visando atender o crescimento foi criado o Colégio Bezerra de Araújo, funcionando 

na Rua Barão de Mesquita, 701, no bairro da Tijuca, local onde permaneceu até 2011, 

ministrando cursos de Técnico em Enfermagem. Posteriormente ampliou-se o Colégio, que 

passou a oferecer outros cursos tais como: Técnico em Enfermagem do Trabalho, Nutrição e 

Dietética, Auxiliar de Laboratório e Análise Química, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Vale salientar que todos os cursos foram credenciados pelos órgãos competentes da Secretaria 

Estadual de Educação, na forma da legislação vigente. 

Em 2011, mudou-se para Rua Mariz e Barros 601, Tijuca nas dependências da 

Instituição particular Santa Izabel. Em 1981, os cursos tiveram expressiva demanda em todo o 

município do Rio de Janeiro que foram estendidos para o bairro de Campo Grande na Zona 

Oeste da cidade, em endereço privilegiado na Rua Viúva Dantas 417. Desse modo foi 

possível atender o trabalhador ou mesmo o morador que não mais precisa se deslocar para 

outros bairros distantes a fim de cursar o nível médio e superior. 

O grande sonho da Professora Maria José era criar cursos de nível superior com o 

objetivo precípuo de preparar profissionais da área da saúde não só aproveitando o alunado 
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que passa pelos cursos médios, mas também aqueles sequiosos de aprender. Comprometida 

com a realidade dos bairros mais populosos e carentes em serviços de saúde e educação é que 

o bairro de Campo Grande foi escolhido para fundar a Faculdade Bezerra de Araújo.  

O sonho tornou-se realidade e assim o Ministério da Educação e do Desporto, após 

analise exaustiva da proposta de abertura da FABA e do projeto pedagógico para a criação do 

Curso de Graduação em Enfermagem voltado para a formação do enfermeiro generalista 

autorizou o funcionamento da instituição em 1999. Vale ressaltar que a FABA foi pioneira em 

oferecer neste bairro o primeiro curso de Graduação em Enfermagem atendendo assim a Zona 

Oeste do Município do Rio de Janeiro, micro-regiões e municípios adjacentes. 

Há 14 anos consecutivos no mercado educacional a FABA ampliou a sua área de 

atuação e implantou os cursos de Farmácia, Nutrição e Fisioterapia somaram-se ao Curso de 

Enfermagem. Expandiu-se tanto fisicamente quanto estruturalmente criando mais três campus 

no mesmo bairro para atender as necessidades crescentes do processo ensino aprendizagem.  

Embora o ensino ocupe papel de relevância no projeto institucional da FABA, sua 

fundadora considera que este deve ser constituído de elementos fundamentais para o êxito do 

desempenho acadêmico, que complementam a graduação, são eles: Pós-Graduação, Extensão 

e Pesquisa, buscando o caráter multidisciplinar e interdisciplinar, possibilitando aos discentes 

uma visão ampla na sua formação acadêmica e competência para intervir com 

responsabilidade no processo de mudança no mundo globalizado em uma sociedade 

complexa. 

Os programas de pós-graduação integram o Plano de Desenvolvimento Institucional, o 

Curso de Enfermagem em consonância com este considera relevante propor e implementar 

cursos de pós-graduação Lato Sensu na área da enfermagem estão voltados para atender às 

necessidades emergentes da sociedade, fazendo com isso a interface escola/comunidade  

propiciando estender os conhecimentos para fora do campus institucional.  Com isso, os 

objetivos da Pós-Graduação são preparar profissionais graduados, para atuarem no campo 

assistencial, no campo da pesquisa, no campo do ensino, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento da área da saúde. 

Considerando estas questões a FABA a partir de 2008 oferece diversos cursos de pós-

graduação, a saber: Enfermagem do Trabalho, Terapia Intensiva, Estratégia de Saúde da 

Família entre outros.  

O ensino de graduação em Enfermagem tem um caráter de formação generalista, com 

terminalidade ao final do 10º período atendendo as novas leis da educação.  Implica na 

aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências e habilidades para atuar na 
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área da saúde em seus diferentes níveis. Desse modo, esta fase tem como meta principal a 

formação e qualificação profissional, de nível superior, dos alunos que tenham obtido a 

conclusão do ensino médio e que tenham sido aprovados e classificados por meio de um 

processo seletivo de concurso normatizado pelo estabelecimento de ensino superior. (Anexo 

10.2). 

Competências técnico-científicas, ético-políticas e sócios educativas a serem 

desenvolvidas pelos futuros Enfermeiros a partir do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

FABA: 

 

1. Atuar profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas dimensões, 

em suas expressões e fases evolutivas. 

 

2. Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional. 

 

3. Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões. 

 

4. Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo 

os perfis epidemiológicos das populações. 

 

5. Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde. 

 

6. Reconhecer-se como sujeito no processo de formação de recursos humanos. 

 

7. Responder às especificidades regionais de saúde por meio de intervenções 

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à 

saúde. 

 

8. Comprometer-se com os investimentos voltados para a solução de problemas 

sociais. 

 

9. Sentir-se membro do seu grupo profissional. 

 

10. Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem. 

 

11. Coordenar equipes em sua área de atuação com responsabilidade. 

 

12. Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 

assistência à saúde. 

 



63 
 

4.3.1 Metodologia de Ensino da Faculdade Bezerra de Araújo 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da instituição para o curso de Graduação 

em Enfermagem seu currículo é pautado na integração de conteúdos que estão alicerçados nos 

saberes técnico-científicos, na interlocução entre os conceitos teóricos e práticos que sustenta 

a prática do exercício profissional. Mediante isso, a formação do profissional enfermeiro visa 

ao desenvolvimento de habilidades e à construção de competências.  

A proposta do Projeto Político Pedagógico vai de encontro com o objeto de estudo e o 

referencial teórico, visando o desenvolvimento de competências profissionais do futuro 

egresso.  No PPP, é mencionado que, manifestar competências profissionais diante de uma 

situação-problema significa fazer um diagnóstico da situação a ser superada, pensar diversas 

estratégias e optar pela melhor; planejar, implementar, coordenar e avaliar essa estratégia; 

respeitar os princípios éticos e legais que perpassarem o processo; controlar as emoções – 

sentimentos, esses que podem comprometer a ética do processo; cooperar com os outros 

profissionais e, finalmente, extrair ensinamentos para serem usados na próxima vez.  

Na concepção da idealizadora do curso, o modo para se alcançar a formação do 

enfermeiro crítico-reflexivo é oferecendo recursos a partir da contextualização do ensino 

teórico e sua aplicabilidade na prática, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de 

competências. 

Associado a esta metodologia, incorpora dentro do projeto como subsídio para o 

desenvolvimento de competências a Pedagogia Problematizadora idealizada pelo Educador 

Paulo Freire. Pensando-se ser esta metodologia o viés para o desenvolvimento na tríade ação-

reflexão-ação, considerando que a aprendizagem se dá por meio de uma realidade vivenciada.  

A adoção dessa concepção de ensino-aprendizagem produz no aluno um o perfil crítico e 

investigativo, transformando-o em agente ativo da sua formação. 

 

4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa foram 10 docentes enfermeiros do quadro efetivo da 

instituição. O critério de seleção dos participantes se deu pelo fato de considerar que há 

docentes de outras áreas das ciências da saúde e áreas humanas como: Fisioterapeuta; 

Nutricionista; Farmacêutico; Sociólogos entre outros. Como critério para incluir os 

participantes no estudo foram utilizados 3 (três): ser enfermeiro;  que aceitaram participar da 

pesquisa, cuja disciplina se desmembre em teórica e prática e ter no mínimo 01 (um) ano de 
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experiência na docência em Enfermagem no ensino superior. Portanto foram excluídos os 

docentes que estavam de férias ou licença médica durante o período de coleta de dados.  

O contato com os participantes deu-se, no momento do aceite da Diretora em realizar a 

pesquisa na referida instituição. A partir daí, foi realizado um levantamento do corpo docente 

das disciplinas teóricas e práticas, com suas respectivas cargas horárias e dias da semana que 

os mesmos encontravam-se no ofício de suas funções docentes (Apêndice 9.2). 

De acordo com esse levantamento, destacaram-se as seguintes disciplinas, que de 

acordo com o PPP se desmembram em conteúdo Teórico-Prático, sendo um total de (09) nove 

disciplinas, porém, cabe ressaltar que na referida instituição alguns docentes ministram mais 

do que uma disciplina, o que caracteriza o quantitativo da amostragem. 

 

 

 Semiologia e Semiotécnica; 

 

 Enfermagem na Saúde Coletiva; 

 

 Enfermagem em Saúde Mental; 

 

 Enfermagem clínica; 

 

 Enfermagem na Saúde da Mulher;  

 

 Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente;  

 

 Enfermagem Cirúrgica; 

 

 Gerência em Enfermagem; 

 

 Enfermagem em Unidades Especiais. 

 

 

Após, esse levantamento prévio, foi feita uma primeira aproximação, explicitando o 

objeto da pesquisa e se os mesmos poderiam participar como sujeitos da mesma. A priori, não 

encontrei nenhuma objeção por parte dos docentes, principalmente os que ministram os 

conteúdos teóricos. Quanto aos docentes que ficam com o conteúdo prático, o que 

impossibilitou a coleta de maior número de depoimentos, foi o não aceite por parte dos 

gestores do campo de estágio, uma vez que a presença de outro profissional necessitaria da 

liberação por parte da gerência de enfermagem ou do centro de estudos. 
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As entrevistas com os docentes que ministram os conteúdos teóricos foram realizadas 

nos dias em que estivessem na faculdade, com horário previamente agendado. Todos os 

entrevistados foram acompanhados durante os cinco tempos de aula, equivalendo um total de 

50 minutos cada tempo, computando um total de 30 horas de observação. Esse mesmo 

processo se deu com os docentes que ministram os conteúdos práticos, totalizando 14 horas, 

sendo de consenso de todos os participantes que o pesquisador ficasse observando durante o 

tempo do estágio supervisionado, e a entrevista se daria meia hora antes do término da aula. 

Essa permanência possibilitou o registro de informações importantes quanto às estratégias 

utilizadas por estes docentes em sala de aula e campo de estágio. 

Dos dez participantes pesquisados, só não foi possível realizar a observação 

participante seguida do diário de campo de dois docentes, pois devido à reestruturação 

curricular esses docentes não se encontravam com alunos, porém, os mesmos estavam 

realizando funções dentro da própria instituição seja no âmbito do suporte no nível médio ou 

nos cursos de pós-graduação, tendo em média cada entrevista a duração de 15 a 30 minutos. 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

Participaram desse estudo sete (07) enfermeiros-docentes da teoria, visto que esses 

ministram mais do que uma disciplina teórica, e três (03) enfermeiros-docentes da prática – os 

preceptores de estágio - que atuam no ensino de Graduação em Enfermagem na referida 

instituição, e fazem parte do quadro permanente de docentes.  Os mesmos participaram após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, obedecendo às questões éticas da 

pesquisa.  

A distribuição dos participantes deu-se de acordo com as características profissionais e 

pessoais, está disposta a seguir:  

Quadro 2 – Perfil dos participantes pesquisados 

(continua) 

CARACTERÍSTICAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

Idade 30 – 40 anos 

41-50 anos 

Mais que 51 anos 

01 

06 

03 

Sexo Masculino 

Feminino 

01 

09 

Ano de Graduação 0-10 anos formação 

11-20 anos de formação 

Mais que 20 anos formação 

0 

02 

08 
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Quadro 2 – Perfil dos participantes pesquisados 

(conclusão) 

CARACTERÍSTICAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

Tempo de atuação na 

docência no nível superior 

0-10 anos 

11-20 anos  

Mais que 20 anos 

03 

05 

02 

Tempo de atuação na 

docência na instituição 

0-5 anos 

 

6-10 anos 

Mais que 10 anos 

0 

04 

06 

Titulação  Especialização  

Docência do ensino superior 

Licenciatura 

Formação Pedagógica 

Mestrado 

Doutorando 

Doutorado  

08 

02 

03 

04 

07 

01 

0 
Fonte: O autor. 

  

Pelo referido quadro apresentado, podemos caracterizar que: 90% dos participantes 

são do sexo feminino e 10% do sexo masculino o que evidencia que a enfermagem ainda é 

uma das profissões tipicamente femininas, 60% dos entrevistados estão na faixa etária de 41-

50 anos; 30% mais que 51 anos e 10% com idade inferior a 40 anos. O que corrobora com os 

dados do tempo de formação e atuação no ensino superior, isto é, os participantes da pesquisa 

já possuem uma história consolidada na enfermagem. 

 Dessa maneira, essa consolidação direciona a um único propósito: as exigências do 

mundo moderno impulsionam um redimensionamento da ação docente para atender as 

necessidades da sociedade nesse século XXI, que vem sendo caracterizada como a sociedade 

da informação. E para atender a essas demandas é necessário, além do tempo de formação na 

respectiva área – experiência profissional, a vontade de querer fazer do seu ofício um meio de 

ascensão pessoal e profissional dos futuros egressos. (LIBÂNEO; SANTOS, 2010). 

No que tange ao perfil de formação dos sujeitos, os dados estão dispostos, a seguir, na 

sequencia em que os depoentes foram inseridos na pesquisa, a cada entrevista realizada: 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Quadro 3 – Distribuição dos depoentes por cursos de formação e ano de conclusão 

 

Pseudônimo Graduação Licenciatura Formação 

Pedagógica 

Especialização Mestrado  Doutorado 

Olho de gato 1991 - 2005 2003 2006  

Topázio 1987   1989 1999  

Coral 1974    1996  

Olho de 

tigre 

1972 1976   1990  

Madre 

Perola 

1994   2011 1999  

Amestista 1990   2007 2002  

Agua 

Marinha 

1983 1985 2005 2005   

Cristal 1988  2003 2003 2007  

Jade 2002   2009   

Esmeralda 1993 1996 2001 2002   

Fonte: O autor. 

 

Do quadro acima apresentado podemos observar que 70% dos entrevistados possuem 

uma titulação de mestrado sendo que no momento da coleta um dos participantes estava 

doutorando, sendo que no desfecho da pesquisa o mesmo já tinha defendido sua tese de 

doutorado. Ratificando que, nessa referida instituição ainda privilegia os mestres e doutores 

para o ensino teórico e os especialistas para o ensino prático e desses tivemos um total de 

30%, como ratificado antes, a instituição estava passando por uma adequação da matriz 

curricular de 4 anos para 5 anos, por exigência do Ministério da Educação. (Anexo 10.2). 

Dos participantes investigados três (03) possuíam licenciatura para o ensino em 

enfermagem e concomitante a esta titulação dois (02) possuíam formação pedagógica em 

educação na área da saúde, que foi o curso de especialização oferecido no Projeto PROFAE, 

sendo que mais dois (02) participantes possuíam este mesmo curso, sem licenciatura.  

O exercício da docência no ensino superior exige competências específicas que não se 

restringem a ter um diploma de Bacharel, ou mesmo a titulação de Mestres e Doutores, ou, 

ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige tudo isso, além de outras competências 

próprias e o que muitos autores chamam de formação pedagógica. (GIL, 2008). 

Frente ao entendimento dessa dimensão, os docentes já não poderão oferecer a seus 

alunos a mesma prática pedagógica que foi oferecida a eles em sua formação. As inovações e 

mudanças no cenário da saúde e da educação afetam toda a comunidade, até mesmo, e em 
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especial, o meio acadêmico, por isso, a importância da Licenciatura ou da Formação 

Pedagógica, quanto ao requisito mínimo para o ofício docente.   

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto a setembro de 2013, por meio da 

observação participante seguida da entrevista semi-estruturada, por melhor se adequarem ao 

objeto e aos objetivos do estudo.  Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 92) a entrevista é: 

“Um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. É um instrumento 

utilizado na investigação social, para coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social.  

 De acordo com Minayo (2010, p. 64) entrevista semiestruturada, “combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistador tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender à indagação formulada”.  

Para manter a fidedignidade das informações, utilizei a gravação em aparelho digital 

MP3, solicitando anteriormente autorização do entrevistado, sendo o termo de consentimento 

livre e esclarecido, elaborado de acordo com a Resolução n°. 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos.  

As considerações éticas foram tomadas, levando em conta a privacidade, e o 

anonimato dos depoentes, enfermeiros-docentes, participantes do estudo, os quais foram 

identificados por meio de nomes de pedras preciosas, pois penso que nenhum ser é algo 

inacabado e que por meio dos tempos e da lapidação (experiências) podem se tornar pessoas 

preciosas: Olho de Gato, Topázio, Coral, Olho de Tigre, Madre Pérola, Ametista, Água 

Marinha, Cristal, Jade e Esmeralda, escolhidos pelos próprios sujeitos pesquisados. 

Para a observação participante foi utilizado um roteiro estruturado (Apêndice 9.3), o 

modelo baseado nas dez famílias de competências de Perrenoud (2000) além de conter um 

espaço para anotações, em forma de diário de campo, que fosse relevante para o incremento 

dos resultados e análise da pesquisa.  
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A respeito da observação participante, segundo Minayo (2010, p. 70), pode ser 

definida como: 

Um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma situação 

social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador, no 

caso, fica em relação direta com seus interlocutores no especo social da pesquisa, na 

medida do possível, participando da vida social deles, no seu cenário cultural, mas 

com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o 

observador faz parte do contexto sob sua observação e, sem dúvida, modifica esse 

contexto, pois interfere nele, assim como é modificado pessoalmente.  

 

 

A escolha pela abordagem qualitativa e pela Observação Participante permitiu a 

inserção na realidade de um grupo social, sendo que os atores sociais que fazem parte desse 

estudo estão envolvidos dentro de um contexto que carece um olhar voltado para a atualidade, 

tendo em vista as modificações exigidas pela LDB nº 9.394/1996.  

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O procedimento escolhido nessa etapa do estudo, como forma de organizar os dados 

coletados, foi à análise de conteúdo segundo Bardin (2011, p. 48).  

 
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

visa obter, por etapas sistematizadas e objetivas a descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos ás condições de produção e recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens.  

 

 

Optou-se por esse tipo de análise, pois o método propicia, a entender que o discurso 

pode não ser necessariamente compatível com as atitudes do indivíduo e, as mensagens 

obtidas por meio da comunicação, são cheias de significados individuais. 

Sendo assim, o estudo está alicerçado em Bardin (2011, p. 50) considerando o 

raciocínio consolidado na seguinte afirmação: “qualquer comunicação, isto é, qualquer 

transporte de significações de um emissor para um receptor controlado ou não por este 

deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo”.  

A escolha da análise dos dados subsidiadas pela análise do conteúdo, proposta por 

Bardin (2011), foi no sentido de: identificar as estratégias utilizadas pelo enfermeiro docente 

para a integralização do conhecimento teórico-prático no ensino-aprendizagem dos 

acadêmicos de Enfermagem e, analisar, a partir das estratégias utilizadas, quais são as 

competências que o enfermeiro docente necessita efetivar para integralizar o conhecimento 

teórico-prático no ensino aprendizagem do acadêmico de enfermagem.  
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Bardin (2011) considera três etapas básicas para o desenvolvimento dessa técnica: a 

pré-análise, a exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

 

 Pré-análise: Equivale à organização do material de pesquisa. Ela tem início na 

própria elaboração do projeto, desde o levantamento de material bibliográfico 

sobre o objeto de estudo até a determinação do corpus (conjunto de dados) a 

ser analisado. Tendo como etapas: a) a leitura flutuante; b) A escolha dos 

documentos – o universo de documentos de analise pode ser determinado a 

priori; c) a formulação das hipóteses e dos objetivos; d) a referenciação e a 

elaboração de indicadores e por fim; e) a preparação do material. 

 

 A exploração do material: Aplicação sistemática. Fase longa e fastidiosa 

consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou 

enumeração, em função de regras previamente formuladas e; 

 

 Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: Os resultados são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos. Operações estatísticas 

simples ou mais complexas permitem estabelecer quadros de resultados que 

condensam as informações fornecidas pela análise.  

 

Por meio dessas etapas, foi possível caminhar paulatinamente atingindo os propósitos 

da análise de conteúdo. Tendo como primeiro passo uma leitura flutuante das entrevistas, a 

fim de apreender as principais ideias do texto, por meio desta técnica.  

Na tentativa de organizar esse material, após sucessivas leituras, foi destacado em cada 

entrevista os fragmentos do texto que estavam relacionados com os objetivos da pesquisa. 

Assim, foi construído um quadro para cada questionário, onde foram destacados os 

fragmentos relacionados ao mesmo objetivo. Em seguida, os fragmentos foram agrupados por 

aproximações e sentidos. 

De acordo com Bardin (2011), a codificação corresponde a uma transformação 

efetuada de acordo com regras precisas dos dados brutos do texto, transformação esta que por 

recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou da sua 

expressão; possibilitando ao esclarecimento das características pelo pesquisador.  
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Figura 1 - Representação do agrupamento de elementos em classes – representações do 

conteúdo 

 

 

Fonte: Adaptado de Cortez (2009). 

 

 Na sequencia do processo de codificação, conforme aponta o método, procurou-se 

identificar as unidades de registros – ou unidades de significação a partir do material que 

havia sido codificado e reunido em um quadro de acordo com cada objetivo proposto.  
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Figura 2 - Representação da identificação de unidades de registro a partir da 

codificação dos conteúdos 

 

Fonte: Adaptado de Cortez (2009). 

 

 Bardin (2011) esclarece que as unidades de registros são fragmentos no texto, e podem 

ser palavras, frases ou parágrafos que denotam significação. São códigos linguísticos que 

possuem alguma acepção com determinado contexto, onde elas são utilizadas ou se 

relacionam.  

Por meio de uma análise mais detalhada, verificou-se que as unidades de registro 

desprendiam naturalmente dos objetivos e poderiam ser agrupadas em três grupos, como 

foram identificados: aspectos relacionados aos saberes discentes, aspecto relacionado à prática 

reflexiva e, a mobilização dos saberes docentes na efetivação das competências. 

Na perspectiva do método, Bardin (2011) reconhece esse procedimento de 

organização das unidades de registro, como a forma de compreender a significação exata das 

unidades de registro. Na proposta do método, um grupo de unidades de registro pode ser 

identificado por meio de uma unidade de contexto. 

Esse processo de codificação corresponde praticamente a uma transformação do 

material em uma representação do conteúdo, de forma a oferecer ao analista a informação 

sobre as características gerais do material, a fim de subsidiar o estabelecido por meio dos 

índices e do agregado de unidades (BARDIN, 2011). 
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A etapa final do processo de decantação do material obtido nos questionários consistiu 

na realização do reagrupamento das unidades de registro, reunidas sob a forma de unidades de 

contexto/significação, em categorias. (Figura 3). 

Segundo Bardin (2011) as categorias são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de 

elementos, ou seja, as unidades de registro, no caso da análise de conteúdo, sob um título 

genérico. Este agrupamento ocorre em razão dos caracteres comuns dos elementos. 

 

Figura 3 - Representação do reagrupamento das unidades de registros (pertencentes a uma 

mesma unidade de contexto), em categorias (processo de inferência) 

 

 

Fonte: Adaptado de Cortez (2009). 

 

Bardin (2011) esclarece que a categorização ocorre por meio da inferência do analista 

sobre o material produzido e submetido à codificação. A categorização tem como objetivo 

fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos, que resulta da 

inferência do analista. Nesse sentido, foram propostas três categorias para o desenvolvimento 

deste estudo. 

Cabe ressaltar que, para se chegar a um nível de confiabilidade aceitável, demanda um 

trabalho longo e moroso por parte do pesquisar sendo que, todo o processo foi revisto por 
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diversas vezes e, principalmente, as unidades de registro que foram agrupadas por analogia 

em várias categorias, bem como foram sendo reagrupadas e ensejaram o surgimento das que 

foram apresentadas. 

Por último, no tratamento e interpretação dos resultados, o analista tendo resultados 

significativos e fiéis pode, então, propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objetivos previstos ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas. Não deve ser 

olvidado, ainda, que os resultados, por outro lado, pode servir de base a outra análise disposta 

em torno de novas dimensões teóricas ou praticada graças a técnicas distintas (BARDIN, 

2011). 

Assim, na terceira – e última – fase que compõe o método da análise de conteúdo, 

consiste na interpretação dados que será apresentada a seguir. Segundo o método, a 

interpretação é o momento em que o analista atribui significação às características do texto, 

resumidas após tratamento e apresentadas sob a forma de categorias. 

Desse modo, sintetizando o tratamento dos dados, são apresentadas as seguintes 

etapas: 

 

1) Leitura dos questionários por diversas vezes, até se obter familiaridade com as 

ideias; 

 

2) Definição das Unidades de Registros (UR), onde, para tal, foram marcadas todas 

as ideias dos alunos nos contextos dos questionários, somando a um total de 350 

(Trezentos e cinquenta); 

 

3) Definição dos temas das UR, ou seja, a construção das Unidades de Significação 

(US) e quantificação. Atribuiu-se letras do alfabeto, de A até T, às US somando 

um total de 14 (catorze). Desta feita, verificaram-se as ideias, bem como foi feito 

um agrupamento conforme as semelhanças para atribuirmos nome às US.  

São elas: a) Conhecer o que eles sabem/bagagem /perfil acadêmico (24) b) 

Desconhecimento dos conteúdos (06) c) Aprimoramento (07) d) conteúdos 

teórico-práticos (32) e) Recursos didático-pedagógicos (45) f) Incentivo/motivação 

(13) g) Discussão de situações da vivência da prática profissional (30) h) 

Interdisciplinaridade/organização e proposta curricular (15) i) Desenvolvimento de 

competências (04) j) Avaliação/complexidade (47) k) 

Autonomia/instrumentalização profissional (15) l) Facilidades e Dificuldades de 

apreensão de conhecimentos teóricos práticos (21) m) Apreensão dos saberes e 

conhecimentos para efetivação das competências profissionais (51) n) Dicotomia 

entre teoria-prática (40). 

 

4) Tendo como referência as UR, foram estabelecidas três categorias, onde estas 

foram nomeadas e quantificadas. Baseada na compreensão das US, as categorias 

são: Da apreensão ao aprendido: mobilizando estratégias para integralização 
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do ensino aprendizagem (176 UR ou 50%); Avaliando saberes discente por 

meio da prática reflexiva: a complexidade do ensino aprendizagem (83 UR ou 

24%); e Mobilizando saberes acadêmicos por meio das competências docentes 

(91 UR ou 26%). 

 

5) Descrição das categorias e análise dos dados fundamentados no Referencial 

Teórico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não siga por onde o caminho pode levar; em vez 

disso vá por onde não há caminho, e deixe um 

rastro.  

 

Ralph Waldo Emerson 

 

Nesse capítulo, são analisados os dados encontrados na pesquisa, procurando 

responder às questões que o orientam. Discute-se os aspectos obtidos na entrevista com os 

Enfermeiros docentes, correlacionando-as aos resultados obtidos nas observações 

participantes a luz do referencial teórico Philippe Perrenoud e outros autores que abordam a 

temática em si, onde foram geradas três categorias temáticas, para atender aos objetivos do 

estudo: 

 

 

 1ª Categoria: Da apreensão ao aprendido: mobilizando estratégias para 

integralização do ensino aprendizagem; 

 

 2ª Categoria: Avaliando saberes discente por meio da prática reflexiva: a 

complexidade do ensino aprendizagem e; 

 

 3ª Categoria: Mobilizando saberes acadêmicos por meio das competências 

docentes. 
 

 

No quadro 4 está a síntese das Unidades de Registros (UR), com as respectivas Unidades 

de Significados (US) e Categorias na análise de conteúdo.  

 

Quadro 4 - Síntese das unidades de registros e unidades de significados e categoria da 

análise de conteúdo 

(continua) 

Código 

UR 

Unidade de Significação Total 

UR 

Categorias Total Categoria % 

A Conhecer o que eles sabem/bagagem 

/perfil acadêmico 

24 Da apreensão ao 

aprendido: mobilizando 

estratégias para 

integralização do 

ensino aprendizagem 

 

 

176 

(50 %) 

B Desconhecimento de conteúdos 06 

C Aprimoramento  07 

D Conteúdos teórico/práticos 32 
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Quadro 4 - Síntese das unidades de registros e unidades de significados e categoria da 

análise de conteúdo 

(conclusão) 

Código 

UR 

Unidade de Significação Total 

UR 

Categorias Total Categoria % 

E Recursos didático-pedagógicos 45  

Da apreensão ao 

aprendido: mobilizando 

estratégias para 

integralização do 

ensino aprendizagem 

 

 

176 

(50 %) 

F Incentivo/motivação 13 

G Discussão de situações da vivência da 

prática profissional 

30 

H Interdisciplinaridade/organização e 

proposta curricular  

15 

I Desenvolvimento de competências 04 

J Avaliação/complexidade 47 Avaliando saberes 

discente por meio da 

prática reflexiva: a 

complexidade do ensino 

aprendizagem 

 

 

83 

(24%) 

K Autonomia/instrumentalização 

profissional 

15 

L Facilidades e Dificuldades de 

apreensão de conhecimentos teóricos 

práticos 

21 

M Apreensão dos saberes e 

conhecimentos para efetivação das 

competências profissionais 

51 Mobilizando saberes 

acadêmicos por meio 

das competências 

docentes 

 

91 

(26%) 

 N Dicotomia entre teoria-prática 40 

Fonte: O autor, adaptado de Cortez (2009). 

 

Com vistas a atender aos objetivos da pesquisa que são: identificar as estratégias 

utilizadas pelo enfermeiro docente para integralização do conhecimento teórico-prático no 

ensino-aprendizagem dos acadêmicos de enfermagem e analisar, a partir das estratégias 

utilizadas, quais são as competências que o enfermeiro docente necessita efetivar para 

integralizar o conhecimento teórico-prático no ensino aprendizagem do acadêmico de 

enfermagem, emergiram três categorias e destas foram destacadas as famílias de 

competências sugeridas pelo referencial teórico Philippe Perrenoud. São elas: 
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5.1 DA APREENSÃO AO APRENDIDO: MOBILIZANDO ESTRATÉGIAS PARA 

INTEGRALIZAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 Na tentativa de compreender como as estratégias de ensino-aprendizagem podem 

integrar o que já foi apreendido e facilitar a aprendizagem de novos conteúdos e, mediante a 

essa análise apontar que competências docentes emergiram de acordo com a proposta de 

Perrenoud (2000) com as 10 grandes famílias de competências, associando-as a outras obras 

do autor e a autores que discutem a temática. Inicio essa categoria trazendo um movimento 

baseado na obra de Perrenoud (2002a) que nos ajudará a compreender melhor, essa primeira 

categoria.  

 

Figura 4 – As práticas sociais 

 

 

Fonte: Adaptado de Perrenoud (2002a, p. 78). 

 Nesse movimento, o autor nos direciona para uma atividade planejada e com objetivos 

de aprendizagem previamente definidos. Lembrando que, não é uma fórmula que se mistura 

os ingredientes e no final temos um produto final, porém, quando se compreende que os 

alunos se apropriam dos saberes por meio de uma atividade orientada e por condições de 

aprendizagem, este esquema facilita muito o processo.  

Práticas 

Sociais 
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Corroborando com o esquema acima sugerido por Perrenoud, Libâneo e Alves (2012, 

p. 52) pontuam que, 

a relação dinâmica entre três elementos fundamentais constitui o ato didático: o 

docente, o discente e o conteúdo, formando assim as categorias didáticas. Nesse 

sentido destaca: para que ensinar? O que ensinar? Quem ensina? Para quem ensina? 

Como se ensina? Sob que condições se ensina e se aprende?. 

 

Para o autor, o docente põe-se como mediador entre os discentes e os objetos de 

conhecimento, e os discentes estabelecem com esses objetos uma relação cognitiva, 

envolvendo significados e sentidos. A par disso, docentes e discentes são sujeitos envolvidos 

numa relação social que se materializa dentro e fora da sala de aula.  

Sob esse prisma, vejamos o que relataram os enfermeiros-docentes:  

 
Primeira estratégia é conhecer o que eles sabem. [...] introduzir aos poucos 

os conteúdos, fazendo uma associação entre o novo que é o que estou 

administrando e o que ele traz desde o primeiro período. (CORAL). 

 

 

 [...] parto do princípio do conhecimento prévio deste estudante o que ele 

tem de conhecimento prévio referente ao assunto que vai ser abordado. [...] 

E aí eu começo a introduzir os conteúdos. (CRISTAL). 

 

 

Vejo o que eles trouxeram de bagagem da faculdade.  Em cima desta 

bagagem eu tenho duas situações: primeiro trabalhar com estes conceitos 

teóricos, segundo trabalhar com aquilo que o próprio campo de estágio me 

apresenta de material para estar trabalhando com esta parte prática. 

(AGUA MARINHA). 

 

Identifiquei pelos depoimentos que, os docentes talvez por suas experiências no ofício 

docente, procurem fazer uma avaliação diagnóstica do seu grupo de trabalho, avaliação esta 

extremamente importante. Percebo, nas respectivas falas, a preocupação dos docentes de fazer 

uma avaliação prévia dos conhecimentos apreendidos nas disciplinas teóricas ou práticas e, 

mediante as estratégias desenvolvidas por eles, integrar o conhecimento teórico com o prático 

que agora precisa ser executado, levando em consideração os diversos fatores que podem 

interferir nesse processo ensino-aprendizagem. 

Para Fontoura, Pierro e Chaves (2011, p. 86), “a avaliação diagnóstica é aquela 

realizada antes de iniciar um curso ou uma disciplina, fornecendo meios e subsídios para que 

o docente possa planejar suas atividades, atendendo às necessidades especificas de cada 

grupo”. Quando utilizada antes de iniciar um assunto, de acordo com os autores, pode servir 

para verificar o grau de conhecimento e habilidades do grupo sobre um determinado 

conhecimento.  
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Pode-se identificar aqui, (03) três grandes famílias de competências sugeridas por 

Perrenoud, mediante as falas dos docentes. 

Figura 5 – Organizar e dirigir situações de aprendizagens 

 

 

Fonte: Adaptado de Perrenoud (2000). 

Figura 6 - Administrar as progressões de aprendizagens 

 

  

Fonte: Adaptado de Perrenoud (2000). 

Organizar e 

dirigir 

situações de 

aprendizagens 

Administrar as 

progressões de 
aprendizagens 
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Figura 7 – Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação 

 

 

Fonte: Adaptado de Perrenoud (2000). 

 

 Essas três grandes famílias de competências demonstram a capacidade do docente de 

trabalhar a partir do conhecimento pré-existente do aluno, tornando-o coparticipativo do 

processo ensino-aprendizagem, o que denota a competência de organizar e dirigir situações de 

aprendizagens; administrar as progressões de aprendizagens e conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação. 

A competência, ao mesmo tempo em que mobiliza a lembrança das experiências 

passadas, livra-se delas para sair da repetição, para inventar soluções parcialmente originais, 

que respondem, na medida do possível, à singularidade da situação presente.  (PERRENOUD, 

2001). 

Assim, para que haja o desenvolvimento das competências do pensar/refletir, torna-se 

necessário trabalhar a partir de problemas, perguntas, dialogar, ouvir os discentes, ensiná-los a 

argumentar, abrir espaço para expressarem seus pensamentos, sentimentos, desejos, de modo 

que tragam para a aula sua realidade vivida. É nisso que consiste a ajuda ou a mediação 

pedagógica. (LIBÂNEO; ALVES, 2012). 

Conceber e 

fazer evoluir os 

dispositivos de 

diferenciação 
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Por meio da mediação pedagógica, torna-se possível a inovação e a transformação da 

própria prática docente, o que não pode acontecer sem uma análise prévia do que é feito e das 

razões para manter ou mudar as estratégias de ensino. A fonte da inovação endógena é a 

prática reflexiva, que é a mobilização de uma tomada de consciência e da elaboração de 

projetos alternativos. (PERRENOUD, 2002a). 

Ao explorar a diversidade em todos os seus contextos, o docente precisa ter a 

preocupação em vincular o trabalho que se faz em sala de aula com a vida que os discentes 

levam fora da escola e com as diferentes capacidades, motivações, formas de aprendizagens 

de cada um. Lembrando que, a diversidade cultural, na atualidade, diz respeito, basicamente, à 

realidade concreta da diferença entre as pessoas. É levar em conta, as experiências do 

cotidiano que os discentes têm na condição de brancos, negros, homens, mulheres, 

homossexuais, trabalhadores, pobres, remediados, e que não é possível atuar com todos os 

discentes da mesma maneira. (LIBÂNEO, 2011). 

Essa preocupação, pode ser observada  na seguinte fala: 

 

 
A minha prática educacional, seja a nível assistencial quanto a minha 

prática de ensino, é trabalhar de acordo com o perfil do grupo. 

(ESMERALDA). 

 

 

 “A competência profissional pode ser concebida como a capacidade de gerenciar o 

desvio entre o trabalho prescrito e o trabalho real” (PERRENOUD, 2002a, p. 11).  O 

profissional competente é aquele que consegue reunir as competências de alguém que elabora 

conceitos e executa-os, identificando os problemas, apresentando-os, imaginando-os e 

aplicando uma solução pertinente aos fatos que surgirão, mediante a dialética da prática. Esse 

exercício permite a construção constante e ao vivo, em alguns momentos com algum tipo de 

estresse, porém, sem dispor de todos os dados de uma decisão previamente planejada.  

Para Perrenoud (2002a, p. 83), “isso não pode acontecer sem saberes abrangentes, 

saberes acadêmicos, saberes especializados e saberes oriundos da experiência prática”. O que 

vem a corroborar com o tempo de atuação destes docentes no ensino superior e o tempo de 

atuação na docência nesta instituição. (Quadro 2).  

Acredita-se que as experiências vividas nos diversos cenários, proporcionam outros 

meios que possam integrar e facilitar a apreensão do conhecimento teórico-prático. Desse 

modo, se efetiva de maneira consciente a práxis do ofício docente, quando se tem condições 

de por em prática ações que levam a ação-reflexão-ação. 
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Nesse contexto, acredito que a dialética entre os sujeitos possibilita o conhecimento 

mútuo e a troca de saberes e por meio dessa comunhão, se dá a interatividade no 

desenvolvimento de uma prática pedagógica democrática, ativa e transformadora. E isso não  

pode ser concebido sem uma vivência longa nesse cenário que é a sala de aula e/ou o campo 

prático de estágio. Estas repetidas experiências compõem a porta de entrada para optar, 

mediante a um levantamento situacional da classe, que estratégias de ensino melhor se 

adéquam a cada grupo de trabalho. Essa avaliação permite que educador e educandos 

estabeleçam um movimento de coparticipação, para a realização da prática docente. Como 

descrito no depoimento a seguir: 

 

 
Faço algumas atividades dentro da sala de aula para ver se eles 

aprenderam o conteúdo que foi dado. Faço estudos dirigidos, fichamentos e 

seminários. São estratégias que utilizo, de forma que eles busquem o 

conhecimento e utilizem o que está sendo fornecido dentro da sala de aula. 

(TOPAZIO). 
 

 

Valendo-se desta afirmativa, Santos e Lima (2011, p. 29) dizem que: “a aprendizagem 

é um processo pessoal e interno, que ocorre não apenas pelo que se ensina, mas também pela 

troca de experiências”.  De acordo com as autoras, para que aconteçam mudanças nas atitudes 

e comportamentos, é imprescindível estimular situações, variar as estratégias e enriquecer os 

recursos utilizados. Além disso, para elas, ensinar e aprender estão relacionados, representa 

um todo, no qual é preciso respeitar a visão de quem ensina e de quem aprende. 

Frente a este binômio teoria e prática, a percepção das estratégias de ensino utilizadas 

pelos docentes torna-se uma ferramenta crucial na apreensão do saber, conforme descrito na 

fala da docente:  

 

 
Utilizo dinâmicas de grupo, leitura com revisão bibliográfica de artigos 

científicos, em alguns momentos para ilustrar uma situação específica o 

data show. Mas gosto, de trazer situações de casos da vivência profissional 

do enfermeiro para que eles possam tentar resolver dentro dos conflitos ou 

das situações que emergirem da prática. (AMESTISTA). 
 

 

Ao compreender que o processo ensino-aprendizagem abarca situações diferenciadas 

para cada disciplina e grupo de trabalho, o docente ajuda o discente a transformar-se num 

sujeito pensante, por meio do contato e da familiaridade das estratégias de ensino, de modo 

que por meio dessas estratégias aprenda a utilizar seu potencial de pensamento (ação crítica-
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reflexiva), auxiliando-os na integração de conceitos, competências, habilidades, atitudes e 

valores profissionais.  

A articulação do pensamento crítico, bem como os recursos que podem ser utilizados 

em uma determinada aula, faz todo um diferencial quando o assunto é competências docentes. 

Mesclar diversas estratégias a fim de que o aluno possa mobilizar os saberes, é crucial no 

ofício docente, conforme descrito na observação abaixo na disciplina Saúde da Mulher: 

 

 
A docente iniciou a aula com um caso clínico abordando dentro da 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica II, a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem. Trouxe como apoio didático, bibliografia atualizada e que 

contempla o assunto em voga. E após a contextualização teórica do caso 

clínico equipou o manequim solicitando que os alunos aplicassem a 

Sistematização, levando em consideração as questões destacadas no caso 

clínico (OLHO DE TIGRE – DIÁRIO DE CAMPO). 
 

 

 Apesar de ser uma disciplina tipicamente “técnica” – Semiologia e Semiotécnica, tanto 

no depoimento da docente, quanto na observação participante feita em sala de aula, observei 

que a estratégia utilizada fora bem mais além do que a disciplina requer. Esta percepção de 

tornar a aula técnica, em um estudo de caso, mais dinâmica, com outras contextualizações, 

pode ser resultado do tempo que essa docente possui no ensino desde 2001, isto é 12 anos, o 

que corrobora que a experiência profissional pode ser um facilitador na escolha de estratégias 

de ensino que viabilizem e facilitem a aprendizagem por meio de um ensino prático, partindo 

dos objetivos propostos pela ementa da disciplina, convergindo às situações cotidianas da 

prática profissional em enfermagem.  

 Quando se faz referência à vida cotidiana dos indivíduos, esta apresenta um lado muito 

diverso. Pois, de acordo com Perrenoud (2000), aprende-se para se tornar um cidadão, para 

solucionar os problemas da vida social e profissional, ter um bom trabalho, cuidar da saúde.  

A necessidade de mobilizar certas competências, se ancora em duas constatações: 

 

 

 Primeira: consiste na transferência e a mobilização das capacidades e dos 

conhecimentos e estas precisam ser trabalhadas e aplicadas de acordo com o 

contexto. Contudo, para esta competência, Perrenoud diz que exige tempo, etapas 

sequenciais didáticas e situações apropriadas; 

 

 Segunda: é que não se trabalha suficientemente a transferência e a mobilização 

destas capacidades, talvez pelo fato da não compreensão por parte de alguns 

docentes, que ficam exclusivamente presos ao método, sem fazer nenhuma 

correlação do assunto que está sendo abordado, com a parte prática ou teórica. 
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Nesse sentido, o autor nos chama a atenção que os alunos, dessa maneira, 

acumulam saberes, passam nos exames, mas não conseguem mobilizar o que 

aprenderam em situações reais, no trabalho e fora dele.  

 

 

 Perrenoud (2002a) ainda contribui dizendo que o principal recurso do professor é a 

postura reflexiva, sua capacidade de observar, de regular, de renovar, de aprender com os 

outros, com os alunos, com a experiência. Outros depoentes sinalizaram que, no intuito de 

estimular a participação dos alunos, utilizam a estratégia de fazer emergir situações 

vivenciadas: 

 

 
Na medida do possível utilizo estratégias que não seja só cuspe e giz. A 

tecnologia veio auxiliar muito nesse processo atingindo os objetivos e ao 

mesmo tempo facilita o aprendizado do aluno. Ressaltando que, a 

participação efetiva do grupo é essencial, principalmente quando eles 

trazem as experiências profissionais do dia-a-dia. (OLHO DE TIGRE). 

 

 

Como proposta de aula a docente trouxe casos clínicos, com conteúdos da 

referida disciplina Saúde da Mulher, cujos temas foram divididos em 

grupos. A docente disponibiliza material informativo produzido em outros 

momentos com os acadêmicos de enfermagem – folders explicativos, com o 

objetivo de que os alunos possam passar estas informações de maneira 

clara, objetiva e segura ao público alvo. (OLHO DE TIGRE – DIÁRIO DE 

CAMPO). 

  

 

A experiência dessa docente no ofício de aproximadamente 36 anos (Quadro 2), tem 

uma contribuição significativa, à medida que percebe que precisa modificar e criar novas 

possibilidades de ensinar e aprender. De acordo com que foi exposto, apesar da docente 

trabalhar conteúdos sobre a Saúde da Mulher, que é sua área de especialidade profissional, 

desenvolve projetos de extensão na referida área, clínica “escola” que a instituição possui. 

Mediante a saída da sala de aula, para a parte prática do ensino, a docente percebeu a 

necessidade de criar, juntamente com o grupo, tecnologias como meios de viabilizar a 

integralização desse ensino teórico-prático, bem como, instrumentalizar os futuros grupos 

quanto às informações necessárias para serem repassadas para o público alvo, que são as 

mulheres que fazem acompanhamento e preventivo de colo uterino. 

Identificou-se aqui mais uma grande família de competência sugerida por Perrenoud, 

conforme a figura a seguir. 
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Figura 8 – Utilizar novas tecnologias 

 

  

Fonte: O autor, adaptado de Perrenoud (2000). 

 

 Segundo Perrenoud (2002a) precisa-se manter aceso o desejo de nos aprimorarmos 

como profissionais e, por conseguinte, de estabelecermos estratégias que possibilitem o 

desenvolvimento de nossas competências. É dessa maneira, que se pode suscitar em nossos 

alunos o desejo de aprender e de refletir, potencializando o desenvolvimento de suas 

competências.  

 De acordo com Ferreira (2010, p. 401) estratégia é definida como: “modo de utilizar 

os meios de que se dispõe, de aproveitar condições favoráveis a um projeto”. Na concepção 

de Fontoura, Pierro e Chaves (2011, p. 98) estratégias nada mais são que: “instrumentos para 

alcançar os objetivos, exigem conhecimento, competência e criatividade por parte dos 

docentes”. Elas servem de apoio ao processo desenvolvido pelo docente, devendo manter 

estreita relação com as outras dimensões do planejamento pedagógico. Os autores lembram 

que a utilização das mesmas, requer reflexão, planejamento e adequação de suas escolhas e 

para os seus usos. 

Utilizar 

novas 

tecnologias 
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 Valendo desses pressupostos, os autores supracitados dão a entender que estratégias 

são sequencias integradas de procedimentos, ações, atividades ou passos escolhidos com um 

propósito a ser alcançado. No âmbito da educação, pode-se dizer que as estratégias seriam os 

componentes utilizados para um planejamento concebido pelo docente para promover 

determinadas competências.  

Sobre esse aspecto, na percepção dos docentes, o significado de estratégia envolve 

ações a serem implementadas, por iniciativa deles próprios, como exemplificado no 

depoimento a seguir: 

 

 
A metodologia de ensino que priorizo desde o início da minha docência é 

uma metodologia ativa, transformadora, atual, tento não reproduzir a 

metodologia tradicional de ensino. Onde o professor ensina e os alunos 

aprendem. [...] busco a interdisciplinaridade entre os conteúdos por meio 

de uma metodologia que permita a participação de todos. (OLHO DE 

GATO). 

 

 

Percebe-se na fala do docente a preocupação de não reproduzir um ensino tradicional – 

bancário onde o detentor do saber é o docente. Denota por parte desse docente, uma reflexão 

quanto a sua práxis profissional no ensino, o que corrobora talvez pelo fato de possuir 

experiência significativa na docência (mais de dez anos), formação pedagógica para o ensino, 

mestrado em educação (2006) e concluindo sua tese de doutorado (setembro-2013), 

abordando a interdisciplinaridade no ensino-aprendizagem em Enfermagem.  

Mediante ao estudo realizado e defendido em sua tese de doutorado o docente nos 

chama atenção para um item fundamental quanto à necessidade da interdisciplinaridade 

dentro da instituição. Nesse sentido, Carvalho (2013), diz que: a interdisciplinaridade escolar, 

para ser implementada no curso de Graduação em Enfermagem desse cenário depende, em 

primeiro lugar, de um trabalho de parcerias permanentes entre a instituição e todos os atores 

sociais envolvidos no processo educacional visando a construção de um projeto desta 

natureza. Vale destacar, que, para dar sentido ao ensino interdisciplinar, é preciso também 

envolver os alunos na planificação do estudo.  

Carvalho (2013), corroborando com o pensamento de Fazenda (1995, p. 31)  diz que a 

interdisciplinaridade:  “ter-se-ia, uma relação de reciprocidade, de mutualidade, de um regime 

de co-propriedade, de intenção, que irá possibilitar o diálogo entre os interessados, 

dependendo basicamente de uma atitude cuja tônica primeira será o estabelecimento de uma 

intersubjetividade”.  
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Libâneo (2011) contribui com o conceito elucidando que, a noção mais conhecida de 

interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas para superar a fragmentação, 

a compartimentalização, de conhecimentos, implicando uma troca entre especialistas de 

vários campos do conhecimento na discussão de um assunto, na resolução de um problema, 

tendo em vista uma compreensão melhor da realidade a ser estudada. Quando o docente faz 

este movimento interdisciplinar ele transita do geral ao particular e deste ao geral, do 

conhecimento integrado ao especializado e deste ao integrado, do território da disciplina às 

suas fronteiras e vice-versa. 

Pode-se assim, afirmar de acordo com Fazenda (1995) que interdisciplinaridade, 

caracteriza-se pela intensidade das trocas de conteúdos entre os especialistas e pela 

integração das disciplinas, podendo assim, chegar ao mais próximo de um conceito que possa 

abranger as diversas áreas do conhecimento envolvido. 

Assim, “todas as formações profissionais preparam para resolver problemas com a 

ajuda de métodos, baseados nos saberes teóricos ou na experiência coletiva” (PERRENOUD, 

2002a, p. 64). O docente deve levar o discente a refletir sobre sua futura práxis de maneira 

contextualizada, compreendendo que, à medida que a complexidade das tarefas aumenta, 

mediante a mobilização dos saberes – interdisciplinaridade, faz-se necessário considerar a 

pertinência de várias estratégias e combiná-las, bem como inventar - adaptar outras, para 

enfrentar a singularidade de cada situação. Essa reflexão é sinônimo de competência, a ser 

julgada por si mesma, sem aplicar mecanicamente procedimentos prontos. Sendo assim,  fica 

claro que, qualquer atividade um pouco complexa, precisa possuir um componente reflexivo.   

Considera-se que se insere nesse contexto, uma das primeiras etapas no processo de 

desenvolvimento de competências. Uma vez que o planejamento detalhado se faz necessário, 

na tentativa de explorar o assunto em voga e suas correlações com outras áreas do 

conhecimento, possibilitando assim, um ensino por meio das representações de interesse dos 

discentes e surgimento de ideias, abrindo novas possibilidades, além de subsidiar o docente, 

nas possíveis interpelações surgidas, a partir de uma situação concreta vivenciada por esse 

discente em sua prática cotidiana. 

Outra docente diz que pelo tempo no ofício docente (08 anos) atuando com diversos 

grupos, procura fazer previamente uma instrumentalização das possíveis situações que os 

alunos poderão encontrar no campo de estágio, subsidiando-os com materiais que abordem a 

temática. E, como estratégia para a disciplina de Administração, a docente relata o seguinte: 
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Encaminho para os e-mails pessoais dos discentes o material a ser utilizado 

no estágio que contempla alguns tópicos importantes visto que, serão como 

subsídios para ajudar a contextualizar os possíveis problemas encontrados 

no campo de estágio, estimulando assim, que os discentes se apropriem de 

outros conceitos, na tentativa de oferecer um campo rico em situações que 

contemplem as competências gerenciais dos enfermeiros. (ESMERALDA). 

 

 

Em análise, durante a observação de aula, pude identificar que, a docente 

possui um arsenal de material que aborda as questões gerenciais. E estes 

materiais são oferecidos aos alunos e posteriormente são discutidos a partir 

das situações vivenciadas no campo prático no estágio de gerência. 

(ESMERALDA – DIÁRIO DE CAMPO). 

 

 

Segundo informações obtidas com a docente, a opção de utilizar essas estratégias de 

ensino se dá, devido à falta de integralização do ensino teórico e prático da referida disciplina, 

onde os alunos ao adentrarem no campo prático, não conseguem utilizar os conceitos teóricos 

oferecidos na disciplina de administração, para solucionar as demandas da prática 

profissional.  

Essa falta de integralização pôde ser comprovada na realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso realizado por Souza (2013) na respectiva instituição, com o título: 

Competências gerencias apreendidas a partir da disciplina de administração em Enfermagem: 

percepção do egresso, que concluiu que pela falta de integralização entre o ensino teórico e 

prático, evidenciado na fala dos participantes entrevistados, esses não conseguem visualizar a 

aplicabilidade das competências gerenciais ensinadas nas referidas disciplinas, ou ainda, pela 

falta de uma contextualização mais clara, onde principalmente os acadêmicos que não 

possuam vivência no ambiente hospitalar, possam ter condições, a partir das discussões feitas 

em sala de aula, aplicar essas ferramentas no seu cotidiano profissional.  

 Ainda como parte da conclusão do referido estudo, pôde ser destacado que, dentre as 

competências gerenciais que foram abrangidas no curso, 50% dos participantes da pesquisa 

mostraram-se conhecedores, os outros 50% ignoravam totalmente o assunto. Esse diagnóstico 

propiciou o entendimento de dois pontos: O primeiro é de que, talvez, esses sujeitos não 

tenham buscado, por motivos diversos, engrandecer seu conhecimento a cerca do tema e, 

transferem a responsabilidade pelo desconhecimento para o corpo docente; O segundo, é que, 

de certa forma, o corpo docente não esteve sintonizado às demandas desse grupo, ou não 

soube realizar a integralização do ensino teórico-prático, adaptando suas ementas à realidade 

dos educandos.  
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Em uma observação de aula, destaco o seguinte aspecto que considerei significativo 

no Estágio prático de Administração: 

 

 
A docente, pelo quantitativo de acadêmicos redistribui o grupo, colocando-

os nas várias unidades onde, em consonância com a Gerência de 

enfermagem da instituição, são realizados os estágios. Antes de encaminhar 

os acadêmicos para as respectivas unidades, a docente solicita que estes 

façam apontamentos que contemplem as funções administrativas – gerencias 

do profissional enfermeiro da unidade e que estes proponham intervenções – 

sugestões. Frente às observações e análises feitas, a fim de dinamizar e 

auxiliar o serviço de enfermagem nas respectivas clínicas, um dos 

acadêmicos é destacado pela docente sendo lotado na supervisão dos 

demais acadêmicos, pontuando os aspectos a serem discutidos no final do 

estágio, com o intuito de saber se os objetivos daquele dia foram 

alcançados, como uma espécie de “round”, passagem de plantão. 

(ESMERALDA - DIÁRIO DE CAMPO). 
 

 

 Quando somos peritos em determinados assuntos, esse conhecimento possibilita-nos 

prever e intervir de maneira racional e coerente nas situações problemas que poderão advir. 

Perrenoud (2002a, p. 160) afirma que, “a competência de um especialista consiste em fazer o 

que tem de fazer de forma correta, ainda que as condições da prática não sejam ideais”. 

 O autor ainda ressalta que uma competência não é um saber procedimental codificado 

que pode ser aplicado literalmente. Ela mobiliza saberes declarativos – a visão da realidade;  

procedimentais – que prescrevem o método a ser utilizado e, condicionais – saber empregar 

esses conhecimentos e estratégias no momento adequado. Entretanto, o exercício de uma 

competência é mais do que uma simples aplicação de saberes; ela contém uma parcela de 

raciocínio, antecipação, julgamento, criação, aproximação, síntese e risco. O exercício da 

competência põe em andamento nosso habitus e, sobretudo, nossos esquemas de percepção, 

de pensamento e de mobilização dos conhecimentos e das informações que memorizamos.  

Para Perrenoud (2000a, p. 23) “a didática das ciências incita a trabalhar a partir das 

representações dos aprendizes, em vez de ignorá-las”. Da mesma forma, uma nova prática só 

pode substituir a prática antiga se considerarmos a coerência sistêmica dos gestos 

profissionais e seu processo de transformação.  

Analisa-se nas falas dos depoentes bem como na observação participante, que uma 

parcela dos entrevistados utiliza essas estratégias de ensino, onde colocam o discente não 

como um sujeito passivo e o docente como autoridade suprema, mas na possibilidade de troca 

e da busca do conhecimento além do que é oferecido em sala de aula ou no campo de estágio, 

pois, cada discente vivencia a aula em função de seu humor e de sua disponibilidade, do que 
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ouve e compreende, conforme seus recursos intelectuais, sua capacidade de concentração, o 

que lhe interessa, se faz sentido para ele, relacionando-se com outros saberes ou com outras 

realidades que lhe são familiares, ou aqueles que eles conseguem imaginar.  

Tais preocupações, com o todo do aluno podem ser visualizadas nos depoimentos a 

seguir: 

 

 
Tenho um cuidado muito grande com a parte emocional do acadêmico tendo 

em vista que a Unidade de Terapia Intensiva é uma unidade bastante 

insalubre principalmente em relação ao aspecto emocional. (JADE). 

 

 

Os alunos têm o tempo de concentração [...] considero anti-didático o 

ensino a noite, ainda mais ficar horas seguidas falando. (MADRE 

PÉROLA). 

 
 

A sensibilidade desenvolvida por esses docentes, seja mediante a própria experiência 

no ofício docente ou, pelas repetidas avaliações feitas nas disciplinas, visto que a maioria dos 

docentes possui mais de 10 anos no ofício docente e uma com sete anos (Quadro 2),  ajuda 

esses docentes quanto ao estímulo de criar novas maneiras de facilitar o ensino- 

aprendizagem, levando em consideração aspectos importantes que interferem na apreensão do 

conhecimento que são o desequilíbrio emocional e o desgaste físico. 

Perrenoud (2000, p. 56) denomina este movimento de competência sistêmica e diz que 

o docente precisa: 

 

 Administrar a heterogeneidade no âmbito de uma turma; 

 

 Abrir, ampliar a gestão de classe para um espaço mais vasto;  

 

 Fornecer apoio integrado, trabalhar com alunos portadores de dificuldades e; 

 

 Desenvolver a cooperação entre e os alunos e certas formas simples de ensino 

mútuo. 

 

Nessa perspectiva, Libâneo (2011), diz que: atender à diversidade cultural e respeitar 

as diferenças no contexto da academia é uma atitude docente, que visa a preocupação em 

vincular o trabalho que se faz na sala de aula com a vida que os acadêmicos levam fora da 

academia e com diferentes capacidades, motivações, formas de aprendizagem de cada um.  
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Analisa-se que, os docentes que reconhecem esta diversidade no ensino-aprendizagem, 

devem ter um posicionamento ativo no reconhecimento desta,  destacando em cada indivíduo 

a presença do universal e, simultaneamente, do particular. Nesse sentido, Libâneo (2011) 

enfatiza que atender a diversidade cultural implica, pois, reduzir a defasagem entre o mundo 

vivido do docente e o mundo vivido dos alunos, bem como promover, efetivamente, a 

igualdade de condições e oportunidades de aprendizagem a todos. 

Partindo da afirmação, penso ser esta fase fundamental, à medida que o docente traça 

o perfil dos discentes, a partir das diferenças, sejam elas de âmbito social, econômico ou 

cultural, a fim de pelo ao menos tentar nivelar o conhecimento, visto que uma parcela desses 

discentes já possui uma formação no curso técnico em Enfermagem e, o objetivo é de que 

todos possam acompanhar e progredir nesse processo de evolução do conhecimento, não de 

maneira igualitária, mas de modo de que todos possam caminhar mesmo que sejam em tempo 

e espaços diferentes rumos a apreensão do saber. 

Assim, quanto mais se aderir a um procedimento construtivista, mais importante será 

conceber situações que estimulem o conflito cognitivo entre os discentes ou na mente de cada 

um, por exemplo, entre o que o discente antecipa e o que observa. O docente afirma não 

deixar de tirar coelhos da cartola para provocar progressos, isto é, ser sensível às reações que 

em um determinado instante fará um diferencial no processo ensino-aprendizagem. 

(PERRENOUD, 2000). 

Perrenoud (2000, p. 38) acredita que: “a capacidade de organizar e de animar 

situações-problema e outras situações fecundas de aprendizagem suponha competências 

bastante semelhantes àquelas exigidas por um procedimento de pesquisa”.  

Para Libâneo (2011), o que está em questão, portanto, é uma formação que ajude o 

aluno a transformar-se num sujeito pensante, de modo que aprenda a utilizar seu potencial de 

pensamento por meios cognitivos de construção e integralização de conceitos, habilidades, 

atitudes e valores. Nesse sentido, a tarefa de ensinar a pensar requer dos docentes o 

conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências do 

pensar. Se o docente não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe aprender-

aprender, se é incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de aprendizagem, será 

impossível ajudar os discentes a potencializarem suas capacidades cognitivas.  

Ressalta-se que, desde a primeira etapa, a avaliação dessas estratégias precisa ser feita 

de maneira processual e constante, pois é nestas idas e vindas, no campo da teoria e da 

prática, que se pode permear a discussão dos assuntos que integram o conhecimento, 

elucidando a reflexão crítica dos discentes e esclarecendo as possíveis dúvidas existentes.  
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Nesse prisma, Libâneo e Alves (2012, p. 143) abordam o ensino aprendizagem como 

“um duplo movimento didático: do abstrato para o concreto e do concreto para o abstrato”. 

Quando o docente faz esse movimento, ensinando e orientando os alunos a partir do aspecto 

geral ao mais específico de um problema, os mesmos estão viabilizando um aprendizado por 

meio de tarefas contextualizadas, concretas, permitindo a mobilização dos diversos saberes, a 

fim de integrar o conteúdo como um todo. 

Ao compreender que mediante as experiências vividas,  “cada professor deve ser capaz 

de pensar constantemente por si mesmo, em função de seus discentes do momento, a relação 

entre o que ele lhes diz para fazer  a progressão das aprendizagens”, Perrenoud (2000, p. 47),  

destaca que, a maioria das organizações humanas funciona de acordo com rotinas amplamente 

desconectadas de suas razões de ser, e é necessário não apenas competência, mas também 

energia e, às vezes, coragem para questionar constantemente por que se faz o que se faz. Essa 

é uma das tarefas primordiais do ofício docente, o questionamento constante dos fatos. 

Para Libâneo (2011), muitos alunos desenvolvem por si próprios, procedimentos 

alternativos de aprendizagem ou modos de pensar. Outros, no entanto, têm a dificuldade de 

usar conceitos, organizar ou reestruturar o pensamento, interpretar textos, adquirir métodos 

próprios de trabalho.  

Corroborando com esta afirmação, observa-se a necessidade da avaliação, ou seja a 

avaliação formativa. Que de acordo com Fontoura, Pierro e Chaves (2011), esta ocorre 

durante o processo ensino-aprendizagem, podendo ser constituído de diversas estratégias, 

aplicadas periodicamente, com a finalidade de verificar se a aprendizagem está ocorrendo 

como previsto. Esse tipo de avaliação oferece ao docente, um retorno contínuo acerca do que 

se está ensinando, trazendo a oportunidade de reformular suas estratégias, caso seja 

necessário, buscando corrigir possíveis falhas. Ainda oferece parâmetros de avaliação de suas 

próprias competências sobre a abordagem de determinados assuntos.  

Ainda nessa ótica, Perrenoud (2002a) diz que, é fundamental direcionar as formações 

temáticas, transversais, tecnológicas, didáticas e mesmo disciplinares quanto aos saberes a 

ensinar, para se ter uma prática reflexiva, transformando-a no fio condutor de um 

procedimento clínico de formação. E justamente nesse momento, que o docente precisa ser 

capaz de explorar a diversidade de conteúdos envolvidos no processo.  
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5.2 AVALIANDO SABERES DISCENTES POR MEIO DA PRÁTICA REFLEXIVA: A 

COMPLEXIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

     O verdadeiro ofício docente é aquele que em uma determinada avaliação não se 

preocupa em classificar seus alunos, do mais ao menos inteligente. Pois, dessa maneira teria 

numa percepção e diagnóstico da coletividade em si, mas aquele que esforça-se para 

determinar, para cada um deles, um diagnóstico individualizado estabelecendo uma ação 

pedagógica sob medida.  

Para Perrenoud (2002b, p. 53), a avaliação serve para ajudar o aluno a aprender e a 

progredir rumo aos objetivos propostos sejam aqueles delineados pelos docentes, sejam 

aqueles delineados pelo Plano da Disciplina. Servindo para: 

 

 

 Regular o trabalho do aluno orientando-o na realização das atividades; 

 

 Monitorar os percursos e progressões de aprendizagem do aluno de forma 

global; 

 

 A  resolução de problemas e falhas durante o processo de aprendizagem; 

 

  Contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos alunos e como 

ferramenta para melhorar a aprendizagem.  

 

 

Das reflexões de Perrenoud (1999a, 2001),  além da avaliação ter cunho regulador do 

próprio aluno no seu processo de aprendizagem; da progressão das aprendizagens, estas 

favorecem o desenvolvimento da autonomia, fazendo com que o aluno assuma a 

responsabilidade de aprender a aprender, permanentemente. Associado a essa afirmação,  

permite ao docente  refletir sobre sua práxis, permitindo mudanças necessárias na viabilização 

de um ensino com foco no desenvolvimento das competências,  individuais ou profissionais.  

      Assim, a avaliação formativa refere-se a toda prática de avaliação contínua que 

pretenda melhorar e ampliar as aprendizagens em curso, contribuindo para o 

acompanhamento e orientação dos alunos durante todo o seu processo de formação. 

Compreendo como formativa, toda avaliação educacional que auxilia o aluno no seu 

aprendizado e desenvolvimento, que participa da regulação das aprendizagens e do 

desenvolvimento, no sentido de um projeto educativo.  

A compreensão sobre avaliação de Perrenoud (1999a, 2001) nos remete à reflexão da 
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importância da avaliação como processo de formação. Ao mencionar que a avaliação deve ser 

contínua, revela a necessidade de orientar o aluno durante todo o seu processo de 

desenvolvimento, para que este possa monitorar sua própria aprendizagem. Assim, é 

importante discutir o papel do docente nesse modelo de avaliação, pois, para garantir a 

qualidade do processo, será necessário o estabelecimento de um diálogo efetivo com os 

discentes. Partindo dessa reflexão, vejamos os depoimentos a seguir:  

 

 
Como eu avalio [...] faço fichamento, diálogo circular e peço para eles 

exporem o que buscaram e avalio se realmente entenderam. De acordo com 

as respostas, consigo visualizar se eles conseguiram chegar ao que eu 

queria alcançar, que era estudar aquele tema. (CORAL). 

 

 

Faço esta avaliação a todo encontro, por meio do questionamento, sempre 

volto ao último tópico. Mediante o retorno que ele me dá, do conhecimento 

que trocamos ao longo da disciplina, solicito um feedback quanto ao que 

eles acharam, se foi válido as estratégias utilizadas ou o que pode melhorar. 

(CRISTAL) 

 

Após cada lócus de conteúdo, utilizo várias estratégias: exercício ou um 

caso clinico, dentro daquela proposta.[...] este tipo de dinâmica, porém, 

apresenta alguns riscos  de não conseguir amarrar no final; isso também 

precisa ser revisto, mas o benefício costuma compensar (AMESTISTA). 

 

Costumo fazer a avaliação utilizando questionários, fichamentos, discussões 

de grupos e discussão dialogada, trazendo elementos que eles pesquisaram 

como atividade extra- classe, procurando tirar as dúvidas na hora em que 

elas surgem, para não deixar cair no esquecimento. (OLHO DE TIGRE). 

 

 

Espera-se que a avaliação seja um instrumento que, ao mesmo tempo que possa 

acompanhar e observar os resultados quanto ao ensino-aprendizagem, seja um meio de 

identificar as competências a serem desenvolvidas pelos discentes – atendimento dos 

objetivos do conteúdo. Além disso, possibilita aos docentes por meio dessas avaliações ajustar 

e adequar suas estratégias de ensino, que facilite de maneira mais homogênea o aprendizado 

do grupo.  

Perrenoud (1999a) enfatiza que toda ação pedagógica repousa sobre uma parcela 

intuitiva de avaliação formativa, no sentido de que, inevitavelmente, há um mínimo de 

regulação em função das aprendizagens ou, ao menos, dos funcionamentos observáveis dos 

alunos. Para se tornar uma prática realmente nova, seria necessário, entretanto, que a 

avaliação formativa fosse a regra e se integrasse a um dispositivo de pedagogia diferenciada.   

Em contrapartida, Perrenoud (1999a) remete que melhor seria falar de observação 
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formativa do que de avaliação, pois esta ultima está associada a medida, às classificações, as 

notas escolares, à ideia de informações codificáveis, transmissíveis, que contabilizem os 

conhecimentos. Para o autor, observar é construir uma representação realista das 

aprendizagens, de suas condições, de suas modalidades, de seus mecanismos, de seus 

resultados. A observação é formativa quando permite orientar e otimizar as aprendizagens em 

curso, sem preocupação de classificar, certificar, selecionar. Tal pensamento vai ao encontro 

com a seguinte fala docente: 

 

 
A avaliação é uma fase importantíssima. Ainda estamos mais presos a 

avaliação quantitativa do que a qualitativa. Ainda temos muita dificuldade 

em realizar uma avaliação qualitativa. Além de ser um ato contínuo, 

depende da participação do aluno em sala de aula, do envolvimento nos 

projetos de ensino. O aluno acha que recebeu um dez na prova teórica ou 

prática, acha que é o suficiente para passar de ano, mas não é. A construção 

de competências se dá no dia a dia. (OLHO DE GATO). 

 

 

 De qualquer maneira, a avaliação das competências não descartará uma observação  

qualitativa dos fatos e gestos, palavras, raciocínios, hesitações, decisões, caminhos do sujeito 

frente a um problema. (PERRENOUD, 1999a). 

Mediante as avaliações periódicas dos desempenhos dos alunos e uma vez detectados 

os discentes com maiores dificuldades, cabe ao docente, criar estratégias de apoio, na 

tentativa de um ensino coletivo, que possa atender todas as camadas, ressaltando que deve 

lançar mão dos alunos que tenham facilidade na apreensão do conhecimento, utilizando-os 

como facilitadores, para que este conhecimento se dê de maneira homogênea e compartilhada  

entre a classe, o que denota a educação pelos pares. (PERRENOUD, 1999a). 

Contudo, vale ressaltar que esse aluno precisa ser instrumentalizado, a fim de que 

possa contribuir por meio das orientações dadas pelos docentes, quanto ao ensino- 

aprendizagem de seus colegas. Lembrando que, por já atuarem na área, estes em sua maioria 

são acometidos pelos “vícios” da profissão. Nesse contexto,  deve-se ter o cuidado, pois, ao 

invés de contribuir,  este pode influenciar negativamente, levando os demais membros do 

grupo a assumirem uma postura de não adesão as estratégias utilizadas pelos docentes, 

inviabilizando assim os objetivos propostos pela disciplina em questão. Conforme 

depoimento a seguir:               
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 [...] Tenho o acadêmico que veio só com a estrutura da faculdade e outro 

tipo de acadêmico que possui um conhecimento prévio, devido estes já 

serem Técnicos em enfermagem. (AGUA MARINHA). 
 

 

Na respectiva instituição pesquisada, bem como em outras instituições de origem 

particular de ensino, um percentual significativo dos estudantes de Enfermagem, já são 

profissionais da área da saúde – Técnicos em Enfermagem, o que nos leva a crer, que esses 

indivíduos estão a procura de ascensão profissional e melhoria salarial.  Pelo exposto, 

percebe-se que por já atuarem na área – Enfermagem, principalmente o campo prático de 

ensino torna-se apenas um ambiente de cumprimento de carga horária obrigatória. Sendo 

assim,  o docente, deverá lançar mão de estratégias que possam despertar nesses indivíduos a 

procura da capacitação profissional qualificada,  procurando fundamentar essa prática com o 

futuro perfil profissional – formação de enfermeiros, tendo em vista a premente necessidade 

de aprenderem as técnicas corretas. 

 Gil (2008, p. 54), considera importante “identificar o nível de maturidade e de 

adiantamento dos alunos para a definição dos conteúdos a serem ministrados”. Todavia, esses 

conteúdos devem ser elaborados com flexibilidade, de forma tal que o docente possa fazer 

alterações, adaptações, renovações ou enriquecimentos, a fim de atender as necessidades da 

classe. Ressalta  que a seleção dos conteúdos deve considerar os interesses e as necessidades 

dos alunos, quando esses percebem que os conteúdos correspondem às suas expectativas, 

tendem a assimilar conhecimentos e a desenvolver habilidades com mais facilidades. 

 Ao analisar outra grande família de competência, no que tange ao compartilhar ações 

de ensino-aprendizagem, Perrenoud (2000, p. 62-63) nos lembra que:  

 

 
Enquanto os docentes se virem como a única fonte de impulso e de regulação das 

aprendizagens dos alunos, pode-se temer que não se canse de tentar estar em todos 

os lugares. Mesmo concebendo dispositivos engenhosos e recorrendo às tecnologias 

de ensino mais avançadas, não conseguindo enfrentar todos os problemas.  

 

 

 O autor acrescenta que, nos dias atuais, estamos condenados a inventar formas de 

ensino mútuo, que apelem para autonomia e para a responsabilidade dos discentes, o que não 

é uma tarefa simples, pois o desafio didático é inventar tarefas que imponham uma verdadeira 

cooperação entre os sujeitos envolvidos. Nesse sentido, a aprendizagem cooperativa deve 

saber privilegiar a eficácia didática, em detrimento da eficácia da ação, sem isso, ninguém 

poderá aprender fazendo, a fazer o que não sabe fazer.  
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 Assim, pode-se evidenciar que a avaliação corrente praticada pelos docentes pode 

igualmente ser utilizada para fins de gestão do sistema em duplo sentido: de um lado, o ajuste 

periódico do currículo, das exigências, das normas de admissão, das estruturas e de outro, o 

controle do ensino e do trabalho dos professores. Sob esta ótica, um dos depoentes evidencia 

que: 

 

 
Nessa instituição temos a recomendação de trabalhar com a pedagogia 

transformadora, é claro que falta muito, pois temos muitos entraves. [...] é 

um trabalho que não depende só do docente, depende da organização 

curricular, do projeto pedagógico, dos alunos estarem disponíveis para este 

projeto de ensino. (OLHO DE GATO). 

 

 

 De acordo com o exposto acima, Perrenoud (2000, p. 58), diz que “o importante em 

uma pedagogia diferenciada, é criar dispositivos múltiplos, não baseando tudo na intervenção 

do professor”. Para o autor, a diferenciação exige métodos complementares e, portanto, uma 

forma de inventividade didática e organizacional.  

Para tirar o melhor proveito das situações, das incitações, das oportunidades, dos 

problemas, até mesmos das crises, é uma competência crucial. Para o autor, mediante aos 

diversos fatores que interpõe a viabilidade do emprego da proposta pedagógica, é preciso 

propor debates, cujo objetivo é a mobilização dos saberes, assim como sobre as imposições 

que limitam esta disponibilidade. O autor enfatiza que a vontade de formar, de debater, de se 

expor ao olhar dos outros é uma maneira de viabilizar a proposta, porém, os docentes 

precisam estar cientes que isso envolve riscos. (PERRENOUD, 2000). 

Porém, analisa-se que, mesmo lançando mão de várias estratégias e até pelo perfil dos 

discentes admitidos na instituição de ensino pesquisada, torna-se quase unânime nas falas dos 

docentes as dificuldades encontradas, sejam elas de cunho cultural, ou da própria prática 

profissional, visto que em torno de 80% dos discentes já possui o curso de Técnico em 

Enfermagem, e inerente a esse fator, trazem vícios desenvolvidos na prática que, muitas 

vezes, são difíceis de trabalhar no ensino aprendizagem, o que requer competências por parte 

do docente, conforme referido anteriormente. Nesse contexto, um dos depoentes sinaliza que: 

 

 
Então já tenho o embate entre os dois grupos. Aquele que já veio com uma 

experiência e aquele que não tem experiência e, é claro que aquele que vem 

com a experiência, acha ás vezes as coisas muito chato. (AGUA 

MARINHA). 
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O não entendimento da aplicabilidade do ensino seja ele teórico ou prático, o que 

dificulta a compreensão desses discentes quanto à necessidade de aderir ou colaborar para o 

andamento da disciplina, o que compõe um grande desafio para o professor. Mediante o 

depoimento acima, encontro apoio em Libâneo (2011, p. 44) quando diz que “o docente deve 

proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, conhecendo e compreendendo suas 

motivações e necessidades” 

Alguns docentes, valendo-se da detecção dessa heterogeneidade de saberes, por meio 

da avaliação diagnóstica já citada em depoimentos anteriores, procuram adaptar dentro de 

suas disciplinas, estratégias de ensino que favoreçam o nivelamento do grupo, por meio das 

situações diagnosticadas ou trazidas por esses alunos. Procurando por intermédio de uma 

realidade vigente, demonstrar o que pode e o que não pode ser feito enquanto profissionais 

devidamente instrumentalizados, para se tornarem Enfermeiros críticos e reflexivos, frente às 

experiências vivenciadas e às exigências da atualidade. Nesse sentido apresentamos o 

depoimento a seguir: 

 

 
A partir do momento que vejo o que eles têm de conhecimento, começo a 

introduzir as estratégias. Procuro utilizar recursos que os próprios discentes 

possam ofertar, associados os meus conhecimentos. (CRISTAL). 

 

 

Pelo depoimento exposto, a docente tem uma preocupação de valorização dos saberes 

dos acadêmicos e, por meio dos próprios recursos oferecidos pela turma, ela procura integrar 

o conteúdo a ser ministrado. Contribuindo com esse pensamento Perrenoud (2000, p. 74) diz 

que, “todos sabem que o sentido de uma atividade, para qualquer um, depende muito do seu 

caráter escolhido ou não”. Quando a própria atividade é imposta, sem sentido, depende ainda 

da possibilidade de escolher o método, os recursos, as etapas de realização, o local das 

atividades, os prazos e os parceiros. A atividade que não tem nenhum componente escolhido 

pelos alunos, tem poucas chances de envolvê-los. 

Nas reflexões feitas por Perrenoud (1999b, p. 80), “não se pode imaginar uma 

abordagem por competências que não seja sensível ás diferenças, a partir do momento em que 

os alunos são colocados em situações em que, supostamente, aprendem fazendo e refletindo 

sobre os obstáculos encontrados”.  

  Outros docentes compreendem que a utilização da interdisciplinaridade viabiliza a 

possibilidade de avaliação do trabalho realizado e ao mesmo tempo a mobilização de 

conhecimentos, não só aqueles que os discentes deverão adquirir na disciplina. Mas, que eles 
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possam estar mobilizando os conhecimentos apreendidos anteriormente em outras disciplinas 

e sendo capazes de contextualizar de maneira mais substancial os casos – assuntos 

apresentados em sala de aula. Corroborando com esta perspectiva, um dos depoentes refere 

que: 

 

 
 [...] É claro que ainda falta muito, pois temos muitos entraves, falta muito 

para a gente chegar a uma pedagogia realmente ativa, transformadora, mas 

eu como trabalho a partir de uma prática pedagógica que favoreça a 

interdisciplinaridade, busco esta integração de conteúdo, por meio da 

organização curricular. Se a grade curricular me permite integrar 

conteúdos aproveito esse viés, isso é minha didática, meu planejamento. [...] 

Eu busco a integração de conteúdos que eles já vivenciaram, utilizo 

estratégias de ensino que esses alunos possam revisitar conteúdos e 

construirmos juntos, esta temática. (OLHO DE GATO). 
 

 

Com base no depoimento, compreendo que o docente deverá ser capaz de estimular o 

interesse nos discentes, de modo que estes consigam perceber que há  conexão entre os 

conteúdos ministrados, seja anteriormente, e até mesmo futuramente em outras disciplinas.  

Para Gil (2008), o docente ao assumir uma disciplina, precisa tomar uma série de decisões. 

Precisa decidir acerca dos objetivos a serem alcançados pelos alunos, dos conteúdos 

programáticos adequados para o alcance desses objetivos, das estratégias e dos recursos que 

vai adotar para facilitar a aprendizagem. Sendo preciso, ao longo do desenvolvimento do 

curso, fazer novas leituras, dialogar com outros docentes, se apropriar de novas experiências 

educacionais e proceder processualmente às avaliações de aprendizagens, levando em 

consideração a programação pré estabelecida pela instituição de ensino  e sua própria atuação.  

Assim, será a partir da obtenção desses dados, que o docente fará o replanejamento das 

suas atividades, procurando encontrar uma melhor maneira de facilitar esta integração dos 

conteúdos a serem ministrados. Ressaltando que, enquanto docentes precisamos encontrar 

lacunas do conhecimento que favoreçam a discussão do grupo, e isso pode ser feito até 

mesmo em assuntos que em um determinado momento não faz parte da aula ou da disciplina, 

mas, que merece uma atenção pela geração de conhecimento que tal assunto pode propor, 

tentando mostrar a aplicabilidade desses conhecimentos. 

É claro que não só aqueles pontuados em sala de aula ou campo de estágio mas, criar 

uma ponte de busca incessante nessa integralização do conhecimento, como por exemplo, a 

necessidade de retomar pontos em disciplinas passadas ou que futuramente serão introduzidas 

que serão fundamentais para o entendimento e compreensão do assunto a ser discutido e isso 

pode ser feito por meio das estratégias de ensino, utilizando como recursos: os fichamentos, 
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os seminários, a leitura de artigos científicos, entre outros. Nesse aspecto, um dos depoentes 

afirma que: 

 

 
 [...] utilizo recursos audiovisuais como datashow, exercícios durante a aula, 

como fichamentos, apresentação de seminários. Com o objetivos de eles 

buscarem o conhecimento utilizando o que esta sendo oferecido dentro da 

sala de aula. (TOPAZIO). 

 

 

A docente iniciou a aula fazendo um link com a aula anterior, e logo em 

seguida lançou uma pergunta provocativa a partir das imagens projetadas. 

Apesar da complexidade do assunto que é Saúde da Criança, a docente 

procurou fazer idas e vindas entre os assuntos já abordados e o tema atual, 

com os futuros temas a serem abordados. (TOPAZIO – DIÁRIO DE 

CAMPO). 

 
 

Percebe-se aqui mais uma competência, apresentada na figura a seguir:  

 

Figura 9 – Envolver os alunos em suas aprendizagens e seus trabalhos 

 

 
 

Fonte: O autor, adaptado de Perrenoud, 2000. 

                   

Envolver os 

alunos em suas 

aprendizagens 

e seus trabalhos 



102 
 

 Outro aspecto que emergiu a partir das falas de algumas depoentes quanto aos fatores 

que podem influenciar na apreensão dos conhecimentos, foi a necessidade do docente ter um 

olhar diferencial a parte psicológica destes acadêmicos. Visto que, a prática profissional não 

está dissociada da vida social, cultural, econômica e religiosa, conforme os depoimentos: 

 

 
 [...] tenho um cuidado muito grande com a parte emocional de cada 

acadêmico, tendo em vista que a Unidade de Terapia intensiva é um setor 

bastante insalubre, principalmente ao aspecto emocional.  (JADE). 

 

 

Em conversa com esta docente, a mesma relata que por ser funcionária 

desta respectiva unidade, ela tem condições de fazer um trabalho 

diferenciado com o seu grupo de estágio. Antes que eles vão ao campo, a 

docente procura fazer uma ambientação, preparando-os para as possíveis 

situações que eles enquanto acadêmicos possam se deparar. (JADE – 

DIÁRIO DE CAMPO). 
 

 

              Enquanto em outros cenários de conhecimento o grupo torna-se simplesmente uma 

mão de obra, nesse a docente tem o privilégio de selecionar atividades que visem agregar 

valor a formação profissional desse futuro egresso. Denota-se que esta atitude, seja devido a 

mesma conhecer toda rotina e funcionários da unidade.  Nesse sentido outra depoente diz: 

 

 
[...] Ainda encontro todas as deficiências que às vezes o próprio hospital 

tem como, falta de material, de quantitativo de pessoal para trabalhar nas 

clínicas.  [...] a faculdade nos põe no campo de estágio para sermos 

facilitadoras, para que tudo transcorra bem, com o aluno e que não haja 

atrito com o hospital. (AGUA MARINHA). 

 

 

              Perrenoud (2000, p. 147) diz que: “as competências de gestão de classe são 

entendidas ordinariamente em termos de organização do tempo, do espaço e das atividades”. 

Também se estendem a instauração de valores, de atitudes e de relações sociais que 

possibilitam o trabalho intelectual. Cogita-se que o docente que acompanha o discente em seu 

campo prático é tão responsável pela formação, quanto àquele que ministra a teoria. 

               Contudo, esta divisão se dá por questões de titulação, principalmente nesta 

instituição de ensino, onde os mestres e doutores ficam com os conteúdos teóricos e os 

especialistas, com a prática. No entanto, ambos precisam estar fundamentados e atualizados 

com os conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de instrumentalizar este futuro egresso, 

com as competências necessárias para sua prática profissional.  
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             Nesse contexto, a dialética entre esses sujeitos, bem como, todos os docentes de áreas 

afins e correlatas, se torna um ponto chave no desenvolvimento de competências, partindo de 

um eixo norteador, como já citado na fala de um docente a importância de uma metodologia 

ativa, problematizadora que vise a interdisciplinaridade, além do interesse pessoal em fazer 

valer o trabalho conjunto entre a teoria e a prática, conforme o relato a seguir: 

 

 
[...] ele consiga unir a teoria com a prática. Depois que comecei a perceber 

isso eu comecei a justamente trazer estes casos que acabam contribuindo 

para uma questão complexa chamada interdisciplinaridade. 

(AMESTISTA). 

 

 

             Percebe-se na fala da docente, a necessidade da integralização dos conteúdos, uma 

preocupação com o que está sendo apreendido de conhecimento por parte dos alunos, e de que 

forma eles estão empregando o conhecimento adquirido na disciplina teórica no campo 

prático. Esse movimento reflexivo, contribuiu para a efetivação do  ensino  aprendizagem não 

só por parte da docente em questão, mas de outras disciplinas que agregam valor e 

conhecimento a dela.  

             Corroborando com o pensamento acima, Carvalho (2013) em sua tese de doutorado 

pontua que, o docente deve considerar, também, que o ensino socializado permitirá o contato 

interpessoal, a comunicação de ideias, o surgimento de valores e a revelação de maneiras de 

ser dos alunos, que serão mais bem evidenciados por meio da interdisciplinaridade.  

Depreende-se assim, que esses entrelaçares do conhecimento, farão em um 

determinado momento, o ponto de convergência para a integralização do ensino-

aprendizagem, pois a possibilidade de se olhar um objeto sob várias dimensões é que se 

permite aproximar do seu todo. Acredita-se que, essa contribuição de olhares é de suma 

importância, para integralizar os conhecimentos teóricos e os práticos. 

              Sabe-se que, enquanto sujeitos, temos o condicionamento de procurar pessoas que, 

no primeiro momento, apresentam características idênticas as nossas. Sendo assim, quando 

houver oportunidade, o docente deve estimular o trabalho em equipe, criando novas 

possibilidades de conhecimento, incluindo outras pessoas dentro do grupo, explorando de 

maneira positiva a heterogeneidade da turma. São estas representações de opiniões 

diferenciadas que farão suscitar o discurso, o debate por meio das vivências de cada 

indivíduo. 

              Isso também vale para o docente, pois se torna importante a troca com outros 

docentes, a crítica construtiva, a participação que o outro está fazendo, podendo ser a saída 
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para a dinamização de uma aula, incluindo novas estratégias para o desenvolvimento de 

competências. Nesse sentido, percebe-se claramente a importância do desenvolvimento de um 

trabalho em equipe, pois, em minhas idas ao cenário de estudo seja nas salas de aula ou no 

campo de estágio, observei que são produzidas diversas estratégias e tecnologias de ensino, 

porém, estas ficam restritas apenas ao docente que cria ou a um ou dois docentes envolvidos 

na temática. 

             Entende-se que, a socialização dessas várias estratégias e tecnologias de ensino, 

permitiria a consolidação de um trabalho em equipe e ao mesmo tempo, a aquisição de várias 

possibilidades de ensino que tem sua aplicabilidade comprovada. Tirando o fardo pesado, das 

costas do docente, que é de estar buscando meios para aprovação de todos os alunos 

envolvidos no processo. 

              Para Perrenoud (2000, p. 83), equipe nada mais é, do que “um grupo reunido em 

torno de um projeto em comum, cuja realização passa por diversas formas de acordo e de 

cooperação”. Cooperação esta, que se torna o meio para realizar um empreendimento que 

ninguém tem a força ou a vontade de fazer sozinho. Nesse ponto de análise, apresento mais 

uma competência com base nas 10 Grandes Famílias de Perrenoud: 

 

Figura 10 – Trabalhar em equipe 

 

 

 

Fonte: O autor, adaptado de Perrenoud, 2000. 
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           Para Perrenoud (2000), trabalhar em equipe é, portanto, uma questão de competências 

e pressupõe, igualmente, a convicção de que a cooperação é um valor que precisa ser 

estimulado desde já, na formação deste profissional. 

 Libâneo (2011) enfatiza que uma mudança de atitude dos docentes diante da rigidez da 

organização disciplinar, implica compreender a prática da interdisciplinaridade em três 

sentidos: como atitude, como forma de organização administrativa e pedagógica da academia 

e como prática curricular. Nesse sentido, de acordo com o autor, vale dizer que o verdadeiro 

trabalho em equipe começa quando os membros se afastam do muro das lamentações para 

agir, utilizando toda a zona de autonomia disponível e toda capacidade de negociação de um 

ator coletivo que está determinado, para realizar seu projeto, a afastar as restrições 

institucionais e a obter os recursos e os apoios necessários.  

 Em via de regra, onde as redes sociais têm contribuído de maneira significativa para o 

processo ensino aprendizagem, penso que o docente precisa utilizar novas tecnologias de 

ensino, a favor da integralização do conhecimento, por meio de um uso lógico e crítico. Fazer 

com que os discentes compreendam que há diversas formas de apreensão do conteúdo 

ministrado, desde o velho e bom livro, como sugestão de referenciais, até a procura de 

conteúdos mais atualizados, por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).  

  Para Perrenoud (2000), formar para as novas tecnologias de ensino e formar para o 

julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação 

e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de 

textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de 

comunicação. Esta é uma etapa que oferece ao docente, meios de ousar em suas estratégias 

didático-pedagógicas, porém desde que o mesmo possua planejamento prévio e domínio no 

recurso a ser utilizado. 

 Libâneo (2011) contribui com o pensamento de Perrenoud (2000), quando diz que: os 

docentes não podem mais ignorar as tecnologias de informação, que são veículos de 

informação, de comunicação, de aprendizagem, de lazer, porque há tempos o docente e o livro 

didático deixou de serem as únicas formas de conhecimentos. 

 Quanto administrar sua própria formação profissional, é fundamental que os docentes 

percebam a necessidade da formação permanente, como meio de aprimoração pessoal e 

profissional, com o objetivo de oferecer leques de opções de estratégias de ensino aos seus 

discentes. A participação de grupos de discussão, seminários, congressos, cursos de 
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atualização, extensão, são recursos que ajudam e muito para o pensar e o repensar de que 

maneira estamos reproduzindo o ensino em nosso campo de trabalho.  

         Nesse prisma, Perrenoud (2000) diz que: nenhuma competência permanece adquirida 

por simples inércia, pois, toda prática é reflexa, no duplo sentido em que seu autor reflete para 

agir e estabelece a posteriori uma relação reflexiva com a ação realizada. Acredita-se, 

portanto, que uma das competências importantes para que o docente consiga efetivar a 

integralização dos conhecimentos teóricos e práticos é a sua própria busca, a sua formação 

permanente, que expresse a capacidade de administrar sua própria formação contínua, 

conforme a figura seguir, demonstra-se esse movimento de análise:  

 

Figura 11 – Administrar sua própria formação contínua 

 

 

 

Fonte: O autor, adaptado de Perrenoud, 2000. 

 

Sob essa ótica, Libâneo e Alves (2012), dizem que o ensino-aprendizagem requer ao 

menos quatro requisitos fundamentais que vai ao encontro, em um primeiro momento, com a 

pedagogia problematizadora de Freire (2011b) e, em segundo, com as famílias de 

competências de Perrenoud: 

Primeiro: Domínio da matéria, como condição imprescindível para fazer análises dos 

conceitos, organizá-los em função dos motivos dos alunos e do desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais; 
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Segundo: que o docente deve se apropriar metodologias de ensino e formas de agir 

que dêem melhor qualidade e eficácia ao trabalho docente. Ele ressalta que o trabalho docente 

é um trabalho prático, no sentido de envolver uma ação intencional, pensada, dirigida a 

objetivos. Para o autor, não se trata de relação entre prática de ensino e o principio teórico-

científico que lhe dá suporte. A reflexão sobre prática diária não resolve tudo, nem a 

experiência refletida. São necessários estratégias, procedimentos, modos de fazer, com o 

suporte de conhecimento teórico, que ajudam a orientar com competência a aprendizagem dos 

alunos. 

Terceira: o conhecimento dos alunos é necessário para a análise dos conteúdos e 

organização do plano de ensino. É o momento em que o docente formula tarefas de 

aprendizagem com suficiente atrativo, para canalizar os motivos e o desenvolvimento da 

personalidade. 

E por fim, o quarto: não basta obter o conhecimento teórico e os meios pedagógico-

didáticos para melhorar e potencializar a aprendizagem dos discentes, é preciso considerar os 

contextos concretos em que se dá a formação. Não se pode separar as pessoas que atuam e o 

mundo social da sua atividade.     

Libâneo (2011) comunga do pensamento de Perrenoud (2000), porém o mesmo vem 

trazendo propostas que não denomina de competências, ele prefere chamar de: Novas 

atitudes docentes, diante das realidades do mundo contemporâneo, que também são dez: 
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Figura 12 – Novas atitudes docentes 

 

 

 Fonte: O autor, adaptado de Libâneo, 2011, p. 30-50. 

 

 

 Ilustrando esse tópico, trago a fala da depoente: 

 

 
 Só entendo assim a educação, esse vínculo acadêmico professor de teoria 

ou esse professor de campo de estágio, quando a gente pode ter esta mão 

dupla de aprendizagem, muitas das vezes eles fazem pesquisas, perguntas eu 

vou pesquisar para dar o retorno ou surge alguma patologia ou um 

processo novo dentro do próprio hospital, que tenho que aprender para 

poder estar passando para eles. (AGUA MARINHA). 
 

 

Toda prática é reflexiva, no duplo sentido em que seu autor reflita para agir e 

estabelece a posteriori uma relação reflexiva com a ação realizada. Para Perrenoud (2000) 

formar-se não é como uma visão burocrática poderia, às vezes, fazer crer. É aprender, é 

mudar, a partir de diversos procedimentos pessoais e coletivos, podem se mencionar a leitura, 

a experimentação, a inovação, o trabalho em equipe, a participação de um projeto de 

Novas 

atitudes 

docentes 
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instituição, a reflexão pessoal regular, a redação de um caso clínico ou a simples discussão 

com os colegas.  

Nesse sentido da afirmação da depoente, Libâneo (2011, p. 43), diz que: 

 

 
Com o advento de novas concepções de aprendizagem, a necessidade de ligação do 

conhecimento científico com os problemas da sociedade e do cotidiano e o 

desenvolvimento acelerado das novas tecnologias da comunicação e informação, é 

preciso colocar a autoformação contínua como requisito da profissão. O exercício do 

trabalho docente requer, além de uma sólida cultura geral, um esforço contínuo de 

atualização científica na sua disciplina e em campos de outras áreas relacionadas, 

bem como incorporação das inovações tecnológicas. 

 

 

 Na concepção de Libâneo e Alves, (2012, p. 30-31) “as práticas pedagógicas se criam 

permanentemente, e que este movimento só pode acontecer porque há, também, movimento 

de pensamento, situações e vivência”. Pois é a partir dessa dialética que docentes e discentes 

criam cotidianamente o conhecimento com outros, e sobre esta diversidade vivem-se, como 

modos de pensar diferenciados e modos de trabalhar metodologicamente também diferentes, 

nos fazendo adquirir a pluralidade e a polissemia de estratégias de ensino.  

 Durante a realização da pesquisa, ficou evidente que, os docentes mediante as 

experiências vividas, em sala de aula ou no campo prático, criam estratégias de ensino, a fim 

de aproximar ao máximo o discente da realidade profissional.  Foi identificado, durante as 

entrevistas e na observação participante, que a maioria dos entrevistados, talvez pelo seu 

tempo de atuação na docência (Quadro 2), vem aprimorando e desenvolvendo novas maneiras 

de conduzir o seu ofício docente, integralizando os conteúdos, mesmo que não seja  de 

maneira intencional. Isto é, que possua uma integração direta entre a disciplina teórica e 

prática. 

 Contudo, foi constatado que cada docente desenvolve um trabalho interessante, com 

tecnologias e métodos riquíssimos, que poderiam ser melhor aproveitados se houvesse, de 

forma efetiva, uma integralização entre as disciplinas teóricas e práticas. Nesse sentido, 

compreende-se que o Projeto Político Pedagógico do curso deveria trazer um currículo 

integrado, estimulando entre os docentes a interdisciplinaridade, para que esta integralização 

se dê de fato, resultando em um ensino-aprendizagem mais participativo e envolvente, tanto 

para o corpo docente quanto para o discente. 

 Neste prisma, Medeiros e Valente (2010) quando dizem que, uma forma de aplicação 

prática do currículo integrado ocorre quando são trazidos exemplos da realidade para a 

reflexão dos discentes e, após esta reflexão, são apresentadas as teorias decorrentes para que 
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se possa selecionar o que melhor se aplica na transformação da realidade apresentada - 

problema. Para as autoras, a contribuição do currículo integrado é o estímulo do discente na 

busca pela solução do problema apresentado. 

 Refletindo sobre os relatos e frente à eficiência das estratégias de ensino utilizadas, no 

sentido de integralizar os conhecimentos, vejamos aqui aspectos observados nas ações dos 

professores: 

 

 
 Devido à experiência na disciplina em que atua e por perceber a 

necessidade de integralização entre a teoria e a prática, a docente solicita 

que os alunos façam fichamentos sobre diversos assuntos ligados a terapia 

intensiva. E estes são discutidos a cada final de estágio supervisionado. 

Mediante a análise e observação na dificuldade na realização de algumas 

atividades, a docente confeccionou tecnologias que auxiliam estes discentes 

a realizarem de maneira contextualizada, as atividades propostas como, por 

exemplo, roteiro de registros de enfermagem para o paciente crítico. (JADE 

– DIÁRIO DE CAMPO). 

 

 

A docente acompanha os discentes na clínica – escola da faculdade, esta 

vivência junto aos discentes proporcionou a confecção de uma tecnologia 

informativa - folder explicativo, utilizado durante as consultas 

ginecológicas, que são utilizadas durante o momento de orientações 

realizados pelos discentes de enfermagem. (OLHO DE TIGRE – DIÁRIO 

DE CAMPO). 

 
 

 Sobre esse aspecto da análise, Perrenoud (2000) diz que: refletir sobre a ação é algo 

bem diferente. Deve-se procurar tomar nossa própria ação como objeto de reflexão, seja para 

compará-la com um modelo prescritivo, o que poderia ou deveria ter feito, o que o outro 

profissional teria feito, seja para explicá-lo ou criticá-lo.  

 No decorrer da análise, deparei-me com a confirmação por parte de um depoente, 

quando sinaliza que, a partir do que lhe foi perguntado na entrevista, foi o momento crucial 

para que ela naquele exato momento pudesse refletir sobre sua prática docente, conforme 

descrito a seguir: 

 

 
Mas, gostaria de ressaltar que, no ponto de vista prático seria uma 

inverdade dizer que nunca parei para pensar na questão da estratégia como 

um processo objetivado, refletir sobre isso, as ideias vão vindo e 

normalmente eu vou reproduzindo dentro daquele contexto, mas eu só estou 

parando para pensar que tudo isto utilizado é uma estratégia agora, hoje, 

tendo que responder estas perguntas. (AMETISTA). 

 

 



111 
 

 Pela fala da depoente, um dos pontos cruciais no ofício docente ainda é a falta de 

tempo para uma práxis voltada na reflexão crítico-reflexiva seja de maneira individual ou 

coletiva, lembrando que, a prática reflexiva, não pode ser desvinculada do conjunto da prática 

profissional. Para Perrenoud (2002a), só um formador reflexivo pode formar professores 

reflexivos, não só porque ele representa como um todo o que preconiza, mas porque ele utiliza 

a reflexão de forma espontânea em torno de uma pergunta, de um debate, de uma tarefa ou de 

um fragmento do saber.   

 Nota-se aqui, a necessidade não só de uma reflexão individual, mas sim, de uma 

reflexão coletiva com o intuito de socializar e integrar os conhecimentos produzidos por esses 

docentes, a fim de que haja maior integralização daquilo que tem sido feito e produzido 

dentro da instituição. A troca de experiências é fundamental, no sentido de contribuir para um 

processo didático-pedagógico inovador, podendo este docente compartilhar seus erros e 

acertos com os demais colegas, como exposto na seguinte fala: 

 

 
Mantenho contato com o supervisor de estágio e pergunto como estão os 

alunos, quais são aqueles que apresentam dificuldades, quais os níveis de 

insegurança e como esta professora gostaria que passasse a disciplina de 

uma forma mais próxima a prática. (CORAL). 
 

 

 Essa prática exercita a reflexão, com o intuito de fortalecer o corpo docente dessa 

instituição, promovendo assim, um ensino emancipador, inovador, atraente, não só aos olhos 

e percepções dos alunos, mas, principalmente, no entendimento do docente, visto que, como 

foi referido pela depoente, faz tudo de modo automático, e assim, esquece de refletir sobre a 

própria prática. 

 De acordo Perrenoud (2000, p. 29) quando ele incita que: “é evidente que um ser 

humano pensa constantemente no que faz, antes, durante e depois de suas ações. No entanto, 

será que isso o transforma em um profissional reflexivo”? De acordo com os depoimentos, 

analisa-se que a estratégia que agregaria muito nesse sentido, seria a implementação de um 

currículo integrado com vistas ao ensino interdisciplinar, visto que o PPP da instituição, prima 

pela organização curricular, partindo-se do sujeito saudável para o sujeito doente, levando-se 

em consideração a evolução do ser humano no decorrer do seu ciclo vital, suas características 

e sua inter-relação com o meio ambiente e a coletividade.  

 Nesse sentido, Carvalho (2013) em sua tese defende que, em praticamente todos os 

depoimentos, que os docentes do curso de Graduação em Enfermagem da referida instituição, 

têm uma das principais qualidades desejadas para que a Interdisciplinaridade torne-se uma 
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prática comum no contexto pedagógico, qual seja, a intencionalidade interdisciplinar. Todos 

reconhecem a importância da prática e, melhor ainda, acreditam que são capazes de 

desenvolvê-la em sala de aula. 

 Mediante a esta afirmação, esta instituição possui um dos componentes fortes que 

viabiliza e a destaca dentro do cenário nacional quando o assunto é a área de saúde em nível 

de instituição de ensino particular. Fica claro que, pelo estudo demonstrado acima, não 

podemos renunciar ao diálogo interior, à oscilação entre a vontade de permanecer lúcido o 

desejo de tranquilidade. 

 Para Perrenoud (2001), aceitar a complexidade não é uma escolha puramente 

individual, é uma dimensão da cultura de uma sociedade, de uma profissão, de um 

estabelecimento de ensino. Nesse sentido, reunir pessoas ligadas à academia para refletir 

sobre sua profissão é um passo importante rumo ao reconhecimento partilhado da 

complexidade, não só como dimensão pessoal da experiência de cada um, mas como 

dimensão coletiva e profissional.  

Partindo desse entendimento que o ensino aprendizagem é complexo, balizo-me no 

pensamento de Morin (2012, p. 14), quando ele diz: “existe complexidade, de fato, quando os 

componentes que constituem um todo são inseparáveis e existe um tecido interdependente, 

interativo e inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes”.  Conduzir os 

pensamentos por ordem, começando pelos assuntos mais simples e mais fáceis de conhecer, 

para atingir, pouco a pouco, como que degrau por degrau, o conhecimento dos assuntos mais 

complexos. Com certeza não é possível criar uma ciência do homem que anule por si só a 

complexa multiplicidade do que é humano.  

Libâneo e Alves (2010) comungam do pensamento de Morin, quando explicitam que a 

“teoria da  complexidade” é uma abordagem metodológica dos fenômenos em que se 

apreende a complexidade das situações educativas, em oposição ao pensamento simplificador. 

A inteligibilidade complexa, ou o pensar mediante a complexidade, significa apreender a 

totalidade complexa, as inter-relações das partes, de modo a se travar uma abertura, um 

diálogo entre diferentes modelos de análise, diferentes visões das coisas.  

Isso leva à cooperação interdisciplinar, ao intercambio de alteridades, mas a busca de 

inter-relações não significa ordenar a realidade, organizá-la. Significa, também, buscar a 

desordem, a contradição, a incerteza. Põe dúvidas sobre o que é verdade, o que é realidade 

empírica, de modo a ver os vários lados da situação.  

             Conforme Libâneo e Santos (2010)  a integralidade do ser, põe-nos frente a uma visão 

unitária, não fragmentada do ser humano, em posição a um sujeito dividido, fragmentado, 
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especializado, produzido pela modernidade. O discurso pós-moderno apresenta uma 

diversidade de compreensão dessa unidade entre o sujeito e o mundo, mas mantém-se a ideia 

de interdependência de elementos que constituem um todo, considerando-se que o todo não é 

a mera soma das partes, já que cada parte tem suas peculiaridades que podem modificar-se na 

interação entre si e na relação com o todo. 

    Frente a compreensão de que a integralização do conhecimento se dá por meio de 

uma série de interlocuções que permeiam a complexidade do ensino-aprendizagem, destaco 

no esquema a seguir, o que entendo pela complexidade do ensino: 

 

Figura 13 – Complexidade do ensino aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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 Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 42-44), nos levam a compreensão do conceito de 

complexidade em seu sentido etimológico: é de origem latina, provém de complectere, cuja 

raiz plectere significa trançar, enlaçar. Para os autores a utilização do prefixo “com” 

acrescenta o sentido da dualidade de dois elementos opostos que se enlaçam intimamente, 

mas sem anular sua dualidade. Então a partir, do conceito pode-se dizer baseado na definição 

dos autores acima que “complexo, aplica-se a uma questão assunto na qual há que se 

considerar muitos aspectos, por ser difícil compreendê-la ou resolvê-la”.  

Nesse sentido o esquema apresentado na figura 13, corrobora com o pensamento de 

Morin, Ciurana e Motta (2003) quando os autores afirmam que a complexidade é um tecido 

de elementos heterogêneos inseparavelmente associados, que apresentam a relação paradoxal 

entre o uno e o múltiplo. Nessa mesma linha de raciocínio associado ao esquema apresentado, 

o autor diz que a complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, interações, 

retroações, determinantes, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. A complexidade 

apresenta-se, assim, sob o aspecto perturbador da perplexidade, da perplexidade, da 

desordem, da ambiguidade, da incerteza, ou seja, de tudo aquilo que se encontra do 

emaranhado, inextricável. 

           Para Morin (2000), o conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos 

diferentes são inseparáveis constitutivos do todo.  Por isso, a complexidade na concepção de 

Morin é a união entre a unidade e a multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios a nossa era 

planetária nos confrontam cada vez mais e de maneira cada vez mais inelutável com os 

desafios da complexidade. A complexidade diz respeito na visão do autor, não apenas à 

ciência, mas também à sociedade, à política, à ética e à educação, tornando um problema de 

pensamento e de paradigma que envolve uma epistemologia geral. 

 

 
 Na minha percepção eu não sei se chego atingir na integralidade todas 

essas possibilidades [...] mas percebo que, enquanto trabalhava muito com 

análise textual, muito datashow, muitos slides, muito conteúdo teórico ficava 

meio que distante do processo a ser apreendido   por eles. (AMETISTA). 

 

 

 Aproveitando o depoimento do docente, reflete-se a partir de Perrenoud (2002a, p. 

183), no intuito de clarificar o pensamento, quando ele diz que: “sozinho, não é possível 

organizar vínculos entre disciplinas, realizar atividades no nível do estabelecimento, criar 

ciclos de aprendizagem plurianuais, aplicar dispositivos de individualização ou negociar 
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regras da vida em comum, válidas para toda a academia”. O desenvolvimento das novas 

tecnologias, a diferenciação do ensino, os procedimentos de projeto, a educação para a 

cidadania, também passam a ser, cada vez mais, ações coletivas. Nesse sentido, percebe-se 

que esse depoente muito pode contribuir para efetivação de um ensino interdisciplinar, à 

medida que ele procurar envolver seus pares, e mesmo o currículo da instituição. 

 Portanto, as ações de Enfermagem deveriam ser estudadas em um nível de 

complexidade que parte da promoção à saúde, prevenção à doença, recuperação e reabilitação 

do indivíduo, visando-se à construção do conhecimento, partindo da verticalidade para a 

horizontalidade, ou seja, aprofundando-o de modo que as competências e habilidades a serem 

adquiridas, culminem com a junção de todas as dimensões: saber ser, saber conviver, saber 

fazer, construindo-se o habitus profissional do enfermeiro. 

 Nesse sentido, após observar os docentes da prática e os da teoria, depreendo que 

existe um processo intrínseco de refletir sobre a própria prática, porém, faltam incentivos para 

que esta prática ocorra de maneira habitual entre os docentes desta instituição. Entretanto, à 

medida que alguns docentes tenham este movimento como uma prática, possibilitará a 

integralização dos conhecimentos, a partir de contato direto com os pares, elucidando 

questões emergentes do cotidiano profissional. Tendo em vista as necessidades que surgem, 

para que os alunos possam correlacionar tais conteúdos teóricos, com sua futura prática 

profissional, partindo de um discurso que ao invés de dissociador, possa gerar maior 

integração entre as disciplinas teóricas e práticas.            

 Vejamos os seguintes depoimentos a seguir: 

 

 

 A situação que hoje eu vejo no ensino é que o aluno, sempre acha que 

aprendeu muito pouco, que não fez o suficiente, ele não tem a dimensão do 

que aprendeu, do que  fez, do que  praticou. Então já começa a barreira nele 

mesmo. (AGUA MARINHA). 

 

 

 Para Perrenoud (2002a) a ação reflexiva das práticas docentes consiste numa reflexão 

diária e profunda, não se limitando a uma evocação, e que deve passar por uma crítica, por 

uma análise, por uma relação com regras, teorias ou outras ações, imaginadas ou realizadas 

em uma situação abstrata ou concreta. 

 

 
 [...] quando eu peço para passar visita ou para realizar algumas atividades 

bem específicas ele se sentem um pouco despreparados. E ai é onde, a partir 

do momento que eu traço o perfil de cada um, tento ir direcionando, porque 
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na nossa vida profissional nós temos que articular a teoria e a prática e não 

só a teoria e é uma coisa que eu tento direcionar para eles, tento fixar e ai 

eu percebo que o aluno sai um pouco mais seguro e um pouco mais 

motivado para atuar na sua área. (ESMERALDA). 

 

 

 Em um mundo onde falta tempo para explorar determinado tema, devido ainda termos 

que seguir o conteúdo programático proposto pela ementa, deve-se entender que esse 

movimento de reflexão sobre a ação renova-se constantemente. Sendo assim, nada é efêmero 

quanto às inquietações e os incidentes críticos em uma sala de aula ou do campo prático. 

Sabe-se, enquanto docentes, que todos os dias, novos elementos surgirão e precisamos 

instrumentalizar o aluno para ser protagonista de sua própria aprendizagem, assim como 

descrito na fala abaixo: 

 

 
[...] Como trabalho de conclusão ou eu escolho ou peço a eles para 

escolherem um tema. E a partir daí, vamos trabalhando com esse tema até o 

final do estágio, no nível do ensino aprendizagem fica mais fácil porque, 

cada vez mais, vou delegando, observando e retirando dúvidas. (AGUA 

MARINHA). 

 

 

 Analisa-se a partir do depoimento a preocupação, quando o docente compreende que 

esse ato de refletir precisa ser uma prática diária de seu ofício. Contudo, essa reflexão precisa 

ter cunho analítico, visto que, de acordo com Freire (2011a), enquanto sujeitos inacabados, 

estamos sempre em processo de reconstrução. Sendo assim, os depoentes mostram-se 

sensibilizados para uma prática humanista.  

 Esse movimento permite ao docente, que seus atos e atitudes sejam lapidados, 

tornando-o assim um profissional habilitado para lidar com situações problemas oriundas do 

dia a dia. O exercício desta prática permite que o docente torne-se um profissional 

competente, capaz de refletir sobre e na ação do oficio.                      

 Quem de nós docentes ao terminar uma aula, não parou para pensar que poderia ser 

diferente? Ou, até mesmo, quando vamos ministrar conteúdos idênticos em horários e classes 

diferentes, é perceptível que os discursos jamais serão os mesmos. Perrenoud (2000a, p. 37) 

diz que: “na maior parte das vezes, a reflexão sobre a ação é interrompida após ter sido 

iniciada, devido ao fluxo dos acontecimentos, os quais levam a outras decisões e reflexões e 

estas por sua vez, também são substituídas por fatos mais atuais”.  

 Assim, com base nos depoimentos, percebeu-se a preocupação dos docentes em 

trabalhar a partir das necessidades dos alunos, procurando fazer a integração do ensino 
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teórico-prático a partir da ótica docente sobre os saberes discentes, o que nos parece bastante 

salutar, tendo em vista as exigências do mundo contemporâneo.  

 Comungando com o pensamento de Perrenoud, na apreensão de que o ensino envolve 

a complexidade de fatores interligados Morin, Ciurana e Motta (2003) enfatizam que a 

educação deve compreender que existe uma relação inviolável e retroalimentadora, relação 

esta que norteia e clarifica as dinâmicas do conhecer e do poder. Para o autor, a educação que 

tem por objetivo uma concepção complexa da realidade dos sujeitos e que efetivamente 

conduzisse a ela, estaria colaborando efetivamente na atenuação da crueldade do mundo.  

 Corroborando com esse pensamento, Libâneo e Alves (2012), nos trazem uma 

reflexão, quando ele diz que, ao fazermos as necessárias escolhas teóricas e metodológicas, 

tornamo-nos cegos para a complexidade e multidimensionalidade do que estamos 

pesquisando, o que pode nos induzir aos erros e equívocos. Muitos dos sofrimentos que se 

vivenciam, segundo o autor, em virtude da constatação das impossibilidades do real, mesmo 

quando as ideias e teorias perecem perfeitas, derivam dessa percepção equivocada das 

relações entre teorias e práticas e da ideia, ainda hegemônica, de que as teorias são superiores 

às práticas e que podem ser vistas isoladamente.  

 Compreende-se que quando se está disposta a fazer esse movimento por meio de uma 

avaliação e observação formativa esta prática crítica-reflexiva, se dá de maneira mais natural 

permitindo uma melhor compreensão das subjetividades e complexidades que a todo o 

momento permeiam o processo ensino-aprendizagem. E quando isto realmente acontece na 

prática, estão se efetivando as competências, tanto no ensino do acadêmico, quanto no ofício 

docente.  
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5.3 MOBILIZANDO SABERES ACADÊMICOS POR MEIO DAS COMPETÊNCIAS 

DOCENTES 

 

De acordo com o pensamento de Perrenoud (2002a), para desenvolver competências é 

preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas complexas e 

desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida completá-

los. Ensinar, hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de 

aprendizagem, seguindo os princípios pedagógicos ativos construtivistas. 

          O processo educacional abarca fatores intrínsecos e extrínsecos a vontade docente. 

Entretanto, uma vez que esteja preparado a enfrentar esse desafio diário por meio de uma 

análise e reflexão contínua, pode se detectar precocemente essas fases, intervindo de maneira 

a viabilizar um ensino aprendizagem com vistas a atender, tanto as expectativas dos discentes, 

quanto aos objetivos docentes e da instituição. Acredita-se, que a avaliação formativa e 

processual, bem como, a reflexão contínua e o diálogo, sejam um dos caminhos que possam 

estimular esta prática na comunidade docente. Conforme depoimento a seguir: 

 

 
[...] o interessante é o professor permitir esta troca, ele estar aberto a 

receber esta informação e saber trabalhar da melhor maneira possível para 

integralizar este conhecimento, e o professor também estar aberto a dizer eu 

não sei, isso eu não sei. Que hoje não dá para saber tudo, não tem como, e 

nós estamos num processo de formação em que o que é certo hoje, o que 

ensino hoje, amanhã já não é mais. A construção desse conhecimento deve 

ser contínuo, e despertar no aluno este valor, de que o conhecimento passa 

por estas transformações, que ele precisa atualizar permanentemente 

competências construídas na escola, não só o aluno, mas o professor 

também. (OLHO DE GATO). 
 

 

As condições e os contextos de ensino evoluem cada vez mais rapidamente, já não é 

possível viver apenas com os conhecimentos de uma formação inicial, a qual se torna obsoleta 

em muito pouco tempo. Também não é realista imaginar que uma formação contínua bem 

elaborada poderá oferecer novas receitas quando as antigas se tornarem defasadas, o professor 

deve conceituar sua própria prática a fim de enfrentar com eficácia a variedade e a 

transformação de suas condições de trabalho. (PERRENOUD, 2002a). 

Ao compreender que não seremos a solução para todos os problemas do âmbito 

educacional, visto que esses problemas são decorrentes, desde o ensino básico, perpetuando 

ao ensino superior, enquanto sujeitos-educadores, devemos lançar mão do nosso papel na 
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sociedade, quanto a sermos agentes transformadores da realidade, a partir do querer mudar os 

paradigmas que envolvem o ensino e a saúde.  

Desse modo, Freire (2011a) nos diz que: somente um ser que é capaz de sair de seu 

contexto, de distanciar-se dele para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, 

transformá-lo e, transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser que 

é e está sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este capaz, por tudo isso, de 

comprometer-se com o ofício docente.  

O autor nos remete a importância do comprometimento para com a mudança deste 

cenário, onde a educação bancária se dá a todo momento, dizendo que não pode haver 

reflexão e ação fora da relação homem-realidade. Esta relação homem-realidade, homem-

mundo, ao contrário do contato animal com o mundo, como já afirmamos, implica a 

transformação do mundo, cujo produto, por sua vez, condiciona ambas, ação e reflexão. 

(FREIRE, 2011a). 

Assim,  o autor reporta-se que a ação é intencional, capaz de transformar ambas as 

realidades, tantos dos sujeitos quanto a dos objetos, uma vez que ao estarmos em um 

determinado local praticando determinada ação, este local, bem como os sujeitos, nunca mais 

serão os mesmos.  

Freire (2011a, p. 33-34) diz que: “não é possível fazer uma reflexão sobre o que é a 

educação, sem refletir sobre o próprio homem. [...] mas o homem se sabe inacabado e por isso 

se educa. Não haveria se o homem fosse um ser acabado”. E, ao compreender que o ensino-

aprendizagem abarca situações extremas, cabe ao docente mediante sua experiência e 

conhecimento expor estas dicotomias, porém, propondo medidas que viabilizem a 

compreensão desse cenário, conforme descrito nos depoimentos a seguir: 

 
Principalmente na área saúde que a prática às vezes é uma e a literatura é 

outra. [...] e a gente tem que reconstruir isso e mostrar a ele que o certo não 

é aquilo que literatura diz, devido a não se aplicar na prática. [...] tento 

mostrar a eles que aquilo que esta sendo feito não é o apropriado e que esse 

é o correto e o porquê que é o correto. (TOPAZIO). 

 

 

Normalmente eu corrijo, e a partir do que ele não sabe a gente introduz e a 

partir do que ele sabe, a gente corrige. Se a técnica é viável,  tem 

aplicabilidade e bem adaptado é bem aproveitado. (CORAL). 
 

 

Em ambos os depoimentos, as docentes tem a preocupação de levar ao entendimento 

do acadêmico, que nem tudo que está conceituado ou escrito nas literaturas possui uma 

aplicabilidade na prática profissional. Assim, levo em consideração o tempo de formação das 
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respectivas docentes conforme (Quadro 2), e sua vivência prática no âmbito profissional, o 

que ajudar a desmistificar tal conduta.  

Perrenoud (2002a, p. 205), diz que “a prática reflexiva depende da qualidade das 

regulações que ela permite realizar e de sua eficácia na identificação e na resolução de 

problemas profissionais”.  

Sendo assim, para exercer com serenidade uma profissão humanista, é preciso saber 

perfeitamente o que depende da ação profissional e o que não está ao alcance dela. Não é 

possível carregar todo peso do mundo, assumir todas as culpas e sentir constantemente 

culpado; mas ao mesmo tempo, não se pode fechar os olhos, perceber o que poderíamos ter 

feito se tivéssemos compreendido melhor o que estava acontecendo, se tivéssemos sido mais 

ágeis, perspicazes ou convincentes. (PERRENOUD, 2000). 

A prática do ofício docente se dá a partir da prática da experiência, estreitando cada 

vez mais a margem em que a competência profissional faz a diferença. Para ver tudo isso com 

maior clareza, às vezes temos de reconhecer que teríamos feito algo melhor, compreendendo, 

ao menos, por quê não conseguimos. A análise sã, suspende o julgamento moral, não vacina 

contra toda culpa; porém, incita o profissional a aceitar que não é uma máquina infalível, a 

assumir suas preferências, hesitações, lacunas, falhas de memória, preconceitos, desgostos e 

atrações, entre outras fraquezas inerentes a condição humana. (PERRENOUD, 2000). 

Nas falas supramencionadas, nota-se o quão é amplo este universo do ensino 

aprendizado. E ao meio dessa amplitude, permite ao docente, diversas maneiras de se fazer 

conceber o saber/conhecimento, conforme descrito na fala da depoente: 

 

 
O conhecimento são idas e vindas. Isto é maravilhoso ter esta flexibilidade. 

(MADRE PÉROLA). 

 

 

Destaca-se esta fala da depoente fundamental para a compreensão da complexidade do 

ensino-aprendizagem. Uma vez que, o próprio Perrenoud em suas obras (1999b, 2000, 2002a, 

2002b) diz que este processo não é estático, mas sim dinâmico quanto a mobilização dos 

diversos saberes e conhecimentos na resolução de um determinado problema. Que a todo 

momento precisar ter a competência de ir e vir nesse cenário ainda desconhecido que é o 

ensino. 

De acordo com Perrenoud (2002a, p. 77) “estamos dentro de um universo que a 

transmissão de saberes parece corresponder à forma mais simples, já que permanecemos 

dentro de um cenário dos conteúdos prontos”. Não devemos esquecer que o acadêmico só se 
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apropria dos saberes por meio de uma atividade, orientada por condições e situações de 

aprendizagem.  

Essa perspectiva construtivista incita-nos a considerar que a transposição de saberes 

eruditos não se limita a uma operação sobre os seus conteúdos, mas abrange também sua 

aplicação em uma situação concreta, e essa concretude pode ser desenvolvida a partir de um 

projeto, uma situação problema ou até mesmo uma atividade convencional desde  que seja 

planejada.  

Tenho este conceito de que o acadêmico  já vem com o conhecimento. [...] 

procuro fazer com que este conhecimento seja colocado para fora. [...] 

coloco uma valorização deles próprios, eles vão se sentir mais seguros e 

mais estimulados para aprender mais, e realmente é um fato que eles 

aprendem mais e eu aprendo com eles e valorizo o conhecimento que eles 

tem. [...] Às vezes não se muda o conhecimento que ele tem, mas, às vezes se 

aprimora, às vezes nem tudo é errado mas  pode ser melhorado. (JADE).  
 

 

Para Perrenoud (2002a), a formação não é mais a mera transmissão de conteúdos, mas 

a construção de experiências formativas, pela aplicação e estimulação de situações de 

aprendizagens.  

Baseando-se nas famílias de competências de Perrenoud trago abaixo, outro esquema 

que nos ajuda a compreender melhor esta integralização do conhecimento bem como, o 

desenvolvimento das competências pelo docente enfermeiro. Lembrando que, apesar de ser 

um movimento direcionado, o pensamento pode e deve partir de qualquer fase, desde que o 

docente consiga articular os pensamentos entre si, fazendo as correlações e transposições com 

o objetivo de integralizar o ensino teórico com o prático. 
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Figura 14 – Competências profissionais do ofício docente 

 

 

Fonte: O autor, adaptado de Perrenoud (2000). 

 

Nesse movimento de pensamento e atitudes, Perrenoud (2002a) diz que a postura 

reflexiva mobiliza saberes teóricos metodológicos, mas não se reduz a eles. Ela não pode ser 

ensinada. Pertence ao âmbito das disposições interiorizadas, entre as quais estão às 

competências, bem como uma relação reflexiva com o mundo e com o saber, a curiosidade, o 

olhar distanciado, as atitudes e a vontade de compreender.  

Fica claro nessa fala do autor que o processo de ensino aprendizagem, isto é, a 

integralização do saber se dá de maneiras diversas e sob uma forma complexa, visto que a 

todo o momento, enquanto docentes, devemos aproveitar a abertura oferecida pelos discentes, 

na tentativa de mobilizar estes saberes em prol de uma integralização de conteúdos, 

efetivando assim as devidas competências esperadas.   

Ainda para Perrenoud (2002a, p. 180) “uma competência não é um saber 

procedimental codificado que pode ser aplicado literalmente”. Ela mobiliza saberes 

declarativos, na tentativa de descrever o real, procedimentais, prescrevendo o caminho a ser 

seguido, e condicionais, dizendo em que momento deve-se realizar determinada ação.  

Perrenoud (2002a) afirma que o exercício de uma competência é mais do que uma 

simples aplicação de saberes, ela contém uma parcela de raciocínio, antecipação dos fatos, 

julgamento, criação, aproximação, síntese e risco. O exercício da competência põe em 
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andamento nosso habitus e, sobretudo, nossos esquemas de percepção, de pensamento e de 

mobilização dos conhecimentos e das informações que memorizamos.  

Reafirmando o pensamento de Perrenoud (2000), Libâneo e Alves (2012) trazem, 

algumas considerações importantes quanto ao trabalho docente. Eles dizem que este trabalho 

tem por finalidade em ajudar o discente, por meios de conteúdos, a adquirir capacidades para 

novas operações mentais ou modificar as existentes, com o que se operam mudanças 

qualitativas em sua personalidade. Nesse contexto eles destacam três focos articulados da 

didática: os conteúdos dos saberes a ensinar, a ativação das capacidades intelectuais dos 

alunos, o ambiente sociocultural e institucional para o ensino e a organização das situações 

didáticas com os meios adequados. Nessa ótica apresento a figura a seguir: 

 

Figura 15 – Ensino e saberes 

 

 

Fonte: O autor, adaptado de Perrenoud, 2002a. 

  

Ensino – 

Saberes 
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Considerando esses esquemas de pensamento, tanto demonstrado pelo referencial 

teórico Philippe Perrenoud, bem como por outros autores que se aproximam dessa reflexão no 

ensino, percebe-se que todos os esforços empregados são direcionados na mobilização, tanto 

em nível das estratégias de ensino, como nas operações mentais, a fim de promover e facilitar 

um ensino baseado na reflexão crítica e que este possa ter uma permanência duradoura.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Coisas incríveis acontecem quando você faz as 

pessoas se sentirem valorizadas como pessoas, 

quando você dá valor às suas sugestões e ideias, 

quando você demonstra respeito por elas, 

permitindo que elas exerçam sua sabedoria, 

julgamento e discrição. 

 

Herb Kelleher 

 

A realização desse estudo possibilitou reflexões, que contribuíram de modo singular 

para meu crescimento pessoal e profissional, uma vez que pude refletir sobre a minha práxis 

frente ao ofício docente no ensino de Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem.  

 Com base nos objetivos definidos na dissertação, levando em consideração a análise 

final dos dados, posso concluir que: ao que tange ao primeiro objetivo do estudo, identifiquei 

que os participantes envolvidos na pesquisa desenvolvem estratégias de ensino-aprendizagem 

e que estas são favoráveis a efetivação de algumas famílias de competências sugeridas pelo 

referencial teórico como: Organizar e dirigir situações de aprendizagem; Administrar a 

progressão das aprendizagens; Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seus trabalhos; Trabalhar em equipe; utilizar 

novas tecnologias e Administrar sua própria formação contínua.  

 Depreende-se que a efetivação das competências docentes decorre de mobilizações de 

saberes/conhecimentos, realizadas diariamente pelos docentes. Ademais, ficou evidenciado 

que o ensino-aprendizagem é um processo complexo e, para sua viabilização,  depende-se de 

inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos  à vontade dos docentes. 

Acredito que o referencial teórico-metodológico utilizado elucidou esse estudo e 

proporcionou a perspectiva de uma reflexão, principalmente no campo da pedagogia critica-

reflexiva e emancipadora, levando em consideração que nenhum conhecimento prévio deve 

ser descartado, mesmo que este seja empírico a priori, cabendo aos docentes por meio de suas 

competências, conduzir o processo, a fim de facilitar o ensino-aprendizagem.  

Ao investigar o significado e a compreensão das competências docentes na 

integralização do conhecimento dos acadêmicos de Enfermagem, foi constatado que o ofício 

da prática docente é complexo. Uma vez que somos seres inacabados e que a cada semestre 

letivo temos um público diversificado, o que nos leva a pensar e a repensar diariamente em 

nossas práticas, a fim de poder, dentro dessas heterogeneidades, encontrar estratégias, que 
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possam efetivar o ensino-aprendizagem, tornando as aulas atrativas, despertando interesse 

pela busca do conhecimento e pesquisa.  

Depreendo que a prática docente exige uma constante reflexão. Levando-nos a sair da 

posição de conforto, uma vez que ao refletir, podemos detectar que o problema na 

aprendizagem não está apenas no discente, mas também nos docentes. Assim, analiso que, há 

uma intencionalidade por parte dos docentes quanto à necessidade de uma avaliação das 

estratégias utilizadas, porém, nesse momento não pode se mensurada. Ainda compreendo que, 

enquanto sujeitos, também estamos passíveis de interferências que nos impossibilitam de 

realizar tal proesa em todo término de aula, seja por questões dos próprios conteúdos a serem 

ministrados, do não acompanhamento pelo grupo, ou ainda, por situações onde a própria 

instituição não nos oferece recursos suficientes que nos permitam ousar e criar novas 

estratégias de ensino e avaliação. 

Acredito que, quando se percebe isso, transfere-se para a prática docente a 

interdisciplinaridade. Assim, entendo que a troca dos saberes em diversos campos do 

conhecimento estimula, exercita a ideia de que se precisa aumentar nossa área de 

entendimento e compreensão, na tentativa de chegar essa totalidade, que a integração do 

conhecimento se fizer necessário.  

O ofício docente que permite a reflexão crítica de nossas atividades nos leva a 

enxergar que somos e sempre seremos seres inacabados. E que é a partir dessa dialética entre 

os sujeitos que se efetiva as competências docentes, integralizando conhecimentos partindo de 

um de um referencial para balizar as discussões, porém, entende-se que esta apreensão não se 

esgota nele. 

Portanto, torna-se necessário, ficar claro que, se quisermos alunos competentes, 

teremos de ir além do ensino para a memorização de conceitos abstratos, além daquilo que os 

conteúdos de livros propõem, inserir a cultura social atual no contexto da sala de aula, 

promovendo a integralização por meio da realidade que estamos vivenciando. Assim, 

estaremos favorecendo uma aprendizagem repleta de sentido, que vai contribuir para a 

formação de um profissional crítico, reflexivo, atualizado e competente. 

Quanto às contribuições, analiso que o estudo possui uma relevância uma vez que  

encontramos  lacunas nessa área de pesquisa. O referido estudo abre possibilidades para a 

formação profissional dos docentes desta instituição, bem como, de outras interessadas no 

ensino voltado ao desenvolvimento de competências, permite a criação de atualização nessa 

área por meio das estratégias de ensino-aprendizagem que possa integrar o ensino teórico-

prático na graduação de Enfermagem.  
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Como sugestão do estudo, destaco a importância da socialização do Projeto Político 

Pedagógico da instituição, uma vez que é a partir dele que se traçarão os objetivos das 

respectivas disciplinas de ensino. A criação de espaços para discussão e reflexão do corpo 

docente, por áreas afins de conhecimentos a fim de, socializar e discutir o plano de estudo. 

Finalizando, analiso que por meio das reflexões trazidas, a pesquisa sinaliza para 

possíveis caminhos a serem percorridos em estudos futuros, direcionando a necessidade de 

uma compreensão maior sobre “avaliação disciplinar” mediante aos nexos desenvolvidos por 

meio das estratégias de ensino-aprendizagem, uma vez que o cenário de estudo foi objeto de 

duas pesquisas e essas não contemplam de maneira aprofundada a questão da avaliação. 

Assim, compreendo que para a efetivação do verdadeiro ofício docente baseado nas 

competências, não basta simplesmente utilizá-las, precisamos abrir um canal de discussão 

quanto aos nós críticos dentro da academia, no que se refere a busca de um ensino voltado ao 

desenvolvimento de competências capaz de instrumentalizar alunos e professores na 

efetivação de  ensino crítico-reflexivo e que seja capaz de fortalecer as competências 

profissionais, rumo a uma Enfermagem mais científica e autônoma.   
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9 APÊNDICES 

 

9.1 TERMO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

Rio de Janeiro, ____ de ___________________de 2013. 

Prezado(a) Senhor(a),  

 Eu, Cláudio José de Souza, Enfermeiro, COREN-RJ 96939, estou desenvolvendo uma dissertação de 

mestrado que versa sobre a seguinte temática: A competência didático-pedagógica do enfermeiro docente 

para a efetivação do processo ensino aprendizagem na graduação de enfermagem, sob a orientação da Profª 

Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente. Assim, solicito a sua participação na qualidade de sujeito investigado. 

Meu estudo visa discutir A construção das competências do enfermeiro docente a partir das estratégias 

metodológicas de ensino, com base nas transições que estão sendo vividas na educação brasileira desde a 

promulgação da Lei n° 9.394/96, e da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 O aceite em participar do estudo implicará nas seguintes questões: 

 Entrevista gravada em MP3, em local e horário a ser definido de acordo com o sujeito pesquisador; 

 As respostas emergidas das entrevistas terão caráter sigiloso, onde em nenhum momento será exposto o 

nome do entrevistado; 

 As informações coletadas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para atender aos fins da pesquisa 

após serem lidas e validadas pelos sujeitos; 

 Não haverá nenhum risco ou prejuízo para aqueles que participarem, ou em um dado momento optarem 

por desligar-se do estudo, uma vez que é voluntária a participação; 

 Será respondida e discutida qualquer questão referente ao projeto de pesquisa. 

Tendo tomado conhecimento das características do processo de participação, e caso esteja de acordo, solicito a 

aposição de sua assinatura na parte inferior deste documento.  

Atenciosamente,  

Enfermeiro Cláudio José de Souza 

Eu, ____________________________________________________________, concordo 

voluntariamente em participar do projeto de dissertação de mestrado, de autoria do mestrando Cláudio José de 

Souza, sob a orientação da Profª Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, na condição de sujeito investigado. 

Estou ciente que os dados deste estudo serão coletados por entrevistas. Estas serão gravadas em MP3 e 

após transcritas, o pesquisador trará de volta para que eu possa lê-la, e fazer os devidos ajustes e somente após 

minha autorização, mediante a rubrica em casa lauda, que será utilizado para atender aos fins da pesquisa. Estou 

ciente também que minha participação é anônima, ou seja, em nenhum momento meu nome será exposto, e que 

tenho total liberdade de interromper minha participação em quaisquer momentos e sem acarretar prejuízo da 

ordem financeira, social, moral ou profissional. 

Estou a par de que o pesquisador, cujo endereço, e-mail e telefone de contatos se encontram abaixo, está 

a minha disposição para sanar qualquer tipo de dúvida e fornecer mais informações sobre este estudo, caso seja 

de meu interesse. 

_______________________________                            ___________________________________ 

  Mestrando Cláudio José de Souza                                             Assinatura da(o) entrevistada (o) 

Cláudio José de Souza 

E-mail: claudioenfo@gmail.com 

Telefones: (res) 21 25719028  (cel) 21 991575353 
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9.2 FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

I. Dados de Identificação: 

 

Nome  (Pseudônimo): _______________________________________________. 

Idade:________________________. 

Sexo:________________________. 

 

II. Dados relacionados com a formação e atuação no ensino superior de enfermagem: 

 

a) Ano de graduação e instituição: 

 

b) Ano em que iniciou as atividades docentes no nível superior: 

 

c) Tempo de serviço nesta instituição: 

 

d) Realizou algum curso Lato ou Stricto Senso? Em qual área? 

 

e) Possui habilitação para o ensino de enfermagem? Licenciatura e/ou Formação 

Pedagógica? 
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9.3 ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Perguntas norteadoras da entrevista 

 

 

1. Quais as estratégias que você utiliza no processo ensino aprendizagem dos 

acadêmicos de enfermagem? 

 

 

2. De que forma você avalia a eficácia destas estratégias utilizadas no processo 

ensino aprendizagem dos acadêmicos de enfermagem? 

 

 

3. Na sua percepção e a partir da sua experiência no ensino, de que maneira as 

estratégias de ensino que você utiliza contribuem para a integralização do 

conhecimento na formação dos acadêmicos de enfermagem? 
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9.4 FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO PARA AULA PRÁTICA E TÉORICA 

 

Data:____/____/______.  Docente/Pseudônimo: ______________________________. 

Aula/disciplina: ________________________________________________________. 

 

Competências de 

referência: (categorias) 

Indicadores Sim Não 

1. Organizar e dirigir 

situações de aprendizagem. 
 O professor conhece os conteúdos a serem ensinados 

e os objetivos da aprendizagens? 

 Ensina a partir das representações dos alunos? 

 Ensina a partir dos erros e dos obstáculos a 

aprendizagem? 

 Constrói e planeja dispositivos e sequencias 

didáticas? 

 Envolve os alunos em atividades de pesquisa, em 

projetos de conhecimento?  

  

2. Administrar a progressão 

das aprendizagens. 
 Conhece e administra situações-problema ajustadas 

ao nível e às possibilidades dos alunos? 

 Observa e avalia os alunos em situações de 

aprendizagem, de acordo com uma abordagem 

formativa? 

  

3. Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de 

diferenciação.  

 Administra a heterogeneidade no âmbito da turma? 

 Fornece apoio integrado aos alunos portadores de 

deficiências? 

 Desenvolve a cooperação entre os sujeitos e formas 

de ensino mútuo? 

  

4. Envolver os alunos em sua 

aprendizagem e seu 

trabalho.  

 Estimula o desejo de aprender, explicita a relação 

com o saber, o sentido do trabalho escolar 

desenvolve no discente a capacidade de auto 

avaliação? 

 Oferece atividades opcionais de formação? 

 Favorece a definição de um projeto pessoal do 

discente? 

  

5. Trabalhar em equipe  Administra crises ou conflitos impessoais?   

6. Participar da administração 

da escola 
 Organiza e faz evoluir, no âmbito da escola a 

participação dos discentes? 

 Administra os recursos da escola?  

  

7. Informar e envolver os pais   Envolve os pais na construção dos saberes?    

8. Utilizar novas tecnologias  Utiliza as ferramentas multimídia no ensino?   

9. Enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão 
 Previne a violência na escola e fora dela? 

 Luta contra os preconceitos e discriminações?  

 Analisa a relação pedagógica, a autoridade e a 

comunicação em aula? 

 Desenvolve o senso de responsabilidade e o 

sentimento de justiça? 

  

10. Administrar sua própria 

formação contínua 
 Sabe explicitar as próprias práticas? 

 Estabelece seu próprio balanço de competências e 

seu programa pessoal de formação contínua? 

 Negocia projetos de formação comum?  

  

Observações: 
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9.5 CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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10 ANEXOS 

 

10.1 PARECER DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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10.2 GRADE CURRICULAR – CURRÍCULO NOVO (2010/2) 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

CÓDIGO  DISCIPLINA TEÓRICA PRÁTICA 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DEB0001 Anatomia Humana I 20 20 40 02  

DEB0022 Português I 40 - 40 02  

DEB0008 Genética 40 - 40 02  

DEB0005 Biologia Celular 40 - 40 02  

DEF0010 Saúde Ambiental e Ecologia 60 - 60 03  

DEB0017 Métodos de Estudos 40 - 40 02  

DEB0021 Antropologia Filosófica 40 - 40 02  

DEF0001 História da Enfermagem 40 - 40 02  

TOTAL 320 20 340 17   

SEGUNDO PERÍODO 

CÓDIGO   DISCIPLINA TEÓRICA PRÁTICA 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DEB0002 

 

Anatomia Humana II 

 

40 

 

20 

 

60 

 

03 

Anatomia 

Humana I 

DEB0023 Português II 40 - 40 02 Português I 

DEB0006 Embriologia 40 - 40 02  

DEB0012 Bioquímica 60 - 60 03  

DEB0003 

 

Fisiologia Humana I 

 

60 
- 

 

60 

 

03 

Anatomia 

Humana I 

DEB0011 

 

Parasitologia 

 

40 
- 

 

40 

 

02 

Biologia 

Celular 

DEB0010 

 

Histologia 

 

40 
- 

 

40 

 

02 

Biologia 

Celular 

TOTAL 320 20 340 17  

TERCEIRO PERÍODO 

CÓDIGO   DISCIPLINA TEÓRICA PRÁTICA 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DEB0018 Sociologia 40 - 40 02  

DEB0024 Informática 40 - 40 02  

DEB0019 Políticas de Saúde 40 - 40 02  

DEF0018 Fundamentos da Saúde Coletiva 40 40 80 04  

DEB0004 
Fisiologia Humana II 60 - 60 03 

Fisiologia 

Humana I 

DEB0025 Microbiologia 40 - 40 02  

DEB0026 Imunologia 40  40 02  

DEB0020 Ética Social 40 - 40 02  

 OPTATIVA 40 - 40 02  

TOTAL 380 40 420 21  

QUARTO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL 
CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DEB0016 Bioestatística 40 - 40 02  

DEF0011 Saúde do Trabalhador 40 - 40 02  

DEF0004 Educação em Enfermagem 40 20 60 03  

DEF0002 

 

 

 

Semiologia e Semiotécnica I 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

80 

 

 

 

04 

Anatomia 

Humana II / 

Fisiologia 

Humana I  
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CÓDIGO DISCIPLINA 
TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL 
CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DEF0019 

 

 

 

Enfermagem na Saúde Coletiva 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

80 

 

 

 

04 

Fundamentos 

da 

 Saúde 

Coletiva 

DEB0013 

 

 

Farmacologia I 

 

 

60 

 

- 

 

 

60 

 

 

03 

Bioquímica/ 

Fisiologia 

Humana II 

DEB0007 Biofísica 40 - - 02  

TOTAL   300 100 400 20   

QUINTO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DEF0003 

 

 

Semiologia e Semiotécnica II 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

04 

Semiologia e 

Semiotécnica 

I 

DEF0017 Psicologia Aplicada a Saúde 40 - 40 02  

DEB0014 

 

Farmacologia II 

 

60 
- 

 

60 

 

03 

Farmacologia 

I 

DEF0020 

 

 

Patologia Geral 

 

 

40 

 

 

- 

 

 

40 

 

 

02 

Anatomia 

Humana II / 

Fisiologia 

Humana II 

DEF0007 

Técnicas e Preparo de Drogas e 

Soluções 
40 - 40 02 

Farmacologia 

I 

 DEF0005 Deontologia em Enfermagem 40 - 40 02  

DAE0005 Enfermagem em Saúde Mental  40 - 40 02  

 Optativa 40 - 40 02  

TOTAL 340 40   380 19   

SEXTO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DAE0001 

 

 

Enfermagem Clínica 

 

 

60 

 

 

20 

 

 

80 

 

 

04 

Semiologia e 

Semiotécnica 

II  

DAE0002 

 

 

Enfermagem na Saúde da Mulher 

 

 

100 

 

 

40 

 

 

140 

 

 

07 

Semiologia e 

Semiotécnica 

II 

DAE0008 Princípios da Nutrição 40 - 40 02  

DEF0006 

Teorias e Processos de 

Enfermagem 
60 - 60 03 

 

DAE0008 

 

Enfermagem na Saúde da Criança 

e Adolescente I 

40 20 60 03 

Semiologia e 

Semiotécnica 

II  

TOTAL 300 80 380 19   

SÉTIMO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DAE0007 

 

 

Enfermagem na Saúde do Idoso 

 

 

40 

 

- 

 

 

40 

 

 

02 

Semiologia e 

Semiotécnica 

II  

DAE0009 

 

Enfermagem na Saúde da Criança 

e do Adolescente II 

100 20 120 06 

Semiologia e 

Semiotécnica 

II  

DEB0015 Epidemiologia 40 - 40 02  
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CÓDIGO DISCIPLINA 
TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL 
CRÉDITOS 

PRÉ-

REQUISITO 

DAE0004 

Enfermagem Cirúrgica 
100 20 120 06 

Enfermagem 

Clínica 

DEF0014 Gerência em Enfermagem I 40 - 40 02  

TOTAL 320 40 360 18   

OITAVO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA TEÓRICA 

ESTUDO 

CLÍNICO 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS   

DEF0015 

 

Gerência em Enfermagem II 

 

60 
- 

 

60 

 

03 

Gerência em 

Enfermagem I 

DEF0012 Metodologia da Pesquisa 40 - 40 02  

DAE0010 Enfermagem Psiquiátrica 40 - 40 02  

DAE0006 

Enfermagem em Unidades 

Especiais 
100 20 120 06 

Enfermagem 

Cirúrgica 

DEB0027 Empreendedorismo 40 - 40 02  

DEB0028 Libras 40 - 40 02  

TOTAL 320 20 340 17   

NONO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA TEÓRICA ESTÁGIO 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS   

DEF0013 

Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC I 
40 - 40 02 

Metodologia 

da Pesquisa 

DAE0011 Estudos Interdisciplinares I 60 - 60 03  

PRÁTICA Estágios  420 420 21  

TOTAL   100 420 520 26   

 

DÉCIMO PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA TEÓRICA ESTÁGIO 

C.H 

TOTAL CRÉDITOS   

DEF0016 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC II 

60 - 60 03 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso – TCC I 

DAE0012 Estudos Interdisciplinares II 40 - 40 02  

PRÁTICA Estágios - 420 420 21  

TOTAL 100 420 530 26   

 

PERÍODO TEÓRICA 
ESTUDO 

CLÍNICO 
ESTÁGIO CRÉDITOS 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

1º período 320 20  17  

2º período 320 20  17  

3º período 380 40  21  

4 º período 300 100  20  

5 º período 340 40  19  

6 º período 300 80  19  

7 º período 320 40  18  

8 º período 320 20  17  

9 º período 100 - 420 26  

10 º período 100 - 420 26  

SOMATÓRIO 2.800 360 840 200 200 

 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 

4.200 HORAS 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 

Inglês Instrumental 40 02 

Emergências 40 02 

Interpretação de Exames Laboratoriais 40 02 

Matemática 40 02 
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