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RESUMO 

 

 

 

Na atualidade, a educação tem passado por mudanças significativas com intuito de formar 

profissionais com competência para lidar com as demandas dos serviços de saúde. Apoiadas 

no processo de ensino-aprendizagem, onde o estudante faz parte da construção do próprio 

conhecimento, essas estratégias pedagógicas participativas facilitam a aprendizagem e 

desenvolvem o pensamento crítico e reflexivo. Dessa maneira, o professor precisa se 

aperfeiçoar e buscar suas próprias competências para ensinar. A pesquisa tem como objetivos: 

Analisar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas na formação do enfermeiro para 

desenvolver as competências gerenciais de enfermagem; identificar as estratégias de ensino-

aprendizagem utilizadas no ensino de graduação em enfermagem; discutir as estratégias de 

ensino-aprendizagem utilizadas que favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico 

reflexivo para a tomada de decisão. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo 

estudo de caso, que teve como participantes 19 professores do curso de Graduação em 

enfermagem de uma instituição pública. Para coleta de dados foram utilizados roteiro de 

entrevista, questionário e observação. As entrevistas foram analisadas com base na análise de 

conteúdo temática, emergindo três categorias:  1- Estratégias de ensino para a prática crítica e 

reflexiva; 2 - Desenvolvimento de competências gerenciais na formação do enfermeiro, 3 -O 

professor e sua competência profissional. Foram seguidos os preceitos da Resolução 466/12, 

que trata da pesquisa com seres humanos. Os resultados demonstraram que a aula expositiva 

ainda é o método mais utilizados pelos professores, seguido de dinâmica e seminário, e 

apontou a simulação como um método que vem crescendo no mundo, pois aproxima a prática 

com a realidade da assistência e segurança do paciente. Das competências gerenciais 

desenvolvidas nos estudantes e que refletem no raciocínio crítico reflexivo para a tomada de 

decisão verificamos a liderança, comunicação, trabalho em grupo, empreendedorismo entre 

outros. Os professores desenvolveram suas competências no que tange o processo de ensino-

aprendizagem, mas ainda vemos alguns resquícios de uma educação tradicional. Concluímos 

que são necessários programas de atualização e capacitação pedagógica constantes nas 

instituições de ensino e também pesquisas que caracterizem os resultados dessas estratégias 

na prática assistencial. 

 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem; Gerência; Competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Nowadays, education has undergone significant changes in order to train professionals with 

competence to deal with the demands of health services. Supported in the teaching-learning 

process, where the student is part of the construction of own knowledge, participatory 

pedagogical strategies facilitate learning and develop critical and reflective thinking. In this 

way, the teacher needs to perfect himself and seek his own skills to teach. The research aims 

to: analyze the teaching-learning strategies used in the training of nurses to develop 

managerial nursing competencies; identify the teaching-learning strategies used in 

undergraduate nursing education; discuss the teaching-learning strategies used that favor the 

development of reflective critical thinking for decision-making. This is a qualitative study, of 

the case study type, which had as participants 19 professors of the undergraduate nursing 

course of a public institution. Data was collected using an interview script, questionnaire and 

observation. The interviews were analyzed based on the analysis of thematic content, 

emerging three categories: 1 - Strategies of teaching for critical and reflective practice; 2 - 

Development of managerial skills in the training of nurses, 3 - The teacher and his 

professional competence. The precepts of resolution 466/12 dealing with human research 

were followed. The results showed that the lecture is still the most used method by teachers, 

followed by dynamics and seminar, and pointed to simulation as a method that is growing in 

the world, as it brings the practice closer to the reality of patient care and safety. Among the 

managerial skills developed in the students that reflect in the reflective critical reasoning for 

the decision making, we verify leadership, communication, work in group, entrepreneurship 

and others. Teachers have developed their skills in the teaching-learning process, but we still 

see some remnants of a traditional education. We conclude that pedagogical updating and 

pedagogical training programs are needed in teaching institutions and also research that 

characterize the results of these strategies in the practice of care. 

 

Palavras-chave: Nursing Education; Management; Competencies 
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 

 Essa dissertação nasce como uma reflexão da minha trajetória profissional na 

docência, me despertando sobre a importância do desenvolvimento de estratégias de ensino 

que contribuam durante a formação do enfermeiro, para que se tornem profissionais capazes 

de desenvolver o pensamento crítico reflexivo sobre suas ações futuras no ensino, na 

assistência e no cuidado em saúde. 

 Minha trajetória na docência se iniciou ainda durante a graduação no curso de 

enfermagem e licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa no Pólo 

Universitário de Rio das Ostras. O curso de licenciatura possibilitou desde o início da 

faculdade a aproximação com o magistério, por conta das disciplinas de educação, didática, as 

práticas de ensino e estágios em cursos técnicos e escolas da região. A oportunidade de ser 

bolsista de treinamento no Projeto de Pesquisa: Diagnóstico Situacional dos Profissionais de 

Enfermagem nas Instituições de Ensino da Baixada Litorânea III, também impulsionou a 

prática docente, por se tratar de uma pesquisa realizada com professores da área de 

enfermagem no ensino técnico. 

Em fevereiro de 2012 fui aprovada no concurso para professor temporário da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o curso de graduação em Enfermagem e 

Obstetrícia do Campus UFRJ - Macaé Professor Aloísio Teixeira, no eixo de Metodologia da 

Assistência e do Ensino de Enfermagem. No ano de 2013 fui aprovada no concurso para 

professora auxiliar, sendo convocada para tomar posse em dezembro de 2013 na referida 

Instituição. 

A partir das experiências vividas nesse período como professora da graduação em 

enfermagem e da importância em continuar o aperfeiçoamento profissional com vista à 

melhoria da qualidade do ensino, dei início ao Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado 

em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, na Universidade Federal 

Fluminense (EEAAC).  

Do encontro com minha orientadora, me aprofundei ainda mais do tema proposto 

nessa pesquisa, pois a mesma teve sua experiência no âmbito Stricto Sensu na área de 

educação, bem como vem desenvolvendo estudos voltados para as questões que envolvem a 

formação em enfermagem e as competências do enfermeiro para atuar. Dessa forma, utilizo-

me também de sua dissertação e tese para basear meu estudo. Concomitante a minha inserção 



 

no mestrado, iniciei minha participação no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cidadania e 

Gerência em Enfermagem – Necigen – EEAAC – UFF. O Núcleo têm quatro linhas de 

pesquisa dos quais três se relacionam com a temática desse estudo.  

Linha de pesquisa 1 - gestão dos serviços de saúde de enfermagem;  

Linha de pesquisa 2 - gerenciamento do cuidado de enfermagem;  

Linha de pesquisa 3 - enfermagem educação e cidadania;  

Linha de pesquisa 4 - saúde do trabalhador.  

Como forma de melhor compreensão sobre a formação do enfermeiro, reporto-me às 

mudanças expressivas ocorridas a partir da década de 1990 na educação, com o advento das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), conforme a Lei nº 9.394 publicada em 1996, 

com intuito de elucidar sobre as propostas de reestruturação curricular dos cursos de nível 

superior, em especial na enfermagem. A partir dessa reorganização da educação é feita a 

orientação para a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e em 2001 

estabeleceu-se as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(DCNenf). 

A formação do enfermeiro conforme as DCNenf (2001) têm como objetivo a 

“formação do enfermeiro generalista, humanista, crítica e reflexiva”. Também aponta as 

seguintes competências e habilidades das quais o enfermeiro deve adquirir durante sua 

formação: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração, 

gerenciamento e educação permanente.  Nas Diretrizes Curriculares, é recomendado que o 

curso de enfermagem deve assegurar “a definição de estratégias pedagógicas que articulem o 

saber; o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender 

a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer”. 

 No mundo contemporâneo com as novas tecnologias, a globalização e o surgimento de 

novas condições de saúde/doença na população, bem como as adversidades encontradas nas 

práticas assistenciais, torna-se essencial que o profissional enfermeiro tenha habilidade de 

lidar com as várias situações encontradas no seu campo de trabalho, sendo capaz de ter 

pensamento crítico, elaborar e planejar ações efetivas que contribuam com a qualidade de sua 

assistência para a população.  

 

A globalização tem gerado uma crescente transformação em todas as áreas, com a 

oferta de novas tecnologias como a inclusão de equipamentos digitais, a 

comunicação e a Internet, o que tem provocado a necessidade de capacitação dos 

profissionais. O ensino em todos os seus aspectos tem a necessidade de acompanhar 

essas mudanças. A educação em Enfermagem tem sentido a necessidade de 

mudanças, visto que o aluno na atualidade, participa como sujeito na construção de 



 

conhecimentos e não mais como somente espectador (SILVA; SILVA; RAVALIA, 

2009). 

 

 As práticas pedagógicas incorporadas durante o ensino na graduação de enfermagem 

que incitam os estudantes a busca pelo conhecimento, torna-os mais aptos a refletirem sobre a 

tomada de decisão de suas ações, a realidade social em que vivem, trabalham, suas relações 

interpessoais, valores éticos e morais como cidadãos, faz com que eles consigam relacionar a 

teoria com a prática, entendendo assim as atividades que exercerão em sua profissão. Isso 

possibilita o desenvolvimento das competências pelo enfermeiro. 

 

A noção de competência aplica-se à capacidade de mobilizar e aplicar 

conhecimentos em determinada situação. Para que haja competência, torna-se 

necessária a ação de vários recursos, como conhecimentos, capacidades cognitiva, 

capacidades integrativas, capacidades relacionais, dentre outros, os quais são 

testados diante dos desafios de um novo projeto, de problemas, etc. Por meio da 

ação e do aprendizado, tem-se a oportunidade de desenvolver a própria competência 

(DIAS; PAIVA, 2009, p. 477). 

 

 

O enfermeiro realiza o gerenciamento dos serviços de saúde e essa competência lhe é 

conferida tanto pelas novas diretrizes curriculares, quanto pela Lei do Exercício Profissional 

n° 7498/86 artigo 11, “cabendo-lhe privativamente o planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem”. Ele deve ser 

capaz de articular o gerenciamento da assistência direta ao paciente e a organização do 

serviço de enfermagem sem que isso interfira na qualidade dos dois serviços. De acordo com 

Jorge et al. (2007, p. 81): 

 

O gerenciamento em Enfermagem, seja em instituições hospitalares, seja no âmbito 

da saúde coletiva, constitui-se de atividade complexa e polêmica visto que, cada vez 

mais, exige dos profissionais competências (cognitivas, técnicas e atitudinais) na 

implementação de estratégias adequadas às atuais tendências administrativas 

contemporâneas que convergem para os anseios da organização e de seus gestores. 

 

 

 Mesmo que a atividade do gerenciamento seja proferida por lei é necessário a 

mobilização entre a academia e os serviços de saúde, para que juntos, possam rever as práticas 

e as intervenções que referem-se à gerência, repensando as dicotomias e trazendo mudanças 

mais efetivas para as práticas de enfermagem.  

 

Essa intervenção crítica e reflexiva efetuar-se-á mediante interação entre teoria e 

prática, ao relacionar o cotidiano do gerenciamento em enfermagem às experiências, 

às dificuldades enfrentadas, enfim, às inovações isoladas ocorridas e ao 

conhecimento produzido na academia (JORGE et al., 2007, p.82). 

 

 



 

A enfermagem utiliza o gerenciamento no seu processo de trabalho e vem buscando 

formas mais eficazes de ajustar os modelos administrativos ao seu cotidiano, de modo que o 

principal objetivo seja resguardado, que é o cuidado com o paciente (JORGE et al., 2007). 

Portanto o trabalho gerencial do enfermeiro não deve priorizar a organização em detrimento 

do cuidado, mas utilizá-lo como ferramenta com implicação para um serviço de qualidade. 

 É durante a formação do enfermeiro que são dados os primeiros passos para 

apropriação do conhecimento e da competência de gerenciar na enfermagem. Na graduação 

através das disciplinas de gerência, o estudante passa a ter contato com essa realidade dos 

serviços. Desse modo, “a presença de mudanças e reformulações no ensino de gerenciamento 

de enfermagem torna-se necessária devido à importância da disciplina para a atuação do 

discente de enfermagem na prática profissional, que espera enfermeiros líderes no seu atuar” 

(DELLAROZA et al., 2015). 

A aprendizagem torna-se complexa por abranger vários aspectos da realidade, é 

necessário equilibrar o emocional e valorizar a convivência humana, pois se entende que o 

conhecimento é construído e reconstruído coletivamente. Nesse sentido, o progresso 

formativo “envolve aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, sociais, culturais e éticos, 

sendo resultante do desenvolvimento de aptidões e da abertura ao conhecimento, diretamente 

influenciado pela motivação” (VALADARES; VIANA, 2009, p.381). 

Para se formar enfermeiros capazes de tomar decisões coerentes com a vida 

profissional imposta na realidade dos serviços, Barasuol e Poli (2014) apontam que faz- se 

necessário, que o mesmo tenha conhecimento da instituição a qual presta serviço, avalie as 

necessidades dos usuários e tenha um trabalho pautado no seguinte planejamento: “ideias e 

formas de operacionalizá-las; recursos viáveis; definição dos envolvidos e dos passos a serem 

seguidos; criação de cronogramas de trabalho e envolvimento de todos os níveis hierárquicos” 

(BARASUOL; POLI, 2014, p. 38). 

 Esse tipo de reflexão só é possível se o ensino permitir que o estudante consiga manter 

a conexão entre o conteúdo teórico e a realidade que se apresenta na prática profissional, e 

assim, como clarifica Valente (2009, p.72): 

 

Ao ensino superior cabe a missão de formar profissionais críticos e reflexivos, aptos 

a viverem em um mundo de constantes transformações, capazes de construir novos 

conhecimentos a partir das informações do mundo ao seu redor, e dotados de 

profundo senso ético e humano. Para tanto, o professor deve estar preparado, dotado 

das competências necessárias a um ensino transformador. 

 

 



 

 Essa reorganização na estrutura educacional como corrobora Silva, et al. (2009) deve 

permear uma mudança de atitude por parte dos professores de enfermagem, que devem buscar 

conhecer quem é esse estudante que chega à Universidade, qual seu objetivo, e o que e como 

fazer para facilitar o seu aprendizado. “O docente precisa dar significado ao que ensina, para 

assim despertar o desejo do aluno pelo conhecimento” (SILVA; SILVA; RAVALIA, 2009, 

p.38).  

Em consonância com essa evidência, Valente (2009. p. 68) afirma que “ao refletir 

sobre a sua prática, os professores não só desenvolvem suas estratégias, como também 

compreendem os objetivos e os princípios que devem levar à prática”.  

 Nessa configuração, para que o docente consiga se engajar na perspectiva atual de 

ensino, é essencial que o mesmo, também busque suas competências para adquirir 

conhecimento suficiente, que lhe permita saber trabalhar nessa lógica crítica reflexiva e 

compartilhar o conhecimento com seus estudantes de forma que também eles o possam fazer.     

O professor universitário nem sempre está preparado para a função pedagógica, ainda 

que se tenha o título de Mestre e/ou Doutor não necessariamente o viabiliza para que seja 

capaz de produzir tal efeito nos discentes no seu processo de aprendizagem. Por vezes, acaba 

por reproduzir fórmulas ultrapassadas, sem nenhum tipo de participação do estudante, ou 

reformulação, caracterizando um ensino verticalizado, onde apenas o professor é detentor do 

saber e o aluno um mero receptor, incapaz de ações planejadas e tomadas de decisões 

eficazes, desqualificando assim, o profissional primordial para a realidade dos serviços de 

saúde atuais.  

O estudo de Rocha et al. (2010) apontou que os docentes se utilizam de práticas 

individuais como a aula expositiva, de forma preponderante, isso pode fazer com que se deixe 

de usar outras técnicas talvez mais apropriadas, e que é preciso que o mesmo conheça o 

universo didático para sua aplicação. A escolha por métodos e técnicas didáticas mais 

adequadas pelo docente, deve ter como finalidade, auxiliar o aluno a agregar conhecimento de 

forma ativa, compreensiva e construtiva. 

 

A docência universitária, nos tempos atuais, deve propiciar a formação do 

profissional cidadão; assim, deve haver condições de capacitação, qualificação e 

desenvolvimento do corpo docente, para que o processo de ensino-aprendizagem 

seja mais efetivo, no que diz respeito à área pedagógica, à perspectiva político-social 

e à pesquisa. Enfim, o professor, ao ensinar, deve saber mediar, mostrar, fazer, 

refletir e orientar a prática, aliando conhecimentos, habilidades, atitudes e pesquisa 

(VALENTE, 2009, p.66). 

 

 



 

 O professor deve estar disposto a procurar meios para se atualizar, fortalecendo e 

renovando o saber que já lhe foi conferido, mobilizando os diversos saberes para o 

desenvolvimento de práticas docentes críticas, reflexivas e autônomas que reestruture a 

educação o educador e um novo caminho para a formação da enfermagem (VALENTE, 

2009). Dessa forma, através do exposto, foi delimitado o seguinte objeto de pesquisa: As 

estratégias de ensino aprendizagem na formação do enfermeiro que desenvolvem o 

pensamento crítico reflexivo no aluno para a tomada de decisão em sua prática profissional. 

 

 

1.1.1 Questões Norteadoras: 

 

a) Quais são as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas durante o curso de 

Graduação em Enfermagem que favorecem o pensamento crítico reflexivo no aluno para a 

tomada de decisão?   

b) Como essas estratégias contribuem na formação do enfermeiro para desenvolver as 

competências gerenciais? 

 

 

1.1.2 Objetivo Geral:  

 

 Analisar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas na formação do enfermeiro 

para desenvolver as competências gerenciais de enfermagem; 

 

 

1.1.3 Objetivos específicos: 

 

 Identificar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no ensino de graduação 

em enfermagem;  

 Discutir as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas que favorecem o 

desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo para a tomada de decisão; 

 

 

 

 



 

1.1.4 Justificativa 

 

 

O profissional enfermeiro realiza atividades inerentes ao cuidado com o indivíduo e a 

comunidade, a fim de promover ações que proporcionem bem-estar. Através de atitudes, 

métodos e técnicas de prevenção, proteção promoção e condutas de reabilitação, o 

profissional busca o equilíbrio de uma condição saudável ao ser humano, por meio de 

planejamento, organização e execução de seu trabalho, embasando-o na problematização 

advinda das relações saúde, doença e riscos (AMORIM et al., 2013). 

Justifica-se o presente estudo considerando a legislação vigente, que preconiza o 

enfermeiro generalista, crítico reflexivo, capaz de desenvolver competências gerais, entre 

elas: administração e gerenciamento de enfermagem e tomada de decisão. Esse profissional 

deve conseguir compreender a realidade que lhe apresenta no cotidiano conectando seu 

conhecimento e possibilitando mudanças efetivas e eficazes no cuidado, necessárias com o 

advento das novas tecnologias, dos novos padrões de saúde e doença da população e da 

sociedade que se apresenta. Essas habilidades só serão possíveis, dada à oferta de ensino que 

possibilite dinamismo no aprendizado, onde o professor interfira com propostas inovadoras, 

unindo o conhecimento teórico com a prática vivida pelo enfermeiro.   

 É necessário assim, repensar o relacionamento docente-discente especificamente nas 

disciplinas de gerência, durante a graduação, que oportuniza o estudante entrar em contato e 

aprender sobre competências gerenciais de enfermagem, para se preparar estudantes aptos a 

atuarem de forma resolutiva no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos serviços de saúde em 

geral. 

 Nesse contexto, esse estudo torna-se relevante por ter pertinência no campo social e à 

medida que pretende colaborar com subsídios para ampliação da temática no campo 

científico, fornecendo dados que permitirão conhecer e discutir as estratégias de ensino e 

aprendizagem que correspondam às propostas das Diretrizes Curriculares, e as mudanças 

necessárias no campo do ensino e da saúde, possibilitando a formação de estudantes com 

atitudes críticas reflexivas para tomada de decisão na gerência de enfermagem, ferramenta 

fundamental do cuidado.  

Concomitante com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde 

(BRASIL, 2008, p. 5) que “tem como pressuposto respeitar as necessidades nacionais e 

regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a produção de conhecimentos e bens 

materiais e processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais”, a 



 

temática do estudo em questão, tem associação com o item 21 da sub agenda de pesquisa em 

saúde, que se refere a “Gestão do Trabalho e Educação em Saúde”, cooperando com o campo 

científico preconizado pela Agenda.  

Também, pretende-se contribuir com a geração e o desenvolvimento de estratégias de 

ensino enveredadas para a prática profissional cotidiana, concatenando saberes, com vistas à 

qualidade da assistência, e quando possível, propor práticas pedagógicas inovadoras e capazes 

de transformação da realidade que se apresenta na saúde da população brasileira.  

 Dessa forma, no intuito de delimitar o objeto de estudo e a relevância da temática, 

procurei levantar o estado da arte, e para tanto, busquei na literatura textos científicos que 

pudessem ajudar a elucidar sobre as estratégias de ensino. Os objetivos foram de Identificar e 

analisar a produção científica acerca das estratégias de ensino utilizadas, que desenvolvem o 

pensamento crítico reflexivo para a tomada de decisão na formação do enfermeiro. Para 

responder aos objetivos propostos foi elaborada como questão norteadora: quais são as 

estratégias de ensino utilizadas que desenvolvem o pensamento crítico reflexivo para a 

tomada de decisão na formação do enfermeiro descritos na literatura. 

 O levantamento bibliográfico foi realizado através da busca na Biblioteca Virtual em 

Saúde - BVS, considerando as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e Medical Literature Analysisand Retrieval Sistem 

on-line - Medline, do banco de dados de enfermagem – BDENF, além do Portal de periódicos 

Capes.  Os critérios de inclusão utilizados foram os textos completos; recorte temporal dos 

últimos cinco anos (2012 a 2016), publicações em português, inglês e espanhol, sendo 

excluídos os textos repetidos e as publicações que não respondiam aos objetivos da busca.  

A pesquisa foi realizada com o cruzamento dos seguintes descritores: “educação em 

enfermagem” AND “gerência”, “educação em enfermagem” AND “tomada de decisões”, 

“aprendizagem” AND “gerência”, “aprendizagem” AND “tomada de decisões”. No portal da 

Capes foi acrescido “enfermagem” nos dois últimos cruzamentos. Todos os descritores foram 

encontrados na listagem dos descritores em Ciências da Saúde (DECS).  Nesta pré-seleção, 

foram encontrados 1431 publicações, após a estratégia de busca. Desses, 753 artigos foram 

mantidos aplicando os critérios de inclusão. Sucedida a leitura dos títulos e resumos foram 

excluídos 739 publicações. Os 14 artigos que restaram foram lidos na íntegra e somente 11 

foram selecionados para serem analisados no estudo.  O resultado da busca nas bases de dados 

são representados na figura 1. 

 

 



 

Figura 1 - Demonstrativo do quantitativo de artigos encontrados 

 

 

 
Fonte: BVS (2016) e Periódicos Capes (2016). 

 

Abaixo são demonstrados a distribuição dos artigos por título, ano, objetivos e revista 

de publicação. 

 

Quadro 1 – Distribuição dos artigos 

Título Ano Objetivo Revista 

O ensino de gerência 

em enfermagem na 

graduação: uma 

revisão integrativa 

2015 Identificar como vem 

sendo desenvolvido o 

ensino de gerência 

dos serviços de 

enfermagem na 

graduação. 

Semina: Ciências 

Biológicas e da 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados da busca nas bases de 
dados

LILACS

Artigos 
encontrados

159

Critérios de 
inclusão e 
exclusão 

(32)

Leitura de títulos e 
resumos 

( 11 )

Leitura na

íntegra

Selecionados

(10)

BDENF

Artigos 
encontrados

68

Critérios de 
inclusão e 
exclusão

(6)

Leitura de títulos 
e resumos 

( 0 )

Leitura na 
íntegra 

Selecionados

(0)

MEDLINE

Artigos 
encontrados

1075

Critérios de 
inclusão e 
exclusão

( 32 )

Leitura de títulos 
e resumos 

( 02 )

Leitura na 
íntegra 

Selecionados

(01)

PERIÓDICOS 
CAPES

Artigos 
encontrados 

129

Critério de 
inclusão e 
exclusão

( 89 )

Leitura de 
títulos e 
resumos

( 0 )

Leitura na 
íntegra 

Selecionados

(0)



 

Título Ano Objetivo Revista 

Raciocínio clínico no 

ensino de graduação 

em enfermagem: 

revisão de escopo 

2015 Analisar o estado 

atual do 

conhecimento sobre 

raciocínio clínico no 

ensino de graduação 

em enfermagem. 

Rev Esc Enferm USP 

Desarrollo de 

habilidades con 

simulación clínica de 

alta fidelidad. 

Perspectiva de los 

estudiantes de 

enfermería 

2015 Identificar cuál era el 

punto de vista de los 

estudiantes de 

enfermería respecto 

al desarrollo de 

habilidades 

utilizando estrategias 

educativas 

sustentadas en 

simulación de alta 

fidelidad 

Enfermería 

Universitaria 

La enseñanza de la 

enfermería con 

simuladores, 

consideraciones 

teórico-pedagógicas 

para perfilar un 

modelo didáctico 

2015 Constituir un entorno 

educativo favorable 

para el desarrollo de 

habilidades en los 

alumnos y 

paralelamente 

aportar condiciones 

éticas de mayor 

seguridad en el 

paciente. 

Enfermeria 

Universitaria 

Habilidades e 

destreza manual: 

tratando da criação 

no ensino de 

semiotécnica na 

enfermagem 

2015 Produzir ideias, a 

partir do estímulo à 

imaginação, que 

possam indicar 

solução de problemas 

identificados por 

estudantes de 

enfermagem e 

apresentar as ideias e 

os possíveis produtos 

decorrentes de suas 

imaginações. 

 

Rev. pesqui. cuid. 

fundam. (Online) 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20pesqui.%20cuid.%20fundam.%20(Online)


 

Título Ano Objetivo Revista 

Estruturação do 

Internato de 

Enfermagem na 

Percepção dos 

Internos 

  

 

 

2014 

Compreender a 

percepção dos 

internos de 

Enfermagem sobre a 

estruturação prática e 

teórica do 

internato de 

Enfermagem da 

Universidade 

Estadual de Londrina 

Revista Brasileira de 

educação Médica 

Utilização dos filmes 

como ferramenta 

didática para o 

processo ensino-

aprendizagem de 

Bioética  

 

2014 Identificar a 

contribuição do uso 

dos filmes no 

processo ensino -

aprendizagem em 

bioética e verificar 

as facilidades e 

dificuldades na 

utilização deste 

recurso didático. 

Invest Educ Enferm 

Web-Based Virtual 

Patients in Nursing 

Education: 

Development and 

Validation of 

Theory-Anchored 

Design and Activity 

Models 

  

2014 The aim of this study 

was to develop and 

evaluate a virtual 

patient model 

optimized to the 

learning and 

assessment needs in 

nursing education. 

J Med Internet Res. 

Metodologias 

participativas 

no ensino da 

administração em 

Enfermagem 

   

2013 Relatar a experiência 

de docentes da área 

de administração e 

gerência 

em saúde no 

processo de 

aplicação e avaliação 

de uma prática de 

aprendizagem 

participativa 

 

Interface Comum. 

Saúde educ. 



 

Título Ano Objetivo Revista 

The Altadir method 

of popular planning 

as a management 

teaching instrument 

in nursing 

2012 Presents the Altadir 

Method of Popular 

Planning (MAPP), 

which is considered 

an effective tool for 

nursing management 

teaching and learning 

Invest Educ Enferm. 

The problematization 

method applied to 

the subject nursing 

administration 

2012 Enhance reflections 

on the 

impact of the 

Brazilian National 

Curricular 

Guidelines 

in undergraduate 

Nursing education, in 

the subject 

Nursing 

Administration. 

Invest Educ Enferm 

Fonte: BVS (2016) e Periódicos Capes (2016). 

 

Durante a análise dos estudos, foram identificadas como estratégias pedagógicas 

utilizadas durante a graduação: simulação, internato, oficina, aula expositiva dialogada, 

estágios supervisionados, discussões em grupo, seminários, filmes, dramatização e estudo de 

caso. Apontaram a importância das metodologias participativas como métodos didáticos que 

favorecem o pensamento crítico-reflexivo, através da problematização e do raciocínio clínico. 

Dessa maneira, são facilitadoras de uma aprendizagem significativa e ajudam a desenvolver 

competências nos estudantes, por permitir inclusive um papel fundamental na construção do 

próprio conhecimento. 

 O gerenciamento de enfermagem aparece como competência a ser desenvolvida no 

período de graduação para formar enfermeiros líderes. Destaca liderança, tomada de decisões, 

recursos humanos e matérias e organização do trabalho como ferramentas gerenciais, e 

consideram a importância das vivências práticas para desenvolver habilidades. O professor 

deve desenvolver competências para agir como facilitador do processo de ensino-

aprendizagem. Além de proporcionar no ensino novas metodologias ativas, avaliando seu 

trabalho, ajudando na construção de suas próprias competências. Esse estudo também 

demonstra, que as disciplinas de gerência são pautadas ainda hoje nas metodologias 

tradicionais de ensino (DELLAROSA et al., 2015). 

 Um estudo demonstrou uma estratégia que foi aplicada durante a avaliação da 

disciplina através de uma oficina de reflexão discente, utilizando-se a problematização. Essa 

atividade foi elaborada para promover a reflexão sobre DCNs para o curso de enfermagem e 



 

também para formular estratégias para concepção de competências nos alunos na disciplina de 

administração de enfermagem (LIMA, et al., 2012). 

 Outro artigo descreve o uso do Método Altadir de Planificação Popular.  Esse recurso 

permite o ensino-aprendizagem de gerência, integrando o ensino-serviço, planejar e 

contextualizar problemas e soluções, através do planejamento compartilhado (BALDISSERA 

et al., 2012). 

 Também é empregado como recurso didático o filme. Os alunos mudaram de 

posicionamento com relação às questões éticas a partir da visualização dos filmes e do debate 

proposto. Dessa forma, foi estimulado um espaço para reflexão e diálogo, apresentando 

problemas encontrados nas práticas profissionais. Após os filmes os alunos foram convidados 

a participar de uma discussão com profissionais de saúde, onde os professores foram 

mediadores. Os alunos tiveram a oportunidade de expor suas opiniões, bem como de conhecer 

os diferentes posicionamentos da equipe interdisciplinar em uma construção coletiva (RATES 

et al., 2014). 

Na abordagem pedagógica a simulação aparece como ferramenta de ensino-

aprendizagem, para que os estudantes consigam integrar a teoria com a prática. O professor 

deve estimular como objetivo dessas simulações o raciocínio clínico, com base no julgamento 

reflexivo envolvido nas decisões clínicas. Um artigo de revisão aponta que na busca a 

simulação foi uma das práticas educativas mais utilizadas atualmente. Ela permite 

aproximação mais fidedigna da realidade ao se apresentar casos clínicos, onde o aluno 

desenvolve habilidades práticas e adquira confiança para realizar intervenções (MARTINEZ; 

MATUS, 2015).  

Apesar das discussões sobre a nova proposta curricular de enfermagem não ser 

recente, foi verificado que dentro do recorte, há poucos estudos publicados, portanto 

colaborando com a relevância deste estudo, por ser mais um instrumento para conhecimento 

sobre a temática. É importante salientar a necessidade de mais estudos na área caracterizando 

o ensino e aprendizagem para prática. Essas bibliografias vão servir de apoio para 

fundamentar o estudo em questão. 

 

 

 

 

 



 

1.2 O curso de graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ – Macaé 

Professor Aloísio Teixeira. 

 

O curso de graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ – Macaé 

Professor Aloísio Teixeira, foi criado em 2009 através do interesse institucional da Escola de 

Enfermagem Anna Nery (EEAN) “em atender às demandas sociais da formação de 

enfermeiros críticos-reflexivos, em especial nas regiões distantes das capitais dos estados” 

(PPC, 2009). Em consonância com o Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, que dispõe 

sobre o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

oportunizando a expansão do curso em Macaé.  

O Reuni é um programa do Ministério da Educação que prevê a expansão da Educação 

Superior através da ampliação de vagas, estruturando as Universidades Públicas para 

aumentar o acesso e a permanência na educação superior, visando também à qualidade dos 

cursos de graduação. Preconiza-se uma formação de recursos humanos para o mundo do 

trabalho, e “também formar cidadãos com o espírito crítico que possam contribuir para 

solução de problemas cada vez mais complexos da vida pública” (BRASIL, 2007, p. 5). 

A partir da elaboração da proposta de reestruturação das Universidades Federais, 

aprovada pelo órgão superior de cada instituição, o Ministério da Educação destina ao 

programa os recursos financeiros necessários para sua consolidação. Conforme o Decreto nº 

6.096 de 24 de abril de 2007, o Reuni tem como diretrizes: 

 Redução das taxas de evasão, aumento de vagas de ingresso; 

 Ampliação da mobilidade estudantil, favorecendo a circulação dos estudantes entre 

instituições; 

 Revisão da estrutura acadêmica com reorganização dos cursos e atualização das 

metodologias de ensino; 

 Diversificação das modalidades de Graduação; 

 Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 

 Articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior com a 

educação básica; 

Acompanhando essa reorganização da Educação Superior, foi criado o Curso de 

Graduação em Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ- Macaé Professor Aloísio 

Teixeira, implantado em Macaé - RJ no segundo semestre de 2009, aprovado pela 

Congregação da Escola de Enfermagem Anna Nery – EEAN, presidida pela Profª. Drª. Maria 



 

Antonieta Rubio Tyrrel, à época também Diretora da EEAN/UFRJ, e pelo Colegiado de 

Ensino Provisório de Macaé e o Conselho de Ensino e Graduação – CEG - UFRJ (UFRJ, 

2009). 

O projeto pedagógico do curso (2009) foi pensado de forma coletiva, por meio da 

nomeação de um grupo de trabalho da Escola de Enfermagem Anna Nery, e acompanhou a 

orientação pedagógica da própria instituição. Teve seu embasamento na Legislação específica 

da área da educação e das Resoluções do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ (CEG) 

sendo implantado o “Currículo Novas Metodologias”. Entre outras características do curso, 

estão: a inexistência de Departamentos, inclusão de carga horária de estágio, além da 

integração de disciplinas com o Curso de Graduação em Nutrição (Eixo Comum / Ciclo 

Básico).  

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso (2009, p.15), essa nova estrutura do 

currículo, “os conteúdos profissionalizantes são distribuídos em cinco etapas curriculares que 

guardam a dinâmica do ciclo vital do ser humano”. Essas etapas são descritas a seguir: 

1ª etapa: Saúde Um Estilo de Vida (anexo 1); 

2ª etapa: Enfermagem, Saúde Individual e Saúde Coletiva (anexo 2); 

3ª etapa: Enfermagem em Situações Hospitalares (anexo 3); 

4ª etapa: A Arte de Prestar Assistência de enfermagem e Pessoas com Dificuldade de 

Integração (anexo 4); 

5ª etapa: O profissional de Enfermagem e a Saúde da Comunidade (anexo 5). 

No currículo, em sua organização, foi definido elementos de integração horizontal que 

permeiam todas as etapas e articulam as disciplinas, são eles: o processo de enfermagem em 

várias situações problemas; dimensão histórico-filosófica; o cuidado de enfermagem; a atitude 

intelectual sintético-analítico-sintética e problemas de saúde prioritários no país. Além de 

elementos verticais que são aqueles de complexidade crescente que variam nas diferentes 

etapas como o papel do enfermeiro, suas competências, relações interpessoais, níveis de 

prevenção entre outros. 

O PPC (2009, p. 19) “prevê a aproximação do estudante no campo profissional desde 

o primeiro semestre do curso” e dentre os cenários de atuação, destacamos as atuações em 

grupos de indivíduos sadios, Unidades de Atenção Primária, Maternidades, Ambulatório, 

Hospitais, Reabilitação, Administração e Gerência dos Serviços de Saúde. Há ainda, práticas 

de natureza não clínica, mas que constam como atividades curriculares, como monitorias, 

iniciação científica e extensão universitária. Visando assim, contemplar as demandas 

econômicas e sociais com o tripé ensino-pesquisa-extensão. Reconhece o direito dos 



 

estudantes em participar no planejamento do seu processo de aprendizagem e enfatiza o 

desenvolvimento do processo de enfermagem nas diversas situações apresentadas. 

A metodologia ativa é adotada para oportunizar experiências de aprendizagem, 

proporcionando estudantes que sejam capazes de resolver problemas, que busquem soluções, 

que proponham situações problema, que aprendam a aprender, motivando no aluno o 

desenvolvimento do seu potencial crítico-reflexivo. “As atividades curriculares são 

entendidas, então, como suficientemente flexíveis para dar a cada um a oportunidade 

adequada ao alcance de competências desejadas” (PPC, 2009, p. 42).  

O currículo tem as atividades de Gerência como transversais em todo o curso, 

podemos verificar que em todas as etapas, os alunos são incentivados a atividades de 

elaboração, planejamento, liderança, tomada de decisão, pesquisa, entre outros elementos que 

compõem os requisitos para o gerenciamento da assistência. Além da disciplina, que 

proporciona as atividades de Gerência no Campo específico de atuação.  Essa estrutura 

curricular viabiliza uma formação com desenvolvimento de competências preconizadas pelas 

Diretrizes Curriculares (2001) e que reforçam a justificativa da elaboração desse estudo. 

O curso promove todos os anos o Encontro de Enfermagem de Macaé e Região – 

Macaenf, evento que busca integrar a comunidade local, a gestão de saúde e a Universidade 

através do intercâmbio científico e discutir melhorias para a saúde. 

Destacamos que no ano de 2014 na sua primeira avaliação do MEC o curso obteve o 

conceito 4, enquanto que em 2015 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – Enade 

(referente a 2013), que avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação com objetivo 

de acompanhar o processo de aprendizagem e do desempenho dos estudantes, o curso obteve 

5, nota máxima. Isso reforça, que o curso vem mantendo o padrão que corresponde aos níveis 

exigidos, e a importância de buscar a continuidade e inovação para manter o bom 

desempenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

2.1 O ensino da administração e do gerenciamento de enfermagem 

 

 

Lima et al. (2012, p. 406), esclarecem que um plano pedagógico intrigante inclui 

“experiências que suscitem os educandos à crítica, que proporcione liberdade de falar e 

pensar, que os tire da alienação, instigando reflexão e abstração, e que os ensine a se preparar 

para a vida”. Esse trecho reflete a análise crítica que iremos realizar a seguir, a partir da 

literatura específica encontrada. 

Para Delors (2010, p.31) a educação durante o decorrer da vida é baseada em quatro 

pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Sendo 

assim, a pessoa se beneficia das oportunidades oferecidas pela educação; torna-se capaz de 

enfrentar as diversas situações e trabalhar em equipe; desenvolve a compreensão do outro; 

além de aprender a agir com autonomia, discernimento e responsabilidade. Com esse intuito, 

“a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se”. 

Na proposta pedagógica atual, que busca a qualidade de ensino que possibilite ao 

estudante o exercício de sua cidadania e emancipação, a participação de todos (escola, 

família, sociedade) inclusive do estudante, se torna essencial se o desejo é que possamos 

formar pessoas pensantes, ativas e críticas. Como educadores trazer as experiências vividas 

pelos estudantes para o ensino, ajuda a inserir os mesmos no processo de aprendizagem e 

fazer a conexão entre saber e viver, ser e cidadania, teoria e prática (LIMA et al., 2012). 

O ensino da enfermagem se torna amplo e complexo, ao preparar pessoas para cuidar 

em qualquer situação da vida, na qual saúde e doença estão sempre correndo juntas, às vezes 

em confronto. Envolve aprender sobre criatividade; habilidade e destreza manual; princípios 

científicos; corpo; ambiente; metodologia científica para resolução de problemas; pesquisa e 

tecnologias diversas. Esses autores também destacam a importância de se conhecer a gestão 

pedagógica a fim de se explorar fragilidades e possibilidades, como que tipo de escola, qual 

aluno forma, objetivos, filosofia institucional e de ensino (LIMA et al., 2012).   

 Para Santos e Miranda (2007) a ênfase dada nas discussões sobre o ensino de 

administração nos cursos de enfermagem, diz respeito à importância que o planejamento e a 



 

atividade de gerência adquiriram no setor de saúde nos últimos tempos, devido às mudanças 

ocorridas no cenário econômico, político e social. Também devido à complexidade dos 

sistemas de saúde na atualidade que procuram obter níveis satisfatórios de eficácia, eficiência 

e satisfação dos seus usuários, portanto, profissionais mais especializados e com maior 

garantia da equidade na oferta desses serviços e ações.  

 Apesar desse movimento de mudanças, os cursos ainda não conseguiram produzir o 

significado esperado na formação, pois ainda é muito distante a reflexão crítica sobre as 

práticas num contexto amplo em que a realidade se opõe.  Essa remodelação das práticas 

pedagógicas ainda não provocou mudança na postura profissional do enfermeiro mediante os 

desafios impostos, que têm pouca capacidade de interferência na questão social e de tomada 

de decisão, ou seja, não estão totalmente prontos para ações eficazes ao indivíduo ou 

coletividade (SANTOS; MIRANDA, 2007). 

 Hausmann e Peduzzi (2009), constataram que o processo de trabalho do enfermeiro é 

composto pelas dimensões da assistência e gerência, mas que suas experiências profissionais 

mostram, que em muitos casos, os enfermeiros não conseguem articular essas duas condições 

que são complementares e interdependentes.   

 

Ao considerar que o cuidado é a marca e o núcleo do processo de trabalho de 

enfermagem, entende-se que as atividades gerenciais do enfermeiro deveriam ter 

como finalidade a qualidade do cuidado de enfermagem, de modo que a cisão entre a 

dimensão assistencial e gerencial compromete essa qualidade e gera conflitos no 

trabalho do enfermeiro, seja do profissional com a sua própria prática, seja na sua 

relação com a equipe de enfermagem e a equipe de saúde (HAUSMANN; 

PEDUZZI, 2009, p. 259). 

  

  Dentre as atividades exercidas pelo enfermeiro gerente destacamos o de elaboração de 

escala, remanejamento de funcionários, administração de recursos materiais, gerenciamento 

de conflitos e educação permanente. A SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem 

é apontada como instrumento que conecta o processo de gerenciar e cuidar, porém não deve 

ser entendido como o único meio (HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 

A tomada de decisão é entendida para Marquis e Huston (2015), em administrar, 

sendo atividade inata do líder. A decisão é um processo cognitivo de escolha para eliminar a 

incerteza. Faz parte do processo decisório resolver problemas, entretanto, a solução de 

problema e a tomada de decisão não são sinônimos. Enfermeiros precisam ter habilidades de 

raciocínio para identificar problemas dos pacientes planejando e elaborando ações que 

produza resultados concretos. Portanto o raciocínio clínico utiliza tanto o conhecimento 

quanto a experiência para tomar decisão. Pensar de forma crítica é o mesmo que raciocínio 

reflexivo, e tem a ver com avaliar e forma juízos sobre fatos.  



 

 Quadro 2. Modelo Administrativo de Tomada de Decisão 

 Determinar a decisão e o resultado almejado (estabelecer 

objetivos) 

 Pesquisar e Identificar opções 

 Comparar e contrastar essas opções e suas consequências 

 Tomar uma decisão 

 Implementar um plano de ação 

 Avaliar os resultados 

Fonte: Marquis e Huston (2015) 

O estudo de Santos e Miranda (2007, p. 423) faz uma observação sobre as Diretrizes 

Curriculares do curso de enfermagem conter 33 habilidades e competências, das quais 12 ou 

37%, corresponder ao conteúdo desenvolvido na administração, que compreende “as relações 

humanas, liderança, compreensão do processo de gerenciamento de serviços e do trabalho de 

enfermagem, planejamento e tomada de decisão em ambientes internos de trabalho e no 

contato com a população em instituição da sociedade civil”. Nos mostra, portanto, a 

relevância dessa disciplina para o processo de ensino aprendizagem dos cursos para o 

gerenciamento de enfermagem. 

 O tempo relativo ao processo de formação acaba por se tornar um empecilho para 

aquisição de todas as habilidades e competências necessárias para um enfermeiro, que deve 

estar pronto a gerenciar unidades e serviços de saúde, investigação, à assistência individual e 

coletiva, e educação em saúde ao final de sua formação. Destaca-se também que a liderança é 

um exemplo de habilidade que depende de fatores como vocação pessoal para ser bem 

desempenhada, e muitos estudantes não demonstram interesse por esse aspecto no processo de 

trabalho, preferindo a assistência direta, tornando-se uma tarefa por vezes árdua aos 

professores, que precisam encontrar meios de tornar mais atrativo esse ensino e mostrar a 

necessidade dessa atribuição do enfermeiro (SANTOS; MIRANDA, 2007). 

 

 

 

 

 



 

2.2 Estratégias do processo de ensino-aprendizagem 

 

 

Para Mazzioni (2013, p.96) a definição de estratégias de ensino “refere-se aos meios 

utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade 

e os resultados esperados”, ou seja é a maneira que ele planeja suas atividades educacionais. 

Precisa levar em consideração a objetividade, a capacidade de motivar e despertar interesse no 

aluno, contribuindo com a maneira como será o andamento da aula, por isso deve considerar o 

conteúdo e habilidades necessárias para alcançar esses objetivos. As condições de estrutura da 

instituição de ensino, de trabalho dos docentes, as condições sociais dos alunos e os recursos 

disponíveis, são aspectos a serem considerados e interferem nos resultados desejados, tanto de 

forma positiva quanto negativa. 

 

A habilidade do professor em identificar essas diferenças e escolher os processos de 

ensinagem que melhor se adapte as características dos alunos com os quais trabalha 

e que considere as características dos conteúdos em discussão, poderá fazê-lo mais 

bem-sucedido no seu ofício de educar (MAZZIONI, 2013, p.96). 

 

Nessa mesma lógica, na atuação docente, as estratégias de ensino no processo de 

aprendizagem são primordiais, muito embora seu sucesso dependa de fatores como 

motivação, conhecimento e persistência tanto por parte do professor quanto do estudante. 

Esse envolvimento resulta em uma formação de compartilhamento significativo de saberes. 

No entanto, para assumir esse papel relevante a didática “deverá ser um modo crítico de 

desenvolver uma prática educativa emancipadora de um processo tradicional, que não será 

feito tão somente pelo educador, mas, por ele conjuntamente com o educando e outros 

membros da sociedade” (MOURA; MESQUITA, 2010, p. 797). 

As estratégias de ensino devem favorecer situações do mundo real para a resolução de 

problemas e tomada de decisões por parte dos estudantes. Corroborando, Spagnol et al., 

(2013, p.6) afirmam que é preciso criar estratégias metodológicas de ensino dinâmicas e 

interativas, quebrando com os paradigmas tradicionais, “o aprendizado será promovido a 

partir de recortes da realidade vivenciados pelo aluno, de modo a utilizar as suas próprias 

experiências como ferramentas de ensino”. Para Valadares e Viana (2009) o aprendizado 

perpassa pela motivação e superação e envolve aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, 

sociais, culturais e éticos. A aprendizagem também é processual e subjetiva.   

O enfermeiro organiza as atividades de ensino e aprendizagem para atender as 

especificidades do conteúdo, do curso, da disciplina e do aluno para a construção do saber 



 

prático e científico. Deve buscar portanto, mudanças do ensino tradicional para uma 

“concepção interacionista de problematização das práticas e saberes, isto é, mudando a visão 

racionalista e concentradora na produção do conhecimento para o estimulo à produção do 

conhecimento por argumentos de sensibilidade e autocrítica” (MOURA; MESQUITA, 2010, 

p. 797). 

Sobral e Campos (2012) mostram em seus estudos que apesar das necessidades de 

mudanças na formação do enfermeiro, ainda há uma dificuldade de romper com os métodos 

tradicionais de ensino pela falta de incentivo das políticas e instituições. Muitas estratégias 

utilizadas como inovadoras ou métodos ativos de ensino, se baseiam teoricamente na 

metodologia de problematização de Paulo Freire, mas que nem sempre são de fato 

transformadoras, por serem aplicadas de forma tradicional. Portanto, é preciso fundamentar a 

prática educativa, onde o docente elabore de forma crítica e avalie seus recursos para saber se 

são eficazes de fato. 

O quanto antes os conteúdos das disciplinas de gerência e administração forem 

apresentados ao estudante, mais tempo ele terá para aplicar nas suas práticas de ensino.  É 

primordial que esses estudantes tenham acesso a bibliotecas para pesquisa e busca de 

referências.  Deve haver uma ampliação das experiências da gerência nos serviços de saúde, 

tais como a vivência em hospitais, ambulatórios, Estratégias de Saúde da Família, Unidades 

Básicas de Saúde, para que possam conhecer a realidade e especificidade de cada nível de 

atenção à saúde, e ainda o docente deve incentivar a participação em reuniões da equipe de 

enfermagem e multiprofissional, conselho de saúde, de bairros e outras organizações 

(SANTOS; MIRANDA, 2007). Essas atitudes permitem que o estudante tenha vivências que 

proporcionarão experiências significativas para o futuro profissional. 

A integralidade – um princípio do sistema único de saúde, segundo Santos e Miranda 

(2007) se torna uma estratégia facilitadora no que concerne o desenvolvimento de 

competências e habilidades, ampliando os conhecimentos sobre planejamento e gestão.  

 

 

Além de ser princípio norteador da reflexão e da ação de saúde no processo 

pedagógico, a integralidade como eixo central das disciplinas mostra-se também 

como um elemento essencialmente estratégico de promoção da interdisciplinaridade, 

pois permeia os demais conteúdos disciplinares do início ao fim da grade curricular 

(SANTOS; MIRANDA, 2007). 

 

 

 O estudo de Waterkemper e Prado (2011), faz um levantamento das estratégias de 

ensino utilizadas na graduação de enfermagem nos anos de 2005 a 2009, demonstram que as 

mais adotadas são a simulação, Programas on-line, Aprendizagem Baseada em Problemas – 



 

PBL e Estudo de Caso. No âmbito internacional a simulação ficou mais evidente, porém 

destaca, que seu uso objetivou oferecer para o aluno “um ambiente mais seguro de 

aprendizagem e de maior segurança ao paciente que seria cuidado nos ambientes clínicos”, as 

autoras também questionam se isso não seria um déficit na formação, e sobre a compreensão 

do pensamento crítico. Já no Brasil, poucos estudos foram encontrados em relação a quais 

metodologias são mais empregadas, e desses, sobressaíram o estudo de caso, simulação em 

laboratório, dramatização, filmes, painel integrativo, jogos criativos, trabalho em equipe, 

portfólio, programas on-line (Web sites, WebCT) e oficina pedagógica (WATERKEMPER; 

PRADO, 2011, p. 244). 

Para Marquis e Huston (2015) o estudo de caso a simulação e o aprendizado baseado 

em problemas são algumas das estratégias que aprimoram a capacidade de resolver problemas 

e tomar decisões, deve ser colaborativo sendo um aprendizado ativo para o aluno. “Alguns 

educadores consideram que certas pessoas não se saem bem na solução de problemas e na 

tomada de decisão porque não são ensinadas a raciocinar com percepções a partir das várias 

perspectivas”, por isso o educador deve facilitar esse processo (MARQUIS; HUSTON, p. 27, 

2015). 

 Spagnol et al. (2012), fazem um relato de experiência da disciplina que lecionam, e 

cujo objetivo é discutir a gestão, as competências e as habilidades no contexto organizacional 

voltadas para a gerência da equipe pelo enfermeiro. A autora administrou o conteúdo 

referente a essa abordagem focando nas habilidades de observação, escuta e comunicação. 

Das estratégias utilizadas, são descritas: laboratório através das etapas de atividade, análise, 

conceituação e conexão com a realidade; oficina dos sentidos voltada para as relações 

interpessoais; esquete teatrais, favorecendo a criatividade a partir de situações vivenciadas nos 

serviços de saúde e as dinâmicas de grupo trabalhando as experiências em grupo. 

 Outro estudo mostra, que as atividades em campo prático vivenciadas junto as equipes 

das estratégias de saúde da família, com participação efetiva do estudante nas reuniões de 

equipe, diagnóstico situacional, visitas domiciliares, e na elaboração de ações que serão 

implementadas, possibilita a construção do conhecimento com o aluno que passa a 

compreender a dinâmica que envolve esse trabalho na ESF (VENDRUSCOLO et al., 2010). 

 Percebemos pelo exposto que é importante o educador elaborar propostas com 

objetivos claros e que permitam essa integração do aluno de pensar sobre, favorecer as 

reflexões, o autoconhecimento, pois somente empregar um método de ensino se não houver o 

caminho bem definido, será apenas mais uma maneira técnica e conteudista de apresentar o 



 

ensino, sem garantias do preparo adequado. Corroborando, Moura e Mesquita (2010, p. 796) 

reforçam: 

 

A didática para assumir um papel significativo não poderá reduzir-se e/ou dedicar-se 

somente ao ensino de meios e mecanismos pelos quais se desenvolveram processos 

de ensino-aprendizagem, e sim, deverá ser um modo crítico de desenvolver uma 

prática educativa emancipadora de um processo tradicional, que não será feito tão 

somente pelo educador, mas, por ele conjuntamente com o educando e outros 

membros da sociedade. 

 

 

 

2.3 Metodologias ativas uma nova maneira de ensinar e aprender 

 

 

 Os cursos de Graduação, principalmente da área de saúde estão renovando suas 

propostas de ensino, para dar conta dos novos perfis profissionais. As metodologias ativas são 

modelos que atendem essa demanda ao favorecerem a motivação autônoma quando o 

estudante se percebe como origem da própria ação, vivenciar a problematização de situações e 

suas soluções como sujeito participante desperta a curiosidade e a criatividade no aluno, entre 

outros (BERBEL, 2011). 

 

Podemos entender que as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de 

desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, 

visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades 

essenciais da prática social, em diferentes contextos (BERBEL, 2011, p. 29). 

 

 

 Todavia, Berbel (2011) esclarece que "uma metodologia, por mais promissora que seja 

pelas suas características, por si só, não transforma o mundo ou a educação, nem mesmo 

consegue promover a motivação autônoma dos alunos". É preciso sua compreensão, 

valorização e reconhecimento da potencialidade. 

Morin (2003) afirma, “a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa, 

ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver”. Além de compartilhar saberes, nos 

permite conhecer nossa condição, favorecendo um modo de pensar aberto e livre. Para Morin, 

(2003, p. 102) alguns fatores são essenciais na incumbência de ensinar, como podemos ver no 

trecho seguinte. 

 
Fornecer uma cultura que permita distinguir, contextualizar, globalizar os problemas 

multidimensionais, globais e fundamentais, e dedicar-se a eles; – preparar as mentes 

para responder aos desafios que a crescente complexidade dos problemas impõe ao 



 

conhecimento humano; – preparar as mentes para enfrentar as incertezas que não 

param de aumentar. 

 

 

 As metodologias ativas nascem de uma reflexão de ruptura do ensino nos moldes 

tradicionais, e busca a transformação da realidade social através de ações criativas e soluções 

concretas. Nesse universo, essas metodologias são também denominadas de problematização 

e aprendizagem baseada em problemas (ABP). Ressalta-se que são mecanismos distintos, mas 

que propõem ideias inovadoras para a educação. Essas propostas permeiam a reflexão e 

postura crítica (MARIN et al., 2010).  

 
A proposta de uma prática pedagógica inovadora é um ponto de partida para o 

desconhecido ... O desconhecido abre, porém, novos horizontes e possibilidades de 

transformação... A participação coletiva e democrática é fundamental na 

implantação de qualquer mudança, já que todos os sujeitos estão interligados 

(MITRE et al., 2008). 

 

 

 A problematização tem seu foco na realidade social, permite reflexão sobre a própria 

vivência e consiste em um vasto campo de situações e possibilidades. “No entanto, apresenta 

muitas incertezas, por constituir um processo de aprendizagem pouco estruturado”. Na ABP, 

o problema é previamente elaborado por um especialista preservando “a intencionalidade de 

aplicação em situações futuras, sendo possível maior previsibilidade” (MARIN et al., 2010, 

p.15). 

 A ABP visa o estimulo ao aprendizado, o desenvolvimento do raciocínio e habilidades 

no aluno, direcionando-o ativamente na construção desse conhecimento. Estudos 

evidenciaram que as experiências com o uso da ABP permite uma sistematização do 

pensamento crítico do estudante, destacam a organização do processo de enfermagem e 

ressaltam ser imprescindível o emprego da ABP durante todo o período de formação do 

enfermeiro (FAUSTINO, 2013). 

 Essa metodologia de ensino dispõe de problemas da vida real estimulando a análise e 

resposta para essas questões. A Aprendizagem Baseada em Problemas segundo Ribeiro (2008, 

p.19), define-se como um método “em que o problema é usado para iniciar, direcionar, 

motivar e focar a aprendizagem, diferentemente das metodologias convencionais que utilizam 

problemas de aplicação ao final da apresentação de um conceito ou conteúdo”, ainda reforça, 

que deve-se considerar o trabalho em grupos pequenos e moderado por tutores. 

 Pesquisas apontam que o uso de metodologias ativas é predominante nas regiões mais 

desenvolvidas do país, salientam que em muitos casos, essas metodologias são aplicadas de 

forma isolada sem apoio institucional, prevalecendo o esforço do enfermeiro-docente em 



 

adotar métodos pedagógicos inovadores. Porém, essa falta de apoio tem impacto na educação, 

e faz com que esse docente precise adaptar-se à disponibilidade dos recursos (SOBRAL et al., 

2012). 

A teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel trabalha com a cognição, que 

segundo Silva e Schirlo (2014) ancora e ordena as informações das modalidades do 

conhecimento, acumuladas pelo estudante, e que o conduz à aprendizagem cognitiva.  Dessa 

forma, para Ausubel (2003) o processo da aprendizagem significativa acontece quando um 

novo conhecimento interage de forma não arbitrária com a estrutura cognitiva do indivíduo, o 

seu conhecimento prévio faz uma interação significativa com esse novo conteúdo, alterando 

sua estrutura cognitiva. 

Na aprendizagem significativa o aluno deve estar predisposto a aprender, ter interesse, 

bem como, uma experiência prévia armazenada em sua estrutura cognitiva.  O docente deve 

utilizar de instrumentos metodológicos que promovam o encadeamento entre o conhecimento 

prévio do estudante e o conhecimento novo, fazendo assim, que o educando adquira novos 

significados e consciência desse progresso (AUSUBEL, 2003). Concordando, Kiefer e Pilatti 

(2014, p. 2) complementam que além dessas duas condições essenciais para o aprendizado “é 

necessário que o material instrucional seja potencialmente significativo, possibilitando 

estabelecer as ligações das novas ideias com as ideias ancoradas. Nesse contexto, o material 

instrucional corresponde aos fatores externos da aprendizagem”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

A seguir são desenvolvidas as propostas teóricas que subsidiarão esse estudo. A 

escolha por Donald Schön e Phillippe Perrenoud, se deu, por ambos serem pesquisadores da 

área da educação, Schön um pedagogo norte americano que estudou sobre a prática reflexiva 

para o desenvolvimento de competências e Perrenoud um sociólogo suíço com idéias 

pioneiras sobre a profissionalização de professores. Dentro da ótica adotada para essa 

discussão, os dois pesquisadores se encaixam complementarmente para embasar e ajudar na 

compreensão dessa temática. 

 

 

3.1 Donald Schön  

 

 

Nasceu em Boston – EUA no ano de 1930 e faleceu na mesma cidade no ano de 1997. 

Formou-se na Universidade de Yale em filosofia (1951) e fez mestrado (1952) e doutorado 

(1955) em Harvard. Foi professor de estudos urbanos e educação no Instituto de Tecnologia 

de Massachusets. Sua obra, Educando o profissional reflexivo – um novo design para o 

ensino e a aprendizagem, serviu de base conceitual dessa pesquisa. Nela, o autor propõe uma 

formação profissional que integra teoria e prática, em um ensino reflexivo baseado no 

aprender através do fazer. 

 Donald Schön (2008) apresenta em seu discurso a “reflexão na ação” e também o 

“conhecer na ação” onde o profissional é incitado a criar repertórios de soluções na sua 

prática, para ele não basta apenas à bagagem teórica adquirida durante a universidade, porque 

no dia a dia conforme problemas novos aparecem, surgem também novas soluções, que nem 

sempre são introduzidos nesse conhecimento prévio. Às vezes um problema aparece de forma 

única, não tem um manual ou a quem recorrer, então o profissional deve fazê-lo a partir da 

improvisação, criando, testando e avaliando as estratégias situacionais que produziu. 

 Em súmula, o profissional quando aplica sua técnica baseada no conhecimento 

científico denominado de racionalidade técnica, pode em algum momento vivenciar 

circunstâncias imprevisíveis, que gerem conflitos de valores e incerteza, chamados de zona 

indeterminada da prática. O ensino que proporciona uma prática reflexiva, permite que nessa 



 

congruência do cotidiano de trabalho, o profissional seja capaz de resolver ou propor soluções 

mesmo que não tenha experiência sobre a aquela questão, ou mesmo se antecipe a resolver 

problemas, por conseguir identificá-los.  Sendo assim, Schon (2008) propõe a prática do 

aprender fazendo e da construção do pensamento reflexivo antes, durante e após a ação.  

As universidades partem da ideia que a pesquisa rende conhecimento profissional 

apropriado, e de que o conhecimento profissional ensinado prepara os estudantes para as 

demandas reais da prática, porém esse pensamento vem sendo questionado. Os educadores 

profissionais vêm indagando sobre a distância que se encontra as concepções de 

conhecimento profissional dominante nas escolas e as competências exigidas dos 

profissionais no campo de execução, justamente por esses profissionais se deparem com 

situações as quais não conseguem resolver e se anulam frente à incapacidade (SCHÖN, 2008). 

 Sobre a reflexão na ação, Schön (2008) descreve uma sequência dos acontecimentos: 

primeiro seria uma situação ação a qual trazemos nossas experiências pessoais, implícitas, 

onde concebemos resposta para um problema sem deliberação consciente; as respostas de 

rotina produzem uma surpresa, a surpresa leva a reflexão dentro do presente da ação; a 

reflexão na ação tem uma função crítica, surgem questionamentos, o que nos levou a essa 

situação, então reestruturamos as estratégias, refazemos novas perguntas; e a reflexão gera o 

experimento imediato, faz-se a experimentação de novas ações, testa ou afirma as ações 

inventadas para melhorar. Esses acontecimentos podem não ser tão claros assim como feito 

nessa descrição. 

 Ao iniciar o ensino prático o estudante é apresentado o mundo, as teorias, os sistemas, 

de um específico grupo de profissionais, dessa forma ele segue um padrão, um modelo. 

Torna-se crucial que ele aprenda a reconhecer a prática competente. “O trabalho de ensino 

prático é conseguido através de uma certa combinação do aprendizado do estudante pelo fazer 

suas interações com os instrutores e seus colegas e um processo mais difuso” (SCHON, 2008, 

p.133). 

Um ensino prático reflexivo é uma experiência de alta intensidade interpessoal. O 

dilema da aprendizagem, a vulnerabilidade dos estudantes e os universos 

comportamentais criados por instrutores e estudantes influenciam criticamente os 

resultados pedagógicos. Tais questões são igualmente importantes na sala de aula, 

mas tendem a ser mascaradas por hábitos convencionais de leitura e anotações 

(SCHON, 2008, p. 133). 

 

 

No ensino prático reflexivo para desenvolver habilidades o estudante deve agir com 

invenções criativas, baseadas na análise de resultados de ações anteriores, deve praticar para 



 

aprender no esforço de construir algo, aprender no todo, habilidade holística, pois no processo 

de construção de um projeto as unidades se interagem. 

Os instrutores em uma aula prática reflexiva são chamados mais abertamente a 

examinar as teorias em uso que eles trazem para a instrução, e as escolas 

profissionais, a criar um ambiente intelectual receptivo para tal reflexão (SCHON, 

2008, p. 133). 

 

 

 O instrutor deve iniciar o diálogo para obter retorno, “o cenário é estabelecido para um 

diálogo contínuo de ações e palavras, de reflexão recíproca na ação e sobre a ação”. O diálogo 

entre o instrutor e estudante deve funcionar bem, assim o estudante reflete sobre o que escuta 

e em contrapartida o instrutor reflete sobre o que fala para dar respostas coerentes.  

 

Em outras profissões, modelos dominantes de conhecimento profissional e ensino de 

sala de aula costumam ser hostis à criação de um ensino prático no qual uma 

importância muito grande é dada ao processo de aprendizagem no fazer e à 

instrução. Em ambos os casos, o desafio é inventar um casamento viável entre 

ciência aplicada e talento artístico, ensino de sala de aula e ensino prático (SCHON, 

2008, p. 133). 

O papel do professor nessa interface é o de buscar desenvolver competências que 

dinamizem o processo de aprendizagem, estimulando a autoconfiança, as capacidades 

individuais. Porém as escolas e os professores não estão preparados para esse novo papel que 

lhe é exigido (ALARCÃO, 2011). À autora salienta que o professor não pode e não deve agir 

sozinho, a escola deve fazer parte dessa transformação e se organizar de modo a permitir 

condições de reflexividade individuais e coletivas. 

 

 

3.2 Phillipe Perrenoud 

 

 

Nasceu na Suíça em 1955 e se graduou em Ciências Sociais. Doutor em Sociologia e 

Antropologia é professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade 

de Genebra. Estudou sobre o processo de evasão escolar e suas referências com as 

desigualdades sociais. Tornou-se conhecido no campo da educação. No Brasil tem sido 

referência principalmente por abordar o desenvolvimento de competências, formação de 

professores, avaliação de alunos e pedagogia diferenciada. Segundo Zamprogna (2015) dos 

Programas de pós-graduação em enfermagem stricto sensu que serviram de cenário para seu 

estudo, Perrenoud é o segundo autor mais referenciado nos planos de ensino de disciplinas 

didáticas-pedagógicas. Sua obra, 10 Novas Competências para Ensinar, serviu de base 



 

conceitual dessa pesquisa. Nela, o autor propõe ideias inovadoras que desenvolvem 

competências para ensinar e que enfatizam a prática reflexiva.  

O conceito de competências se deriva de “uma capacidade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p. 13). Para 

Perrenoud (2000, p. 47) “escolher e modular as atividades de aprendizagem é uma 

competência profissional essencial, que supõe não apenas um bom conhecimento dos 

mecanismos gerais de desenvolvimento e de aprendizagem, mas também, um domínio das 

didáticas das disciplinas”. É preciso quebrar as barreiras do ensino clássico, padronizado, o 

docente deve criar atividades e sequências didáticas transformadoras que ensinem o estudante 

a aprender e buscar pelo conhecimento. Nessa perspectiva Perrenoud (2000, p. 13) propõe 10 

competências que são coerentes com esse novo papel do professor, são elas:  

 

 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 seu trabalho; 

 Trabalhar em equipe; 

 Participar da administração da escola; 

 Informar e envolver os pais; 

 Utilizar novas tecnologias; 

 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

 Administrar sua própria formação contínua. 

 

Para Oliveira et al. (2015), apesar de Perrenoud ter o enfoque na educação infantil, 

suas ideias podem ser utilizadas no campo da educação superior, inclusive adaptadas no 

contexto da educação de enfermagem. Suas propostas ampliam as possibilidades para uma 

consciência docente que se adéquam as condições específicas. “Neste sentido, para se tornar 

um enfermeiro docente competente, é necessário se envolver com o âmbito educacional de 

forma ampla” (OLIVEIRA, et al. 2015, p. 594). 

O balanço periódico da aprendizagem pelos estudantes deve fazer parte do trabalho 

desse novo professor, ele deve avaliar se a forma como ele vem ensinando de fato tem tido o 

resultado esperado. Perrenoud (2000) também ressalta que é preciso orientar a ação 

pedagógica levando-se em conta as características individuais de cada estudante, a construção 



 

do conhecimento se dá de forma diferente para cada pessoa. Se tanto os estudantes quantos os 

professores se conscientizarem de suas capacidades individuais, melhor será o ciclo de 

Aprendizagem-Ensino-Aprendizagem.   

Essa nova perspectiva de ensinar, só pode ser possível na prática frente uma reflexão 

do trabalho sobre si, da construção de novos saberes e de novas competências numa formação 

contínua do professor (PERRENOUD, 2000). A prática reflexiva é incorporada ao 

profissional caso esteja no plano de formação do mesmo, e se tiver como propósito todas as 

competências profissionais, permitindo a articulação entre teoria e prática.  “O valor da 

prática reflexiva se julga pela qualidade das regulações que ela permite operar e pela sua 

eficácia na identificação e resolução de problemas profissionais” (PERRENOUD, 2000 p. 

15). É se desenvolvendo numa postura reflexiva e numa participação crítica que os estudantes 

tirarão o melhor proveito de sua formação. 

Na proposta desenvolvida nesse estudo, buscamos a interface das estratégias 

pedagógicas que permitam o desenvolvimento de competências tanto do professor quanto do 

aluno. Procurando fazer uma análise utilizando as concepções teóricas de Perrenoud (2000) 

que faz menção as competências necessárias para ensinar e aprender, além de temas como 

formação e avaliação. Schön (2008) descreve sobre o problema da prática profissional atender 

as demandas existentes e da importância da formação de profissionais reflexivos que possam 

responder essas demandas.  

Tanto Schön (2008) quanto Perrenoud (2000) concordam com a ideia da formação de 

profissionais que desenvolvam competências e, portanto o pensamento crítico e reflexivo para 

sua prática. Concatenando com a formação do enfermeiro, e dentro do contexto descrito, com 

as novas tendências de saúde e doença e a necessidade de profissionais resolutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4. METODOLOGIA 

 

 

 

Os caminhos percorridos para atingir os objetivos propostos neste estudo consistiram 

na realização de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso.  Esse 

universo, do estudo em questão, é influenciado por aspectos subjetivos já que permeiam a 

ação do outro, nesse caso a prática docente, e que por resposta espera-se que o estudante 

possa então intervir no seu concreto, naquilo que lhe apresenta profissionalmente, com 

eficiência, mediando o saber teórico e prático em construção.  

No tocante pela opção da pesquisa qualitativa ressalta-se que “a pesquisa qualitativa 

envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos (...) que 

descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos” 

(DENZIN; LINCOLN, 2010). Ainda sobre a abordagem qualitativa, refere-se como uma 

pesquisa que acontece quando não tem como finalidade contar o número de vezes em que 

uma variável aparece, mas sim em que qualidade elas apresentam (LEOPARDI, 2008). 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio Minayo (2013) complementa, elucidando que a 

abordagem qualitativa investiga o mundo dos significados das ações e relações humanas, de 

um fenômeno que não é perceptível e nem captável estatisticamente. 

A escolha pelo estudo de caso se deu, pois, conforme Figueiredo et al. (2012), explora 

com intensidade um caso de forma holística, completa, considerando a unidade social 

estudada como um todo, seja indivíduo, família ou instituição. Portanto, aproxima-se desse 

estudo a abordagem, uma vez que se trata de uma pesquisa que visa à dinâmica dos processos 

de ensino e aprendizagem do universo do trabalho docente dentro de uma instituição de 

ensino. Também se concentram num fenômeno contemporâneo para descrição de dimensões e 

processos essenciais, muitos desses fenômenos de interesse para a enfermagem (WOOD; 

HABER, 2001). Esse método é usualmente utilizado na abordagem qualitativa, conforme o 

estudo em questão. 

Para Yin (2015, p.19) o estudo de caso representa uma estratégia para o pesquisador 

que tem, “pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”, buscando “compreender 

fenômenos sociais complexos”. Se considerarmos a diversidade humana, social e política da 

escola, e a constante transformação que é ensinar, aprender e ensinar a aprender, a estratégia 

do estudo de caso contempla a pesquisa pela complexidade desse fenômeno.  



 

Estudo de natureza exploratória e descritiva, com vistas para uma análise sobre as 

estratégias pedagógicas que são empregadas na formação do enfermeiros e que conduzem 

para uma prática crítica-reflexiva nos processos decisórios. Refere-se à natureza descritiva, 

pois está “descreve características de determinada população, enquanto a exploratória tem a 

finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias” (GIL, 2008, p.44-45). 

Ainda segundo Gil (2008), as pesquisas exploratórias desenvolvem-se no intuito de 

possibilitar um olhar mais amplo, do tipo aproximativo, sobre qualquer acontecimento.  

O cenário dessa pesquisa é o curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus UFRJ - Macaé Professor Aloísio Teixeira, 

situado na cidade de Macaé no Estado do Rio de Janeiro. A autorização para coleta de dados 

se deu por meio de declaração enviada à respectiva direção, tendo sido aprovada a solicitação, 

conforme anexo 6.  

A escolha pelo campo foi feita por se tratar de uma unidade com recente implantação, 

em torno de sete anos, pensada e criada com uma nova proposta de estrutura curricular, dessa 

maneira abrindo novas perspectivas quanto à atuação docente e seu trabalho pedagógico, bem 

como na formação. Podemos observar (anexos 1,2,3,4,5) através da descrição das cinco etapas 

do projeto pedagógico do curso que a Administração e o gerenciamento de enfermagem é 

transversal a todo o curso, preparando o aluno para elaboração, avaliação e execução das 

atividades profissionais. 

 Os participantes da pesquisa foram convidados e somente após a leitura, concordância 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, fizeram parte do 

estudo. No TCLE (apêndice A) consta uma breve apresentação da dissertação e seus objetivos 

e a garantia de confidencialidade e sigilo dos dados, seguindo os preceitos da Resolução 

466/12 que trata da ética na pesquisa com seres humanos.  

Participaram deste estudo 19 professores que também são enfermeiros e atuam no 

ensino do curso de Graduação em Enfermagem, fazendo parte do quadro de professores 

permanentes da referida universidade. Foram excluídos da pesquisa, os professores que 

estavam afastados por licença, férias, qualificação durante o período da coleta de dados e os 

professores substitutos.  

  A coleta de dados em consonância com a Resolução 466/12, somente foi iniciada 

após o projeto ter sido encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Medicina - FM/UFF/HUAP, sob o nº 53500715.4.0000.5243 e do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus UFRJ - Macaé (instituição 



 

coparticipante), sob o nº número 53500715430015699 (anexo 7). O período da coleta 

aconteceu entre julho a dezembro de 2016. 

 Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada, questionário e 

observação não participante. Foram utilizadas mais de uma fonte de evidências para coleta de 

dados como preconiza Yin (2015, p. 109), no estudo de caso deve-se incluir “evidências de 

duas ou mais fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou 

descobertas [...] a incorporação desses princípios na investigação de um estudo de caso 

aumentará substancialmente sua qualidade”.   

As entrevistas foram feitas em sala reservada, garantindo discrição, evitando-se a 

exposição desnecessária do participante a possíveis constrangimentos.   A observação foi feita 

através de agendamento com os docentes. Entre as dificuldades do estudo, destaco a 

disponibilidade entre os horários dos docentes com os meus, devido ao meu envolvimento 

com o ensino, pesquisa e extensão, e ainda com o próprio mestrado, além do meu segundo 

vínculo empregatício, como enfermeira. Assim, o agendamento com o docente foi o meio que 

facilitou a questão. Outra situação foi a disponibilidade de sala, não sendo possível pré 

agendar. Também ressalto, que durante a apreciação das respostas não foram mencionadas 

especificamente as competências gerenciais e estratégias de ensino, sendo interpretadas a 

partir dessa análise do texto fornecido pelos participantes da pesquisa.  

As entrevistas foram guiadas através de um roteiro estruturado contendo três 

perguntas, as respostas foram sendo obtidas diretamente com o entrevistado através da 

utilização de um gravador digital com formato de áudio MP3. Severino (2007, p. 124) define 

a entrevista como uma “técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto 

diretamente solicitada aos sujeitos pesquisados. Onde o pesquisador visa apreender o que os 

sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e argumentam”. Para garantir o anonimato dos 

participantes, os mesmos, foram identificados como D (docente) seguido de uma sequência 

numérica (Ex.: D1, D2...) conforme a ordem das entrevista. 

Também foi aplicado um questionário de identificação e caracterização dos sujeitos, 

delineando os dados sobre formação, atuação profissional, atualização e produção científica 

dos docentes participantes. O questionário como afirmam Marconi e Lakatos (2010, p. 201) 

“é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito. Corroborando, Gil (2008, p. 121) afirma "é uma técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento etc." Tanto o roteiro estruturado 



 

quanto o questionário foram construídos com base nos instrumentos de coleta de dados da 

tese da Professora Doutora Geilsa Soraia Cavalcanti Valente como consta nos apêndices B e 

C. 

Buscando o aprofundamento na abordagem com o participante, optou-se por utilizar a 

entrevista semiestruturada, que segundo Bonie e Quaresma (2005) combina a utilização de 

perguntas abertas e fechadas, o pesquisador deve se guiar por um roteiro previamente 

definido, mas que ele pode seguir como se fosse uma conversa informal. Assim, conforme o 

decorrer da entrevista outros questionamentos poderão surgir e serem utilizados de forma 

complementar, permitindo respostas mais livres e não tão condicionadas por alternativas. Esse 

tipo de técnica facilita a captura de elementos que ficam num segundo plano no discurso 

principal do participante, e que podem ser de extrema importância para uma melhor 

compreensão desse estudo.  

Na observação não participante o pesquisador faz o papel de espectador, ou seja, ele 

está presente, observa, mas não participa, não se envolve com a situação apresentada pelo 

grupo pesquisado. “Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja consciente, 

dirigida, ordenada para um fim determinado. O processo tem caráter sistemático [...] Sendo o 

pesquisador apenas um elemento a mais” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 193). 

As aulas foram observadas com a intenção de conhecer a prática pedagógica em sala 

de aula, laboratórios e campos práticos, a partir do que o professor descreveu durante a 

entrevista. Isso exposto, há também a possibilidade com essa técnica, de capturar informações 

que por vezes não foram descritas na entrevista, mas que são percebidas pelo observador e 

julgadas importantes para análise dessa etapa, tudo isso sem que haja interferência do 

pesquisador. A observação de campo ocorre no local onde está sendo feita a pesquisa “[...] 

registrando os dados à medida que forem ocorrendo, espontaneamente, sem a devida 

preparação” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 192) e nesse caso, ajudando como 

complementação para compreensão dos dados. Não foi utilizado um roteiro, por se tratar de 

uma observação não estruturada (assistemática) que conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 

192) é mais empregada em estudos exploratórios e não tem planejamento e controle previamente 

elaborados. 

Depois do agendamento com os professores, as observações das suas práticas 

pedagógicas foram feitas nos horários e espaços onde as aulas aconteciam (sala, campo 

prático e laboratório). Os docentes faziam minha apresentação aos estudantes e explicavam 

sobre a presença na aula. A partir daí, iniciava minhas anotações utilizando um diário de 

campo para descrever a metodologia utilizada e os acontecimentos na sala de aula. O diário de 



 

campo, na maioria das vezes, é considerado [...] como um caderno de observações, [...] ou 

ainda, como um breve relatório descritivo da intervenção e da realidade (LIMA et al., 2007, 

p.98). Foram observados dezesseis professores, aproximadamente quarenta horas de aulas 

assistidas. Não foi possível acompanhar três docentes, devido ao horário não ser compatível e 

o calendário acadêmico mais curto. Porém, foram utilizados seus depoimentos, por entender 

ser essencial para a construção da análise.     

 De posse das entrevistas coletadas, estas foram transcritas e analisadas tendo como 

base a análise de conteúdo temática. De acordo com Minayo (2013) a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas que servem para analisar conteúdos de materiais de pesquisa 

qualitativa, destaca-se aqui, a análise temática que tem como conceito central o tema. Esse 

método foi escolhido para o tratamento de dados desse estudo. 

Seguindo a trajetória de análise de conteúdo temática proposta por Minayo (2013), 

após a transcrição das entrevistas, foi feito a leitura minuciosa desse material de forma a 

emergir ideias e elaborar pressupostos, a partir daí foram selecionados os trechos dos textos, 

representando as unidades de significados, onde foi feita a distribuição e o reagrupamento por 

temas. Em seguida, houve a análise dos resultados dessa categorização, e após, a interpretação 

e discussão dos dados.  

São apresentadas três categorias:  

 

1) Estratégias de ensino para a prática crítica e reflexiva; 

2) Desenvolvimento de competências gerenciais na formação do enfermeiro; 

3) O professor e sua competência profissional. 

 

Para Yin (2015) a análise de dados no estudo de caso “consiste em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas”, ele coloca que analisar as evidências no estudo de caso 

pode ser difícil, pois não tem sido muito bem definida e é pouco desenvolvida suas 

estratégias. Porém, ressalta que uma estratégia geral e que pode beneficiar o pesquisador para 

uma boa análise, é a fundamentada em proposições teóricas, aqui representadas por Perrenoud 

e Schon, onde o objetivo do estudo pode ser alcançado baseando-se o projeto, as questões de 

pesquisa, as revisões de literatura feitas sobre o assunto, nessas concepções.  

Após descrever a conduta aplicada para o andamento dessa pesquisa, a seguir daremos 

início a análise e discussão dos dados que emergiram dentro da proposta metodológica, 

buscando responder os objetivos propostos. 

 



 

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

 

 

Neste capítulo, iremos discorrer sobre a análise e interpretação dos dados com o 

auxílio da fundamentação teórica de Perrenoud e Schon, além de outros autores encontrados 

no estado da arte e que contribuem para compreensão dessa análise, no intuito de responder as 

questões que norteiam esse estudo bem como os objetivos da pesquisa. Essa investigação do 

material produzido na coleta de dados originou dois momentos nos resultados, a partir do 

questionário de identificação uma breve caracterização do perfil profissional dos docentes, e 

no segundo momento através da apreciação das entrevistas emergiram três temas que serão 

pontualmente descritos. 

 

 

5.1 Caracterização do perfil profissional dos sujeitos pesquisados. 

 

5.1.1 – Dados de Identificação 

 

 Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos por sexo 

  

 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

  

 O gráfico um nos traz a distribuição dos sujeitos pela variável sexo, verificamos que 

do total dos 19 participantes pesquisados, representando 100% da amostra, 13 treze ou 68% se  

sexo femino; 13; 
68%

sexo masculino; 
6; 32%

sexo femino

sexo masculino



 

declararam do sexo feminino e 6 seis ou 32% do sexo masculino. Esses dados confirmam os 

estudos que mostram que na enfermagem existe uma predominância feminina na profissão, “a 

profissionalização feminina, iniciada no final do século XIX aconteceu relacionada aos papéis 

femininos tradicionais, ou seja, a mulher vinculada ao cuidar, ao educar e ao servir, 

entendidos como dom ou vocação” (MATOS et al., 2013, p. 241).  

 

 

 Gráfico 2 – Distribuição dos sujeitos por idade 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

O gráfico dois traz um painel da média de idade dos docentes que participaram da 

pesquisa, fazendo o cálculo, temos que a idade média dos professores gira em torno de 36,21 

anos. No demonstrativo, percebemos que a idade com maior frequência aparece entre 30 e 39 

anos, o que corresponde a 13 treze ou 68% de indivíduos nessa faixa etária. 
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5.1.2 – Dados relacionados com a formação e atuação no ensino em Enfermagem. 

 

Quadro 3 – Perfil Profissional  

 

CARACTERÍSTICAS  RESPOSTAS QUANTIDADE 

 

 

TEMPO DE FORMADO 

 

 

1-5 anos 

6-10 anos 

11-15 anos 

Acima de 15 anos 

 

 

1 

8 

7 

3 

 

CARACTERÍSTICAS  RESPOSTAS QUANTIDADE 

 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO 

NA ASSISTÊNCIA 

 

 

Menos de 01 ano 

1-5 anos 

6-10 anos 

11-15 anos 

Acima de 15 anos 

Não relatou 

 

1 

10 

2 

2 

3 

1 

 

 

 

TEMPO DE ATUAÇÃO 

NA DOCÊNCIA 

 

1-5 anos 

6-10 anos 

11-15 anos 

Acima de 15 anos 

 

 

7 

7 

4 

1 

 

TEMPO DE SERVIÇO 

NESSA UNIDADE DE 

ENSINO 

Menos de 1 ano 

1-5 anos 

6-10 anos 

 

3 

13 

3 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

Através do quadro três podemos observar, que no perfil profissional dos docentes em 

relação ao tempo de formação, foi mais frequente o período entre 6 e 10 anos de formados 

com um total de 8 (42%) dos participantes. Segundo Martins et al. (2006, p. 474), “o tempo 

de formação em uma dada época reflete o conhecimento e aptidão valorizados em um 

determinado período”. Nesse modo, podemos considerar que a maioria dos enfermeiros-

docentes se formaram dentro das propostas das novas diretrizes curriculares do curso de 

enfermagem que ocorreu em 2001, preconizando o ensino do enfermeiro generalista crítico e 

reflexivo.     



 

O tempo de atuação dos professores na assistência, prevaleceu o período de um a 

cinco anos de experiência como enfermeiros, com o total de 10 (52,63%).  Madeira e Lima 

(2010, p. 76), afirmam que “em enfermagem, a experiência do docente é muito valorizada e a 

falta dela é questionada por alunos e instituições de ensino”, isso porque, essa experiência dá 

mais propriedade ao professor para exercer sua função no ensino, no entanto ressaltam, que 

para educar são necessários vários saberes, seja pela formação profissional, saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais, ou seja, não basta apenas o conhecimento prático 

para ser um educador, mas deve-se buscar uma compreensão ampliada a respeito do que é 

ensinar apoiando uma aprendizagem real. 

Na atuação enquanto docente o intervalo foi maior, entre 1 a 10 anos de experiência na 

educação, com um total de 14 (73,68%) dos entrevistados, mostrando que a experiência 

profissional como professor é maior que na própria assistência. Cabe ressaltar, que não foi 

sinalizado se esse tempo na docência se deu apenas no nível superior, ou também no técnico, 

ou em outro segmento. Em muitos casos o enfermeiro tem sua inserção no mercado de 

trabalho como professor tão logo se forme. Porém, Peres e Ciampone (2006, p.496) relatam 

que a graduação não prepara para a função educativa e assim, “os profissionais de saúde 

tentam mascarar essa lacuna com uma prática de ênfase técnico-científico que se desvirtua 

dos caminhos propostos pelas políticas de saúde e de ensino. 

Verificamos também, que o tempo médio de atuação no referido curso de graduação 

em enfermagem, cenário da pesquisa, o maior quantitativo encontra-se entre um e cinco anos, 

o que corrobora com o tempo de implantação da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 

Macaé. 

 

     Tabela 1 – Capacitação docente lato sensu 

Ano da última Formação Lato Sensu Frequência absoluta Frequência relativa 

1998 1 5,26% 

2007 1 5,26% 

2010 1 5,26% 

2011 4 21,05% 

2013 2 10,53% 

2014 1 5,26% 

2015 2 10,53% 

2016 1 5,26% 

Não relatou 6 31,58% 

Total 19 100,00% 

     Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 



 

Acima verificamos a tabela 1, capacitação lato sensu, a formação do enfermeiro 

especialista compreende o domínio ampliado de uma determinada área de conhecimento em 

enfermagem, visando a qualificação de sua prática profissional. Essa promove competências e 

potencializa a capacidade do desenvolvimento de pesquisas (ERDMANN, 2009). A 

especialização se apresenta como recurso para a capacitação docente, principalmente o que 

tange a formação pedagógica, pois propicia o progresso na construção do conhecer, aprender 

e ensinar. Dos 19 professores pesquisados 13 ou (68%) mencionaram ter feito alguma 

especialidade nos últimos cinco anos, demonstrando em relação a amostra, que mais da 

metade buscaram essa forma de preparação, sendo que como veremos a seguir, apenas um foi 

na área pedagógica.  

 

Quadro 4 – Áreas de conhecimento lato e stricto sensu 

Área de Especialização 

(lato sensu) 

Área  de 

Especialização(Stricto 

Sensu) 

Oncologia  Fundamentos 

Engenharia biomédica Enfermagem 

Acupuntura Saúde da Família 

Neurointensivismo Educação e saúde 

Saúde da Família Méd. Cirúrgico 

Licenciatura Ciên Bioquímica 

  Psicologia social 

  Química Biológica 

  Enf. Biociências 

  Saúde Mental 

  Enf. e Obst. 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Dentro da modalidade da formação stricto sensu podemos averiguar algumas das áreas 

citadas, constituindo uma diversidade de saberes do corpo social docente do Campus UFRJ-

Macaé, com formação na enfermagem, na sociologia e em outros campos de conhecimento. 

Erdmann (2009) salienta que o preparo e investimento na produção do conhecimento 

científico e tecnológico especializado, como um processo contínuo para a consolidação da 

enfermagem como ciência.  

 
A produção de conhecimentos nas suas diversas especificidades ou particularidades 

e a liderança científica e tecnológica da Enfermagem, é uma prática social 

desafiadora para o fortalecimento da Enfermagem como ciência e profissão na sua 



 

disciplina própria comprometida com a melhor qualidade de vida e saúde da 

sociedade (ERDMANN, 2009, p. 553). 

 
 

A docência universitária tem suas especificidades, requerendo uma preparação para 

seu exercício, inerente ao seu âmbito determinado de conhecimento como em qualquer outra 

atividade profissional, para que se possa desempenhar essa tarefa adequadamente 

(BARBOSA; VIANA, 2008).  

A coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) atribui 

através da Portaria 76/2010, que o estágio de docência é parte integrante da formação do pós 

graduando (Mestrado e Doutorado), objetivando a preparação para a docência  

Um estudo evidencia que para atender as novas demandas da carreira de docente na 

educação em enfermagem, o estágio de docência vinculado ao mestrado é um oportunidade 

para se criar habilidades pedagógicas para o ensino, “a experiência na docência e produção de 

pesquisas, certamente proporcionará um contingente de mestres mais preparados para uma 

educação de nível superior mais qualificada” (OLIVEIRA; SILVA, 2012, p.134). 

 Considerando os vários contextos que atravessam a educação e sua multiplicidade, 

esse aprendizado promovido no stricto senso, conforme preconiza o CAPES, seja um curto e 

breve momento de aprendizado para quem vive esse processo de educar, sendo primordial que 

outras fontes de conhecimento sejam acessadas. Para Soares e Cunha (2010, p. 577) “a pós-

graduação stricto sensu é percebida como o lugar privilegiado para a formação do docente 

universitário; todavia, os coordenadores reconhecem que os programas concentram sua 

atenção na formação do pesquisador”, portanto não sendo garantia para o bom exercício da 

docência superior.  

 

Nesse cenário complexo, chama a atenção nas políticas públicas a não exigência de 

uma formação para o professor da educação superior que contemple os saberes 

específicos da docência, como os relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem, incluindo a avaliação e o planejamento, enfim, a condução da aula 

nas suas múltiplas possibilidades (SOARES; CUNHA, 2010, p. 577).  

  

 

 O trabalho do educador tem como objeto seres humanos, suas subjetividades e 

relações sociais, essa relação humana é “interativa, é complexa e incerta, que requer, do 

professor, uma série de tomadas de decisões” para adaptar seu trabalho às situações que ele 

encontra (SOARES; CUNHA, 2010, p. 587). 

 Perrenoud (2000) enfatiza que administrar as situações de aprendizagem, envolver os 

alunos no processo de construção do próprio conhecimento requer do professor atualizações 

constantes, através da formação contínua, para que suas competências sejam renovadas. 



 

Tabela 2 -  Capacitação docente Stricto Sensu 

Formação Stricto Sensu Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Doutorado e Mestrado 9 47,37% 

Mestrado 4 21,05% 

Doutorando 3 15,79% 

Doutorado (sem Mestrado) 2 10,53% 

Mestrando 1 5,26% 

Total 19 100,00% 

  Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A tabela 2 mostra o perfil stricto sensu dos professores, apontando que 16 (51,61%) 

têm a titulação de Mestre, 11 (35,48%) são doutores, 3 (9,68%) dos professores estão com o 

doutorado em andamento, 2 (10,52%) têm apenas o doutorado, e 1 (3,23%) cursando o 

mestrado. Ressalta-se que alguns cursos de pós graduação aceitam a entrada no doutoramento 

sem a necessidade anterior do mestrado, conforme o perfil da produção científica do 

estudante.   

Para Martins et al., (2006) por ser uma instituição de ensino superior, tem como 

missão, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim, sendo necessário o investimento 

na capacitação e desenvolvimentos dos seus profissionais. Outra forma de capacitação por 

parte dos docentes são as participações em eventos científicos, onde são apresentados e 

discutidos novas tecnologias, novos processos de trabalho, se configurando espaços de debate, 

conhecimento e atualização. Nessa perspectiva foi feito um levantamento desses dados que 

serão representados nos gráficos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3 – Participação em eventos científicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

Os gráficos três e quatro mostram o resultado dos investimentos realizados para o 

aperfeiçoamento dos recursos humanos, seja por iniciativa própria ou organizacional. Pela 

participação dos docentes em eventos científicos, podemos observar que 12 (63%) indicaram 

a participação em congresso, 10 (53%) indicaram a participação em seminário, 5 (26%) 

indicaram a participação em simpósios e cursos.  

 

 

Gráfico 4 -  Tipo de participação em evento científico 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Com relação ao tipo de participação, os professores relataram que participaram na sua 

maioria, 14 (73,68%) como ouvintes, 9 (47,36%) como palestrantes, e 5 (26,31%) 

apresentaram trabalhos nesses eventos científicos. Esses eventos são importantes para 

atualização docente. Abaixo são descritos os dados relacionados com a produção científica 

dos docentes de enfermagem, tratando-se de mais uma ferramenta para a qualificação desse 

profissional. “O programa de formação e capacitação de recursos humanos para pesquisa visa 

formar e qualificar pesquisadores, induzindo e ampliando a capacidade de resposta do sistema 

nacional de C&T às demandas da sociedade, em termos de conhecimento e sua aplicação” 

(MENDES et al., 2011, p.417).  

 

Gráfico 5 – Apresentação de trabalhos em eventos científicos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Observamos uma expressiva produção no que tange à apresentação de trabalhos em 

eventos científicos como mostra o gráfico 5, com 16 (85%) dos docentes pesquisados 

apresentando mais de cinco produções nos últimos anos.  Erdmann et al. (2010, p.20) ilustram 

que “estas atividades favorecem a produção e a disposição à sociedade de conhecimentos, 

informações e práticas cada vez mais avançadas, especialmente, em nosso caso, em melhores 

práticas de cuidado de enfermagem às pessoas”.  
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Gráfico 6 – Publicações nos últimos cinco anos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

 

São demonstrados no gráfico 6 um total de 114 publicações realizadas pelo corpo 

docente estudado nos últimos cinco anos.  Sendo 95 (83,33%) artigos em revistas científicas, 

14 (12,28%) capítulos de livros e 5 (4,38%) em outros. Salienta-se que esse número foi 

declarado pelos depoentes no questionário. 

 
Os cientistas-enfermeiros precisam mostrar tudo o que já conseguiram mesmo nas 

condições adversas em que trabalham, em termos de ausência de uma política 

universitária que subsidie a produção de conhecimento nas escolas de enfermagem 

por meio de uma logística semelhante àquela disponibilizada por essas mesmas 

universidades aos cientistas de áreas bem estabelecidas (MENDES, 2011 p. 421).  

 

 

 Em seguida são apresentados os núcleos temáticos que emergiram após apreciação dos 

dados coletados nas entrevistas com os professores. 

 

 

5.2 - Tema 1: Estratégias de ensino-aprendizagem para a prática crítica e reflexiva 

 

Com o propósito de identificar as estratégias que favorecem o pensamento crítico-

reflexivo para a tomada de decisão na formação do enfermeiro, foi elaborado o tema 

Estratégias de ensino-aprendizagem para a prática crítica e reflexiva, em que são abordados os 

métodos de ensino utilizados pelos professores da instituição observada, de modo que essa 
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aprendizagem seja significativa, permitindo a mudança de comportamento e transformando a 

conduta profissional. 

Iniciamos nossas ponderações nessa temática considerando uma afirmativa de Donald 

Schon (2008), em que ele diz que, às vezes, o professor até utiliza de meios propícios para a 

reflexão discente, porém de forma tecnicista, de maneira que o desenvolvimento de 

habilidades, reflexões e atitudes no aluno não aconteça. Quando o estudante é encorajado a 

propor e desenvolver ações para solucionar problemas, ele consegue perceber o quanto sua 

prática está envolvida pela teoria, criando o interesse em testar, sintetizar e escolher opções 

teóricas. 

Para Perrenoud (2000), o professor deve estar familiarizado com as disciplinas de 

didática e pedagogias ativas, pois isso não se trata de um saber espontâneo, ou seja, o docente 

deve ser preparado para que entenda as situações de aprendizagem. Também critica a 

padronização de aula, pois levanta a questão de tantos serem os métodos e as possibilidades, 

bem como, a diferença dos alunos no sentido de aprender que deve ser levado em 

consideração. 

 Não existe uma “receita de bolo” quando se trata de ensinar e aprender, mas se as 

propostas não se aprimoram, continuaremos formando enfermeiros pouco resolutivos na 

prática, incapazes de responderem à grande e difícil demanda dos serviços de saúde para a 

população.  

Logo abaixo, foram descritas no quadro 5, as estratégias de ensino identificadas no 

contexto dos depoimentos da forma como elas apareceram, concatenando os recursos 

possíveis para sua eficácia. Os resultados mostram que os 19 professores entrevistados 

apresentaram 64 indicações. 

 

Quadro 5 – Estratégias de ensino utilizadas pelos docentes 

Estratégias de Ensino 

 

Quantitativo 

citado 

 

 
 

Aula expositiva / teórica 7  

Dinâmicas 6  
Seminário 6  
Aula Dialogada 5  
Caso Clínico / sessão clínica 5  
Discussão 5  
Simulação 5  
Música 3  



 

Estratégias de Ensino 

 

Quantitativo 

citado  
Aula Prática 2  
Dramatização 2  
Fichamento 2  
Pesquisa 2  
Aula Aberta (aula ministrada por alunos) 1  
Criptograma 1  
Diário de Campo 1  

Estudo de Caso 1  
Estudo Dirigido 1  
Oficinas 1  
Portfólio 1  
Problematização 1  
Resenha 1  
Sensibilização 1  
Visita Técnica 1  
Total 64  
Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

  

 

 O quadro 5 demonstra que as estratégias mais utilizadas pelos docentes são a aula 

expositiva/teórica com 7 citações do total, seguida de dinâmicas e seminário com 6 citações 

cada, perfazendo as três o montante de 19 citações da totalidade de 64 indicações. Portanto, 

“o uso de formas e procedimentos de ensino deve considerar que o modo pelo qual o aluno 

aprende não é um ato isolado, escolhido ao acaso, sem análise dos conteúdos trabalhados, sem 

considerar as habilidades necessárias para a execução e dos objetivos a serem alcançados”, 

por isso deve ser feito de forma sistematizada (MAZZIONI 2013, p. 97). 

 

 

Quadro 6 – Recursos Didáticos 

 

  

Recursos Didáticos 

 

Quantitativo 

citado 
 

  
Data show / Slide / Power Point 14 

 Artigos / Texto de apoio 13 

 Filme 6 

 Vídeo 4 

 Laboratório 3 

 Recurso audiovisual 3 

 Imagens 2 

 



 

Recursos Didáticos 

 

Quantitativo 

citado 

 
  

 Exposição de Materiais 1 

 História 1 

 

Personagens para ilustração 

 

1 

 

 Total 51 

    Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

 

 O quadro 6 retrata os recursos didáticos que são mais empregados nas aulas, 

observamos o Data show/Slide/Power Point com 14 indicações, em seguida o uso de 

Artigos/Textos de apoio com 13 indicações e filmes com 6 indicações. Fazendo o 

comparativo dos quadros 6 e 7, verificamos que há coerência a respeito do resultado ser maior 

tanto para o uso da aula expositiva/teórica, quanto do recurso Data show/Slide/Power Point, 

se considerarmos que para ministrar a aula expositiva/teórica é comum o uso desse 

dispositivo. 

O emprego dessa metodologia de ensino, para pesquisadores da área de educação, se 

caracteriza como tradicional e verticalizada, quando não há uma articulação com as atividades 

do planejamento pedagógico e sistematização dos conteúdos. O professor que na aplicação da 

aula expositiva não leva em consideração a construção conjunta com o aluno, ou espera que o 

mesmo possa responder uma questão baseado na aula, ou a utilize para comparar os conceitos 

científicos com os dizeres dos alunos, obstaculiza a aprendizagem por não trazer significados. 

Essas condutas não correspondem à função da aula expositiva (PACCA; SCARINCI, 2010). 

Sustentando essa premissa tem-se o relato que segue: 

 

“Eu entendo, a partir do que eu aprendi, que ter os slides não faz a abordagem ser 

tradicional [...] Se a palestra está inserida dentro de um contexto problematizador 

[...] se teve a busca pela relação daquele conteúdo ali com a prática e com a 

história de vida daqueles alunos”. (D10). 

 

 Como docente, e concatenando com as leituras e discussões sobre o assunto, os quais 

tenho me debruçado nessa jornada da pesquisa, concordo, que se a maneira como o professor 

conduz e viabiliza o processo de ensino-aprendizagem buscar a interface da reflexão, 

autonomia e habilidades do aluno em conjunto à aplicação de outras modalidades 

pedagógicas, esse método pode ser uma forma concreta de aprender e de ensinar. 



 

Levar em consideração os conhecimentos prévios do estudante, relacionar os 

conteúdos ao cotidiano, problematizá-los e sistematizá-los torna a aprendizagem 

significativa. Essas são algumas premissas que devem estar presentes em todas as 

atividades planejadas, e com a aula expositiva não é diferente (FERNANDES; 

SANTOMAURO, 2011). 

 

 

Porém, se pensarmos que o tradicional remete aquilo que é usualmente empregado, ao 

que estamos “acostumados”, é preciso tomar cuidado para não fazer dessa ideia uma rotina 

em sala de aula, não permitindo a busca pelo novo de criar novas formas de ensinar. 

Em contrapartida temos em outro relato, a perspectiva da dificuldade em propor outros 

meios, já que o próprio aluno esteja culturalmente acostumado com a aula expositiva, 

causando estranheza quando ocorrem mudanças. 

 

“Eu entendo que essa metodologia de aula expositiva é cansativa, de que ela não é 

ideal, mas eu também entendo que o nosso aluno vem de uma cultura do ensino 

médio que é mais voltado para esse tipo de aula, então fica mais difícil o aluno ser 

habituado de uma hora pra outra a ter outras dinâmicas de aula”. (D11). 

 

Reforço, que qualquer método que envolva o aprendizado requer amplitude para 

transformar, “não é a atividade em si que indica se o professor segue uma ideia tradicional de 

ensino, mas a forma como ele atua em todos os momentos” (FERNANDES; 

SANTOMAURO, 2011). 

Na próxima representação, observamos que aparecem outros métodos didáticos 

complementando a aula expositiva. Esses formatos de ensino devem ser trabalhados de 

maneira a desenvolver as competências nos alunos, e que o docente também busque suas 

próprias competências para que esse processo seja contínuo.  Perrenoud (2000, p. 24) 

confirma que “a verdadeira competência pedagógica, consiste, de um lado, em relacionar os 

conteúdos a objetivos e, de outro, a situações de aprendizagem”. Esses depoimentos mostram 

um movimento com a pretensão de dar um novo sentido para a estratégia. 

 

 “Eu costumo trabalhar com aula expositiva, mas ao mesmo tempo tentando 

problematizar e dialogar [...] trabalho com muito vídeo e filme pra tentar 

exemplificar o que está sendo dito, e o planejamento é pra tentar ser o mais 

interativo possível [...] então as aulas geralmente são bem dialogadas, assim, a 

gente acaba trocando muito”. (D1). 

 

“Eu particularmente prefiro utilizar de algumas estratégias pra não ficar uma aula 

sempre dialogada, expositiva”. (D3). 

 

“A aula teórica-expositiva, eu monto ela em slide atualizado, e aí eu sempre trago 

alguma coisa prática”. (D5). 

 



 

“Eu geralmente gosto de trazer slides com pouco texto, mais com imagens, com 

reflexões, trazendo mais a realidade do cotidiano, problematizando as questões 

ligadas à sociedade”. (D16). 

 

 

Verificamos que esses docentes têm a preocupação de associar a aula de conteúdo com 

outros tipos de estratégias como forma de mantê-la mais participativa. Confirmando os 

achados nessa temática, em que prevalece o discurso do uso dessa didática, um estudo 

demonstra que a aula expositiva ainda é o método mais utilizado no ensino e por vezes o 

único meio empregado.  “Normalmente o docente apenas se utiliza da aula expositiva e deixa 

de utilizar outros meios que talvez fossem mais apropriados para trabalhar os conteúdos de 

suas disciplinas” (ROCHA et al., 2010, p. 819). 

Pude observar que mesmo com a aplicação de outras didáticas pelos professores 

acompanhados, o uso em sala de aula é predominante da aula expositiva. Em relação aos 

estudantes, o interesse e a participação foram melhor expressados quando o professor 

evidenciou situações da prática, ou da própria vivência do aluno e ainda quando empregava 

outros recursos, como podemos ver a seguir. 

 

“O docente conceitua bem, mas não consegue manter a participação e atenção o 

tempo todo, a não ser, quando os alunos falam de suas próprias vivências ou o 

professor traz experiência da prática”. (Diário de campo, aula D2). 

 

“A aluna responde uma questão articulando o conteúdo com a experiência que teve 

em reunião com a equipe de saúde”.  (Diário de campo, aula D19). 

 

“É apresentado um vídeo, a professora pontua exemplos da mídia, os alunos as suas 

experiências e assim vão discutindo os casos” (Diário de campo, aula D1). 

 

Nos depoimentos a seguir, observamos como se dá o planejamento de duas aulas. 

Destacamos a construção conjunta com os discentes a partir do cronograma. Tanto na 

referência acima quanto a que segue, percebe-se a consonância com as perspectivas de 

Perrenoud (2000) quanto à competência do professor em que ele deve primar pelo 

envolvimento do aluno na sua aprendizagem e em seu trabalho. 

 

“Eu construo primeiro o cronograma das aulas com os alunos. Eu trago um esboço 

das propostas e aí, junto com os alunos, a gente discute”. (D8). 

 

 Nesse trecho, temos falas que remetem ao planejamento com o bloco teórico inicial e 

depois as práticas. Embora que no segundo depoimento, verifica-se uma preocupação em 

modificar essa estrutura conforme a avaliação do retorno da turma. Faço uma ressalva, em 

que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC, 2009) permite uma flexibilidade quanto ao 



 

processo de aprendizagem, manter essa conduta de separar conteúdo da prática pode não 

contribuir com o aprendizado. Portanto, constatei que é uma rotina para alguns educadores. O 

ideal seria intercalar os conteúdos e as experiências nos campos práticos, para facilitar o 

aprendizado problematizador e a reflexão na ação proposta por Schön (2008).  São 

competências do professor, organizar as situações de aprendizagem e administrar essa 

progressão (PERRENOUD, 2000). 

 

“Tem o planejamento da aula onde eu vou visualizar as estratégias que eu 

utilizarei... Então sempre planejo assim: um bloco teórico no início, pra eles terem 

a base do conteúdo a ser abordado, e depois utilizo de algumas estratégias para 

tornar aquilo mais prático e mais palpável pra eles”. (D3) 

 

“[...] Primeiro a gente começa a teoria, fecha os dois blocos teóricos, pra começar 

a prática. Algumas vezes, a gente já está experimentando fazer teoria e prática 

concomitantes também. Conforme o que a turma vai sinalizando. Acho que isso é 

muito importante em relação ao feedback”. (D16). 

 

   

 Durante análise das entrevistas, foram notadas demais estratégias que os docentes 

realizam no processo de ensino-aprendizagem, principalmente no que tange as aulas teóricas e 

teórico-práticas, maneiras muito particulares de atender algumas demandas na rotina dos 

serviços junto aos alunos. Esse jeito de ensinar vem da capacidade criativa do professor, que 

precisa ter o aporte teórico e, ao mesmo tempo, criar meios outros que torne possível 

determinado raciocínio, conforme Valente (2009, p. 116): “necessitamos enquanto docentes, 

descobrir nossos próprios caminhos, através do desenvolvimento de alternativas pedagógicas 

diversas em sala de aula, e ir aprendendo também com a prática”. 

 

“Então eu trago alguma dinâmica, por exemplo, tem uma aula de políticas públicas 

e formação em rede e aí eu formo uma rede com os alunos [...] Uma coisa que pra 

mim facilitou muito, pra todas as turmas até hoje, é a utilização de personagem pra 

ilustrar algumas coisas de sintomatologia”. (D1). 

 

“Muitas vezes conto uma história fictícia, um caso, pra ver se consigo despertar 

nesse aluno algum tipo de motivação”. (D7) 

 

"Por exemplo, [...] quando eu falo do momento da assistência ao paciente, eu 

sempre marco a aula no laboratório, e aí a gente faz uma dramatização, deitando 

um aluno na cama, como se fosse o paciente, como é a abordagem, como que é a 

transferência do paciente da mesa, monitorização". (D5). 

 

 

 No estudo de Spagnol et al. (2012) são relatados algumas experiências pedagógicas 

como a dinâmica de grupo que tem o objetivo grupal, o exercício de uma vivência onde 

podem ser aprendidos habilidades de observação, escuta e comunicação, fundamentais na 

gerência de enfermagem.  



 

A dramatização, para Spagnol et al. (2012), o encontro teatral é uma vigorosa 

estratégia para os discentes experimentarem por meio da criatividade a realidade dos serviços 

de saúde. Tanto a dramatização quanto a dinâmica favorece a observação do comportamento 

humano, ferramenta para o diagnóstico situacional na enfermagem. Essa observação deve ser 

treinada no aluno para ser desprovida de opiniões e preconceitos. Além do mais, retrata que o 

laboratório é um conjunto de metodologias que visam "articular teoria e prática e de 

dinâmicas e vivências concretas apreendidas na realidade. (SPAGNOL et al., 2012, p.454). 

 Nota-se o uso da música como outro dispositivo aplicado. Quanto ao propósito da 

música em sala de aula, Rohr (2013, p.47) elucida que: 

 

A integralidade do ser humano imerso num contexto cultural, com uma 

multiplicidade de valores e concepções de mundo remete à necessidade de 

incorporar na educação, não apenas o pensamento, mas também os sentimentos, 

valorizando estratégias pedagógicas que incluam além da cognição, a arte ...o 

processo educativo não deve abdicar das dimensões estética e emocional 

proporcionadas pela música, que possibilita fortalecer nos sujeitos sua criatividade e 

singularidade. 

 

 

“A última aula que eu estava dando [...], eu usei música porque eu queria fazer um 

pouco da atenção dos alunos focado pra aula. Tirar um pouco da atenção do mundo 

exterior”. (D4). 

 

“A gente gosta de trabalhar, por exemplo, com músicas, quando elas vão trazer 

interpretações”. (D16). 

 

 

  Constatamos que, na fala a seguir, o professor tem a preocupação de realizar a 

atividade o mais próximo da realidade através da simulação; essa ideia torna-se interessante, 

se pensarmos que o aluno pode exercitar suas técnicas, refletir sobre problemas reais, que 

serão acompanhados e instruídos pelo professor, além, que nem sempre o aluno consegue 

experienciar na sua prática clínica determinados contextos que podem ser vividos na 

simulação.  

 A simulação têm se tornado frequente como método de ensino no Brasil e no mundo 

nos últimos anos devido às demandas de transformações no ensino. Têm-se a preocupação 

com a formação responsável e segurança do paciente. É utilizada para desenvolver 

competências como liderança, comunicação, humanização, habilidades técnicas, julgamento 

clínico e redução de danos (OLIVEIRA et al., 2014). 

Existem diferentes tipos de simuladores empregados, manequim simulando o paciente, 

pessoas no papel do paciente, softwares educativos, role-play que é a troca de papéis através 

de dramatização. As condições do manequim podem ser divididas em alta, média e baixa 

fidelidade quanto a sua tecnologia. Estudos recomendam três fases de intervenção na 



 

simulação, pré-simulação, simulação e pós-simulação em que os estudantes são apresentados 

ao caso clínico, a simulação em si onde cenário e materiais são utilizados, e após as 

discussões e avaliação do aprendizado. (VIEIRA; CAVERNI, 2015).  

Os resultados do estudo de Teixeira e Felix (2011, p.1173) indicaram que “a 

simulação contribui para a aquisição de habilidades psicomotoras e autoconfiança”. Essas 

simulações convergem para a realidade da assistência, mas precisam ser sistemáticas, propor 

soluções de problemas, ter participação ativa do aluno e sua auto avaliação, dessa forma, 

promover o pensamento crítico.  

Muito além da técnica perfeita, é preciso nessas demonstrações abrir possibilidades de 

atuação, problemas possíveis para resoluções efetivas. Podendo assim, proporcionar momento 

de crítica e reflexão, porque na rotina diária o cliente, o ambiente, as condições, o processo de 

trabalho e a equipe vão diversificar o tempo todo. Mesmo em uma simulação, se não houver 

uma ampliação dessas possibilidades o aluno ficará condicionado apenas àquilo que aprendeu 

na sala de aula.  

 
“E uma das estratégias que eu mais utilizo é simulação, por conta da dificuldade 

que eu tenho por ministrar conteúdos [...], onde a gente não pode nem provocar a 

situação, [...] e diante de uma situação real [...], nem sempre alguém tem condição 

de atuar. Então a gente trabalha muito na lógica de prática simulada pra treinar a 

habilidade específica, pra ele correlacionar conteúdos e desenvolver técnicas 

necessárias”. (D2). 

 

“Nos laboratórios, a gente tenta trazer as temáticas com uma simulação mais 

aproximada da realidade, inclusive a gente tenta até simular a presença de 

familiares, a presença de outros profissionais da equipe, para os alunos poderem 

interagir também, pegar como um todo, não só da técnica em si, mas tudo que 

envolve”. (D9). 

 

 

Durante a observação da aula de (D2) constatei que a forma como foi ministrada a 

simulação ficou insuficiente. Não houve participação dos estudantes, nem reflexões, 

descaracterizando os objetivos aqui discutidos sobre a simulação. Porém ressalto que o 

educador teve problemas para chegar ao Campus, por isso o andamento da aula acabou 

prejudicado pela falta de tempo.  

Destaco que foram utilizados três métodos de ensino, o primeiro aula expositiva, o 

segundo seminário dos alunos sobre o instrumento do tema, e o terceiro a simulação. 

“Na simulação, o professor pede uma aluna para deitar no leito servindo de modelo, 

os outros ficam dispostos em semicírculo de forma que todos visualizem. Ele vai 

demonstrando abordagem com o cliente, ele fala do uso do material adequado, a 

técnica. Alguns discentes brincam, outros estão atentos. Surgem perguntas que são 

prontamente respondidas pelo professor. Após a explanação ele faz uma pergunta 

que aborda outra temática, como os discentes não respondem, ele vai até o quadro 



 

para esquematizar, e dessa maneira encerra a simulação”. (Diário de campo, aula 

D2). 

 

 

O professor manifestou-se a todo tempo receptivo a participação dos alunos na aula 

teórica. No seminário, os estudantes se mostraram bem interessados, trazendo apresentações 

coerentes, simplificadas e com discussões entre os grupos. Porém na simulação, os alunos não 

chegaram a fazer o procedimento, não houve uma problematização, não alcançando os 

objetivos da aula de simulação. Os educadores estão propensos a problemas do dia-a-dia, que 

interferem diretamente no andamento das aulas, mas não podem deixar de avaliar essas 

situações e o quanto pode interferir no aprendizado, é importante fazer essa reflexão.  

Ficou claro que a segunda estratégia utilizada (seminário), em que os alunos tiveram 

uma contribuição no próprio aprendizado, teve efeito. Com isso, ao lançar mão de três 

dispositivos didáticos, o professor tem mais probabilidade de conseguir alcançar 

aprendizagens diferentes conforme Perrenoud (2000). 

 A concepção ampliada da finalidade de uma aula, pode acontecer em qualquer método 

do professor, basta que ele seja o facilitador como veremos abaixo: 

 

” Peço para eles fazerem a resenha, [...] vamos comentar sobre isso, o que vocês 

acham? [...] como é que a gente trabalha isso”. (D8). 

 

 Schon (2008) demonstra que o estudo de caso um dos dispositivos citados pelos 

depoentes conforme quadro 5, pode ser chamado de ensino prático reflexivo, desde que o 

professor torne a atividade operativa ao aluno. Isso acontece, por exemplo, quando o docente 

pede ao estudante a partir de um caso dado, para analisar a situação, para dizer o que os outros 

deveriam fazer e se não for adequado à informação dos outros, o que ele faria. Também 

explica que o estudo de caso pode ajudar no aprendizado dos princípios de gerenciamento, 

(ex.: relação custo/benefício) permitindo que o estudante descubra por conta própria tipos de 

raciocínios possíveis de determinar quais questões e fundamentos que serão mais úteis na 

tomada de decisão.  

O professor pode ainda oferecer um caso problemático sem aplicação fundamentada 

conhecida e ajudar no entendimento do aluno para que ele tenha uma ação concreta que faça 

sentido e que possa ser testada. “Os estudantes-executores também podem ser encorajados a 

ver o caso como um espaço onde eles tentam tornar explícitas as teorias tácitas que trazem 

quando propõem concepções e soluções para problemas” (SCHON, 2008, p. 236). 

 
“Ao final de cada conceito, a professora pergunta aos alunos o que eles como 

enfermeiros fariam. Durante essa discussão a professora pontua e apoia as soluções 



 

encontradas pelos próprios alunos, que não entendiam como solução por trazerem 

questões da própria vivência”. (Diário de campo, aula D1). 

 

Seguindo o raciocínio, o portfólio reflexivo – também citado pelos depoentes - é outro 

método de aprendizagem utilizado como metodologia ativa, pois como afirmam Otrenti et al. 

(2011), são registros feitos pelo aluno no decorrer de uma disciplina, que permite conhecer 

seu perfil acadêmico, suas facilidades, dificuldades, reflexões, vivências, sugestões, críticas, 

auto avaliação. Essas anotações, descritas a partir do interesse do aluno e com orientação do 

professor, promove a curiosidade e se torna atrativo para a pesquisa. Ele constrói esse 

material, que serve de avaliação, e que permite repensar sobre a tradicional prova, que não 

valoriza as diferenças, sendo um meio padronizado de avaliar as diferentes aprendizagens dos 

alunos.  

O uso desse método ainda favorece a criatividade, a ética, habilidade de escrita e 

reflexão de sua rotina. Segundo Otrenti et al. (2011) “permite o desenvolvimento pessoal e 

profissional tanto de alunos quanto dos professores envolvidos no processo”. A forma 

aplicada para o portfólio desse estudo, chama atenção novamente para a referência de Schon, 

quando ele diz que o docente por vezes erra na concepção dos métodos de ensino pela forma 

que ele aplica, ou seja, o portfólio pode acabar virando um arquivo ou diário. 

Abaixo, as docentes deixam claro ao aluno que o objetivo maior é promover a reflexão 

e correlação teórico-prática das atividades gerenciais e assistenciais. Ainda relatam que 

precisaram estimular esses alunos durante esse processo.  

No trecho que segue verificamos a ideia pelos professores dessa correlação, inclusive 

citando o SUS. 

 
“...E eles precisam fazer a conexão com a prática, com o sistema de saúde, com as 

políticas públicas atuais”. (D3). 

 

"São estratégias que, de fato, ele consiga, não só ter um conteúdo técnico, a parte 

técnica do instrumental, do que é abordado, mas que ele também consiga trazer pra 

dinâmica social. [...] Ele tem esses aspectos sociais que também estão muito 

fortemente ligados. Eu acho que é interessante ele poder, a partir da aula, fazer 

esses links que existem de fato. Mostrar as várias faces de um mesmo fenômeno. 

Você mostrar que, por trás de um transtorno, uma doença, existem característica 

que também podem contribuir". (D16). 

 

 

Enveredamos neste momento, para as práticas avaliativas dos educadores a partir de 

seus argumentos, avaliações essas, relevantes para o feedback do professor quanto a 

aprendizagem de seus alunos. Conforme Perrenoud (2000), é necessário saber sobre o 

desenvolvimento continuado e progressivo do aprendizado dos alunos, esses balanços são 



 

imprescindíveis para decisão de aprovação, orientações, formulações e reformulações dos 

modos de ensino. Perrenoud (2000, p. 50) afirma que deve-se aprender avaliar para ensinar 

melhor, a avaliação e o ensino não podem estar separados, “considerar cada situação de 

aprendizagem como fonte de informações ou de hipóteses preciosas para delimitar melhor os 

conhecimentos e a atuação dos alunos”.  

 

“Existe a dinâmica própria da disciplina, que é através de provas, questões, aquela 

avaliação mais formativa. Contudo, eu também tento fazer essa, pra mim, em 

relação a esse feedback que vem depois, quando eles estão mais pra frente, nas 

disciplinas de estágio, aplicando o que eles aprenderam na disciplina teórico-

prática”. (D15). 

 

Essas avaliações ajudam na percepção não só de como está ocorrendo o aprendizado, 

mas também dá um retorno quanto a própria dinâmica de aula, do trabalho do educador, essa 

relação produz uma reflexão sobre as práticas pedagógicas, e permite ao professor receptível 

às mudanças, perceber onde, como e quando deve fazê-las. E assim, apareceram algumas 

maneiras como são feitas essas avaliações. 

 

“Em relação à avaliação dos alunos, em geral, eles sempre colocam, nessa 

disciplina que é prática, que eles consideram que essa forma de ensino tem sido 

muito eficiente. Porque eles vivenciam antes determinadas coisas e, quando eles 

chegam lá, eles pensam ‘mas é igualzinho ao que os professores fizeram’. Então 

eles não se sentem tão ameaçados ou paralisados. Eles já têm uma familiaridade 

com aquilo que não os assusta tanto. Eles conseguem se sentir mais potencializados 

para a atividade”. (D19). 

 

“A gente tem formulários online anônimos, [...] não ter constrangimento e ser o 

mais aberto possível e daí nós tiramos a avaliação, o feedback”. (D9). 

 

"Normalmente a gente faz, ao final da aula, alguma intervenção em relação a 

questão dos conteúdos, como eles pensam, o que eles querem colocar, o que às 

vezes pode melhorar. A disciplina tem a rotina das reuniões entre os professores, é 

uma forma de estar conseguindo trabalhar essas questões mais técnicas e pontuais. 

Sempre, ao final da disciplina, tem a avaliação dos alunos que colocam os pontos 

positivos e negativos que precisam ser melhorados. O que é positivo a gente sempre 

tenta potencializar, e o negativo, a gente sempre tenta reverter de alguma forma. 

Acho que a avaliação deve ser constante, durante o processo da aula, você vai 

modificando". (D16). 

 

No depoimento a seguir, a docente faz alusão a uma avaliação não formal em conjunto 

com o aluno, e propõe a mudança de postura ainda enquanto atividade. Na proposta de Schon 

(2008) remete a ação-reflexão-ação do professor. 

 

“No campo prático, [...] o acordo que a gente tem na aula prática, ele precisa me 

dizer no que ele fez a diferença, o que que ele aprendeu, como ele se percebeu, isso 

tudo faz parte do processo dele analisar o aprendizado dele também, e pergunto 

como foi a minha atuação em alguns dias. [...] mas sempre deixo claro pra eles, no 



 

dia que eu tiver fazendo intervenção demais, que eu tiver interrompendo demais, e 

vocês estejam seguros pra conduzir, vocês me deem esse retorno”. (D1). 

 

 

Neste caso, utilizam-se de meio avaliativos formais, porém aqui, aparece a tecnologia 

em favor do ensino e a diversidade de avaliações, que conduz para de modo democrático, 

reputar de várias formas os vários saberes e sujeitos envolvidos. Apontamos o que poderia 

ser, talvez, pontos negativos: a sobrecarga ou mesmo a excessiva formalidade conforme a 

condução das tarefas, remetendo à educação tradicional, por isso, o cuidado que deve ter o 

educador. 

 

“A última avaliação que nós fizemos, por exemplo, foi online porque não há 

necessidade da gente fazer uma prova e eu ficar vigiando a prova”. (D8). 

 

“As avaliações desse aluno durante a disciplina são duas provas teóricas, 

fichamentos, relatórios dos campos práticos, avaliação do aluno na prática, uma 

prova teórico-prático, que a gente visa avaliar o poder de argumentação do aluno 

sobre esse assunto e prova prática. Então o que eu vejo é que, essas diferentes 

formas de avaliação, no final, ajudam o aluno, pois mesmo que ele não vá tão bem 

numa avaliação, a outra pode ajudar”. (D18). 

 

“A gente tem avaliação teórica, avaliação do campo prático, a sessão clínica e 

também a gente dá uma outra atividade pra eles que é a aula aberta”. (D5). 

 

“E gosto de fazer uma avaliação no final, mas não pra dar conceito. Pra saber 

como que eles entenderam”. (D7). 

 

 

"Na observação de D7, pude acompanhar uma avaliação através de uma aula aberta 

proferida por um grupo de alunos, em que o tema fazia parte da disciplina, porém 

era de livre escolha deles.  Utilizaram basicamente aula expositiva e desenharam um 

esquema sintetizado no quadro (facilitando o entendimento dos alunos que estavam 

observando), e foram intercalando as falas, alguns participaram mais do que outros, 

mas de modo geral todos contribuíram na explanação. A professora parabenizou os 

estudantes ao final da apresentação, dizendo que tinha gostado, e pediu para os 

alunos compartilharem a experiência da aula, então os alunos disseram que, faz 

muita diferença entre assistir e montar a aula, pois estudam mais na montagem, 

buscam suporte e por isso aprendem mais. Na avaliação a docente entendeu que esse 

método estimula a curiosidade, responsabilidade, além do trabalho em equipe". 

(Diário de campo, aula D7). 

  

 

 Percebi com a observação que a docente dispõe de vários métodos de avaliação, e que 

tem a preocupação de fazer o aluno perceber seu aprendizado como sujeito da ação, essa 

reflexão do estudante é primordial no seu aprimoramento profissional, muito embora, 

considerando a aula expositiva, talvez tenha faltado por parte do educador estimular outras 

formas que facilitaria o aprendizado dos outros estudantes. Ainda assim, usaram a 

criatividade, apresentaram o esquema, que deixou nítido a preocupação em facilitar esse 

processo. 



 

Tabela 3– Estratégias de Avaliação  

  
Estratégias de avaliação  

Frequência Frequência  

Absoluta Relativa  

Avaliação Teórica 8 53% 

Avaliação de Campo Prático 2 13% 

Avaliação Online 3 20% 

Arguição Oral 1 7% 

Prova Prática 1 7% 

Total 15 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A tabela 3 mostra a representação dos tipos de avaliações que foram citadas durante as 

entrevistas.  Destaque para a prova teórica, como sendo ainda o tipo mais utilizado.  

Nas considerações seguintes, é assinalado, que a partir do retorno dos alunos foram 

feitas modificações nas estratégias utilizadas.  Perrenoud (2000 p. 49) afirma: “um professor 

experiente sabe que as atividades que cria, por mais bem concebidas e preparadas que sejam, 

nem sempre dão os resultados esperados”, aponta, que saber regular os processos de 

aprendizagem é tão importante quanto o êxito da atividade.   

 
 “Essa própria aula [...] que eu estou ministrando hoje, eu modifiquei. Eu fiz uma 

participação, uma atividade de extensão comecei a ver outras possibilidades de 

pensamento, focando um pouco nessa perspectiva social. [...] Às vezes você desfoca 

um pouco um conteúdo prático pra tentar trazer um teórico, às vezes o teórico muda 

um pouco. (D16). 

 

“Por exemplo, tinha uma aula que era no laboratório, mas não tinha um 

equipamento essencial [...] então essa aula era dada com apoio de vídeos, mas é 

óbvio que não é a mesma coisa do que você ter contato real com aquela tecnologia. 

E o feedback do aluno obviamente veio [...] e essa estratégia foi mudada. Hoje a 

aula é dada no hospital. Isso melhorou muito na disciplina”. (D9). 

 

“Semestre passado, os alunos sentiram uma deficiência: a gente tinha duas aulas de 

exame físico, nesse semestre, colocou a terceira aula pra ser mais prática”. (D14). 

 

“Eu tento fazer uma estratégia de integração, eu vou mudando a partir do que eu 

vejo. E mudo para o próximo semestre e mudo no próprio curso do semestre. Tento 

adequar”. (D17). 

 

 Durante minhas observações, presenciei uma aula com modificação na metodologia 

usada, considerando um participação do docente num evento, conforme (D16), o qual, o fez 

reavaliar alguns conceitos e promover essa alteração. Já em relação as avaliações ao final da 

aula, em todas pude notar que os professores fizeram alguma consideração como podemos 

confirmar. 

“Ao final a professora fez uma avaliação do dia, perguntando aos discentes sobre as 

dificuldades que tiveram e o que viram de novo”. (Diário de campo, aula D18). 

 



 

“O professor pede para sentarem em círculo, e pergunta sobre a atividade do dia 

como foi. Os alunos foras levantando sobre o que mais chamou atenção, e sobre as 

intervenções que foram fazendo.” (Diário de campo, aula D10). 

 

 

 Os estudantes tiveram considerável participação no que tange esse momento de 

avaliação, enfatizaram os momentos que consideravam importante, davam opiniões sobre o 

andamento das aulas, e quando eram indagados sobre alguns conceitos, de modo geral 

conseguiram responder satisfatoriamente. E quando não sabiam responder diretamente nas 

abordagens conceituais, os próprios professores traçavam caminhos para as respostas, que 

normalmente os estudantes já tinham de conteúdo ou de intervenção. Havia aqueles mais 

tímidos, receosos ou distraídos que preferiam não falar.  

O esquema abaixo, representado na figura 2 foi elaborado a partir da perspectiva da 

construção de estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na fundamentação teórica de 

Schon (2008), Perrenoud (2000) e no ciclo de reflexividade de Valente (2009). É um forma 

bem simplificada de como poderia ser o preparo da aula e os métodos pedagógicos, mas 

reforço, que educar e aprender não é um trajeto único, simples, nem objetivo, pelo contrário, 

requer muita perspicácia para compreender um mundo tão multifacetado. 

 

Figura 2 - Representação da elaboração de uma estratégia de ensino. Baseado em Schon 

(2008), Perrenoud (2000) e Valente (2009). 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

1º momento

O encontro com os alunos

conhecendo as representações
dos alunos e seus perfis
construção da proposta
pedagógica em conjunto.

2º momento

Traçar os objetivos de 
ensino-aprendizagem 

Reflexão na ação 

considerar a proposta
curricular, o perfil dos
alunos e os recursos
disponíveis

3º momento

Definir as estratégias de 
ensino-aprendizagem

utilizar mais de uma método,
considerando que cada aluno
tem sua própria maneira de
aprender. É preciso ter um
"plano B", quando o professor
observa que aquele modo não
está mobilizando o
aprendizado.

4º momento 

Ministrando a aula 

trabalhar como facilitador,
problematizar, trabalhar o ideal
e o real, participação coletiva,
favorecer o pensamento crítico-
reflexivo na prática, considerar
o conhecimento prévio de cada
aluno nessa construção.

5º momento

Avaliação

Ação-reflexão-ação

durante a aula os alunos
correspondem aos objetivos?
interagem? estão motivados? -
Aplicar uma nova estratégia
caso tenha necessidade. Avaliar
novamente, considerando a
opinião dos alunos.



 

Seguindo o exposto nesta temática, daremos continuidade nessa discussão abordando 

o segundo tema elaborado que tem relação mais especificamente com as competências 

gerenciais do enfermeiro em sua formação. 

 

 

5.3 – Tema 2: Desenvolvimento de competências gerenciais na formação do enfermeiro

  

 Neste segundo momento, iremos discutir a respeito das questões que envolvem as 

competências que o enfermeiro deve desenvolver no seu processo de formação, 

principalmente no que se refere aos processos decisórios e gerência de enfermagem. Essas 

competências estão previstas tanto nas Diretrizes curriculares dos cursos de enfermagem 

quanto no projeto pedagógico do curso, que prevê uma instrução desde o início, voltada para 

atividades gerencias como já discutido.  

 Para as autoras Lourenção e Benito (2010), as competências gerenciais na formação 

do enfermeiro são representadas em conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam a 

atuação multiprofissional no campo da saúde. Enfatizam a importância do planejamento como 

instrumento da gerência para a tomada de decisão. Em conformidade, Okagawa et al. (2013), 

no seu estudo constatam que as competências que desenvolvem a gerência no enfermeiro são: 

liderança, comunicação, conhecimento, trabalho em equipe e virtude.  

 Partindo dessa concepção, podemos notar que o próximo depoimento enfatiza a 

construção e o planejamento do objetivo da aula no campo prático sendo produzido pelos 

alunos, modo que facilita o entendimento e os fazem ter experiência na elaboração da 

demanda o que corresponde a competência de administração. Destacamos, logo em seguida, a 

fala da outra professora, que abarca a questão da crítica no serviço, que faz parte da rotina de 

qualquer profissional, ou seja, revendo Schon (2008), a crítica pode ser um bom momento de 

aprendizado, se a partir dela, refletirmos e buscarmos melhorias. 

 

“…A prática a gente tem uma questão norteadora, eles precisam desenvolver um 

objetivo, mas são os próprios alunos que constroem como vai ser”. (D1). 

 

“Vocês também devem estar preparados para as críticas. Nesse sentido de que “não 

deu certo, não foi bom”. (D8) 

  

 As aulas de campos práticos aproximam o aluno daquilo que ele vai vivenciar 

enquanto profissional, por isso são ferramentas que contribuem para o aprimoramento das 

habilidades e atitudes do estudante. Quando experimentam essa rotina nos serviços junto da 



 

equipe e da comunidade, são preparados para lidar com os inúmeros contextos sociais, de 

saúde, ambiente e processos de trabalho.  

 
Quando um estudante inicia uma aula prática, apresentam-se a ele, implícita ou 

explicitamente, certas tarefas fundamentais. Ele deve aprender a reconhecer a prática 

competente. Ele deve construir uma imagem dessa prática, uma apreciação de seu 

lugar na relação com essa prática e um mapa do caminho por onde ele pode chegar, 

de onde está, até onde quer estar (SCHON, 2008, p. 40). 

 

 

 O campo prático fornece subsídios para autonomia dos discentes, quando estimulados. 

Nesse trecho, verificamos momentos que ele exercita as competências da prática de tomar 

decisões e administrar seu cuidado. Tudo com o aporte do professor. 

 
“[...] Tem um roteiro de entrevista [...]o aluno vai a esse cliente, capta algumas 

informações. [...] Depois desse apanhado, ele faz algumas práticas específicas da 

disciplina [...]. Mesmo durante a entrevista o aluno já vai fazendo essa educação 

em saúde [...]. É sempre acompanhado pelo professor, que está acessível para se o 

aluno tiver dúvidas”. (D14). 

 

Em observação, foi feito uma atividade prática com alunos, em que os mesmo 

faziam algumas intervenções e ações educativas. Estava marcado para um outro 

momento, uma feira de saúde, onde as abordagens seriam escolhidas, elaboradas e 

realizadas pelos próprios estudantes, a partir dos levantamentos identificados por 

eles nas entrevistas. Os professores acompanharam todo o atendimento dando 

orientações e tirando dúvidas quando eram solicitados ou percebiam alguma 

dificuldade.   (Diário de campo, aula D10 e D17). 

 

 A participação do estudante no planejamento, elaboração e implementação de ações da 

equipe multidisciplinar em determinado cenário, implica na capacidade do mesmo em 

resolver problemas, visto que ele participa da construção, se sente parte do todo, estimulando 

seu interesse. “A verdadeira competência pedagógica, consiste, de um lado, em relacionar os 

conteúdos a objetivos e, de outro, a situações de aprendizagem” (PERRENOUD, 2000, p.24).  

 Os próximos relatos trazem dois cenários diferentes de campo prático, mas 

percebemos que os alunos são instigados ao planejamento e tomada de decisão nas atividades. 

 Segundo Schon (2008, p. 236)  

 

Ao desenvolver uma consciência mais vívida de sua própria capacidade de pensar 

produtivamente em situações de ação organizacional, eles têm mais probabilidade de 

interessar-se por intervenções pelas quais podem tornar sua reflexão-na-ação eficaz 

em um cenário organizacional. 

 

 

 “Então a gente tem uma estrutura de que vai tá no serviço do município com os 

usuários; tem um horário do dia reservado só pra nossa atividade, e, dentro desse 

horário, o aluno vai dando conta da demanda do serviço, da demanda do usuário”. 

(D1). 



 

 

“Aí terminou todo o exame físico, [...] pensam em todos os dados que eles 

coletaram, na história do paciente, eles tentam pensar no diagnóstico que eles vão 

traçar pra planejar o cuidado [...]do dia seguinte, a gente chega no hospital, e ele 

já tá preparado”. (D6). 

 

 

Temos a seguir, relatos onde o professor tenta despertar nos alunos a pesquisa, 

instrumento essencial para o conhecimento, e que precisa estar concatenada com a realidade 

dos serviços de saúde e suas demandas. Esse aguçar para a investigação, gera produtos que 

contribuem para solucionar problemas inerentes à população assistida, demandar políticas 

públicas e subsidiar o campo científico e desenvolver competências. Erdmann et al. (2010) 

concordam, a construção do conhecimento na enfermagem apoia-se na prática profissional 

desenvolvendo os diversos campos e perspectivas, com isso, determinando as necessidades 

para seu avanço. Na prerrogativa da gerência, colabora para o planejamento e 

desenvolvimento de ações, seja no âmbito da política, social ou de saúde propriamente dito. 

Dessa maneira, Perrenoud (2000, p. 35) corrobora quando afirma que “envolver os 

alunos em atividades de pesquisa e em projetos de conhecimento passa por uma capacidade 

fundamental do professor: tornar acessível e desejável sua própria relação com o saber e com 

a pesquisa, encarnar um modelo plausível de aprendiz”. 

 
“Os dados são coletados para posterior análise e publicação. A gente tenta 

estimular os alunos a apresentar os resultados desses eventos. O seminário [...] é 

em relação a esses dados que são coletados e apresentam no final da disciplina”. 

(D14). 

 

No trecho seguinte, a simulação será abordada novamente, porém com uma execução 

diferente da anterior, com disposição ao aprendizado de habilidades gerenciais e tomada de 

decisão. A simulação como recurso de ensino deve estar de acordo com os objetivos 

propostos para o aprendizado, como a técnica ou para fazer relação com situações reais. Deve 

ter embasamento científico, ético e legal, “este ensino deve ser prévio à inserção do estudante 

na prática clínica, garantindo o desenvolvimento das competências necessárias à minimização 

do erro” (MARTINS, et al., 2012, p. 624). 

 

“Algumas simulações vêm atender as necessidades do aluno ou de se sensibilizar 

para aquela situação, ou seja, se colocar no lugar do outro, ou a simulação é para 

como é que ele vai proceder durante a assistência. [...] Qual seria o aspecto que a 

gente quer chamar atenção para aquele profissional. Então cria-se determinadas 

características da família e do paciente, do usuário, para que esses obstáculos, 

essas dificuldades, na hora da assistência, fiquem mais ressaltadas, para que eles 

possam vivenciar toda a situação que, no geral, traz ansiedade ao aluno, que é ‘não 

vou dar conta disso’, ‘não vou conseguir lidar com isso’. Então a gente simula [...] 



 

para que ele entre em contato em ambiente protegido que é a sala de aula. E a gente 

discute, bom a gente estudou na teoria isso. E como ficou na prática? E por que isso 

não foi feito? Era possível fazer?’ eles começam a refletir, quais são os recursos 

que eles têm e o que falta eles se desenvolverem para fazer uma assistência real”. 

(D19). 

  

 

 No próximo contexto aparece uma palavra que remete um discurso imperativo do 

professor. Reportando as competências dos educadores por Perrenoud (2000), é essencial 

considerar as experiências dos estudantes, favorecer a participação do mesmo durante o 

processo de ensino-aprendizagem, são maneiras de transpor as barreiras da educação 

tradicional.  

Para Schön (2008) reporta a racionalidade técnica, que é aplicação do procedimento 

pautado na fundamentação teórica, e da zona indeterminada da prática, em que situações 

imprevistas acontecem, requerendo uma ação decisória do profissional. Penso, que o educador 

poderia ter ampliando a discussão para um contexto maior, para não ficar apenas no âmbito 

tecnicista, apesar de propor uma circunstância muitas vezes vista na prática da enfermagem 

que e a falta de material, seria interessante favorecer a reflexão, por exemplo, de como 

administrar os recursos materiais e de trabalho frente à essa questão. 

 
“Por exemplo, a gente impõe uma série de situações hipotéticas, e a gente simula 

que não tem determinado insumo pra ele fazer a técnica e como ele faria. [...]Eu 

espero com isso, que o aluno ele conheça o princípio da técnica e não que decore o 

passo a passo da técnica e aí que ele consiga me apontar alguma via alternativa 

que não comprometa a fundamentação da técnica”. (D11). 

 

 

Nesse caso, no acompanhamento da aula de outros docentes, também houve o 

questionamento sobre a falta do material relacionada a prática que eles haviam acabado de 

fazer. Os estudantes demonstraram uma percepção de uma demanda que corresponde à 

realidade do processo de trabalho.  

 

 

“Os professores levantaram a questão da falta de material. Os alunos responderam, 

que fez falta, mas que conseguiram atingir os objetivos da prática. Disseram ainda, 

que no cotidiano do serviço, isso pode acontecer e mesmo assim precisam ser 

resolutivos”. (Diário de campo, aula D10 e D17). 

 

 

Continuando a discussão sobre o papel de gerente do enfermeiro, verificamos a seguir 

algumas atitudes que o favorecem, como mediar conflito, trabalho em grupo, projeto 

terapêutico (planejamento, teoria, implementação de ações e comunicação).  

 

 



 

“No segundo momento da aula, as professoras fazem uma simulação de um caso 

através da dramatização, as alunas se dividem, duas escolhem ficar registrando sobre 

a “consulta” e duas ficam na abordagem com os clientes. A partir desses dados a 

proposta é que elas montem um plano terapêutico de curto e longo prazo com os 

principais problemas encontrados. A ideia é facilitar o processo para quando 

estiverem com os usuários. As alunas vão conduzindo como uma consulta de 

enfermagem. Ao término, a professora pede as alunas que escolham e apliquem uma 

teoria que melhor se enquadre no plano terapêutico e expliquem o porquê e como de 

sua utilização. É dado um intervalo para que desenvolvam a atividade. Há abertura 

para discussão, a professora fica como facilitadora, vai instigando as alunas, e elas 

vão respondendo. Em alguns momentos as alunas acham que suas ações podem não 

ser efetivas, mas vão propondo novas saídas”. (Diário de campo, aula D19). 

 

 

Fica claro na análise da última frase, o movimento das alunas na ação-reflexão-ação 

proposto por Schon (2008). A partir de uma problema prático, as alunas propõem soluções, 

mas refletem que pode não ser o ideal e em cima disso já fazem novas propostas de ações. 

Isso é conduzido e incentivado pela professora. Ao confrontar os dados, é possível verificar a 

coerência do discurso anterior da docente com a observação de aula.  

Ao se deparar com fatos trazidos da realidade, onde poderão surgir aspectos não 

previstos, essa abordagem da simulação possibilita previamente que o aluno consiga atuar 

com agilidade e destreza no cuidado, e mudando sua conduta quando necessário, com o 

docente o instruindo nessa construção. 

No estudo de Vendruscolo et al. (2010) é apresentado um relato de experiência de uma 

atividade dentro da disciplina de gerência, onde os acadêmicos participaram de forma ativa do 

planejamento estratégico situacional junto a uma estratégia de saúde da família. Eles 

vivenciaram a rotina dos profissionais, participaram de reuniões da equipe de saúde, visitas 

domiciliares e fizeram o diagnóstico dos problemas para desenvolver o planejamento. O relato 

traz como resultado a aproximação da teoria com a prática, o movimento crítico reflexivo dos 

alunos, pois eles puderam auxiliar no enfrentamento desses problemas ativamente junto à 

equipe. 

 Neste depoimento a seguir, há ênfase no que a docente refere à reconstrução de um 

saber, voltada para mudança de atitude frente à atuação num campo com exigências 

diferentes.   

 “E o mais importante, nesse caso, é deixar que o aluno perceba que o protagonista 

dessa atividade específica, nesse campo prático, [...] é o usuário, porque é um 

campo prático que requer a autonomia do usuário [...] Então ali é um lugar de 

Reconstrução do processo de ensino-aprendizado do aluno”. (D1). 

 

 

 Prioriza também o trabalho em equipe, essencial no serviço do enfermeiro e contribui 

para gerar liderança. O estudante pode assumir um projeto de forma que seja motivado a 

refletir e descrever sobre sua abordagem e ainda apresentado a outras possibilidades, além de 



 

poder ser estimulado para o trabalho em grupo em que cada um tenha um papel a cumprir e a 

reflexão se concentrará nessa atividade em grupo, na tomada de decisão conjunta no próprio 

desempenho (SCHON, 2000). 

 

“Uma coisa que eu sempre faço é decisão em conjunto. Eu coloco todos eles para 

sentar e discutir e ver qual foi a decisão deles. Porque isso já vai ajudar a exercer a 

autonomia. Exercer o poder de ponderação, de articulação, de argumentação. 

Geralmente eles decidem”. (D18). 

 

Vivenciar situações de vida em grupo estará preparando o aluno para uma conduta 

social adequada, essa interação forma consciência democrática, permite uma visão libertadora 

e reforça a autoestima. Esse ambiente social propicia aprendizagens significativas e diversas 

tanto individuais, quanto coletivas. As atividades em grupo favorece o aperfeiçoamento das 

habilidades de comunicação, participação, reflexão, segurança, respeito mútuo e integração 

(SANT’ANNA; MENEGOLLA, 2013, p. 79), componentes importantes no processo de 

gerenciar. 

 

“E eles não trabalham sozinhos, eles trabalham sempre em grupo. Então fica um 

como coordenador, um como co-coordenador e um como observador”. (D1). 

 

 

 No âmbito das atitudes Lourenção e Benito (2010) ressaltam “que atitude implica 

numa atuação para uma determinada ação”, sendo assim, é relevante que se trabalhe o 

desenvolvimento de atitudes na formação do enfermeiro, como atitudes éticas, atitudes 

referentes à participação popular no planejamento de ações entre outros. Já em relação às 

habilidades, prima-se a atuação fundamentada na sistematização da assistência de 

enfermagem – SAE, promoção e vigilância em saúde, liderança, trabalho interdisciplinar, 

comunicação, no que tange à qualidade dos serviços e ao seu gerenciamento. 

 Verificamos no próximo trecho, abordagens que constam as etapas do processo de 

enfermagem, instrumento importante para a qualificação da assistência e para formação de 

recursos humanos de enfermagem na gerência, pois prima pela organização do cuidado. 

 
“Nessa disciplina tem a sessão clínica ...eles apresentam um paciente que eles 

acompanharam. [...] ele apresenta todo o caso, todas as intervenções de 

enfermagem, e aí a gente faz a sistematização da assistência de enfermagem”. (D5). 

 

“Eles estão coletando os dados [...]faz parte da rotina da disciplina [...] trabalho 

local, regional e nacional. Eles fazem essa ligação. E eu sistematizo esse 

conhecimento. Porque o enfermeiro vai ser, na sua maioria, gerente desse serviço, 

naquele local [...] Eles têm o ideal, o real, o necessário, na visão de Diagnóstico”. 

(D8). 

 



 

“A aula que eu preciso exercitar alguma coisa específica sobre o processo de 

enfermagem. A gente pega um caso que vai fazer o levantamento dos diagnósticos, 

vê como poderia fazer o processo, quais os recursos que tem e também trabalha em 

cima da reflexão crítica e do conhecimento que eles já adquiriram em outras 

disciplinas anteriores, e aprofunda com o olhar para essa clientela específica”. 

(D19). 

 

Nessa ótica, o entendimento dos determinantes sociais e de saúde e doença que afetam 

o indivíduo e sua coletividade, bem como as relações de poder, e o entendimento das políticas 

públicas que regem o SUS, são preponderantes para a análise dos processos decisórios pelos 

profissionais no seu cotidiano e assim, primordiais na formação de recursos humanos 

qualificados (LOURENÇÃO; BENITO, 2010). 

 
“A aula chega num momentos onde os alunos pontuam suas vivências com o SUS, 

boas ou ruins, e a professora vai explicando seus conceitos em cima dessa 

experiências” (Diário de campo, aula D8). 

 

 

 A integração das redes de serviços à universidade fortalece a inserção da instituição 

nos serviços de saúde locais por meio das ações realizadas pelos professores e alunos, 

fortalecendo vínculos institucionais e com a comunidade. O que corresponde as expectativas 

da premissa do ensino superior de ensino-pesquisa-extensão. Princípios que consolidam a 

aprendizagem nos aspectos epidemiológicos, sociais, determinantes de saúde e doença 

daquela região. 

 

“Tem que ser uma visão da rede de serviço num determinado território [...] Então 

eles falam, -professora, agora eu estou tendo uma visão de gestão-. Sim. A gerência 

de Unidade vocês verão em disciplinas específicas, agora a gestão de um sistema 

correlacionado com o trabalho de rede, é aqui [...] O que o poder econômico que 

dá a interface com o político. A gente acaba adentrando em outras áreas. (D8). 

 

 

5.3.1 – A prática do cuidado empreendedor como atividade gerencial na formação do 

enfermeiro. 

   

O empreendedorismo na enfermagem compreende a conduta ativa do profissional, de 

criar, ou inovar técnicas existentes, para resolver problemas do cotidiano dos serviços de 

saúde (ERDMANN, et al., 2009). A partir dessa concepção, “o estímulo ao 

empreendedorismo autônomo do enfermeiro é de inestimável relevância por possibilitar a 

conquista de novos campos de atuação voltados ao cuidado do cliente/paciente” (MORAIS, et 

al., p. 2013). 



 

O grande desafio para o educador de formar lideranças empreendedoras, remete a 

diversidade dos espaços e possibilidade de atuação para o enfermeiro. Formar profissionais 

pró ativos com cunho empreendedor só é possível frente as metodologias questionadoras que 

incentiva novos caminhos para esse aluno (ERDMANN, 2009). 

Backes et al. (2010, p. 344) afirma “na lógica do empreendedorismo social, o processo 

de formação precisa instigar nos indivíduos uma nova concepção de mundo, de sociedade e de 

ser humano, a partir da ampliação das oportunidades reais”. Essa gestão, promove qualidade 

dos serviços de saúde e abre novas perspectivas para cuidado de enfermagem. 

Nesse trecho, o depoimento se aprofunda em uma experiência dos alunos em adaptar 

um dispositivo que facilita a transferência de uma usuária cadeirante, permitindo a mesma a 

mudança de superfície. Ressalta-se a atitude do professor como facilitador e incentivador do 

processo de aprendizagem. 

 

“Fomos para a prática, um grupo de alunas escolheu uma usuária para montar um 

plano de cuidados, dentro da perspectiva do projeto terapêutico, e elas realizaram 

um procedimento. A usuária é uma cadeirante e não estava fazendo a transferência 

sozinha da cama para a cadeira e vice-versa. [...] E as alunas montaram uma forma 

de transferência com essa usuária. A mãe, no início, estava um pouco resistente, 

mas isso também foi trabalhado nas visitas domiciliares. [...] Elas aperfeiçoaram 

uma prancha de madeira para essa transferência [...] E no último dia do estágio, 

essa usuário fez a transferência sozinha. [...] Terminando a disciplina, vão voltar 

para dar essa aula [...] para a próxima turma. [...]na prática elas construíram um 

produto, uma tecnologia adaptada, existe uma tábua específica, [...] aperfeiçoaram 

uma de madeira e realizaram o fundamento da prática”. (D 13). 

 

 Percebemos algumas atitudes e habilidades que são facilitadas nesse âmbito da 

gerência do cuidado, durante a formação dessas estudantes. Na prática, as alunas, a partir de 

um problema real, inovam ao promoverem uma adequação à usuária, que não tinha o material 

necessário. Nesse contexto, são apoiadas para postura autônoma enquanto profissional e 

favorecem a independência da cliente, do trabalho em equipe, da liderança, do planejamento e 

organização de um cuidado, da comunicação para o vínculo, essencial para adesão do 

tratamento.  E há ainda a motivação pelo educador, no sentido de facilitar esse cuidado e 

incentivando o retorno dessas estudantes na disciplina, para que mostrem suas ações 

empreendedoras para outros alunos.  

 Verificamos dentre muitas possibilidades, uma experiência em que tanto o professor 

quanto seus alunos, passam pelo pensamento da crítica e reflexão de suas ações e tomam 

decisões para transformarem sua prática, promovendo uma formação e assistência 

qualificadas. Esse cuidado com o outro transforma, porque há o aprendizado que sensibiliza, 



 

que compreende a dimensão do real e o do ideal, da ética e da cidadania, mobilizando saberes, 

competências e dessa forma a vontade de mudar. 

 Não obstante, presenciei em muitos momentos estudantes participando com 

propriedade das aulas, com discussões importantes e coerentes com o seu aprendizado, 

interessados e proativos, principalmente quando da abertura do professor. Enfatizo, que 

quando esse estudante incentivado à participação em outras organizações, como reuniões da 

comunidade, da equipe nos serviços de saúde e de outras instâncias, percebi um 

empoderamento por parte deles. 

 

 

 

5.4 – Tema 3: O professor e sua competência profissional 

 

 

Aprimorar a capacidade pedagógica colabora com a aprendizagem, pois simplifica e 

adéqua o ensino aos contextos reais que solidificam o conhecimento. Desenvolver 

competências docentes abre espaço para uma conduta mais ética, permissiva e competente de 

forma a gerar no outro as mesmas expectativas. O professor abre seu leque de possibilidades, 

reflete criticamente e favorece a predisposição para o saber no estudante.  Esse por sua vez, 

vai refletir uma formação capaz de uma atuação mais livre, de horizontes ampliados, sabendo 

gerenciar e concatenar as demandas que atravessam sua prática no cuidado em saúde.  

Para Paulo Freire (2002), “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” é pensando 

criticamente sobre sua prática anterior que se podem melhorar as próximas. “O próprio 

discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 

confunda com a prática”. Desse modo, ao conhecer as estratégias que se apresentam na 

formação do enfermeiro, o educador pode refletir sobre as próprias práticas de ensino e abrir 

caminhos para transformar. 

Neste terceiro tema, iremos fazer a análise e discussão dos depoimentos com base nas 

competências dos professores, a forma como buscam se aperfeiçoar nas estratégias de ensino, 

suas percepções enquanto docentes, de maneira que promovam a reflexão crítica no aluno e 

da sua própria reflexão, para promover uma educação inovadora.  

 Na perspectiva de Alarcão (2011), na atualidade, os alunos passaram a determinar os 

seus próprios objetivos e ao posicionarem como sujeitos ativos, aumentaram sua capacidade 



 

cognitiva e metacognitiva à medida em que passaram a se questionar, a determinar o seu 

próprio conhecimento e aquele que precisava para resolver seus obstáculos.  

Segundo Andretta et al. (2010, p.9) a metacognição “refere-se ao conhecimento dos 

processos de cognição e seus resultados, abrangendo atividades de monitoramento desses 

processos [...] e assim está ligada às estratégias utilizadas pelos indivíduos nos esforços 

individuais para aprender”. 

O educador deve acompanhar este novo panorama da educação e para Perrenoud 

(2000), deve ter vontade de proporcionar didaticamente estratégias facilitadoras do 

aprendizado. Esse tipo de situação distancia-se dos exercícios clássicos, que apenas exigem 

operacionalização de um conteúdo. É necessário investigar, organizar, dispor de tempo para 

criar e possibilitar novas situações de aprender.  

Essa preocupação pela busca do aprimoramento e capacitação deve partir tanto do 

professor quanto da instituição educadora, como percebemos nas falas a seguir, em que são 

reconhecidas pelos educadores a importância desse aperfeiçoamento. As primeiras, no sentido 

de perceber a importância da formação pedagógica, e a outra no sentido de reivindicar o 

preparo do professor.  

 

“Uma coisa que eu acho superimportante, que tem muito a ver com a disciplina que 

eu fiz de licenciatura e a questão de uma formação mais pedagógica é a da 

metacognição. É a gente auxiliar o aluno no sentido de ele aprender como é melhor 

pra ele aprender” (D1). 

 

“A aula, você necessita não só da sua formação, mas é uma prática cotidiana. Eu 

acho que a licenciatura me ajudou muito em pensar uma aula, em pensar uma 

avaliação de aula. E acho que isso foi um grande diferencial. Então eu procuro 

realmente me atualizar nesse sentido didático porque transmitir um conhecimento, a 

gente não transmite, constrói coletivamente. A gente é apenas norteador desse 

grande encontro. Para isso, é preciso se planejar, ter leituras prévias, se atualizar. 

As questões de saúde mudam - aliás, as questões do conhecimento mudam, 

conforme nosso caminhar de vivência. É o que me move enquanto enfermeiro e 

enquanto professor do ensino superior. É ter mergulhado na licenciatura e saber 

que esse encontro na sala de aula é também um reflexo que a gente tem na 

sociedade”. (D13). 

 
“Sinto falta de termos mais estruturados modelos pedagógicos na área do ensino da 

graduação, a graduação carece disso. Mais preparo. Capacitação docente”. (D7). 

 

 

 Corroborando, Lazzari et al. (2015) afirmam que, apesar da mudança no cenário do 

ensino superior de enfermagem, são, na maioria, os bacharéis que exercem à docência, sem 

nenhum preparo pedagógico. Esses professores se identificam mais com a área profissional do 

que com a docência. Salientam o aprofundamento das práticas pedagógicas e a educação 

permanente para continuidade da sua formação.  



 

 Nas observações foi possível perceber que alguns professores ensinam sobre a técnica 

em detrimento de um contexto maior que ela está inserida, cogito o fato dessa dificuldade ser 

expressa pela falta de preparo pedagógico e/ou por se tratar de uma profissão com algumas 

especialidades de cunho essencialmente prático. Isso reflete na formação, pois a realidade dos 

serviços de saúde requer profissionais capacitados e decisivos no cenário da sua práxis e em 

tudo que nela envolve. 

  
“Eu tento lembrar conceitos de didática que eu tive na graduação, que é não usar 

slides carregados, com pouco texto, com mais tópicos e imagens, tento ilustrar 

bastante a aula, pra tentar tornar a aula mais palatável e tentar exemplificar com 

questões da prática, da minha prática profissional, que eu sei que isso desperta o 

interesse do aluno, principalmente da enfermagem”. (D11). 

  

 

Nesse caso, o professor busca conhecimento prévio, ainda da graduação, para 

melhorar sua aula de conteúdo, porém no relato, considerando apenas suas experiências para 

despertar o aprendizado. Fica evidente que a falta de um preparo pedagógico, dificulta a 

abordagem do ensinar e aprender. Fazendo uma comparação com outro momento dessa 

pesquisa, onde pela observação descrevi que numa aula expositiva, o cansaço e a motivação 

eram preenchidos quando o professor aguçava as vivências dos alunos, e assim, a vontade de 

conhecer, conforme iremos discutir um pouco mais adiante. 

 Os elementos que devem compor a estruturação do processo permanente de formação 

do enfermeiro-professor devem partir da análise do seu trabalho, identificando os impasses 

enfrentados na atuação docente; “possibilitando a construção de estratégias contextualizadas 

que promovem o diálogo entre as políticas gerais, propostas no Projeto Político-Pedagógico 

do curso no qual está inserido; a singularidade da instituição em que atua e dos alunos” 

(VALENTE, 2009, p. 27). 

Na atualidade a perspectiva fundamental da didática é assumir a multifuncionalidade 

do processo de ensino-aprendizagem e articular suas três dimensões: técnica, 

humana e política no centro configurador de sua temática, no qual a função do 

docente é estar sintonizada com as inovações permanentes da sociedade sendo que 

para realizá-las é preciso estruturas educacionais que proporcionem ao professor 

condições de se atualizar, não apenas no conteúdo mais principalmente na escolha 

de estratégias de ensino adequadas ao conteúdo a ser ministrado (MOURA; 

MESQUITA, 2010, p.797). 

 

 

 Dentro do contexto, as competências que o educador deveria otimizar seria o de criar, 

estruturar, facilitar situações de aprendizagem, estimular a autoconfiança nas capacidades 

individuais e a aprendizagem (ALARCÃO, 2011). Podemos conferir que alguns docentes se 

preocupam em avaliar durante o momento da aula se tudo está ocorrendo conforme o previsto, 



 

e quando sentem que o aluno não está correspondendo, mudam suas estratégias pensando na 

motivação.  

Essa ação-reflexão-ação sobre a prática docente, na proposta de Schon (2008), reflete 

as competências que efetivam o ensino e as novas propostas curriculares.  

 

"Então essas estratégias diversificadas eu acho que torna mais ativo a questão do 

processo de aprendizado pra tentar atender a maioria deles. [...] Essa questão de 

‘quais estratégias’, eu acho que não tem como dizer uma estratégia única. Não tem 

assim ‘ah, isso funciona’. Eu acho que pra cada aluno funciona de um jeito... Então 

tem dias que eu percebo que um tipo de estratégia atendeu mais a um grupo e a um 

outro não, mas aí acaba no mesmo dia usando alguma outra estratégia que todos 

acabam participando mais”. (D1). 

 

“[...]Nos primeiros dias eles chegavam com o slide na mão e falavam assim ‘ah, eu 

vi isso’, mas tinham muita dificuldade na prática, de fazer o exame físico. Então eu 

falei ‘olha, eu vou fazer uma outra proposta’. Aí eu tentei fazer o seminário, e eu 

percebi que eles estudaram, e, no seminário, eles já sabiam onde estudar, que livro 

pegar”. (D6). 

 

“Às vezes, durante a aula, eu percebo que aqueles slides não têm nada a ver com a 

turma... E mudo a estratégia. Porque muitas vezes construímos uma aula e, quando 

começamos a falar sobre o assunto, o aluno tem outros questionamentos". (D7). 

 

 

 Perrenoud (2000, p. 74) afirma que "seria possível definir essa competência 

profissional como -a arte de fazer da diversidade a regra-", destaca que atividades que não tem 

nenhuma participação do aluno dificilmente vão desperta no mesmo a vontade de se envolver 

com aquilo. Logo, é preciso se ater ao desafio de facultar a heterogeneidade no ensino e 

aprendizagem, das atitudes crítico-reflexivas do aluno e do professor e, além disso, permitir a 

participação do estudante na estruturação dessas tarefas. 

 

“A gente costuma tratar de sintoma, de cuidado, de pensar menos no modelo 

biomédico e pensar mais no modelo biopsicossocial. Só que, atravessando isso, de 

uma maneira mais dialógica. Seria basicamente trazer o que o aluno traz de 

bagagem de senso comum. Trabalhar a bagagem que o aluno traz é uma estratégia, 

no meu entendimento, essencial para todas as aulas”. (D1.) 

 

“...eu vejo a demanda da turma principalmente”. (D3). 

 

“Ainda que para o aluno de graduação seja um conteúdo novo ou relativamente 

novo, eu acredito que ele tenha algo ainda pra acrescentar, uma experiência de 

vida ou uma experiência empírica que ele tenha [...] Não simplesmente trazendo 

uma informação no método de decorar aquela informação, [...] que ele faça um 

processo realmente reflexivo e crítico sobre aquilo que eu trouxe a partir de uma 

experiência própria dele.  Fazendo com que ele participe interagindo e construindo 

esse saber”. (D4). 

 

“E você vai parar para pensar nos questionamentos que ainda faltam não tem nada 

a ver com que o aluno não quer aprender. E o que ele quer aprender tem link, tem 

ligação com que realmente se precisa objetivar”. (D7). 

 



 

“Eu gosto de iniciar a aula perguntando qual que é o conhecimento que elas têm 

sobre o tema, pra ver como vou poder também moldar. Porque mesmo que haja o 

planejamento, esse planejamento ele é transformado no encontro”. (D13). 

 

 Ainda nessa ótica, Perrenoud (2000) aponta que o aluno tem um saber prévio, e essa 

representação deve ser considerada e não ignorada, como na pedagogia clássica, onde mesmo 

que implicitamente o professor desconsidera esse entendimento, refuta o senso comum e 

desvaloriza esse conhecimento. Essa naturalidade do aluno tende a reaparecer em outros 

contextos, então porque ignorá-la? a ideia, é dar direitos na aula, trazer o interesse, a 

compreensão de suas raízes, a coerência. 

 
“O aluno traz para você uma curiosidade, que pode parecer superficial diante da 

profundidade do tema, mas você é capaz de ir mediando o processo de construção 

com o grupo, de modo que aquela questão, que parecia boba, inicialmente, ganha 

outro status do universo do conhecimento. E este aluno percebe que ele é dono de 

um saber que é o saber acadêmico, é um saber legítimo. E, no final, quando você 

sistematiza, você organiza algumas coisas, introduz conteúdos novos... ele não se vê 

como uma folha em branco, percebe que, das respostas que ele ajudou a construir 

no final, muito dele ficou ali, muito ficou do grupo”. (D10). 

 

 Há uma sensibilidade por parte dos professores, como visto acima e anteriormente, em 

ter o intuito de preparar a aula a partir do que esse grupo tem como necessidade, em entender 

qual o compasso e o progresso da turma, em colocar esse aluno como centro da construção do 

seu próprio saber, e em compartilhar suas vivências, entendendo que elas fazem parte desse 

processo, são princípios essenciais na efetivação das aptidões de educar. Não é tarefa fácil 

conseguir correlacionar todos esses atributos, mas a percepção e a tentativa demonstra o 

interesse nesse longo caminho.  

 Abaixo são dispostos os depoimentos que falam do método crítico reflexivo na visão 

desses educadores: 

“Como estratégia de ensino que vai favorecer esse pensamento, eu penso que eles 

precisam ter uma participação efetiva em todo o processo de ensino-

aprendizagem...e aí, pensar no que eles trazem como suporte teórico e com o 

contexto que eles vivem”. (D3). 

 

“As estratégias de ensino são as estratégias que a gente pode usar no sentido de 

fazer o nosso aluno ou o aluno que está presenciando a aula a pensar e refletir 

sobre o que a gente tá construindo. Construindo um saber coletivamente”. (D4). 

 

“Eu entendo que o aluno tem que ouvir, tem que assistir à aula teórica, ele tem que 

estudar aquilo, a gente tem que estimular isso fazendo perguntas”. (D5). 

 

“É aquilo que desenvolve no outro o interesse de querer saber, mas eles precisam 

ter vontade de saber o que eu sei. E dividir com eles isso e porque que é tão 

importante saber isso ou não”. (D8). 

 

 



 

 A arte, as emoções aparece a seguir como instrumento que permite a crítica e a 

reflexão através de uma aprendizagem significativa. 

 

“Isso tem a ver com a minha formação. [...] Todas essas formações, trabalham a 

questão de, você não pode só pensar na formação de um ser humano na parte 

intelectual. Quando a gente pensa numa formação completa, está pensando naquele 

ser humano. O ser humano é composto de mil emoções. Essas emoções mobilizam a 

pessoa para o aprendizado. Desperdiçar a oportunidade de utilizar esse recurso tão 

rico para mobilizar o aluno para refletir sobre o outro, sobre si, sobre a realidade 

que o cerca é desperdiçar uma munição importantíssima para você poder 

efetivamente desenvolver o pensamento crítico dele”. (D19).  

 

 

Quando perguntados sobre o que entendiam por estratégias crítico reflexivas, podemos 

perceber nos depoimentos, que eles desenvolvem algumas competências necessárias na 

formação pedagógica pela participação do aluno nesse processo e na coletividade. Outra fala 

que destaco, é a importância no empoderamento do aluno e do professor, como conhecer o 

projeto político pedagógico do curso (PPC), em que o aluno normalmente tem pouco ou 

nenhum acesso, portanto, não fazendo parte da sua concepção e implantação. Como falamos 

de participação ativa do aluno, se nesse processo determinante para sua formação, ele não é 

sujeito na construção. Sem falar, que muitos docentes desconhecem o PPC do próprio curso 

onde estão, e quais são seus pilares de concepção. 

 
“Eu falo assim, tem conceitos-chaves que o aluno precisa dominar naquelas 

disciplinas, que tem a ver com o projeto pedagógico, com as ementas dos cursos. 

Então eu tenho que me reportar a isso. Sempre apresento a ementa, o cronograma, 

as diretrizes daquela disciplina, tanto a bibliografia básica e complementar. Eu 

falo, “por isso que a gente precisa olhar pra isso daqui. Isso aqui é essencial”. 

(D8). 

 

 

 Outro papel chave do professor é o de facilitador da educação que é reconhecido 

abaixo, pois corroborando com essa ideia, Valente (2009, p.116) realça que "a compreensão 

do novo não basta, se o professor não for capaz de estabelecer uma cumplicidade e uma 

solidariedade verossímeis, na busca do conhecimento, que implica, também, em ter a 

sensibilidade de adequar os recursos didáticos disponíveis com as características do grupo.  

 

 

“Ele precisa ter interesse e vir trazer a abertura pra que você desenvolva as 

temáticas e, aí sim, você, com o seu papel mais de facilitador, vai norteando o 

conteúdo que ele tá recebendo, identificando as potencialidades de cada aluno, as 

dificuldades e tentando trabalhar pra que todo mundo chegue ao objetivo maior da 

sua aula, que é transmitir aquele conhecimento, discutir aquelas ideias”. (D2). 

 

“Porque o que a gente fala tem nos livros, mas a forma com que você aborda, a 

maneira que você conversa e troca informação e experiências, elas são únicas”. 

(D8). 



 

 

 

 No primeiro discurso verificamos a frase transmitir conhecimento, o termo 

transmissão caiu em desuso em relação a educação, por remeter algo que se passa adiante. Na 

atualidade, a concepção é do compartilhamento de saberes e ideias, por uma via de mão 

dupla, ou seja, o professor ensina e aprende ao mesmo tempo. 

Novamente as declarações apontam para a avaliação como ferramenta do processo de 

ensino e aprendizagem, só que agora numa perspectiva própria do professor, numa reflexão da 

sua atuação, seja pelo feedback do aluno, seja por sua própria observação. "A noção de 

professor reflexivo baseia-se na consciência da capacitação de pensamento e reflexão que 

caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que 

lhe são exteriores" (ALARCÃO, 2011 P. 32). 

 

 

“E, quando a gente vai pensando nas disciplinas, que a gente leva conteúdo teórico, 

depois vai pra prática de ensino, consegue ver no campo, o resultado daquilo que se 

propôs a fazer em sala de aula. O resultado tem sido bom. Os alunos levam a 

correlação que a gente queria lá pro ambiente de prática” D2 

 

“Pedimos para o aluno avaliar[...] Hoje o que eu tenho de maior retorno, de 

feedback, é de que são poucos dias[...] Então a carga horária é que eu estou 

tentando agora conversar pra ver o que pode fazer para melhorar”. (D5). 

 

 

 Outra condição apontada, nos remete sobre nossas tarefas enquanto educadores, 

quando pedimos o retorno do aluno para avaliação, e esse se mostra positivo. O parâmetro do 

que foi aprendido pode não ser fidedigno por considerar a empatia com o professor, deixando 

de pontuar a situação da realidade aprendida. Então podemos e devemos lançar mão de outros 

subterfúgios da prática como a observação e a percepção, para captar as respostas legítimas. 

Em concordância Perrenoud (2000) afirma, “a observação contínua, da qual uma das funções 

é atualizar e completar uma representação das aquisições do aluno”. Essa observação auxilia 

inclusive em saber como o aluno aprende, suas conquistas, seu raciocínio, suas angústias e 

bloqueios.  

 

“Nós sabemos que tem o lado bom e ruim disso. Porque se aquela turma não 

se adaptou bem com aquela disciplina, com aquele professor, avalia mal, que 

o emocional, interpessoal pesa. Se gosta, tem alguma relação positiva com 

aquele professor, aí avalia super bem porque é amigo do professor, então, 

em termos de conteúdo, qual é o aproveitamento real? O tipo de 

aprendizado?”. (D8). 
 

Ressalto os depoimentos que seguem, que levanta a questão de relação de poder dentro 

da sala de aula, direcionando as relações tradicionais do ensino, em que o professor era o 



 

detentor do saber e o docente mero receptor, educação verticalizada, por vezes impositiva.

 Sobre a questão trazida da submissão do aluno de enfermagem, Spagnol et al. (2012) 

aponta que a formação do enfermeiro ficou por muito tempo focada em atender as demandas 

do paciente de forma submissa e mecanizada. Características que levou à concepção de 

profissional caridoso e benevolente que não atrapalha o andamento do trabalho. Considerando 

a atualidade, é preciso desconstruir esse estigma, formando profissionais com capacidade de 

integrar e articular saberes e fortalecendo seu papel nos processos decisórios. 

 

“Essa é a parte mais difícil porque a avaliação que a gente faz é uma avaliação que 

nem sempre é, de fato, a que os alunos percebem ...Eles têm medo da relação de 

poder afetar e tudo mais”. (D2). 

 

“E o aluno de enfermagem, na minha concepção, ainda é muito submisso. Muito. E, 

se ele questiona o professor, o professor acha que ele está desrespeitando ele. E não 

é bem assim. Tem que gerar uma curiosidade, inclusive neste campo” D8 

 

 

 Desse modo, finalizando a descrição das entrevistas, esse trecho manifesta uma 

valorização da educação e do outro em si, que vai ao encontro de referências, em que no 

geral, pessoas tendem a replicar a maneira como aprenderam. Vemos uma educadora dando 

importância do encontro com o aluno, ressaltando a diversidade de pessoas e momentos, além 

de trazer outra reflexão no sentido de aproximação com o outro de reconhecer suas 

necessidades.  

Se esses alunos entenderem esses significados e a partir do aprendizado “replicarem” 

essa atuação, então estaremos formandos pessoas sensíveis as demandas que emergem do 

outro. Esses são fatores importantes na enfermagem no cuidado com a pessoa, visto que, o 

que observamos nos serviços de saúde na atualidade, além da precariedade no processo de 

trabalho e oferta de insumos e acesso à saúde, por vezes é a falta de compromisso com a 

profissão dos valores éticos, morais e de cidadania. 

 

“Eu falo que cada turma é uma turma. Cada momento é um momento. É um 

encontro, e aí você tem que aproveitar... Acho que o que muda a vida e as coisas é o 

conhecimento. O conhecimento de fato liberta o homem. E eu acredito nas 

sucessivas aproximações como verdadeira forma de ensinar e aprender. Eu tenho 

que estar muito próxima do outro, no sentido de entender o que ele precisa e o que 

ele deseja e eu acho que a enfermagem está precisando disso”. (D8). 

 

 

 Reforçando esse assunto, Alarcão (2011, p.32) compreende que "esta capacidade de 

interação com o conhecimento de forma autônoma, flexível e criativa é a melhor preparação 



 

para a vivência no nosso mundo supercomplexo, incerto, sempre pronto a exigir novos 

saberes, inspiradores de novas ações”. 

Dentro dessa temática, observamos os esforços dos professores em construir uma 

dinâmica geradora de aprendizado, conduzidos em parte, por saberes pedagógicos da vivência 

prática, aptidões, e/ou qualificações realizadas. Sabe-se que o caminho a ser percorrido é 

longo, ainda formamos recursos humanos hipossuficientes para as complexas situações e 

processos de trabalho em saúde. Alguns métodos ainda precisam ser melhorados e repensados 

nessa constante transformação do ensino, e em conjunto com o avanço das novas tecnologias, 

as propostas curriculares, e mudanças dos determinantes de saúde da população. Esse 

movimento do professor, para Valente (2009, p. 107). 

 

Requer que o professor oriente sistematicamente a sua própria reflexão e análise, a 

partir das próprias ações iniciais - o conhecimento na prática - proveniente de 

habilidades culturais, profissionais, sociais e políticas; seguido da percepção - que 

compõe a reflexão na prática - pressupondo um processo de formação contínua; 

estimulando a reflexão sobre a reflexão sobre a prática, culminando no movimento 

de avaliação e decisão, com caráter retrospectivo, compondo um processo 

permanente. 

 

 

A partir desse exposto, foi elaborada a representação da Círculo da Construção do 

Conhecimento (figura 3), baseado no ciclo de reflexividade de Valente (2009). Observamos o 

contínuo processo de formação do educador, na ação-reflexão-ação, para transformar sua 

prática. Fazemos essa demonstração no intuito de trazer uma compreensão dos relatos dos 

professores pesquisados, em que o movimento em círculo permite um dinamismo e portanto 

avanços em prol dessa construção pedagógica, pois se ela parar de girar, favorece a 

estagnação no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 - Círculo da Construção do Conhecimento 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

É relevante que o processo de ensino contribua com o despertar para o hábito de 

conhecer, indagar, criar, construir, ou seja, transformar o estudante em cidadão, e num 

profissional voltado para essa evolução. E nessa lógica o professor deve planejar e 

desenvolver a prática pedagógica mais coerente e competente, em um movimento dinâmico 

da reflexão sobre o processo de ensino.   

 

 

 



 

6. CONCLUSÃO 

 

 

 

 Pensar no Sistema Único de Saúde e seus obstáculos junto a população, mostra uma 

face da dicotomia existente entre a teoria e a prática. As novas diretrizes curriculares, bem 

como as necessidades de formação de recursos humanos na área de enfermagem, que 

correspondam o cotidiano da assistência de forma resolutiva, denota a dimensão das 

competências que o educador precisa ter na atualidade, inclusive para desenvolve-las no 

próprio aluno. São muitos os desafios, mas é primordial que formemos profissionais capazes 

de pensar, refletir e propor mudanças significativas. Esse estudo nos permite uma reflexão da 

prática enquanto docente, suas demandas, possibilidades e obstáculos que permeiam essa 

atividade constantemente.  

O cuidado com o outro frente às dificuldades, deve ser habitual em toda a sua 

complexidade e cenário. Tanto o aluno quanto o usuário serão focos dos nossos esforços 

enquanto enfermeiros-docentes. Assim sendo, os detalhes fornecidos contribuem para uma 

mudança de concepção e atitude, pois ao se conhecer mais profundamente sobre o assunto 

dificilmente não seremos tocados de alguma forma rumo a transformação própria e do outro. 

As estratégias pedagógicas são instrumentos que o educador utiliza para auxiliar no 

aprendizado. Nesse estudo, no levantamento feito sobre os métodos mais aplicados, foram 

apontados uma diversidade significativa. Essa variedade de estratégias, contribui para atingir 

as muitas formas de aprender, considerando que cada estudante tem maneira singular para o 

aprendizado.   Porém, para alcançar uma formação competente, requer que sejam métodos 

sistematizados, problematizadores e permitam a participação do aluno com abordagem de 

contextos significativos. Por isso, nem todos os métodos que são empregados de fato 

promovem a reflexão e a crítica como foi verificado. 

A aula expositiva ainda é a mais empregada, mas tem-se a preocupação em que ela 

seja mais participativa e dialogada, agregando outras estratégias possibilitando o aprendizado 

de todos. Ha inúmeras implicações atravessando o processo de ensino-aprendizagem, seja 

pelas diversas subjetividades, a interdisciplinaridade o contexto social, tornando intricado o 

entendimento do mesmo. Portanto, o professor não pode ter atitudes estáticas, precisa ser 

dinâmico, com olhares, propostas e atitudes diversificadas.  

Destaco o uso de metodologias ativas no aperfeiçoamento da aprendizagem, que 

corrobora com a inovação no ensino e é defendido no projeto pedagógico do curso.  Também 

o uso da simulação como estratégia que vem ganhando cada vez mais espaço,  por preparar 



 

o estudante para sua prática, possibilitando a reflexão crítica do aluno e contribuindo para 

segurança do paciente. Essa aprendizagem significativa desdobra-se na participação do 

estudante na construção do seu próprio conhecimento. 

No caso das estratégias avaliativas que precisam estar associada ao ensino se 

integrando de maneira complementar, servem como moderadores da efetividade dos recursos 

pedagógicos, e servem como ferramenta para o educador e do aluno no progresso sistemático 

do aprendizado. 

Ressaltamos que as experiências gerenciais ainda no período acadêmico, vão ao 

encontro do ideal de formação que pleiteamos, onde o enfermeiro desenvolva atitudes e 

habilidades condizentes com sua ação profissional, exercendo sua liderança, seu cuidado 

integral na tomada de decisão, tudo concatenado com as políticas de saúde, sociais e 

organizacionais. Diminuindo a disparidade dicotômica entre o saber e o atuar. Dessa forma, 

ofertando uma assistência de qualidade regida pelos princípios do SUS.   

Durante as entrevistas e observações, pude perceber alguns discursos que remetiam a 

imposição, metodologias tradicionais e ainda o tecnicismo profissional.  Percebo que 

precisamos nos desconstruir enquanto educadores para termos a oportunidade de trabalhar os 

ranços do sistema tradicional, com o qual aprendemos e que precisamos nos reinventar, 

transpor barreiras e criar. Essa perspectiva só é possível frente à construção do nosso próprio 

conhecimento. Carecemos de preparação para os desafios da educação e devemos buscar o 

apoio nas nossas próprias experiências, na instituição de ensino que estamos vinculados, e nos 

próprios colegas de profissão, que muito podem contribuir nesse entendimento. 

 Depreende-se a partir da realização deste estudo, que a formação stricto sensu 

(mestrado, doutorado) não fornece todas as ferramentas para a docência, por vezes forma um 

pesquisador, não necessariamente um educador. Então busca-se esse caminho ao adquirir 

experiência, tanto na prática diária como docente quanto no aperfeiçoamento através da 

Educação Permanente e a constante reflexão. 

 Professores vinculados as instituições públicas de nível superior, precisam atingir 

metas de trabalho correspondentes ao ensino, pesquisa científica e atividades administrativas. 

São tantas atribuições que acabam por priorizar a produção científica, ficando em muitos 

casos o ensino em segundo plano. Refletindo, considero que promover uma educação de 

qualidade contribui para originar no indivíduo inquietações que vão colaborar para o interesse 

e surgimento da pesquisa, logo, a educação deveria vir como prioridade. Observa-se que falta 

nas instituições, incentivo para a capacitação constante na formação pedagógica, os docentes 



 

nem sempre conseguem liberação, e internamente é incerto a promoção da qualificação. Não 

podemos deixar de pontuar os problemas estruturais que ajudam atravancar o ensino. 

Isso exposto, recomendamos que o projeto pedagógico do curso fosse de 

conhecimento de todo corpo social docente e discente do curso. Da criação nas instituições de 

programas de atualização e capacitação pedagógica periódicas. 

Na perspectiva do aperfeiçoamento, que novos estudos sejam realizados nas 

instituições de ensino, nos cursos de graduação em enfermagem, à medida que se busca 

conhecer essas metodologias inovadoras e sua aplicabilidade de forma mais coerente com as 

propostas pedagógicas modernas. Estudos que avaliem um respectivo modelo, a maneira 

como foi empregado, quais as mudanças sucedidas o grau de aprendizado conquistado, e o 

mais importante, as transformações geradas na assistência a partir desse ensino. Dessa 

maneira viabilizando o entendimento de como utilizar esses recursos metodológicos, 

assegurando seu uso.  

Por fim, não poderia deixar de falar sobre a experiência que esse estudo me trouxe 

como educadora e como pessoa. É certo que a pesquisa o conhecimento nos leva a caminhos 

novos, de perspectivas diferentes, por isso a vontade em querer me desprender e modificar 

minhas próprias práticas pedagógicas.  Dessa forma, entendo que o processo de ensino-

aprendizagem tem muitas nuances e características que não se esgotam, e nesse mundo 

multifacetado só se é permitido transformar frente ao interesse para que aconteça, assim 

conseguiremos formar cidadãos competentes.   
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APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE A  

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: O ENSINO CRÍTICO REFLEXIVO PARA A TOMADA DE DECISÃO NA FORMAÇÃO DO 

ENFERMEIRO: UMA QUESTÃO DE COMPETÊNCIAS 

Pesquisador Responsável: JOANA DARC FIALHO DE SOUZA 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato do Pesquisador: (22) 98811-0738 - (22) 2779-4111  

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: ______ anos                          R.G. __________________________ 

 

            O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa "O ENSINO CRÍTICO REFLEXIVO PARA 

A TOMADA DE DECISÃO NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO", de responsabilidade do pesquisador JOANA DARC 

FIALHO DE SOUZA. Justifica-se o presente estudo considerando a legislação vigente, que preconiza o enfermeiro 

generalista crítico reflexivo capaz de desenvolver competências gerais, concatenando seu saber teórico com sua prática 

cotidiana. Essas habilidades só serão possíveis dada à oferta de ensino que possibilite esse dinamismo no aprendizado, onde o 

professor interfira com propostas inovadoras. Meu estudo visa: 1) analisar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas 

na formação do enfermeiro para desenvolver as competências gerenciais de enfermagem; 1.1) identificar as estratégias de 

ensino-aprendizagem utilizadas no ensino de graduação em enfermagem; 1.2) discutir as estratégias de ensino utilizadas que 

favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo para a tomada de decisão.   

      

O aceite em participar do estudo implicará as seguintes questões: 

• A entrevista será gravada em mp3, em local e horário a ser definido de acordo com sujeito e pesquisador; 

• As respostas emergidas das entrevistas terão caráter sigiloso, onde em nenhum momento será exposto o seu nome; 

• As informações coletadas, por meio das entrevistas, só serão utilizadas para atender aos fins da pesquisa; 

• Não haverá nenhum risco ou prejuízo para aqueles que participarem, ou em algum dado momento optarem por desligar-se 

do estudo, uma vez que é voluntária a participação. Dos benefícios, contribuir com uma assistência de qualidade à população; 

e pretende-se ainda colaborar com subsídios para ampliação da temática no campo científico; 

• 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 sua assinatura 

na parte inferior deste documento. 

* Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 

  

Eu, __________________________________________, RG nº ______________________ declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

            

        

_____________________________________                      ___________________________________ 

 

Pesquisadora: Joana Darc Fialho de Souza                          Assinatura da (o) entrevistada (o) 

e-mail: joanadarcfialho@gmail.com Fone: (22)98811-0738 
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APÊNDICE B 

 

    

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 

 

 

I – Descreva como se dá sua aula 

II – O que você entende como estratégia de ensino que favorece o pensamento crítico 

reflexivo? 

III – Você costuma avaliar suas práticas de ensino? Se sim, de que forma isso acontece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

I- Dados de Identificação: 

 

 

Nome (Pseudônimo):___________________________________ 

Idade:___________ 

Sexo:____________ 

 

 

II- Dados relacionados com a formação e atuação no ensino de Graduação em Enfermagem: 

a) Ano em que se graduou na academia: __________________ 

b) Ano em que iniciou as atividades docentes:______________ 

c) Tempo de serviço nesta unidade de ensino:______________ 

d) Tempo de atuação na assistência:______________________ 

d) Realizou que cursos Lato ou Stricto Senso? 

( ) Especialização, (data da última?)____/______/_______ 

( ) Mestrado, ( ) Doutorado. Em qual área? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Possui habilitação para o ensino? Licenciatura e/ou Formação 

Pedagógica? ( )sim ( )não 

 

 

III- Dados relacionados com as estratégias utilizadas na prática docente 

para sua atualização: 

a) Participação em eventos (Seminários, congressos, e outros)? Que tipo de participação? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

IV.- Dados relacionados a produção científica: 

a) publicações nos últimos 5 anos: 

( ) revista ( ) livro ( ) outros ( ) nenhuma 

Apresentar quantitativo: __________________________________________________ 

Especificar _________________________________________________________ 

b)apresentação trabalhos em eventos científicos nos últimos 5 anos: 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) + de 5 
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ANEXO 1 

 

Detalhamento da 1ª Etapa Curricular 
 
Curso de Enfermagem e Obstetrícia - Campus UFRJ Macaé ProfessorAloisio Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (2009) 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Detalhamento da 2ª Etapa Curricular 
 
Curso de Enfermagem e Obstetrícia - Campus UFRJ Macaé ProfessorAloisio Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (2009) 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

Detalhamento da 3ª Etapa Curricular 
 
Curso de Enfermagem e Obstetrícia - Campus UFRJ Macaé ProfessorAloisio Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria: CARVALHO, Vilma e Colaboradoras. 

 

 Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (2009) 

 

 

 



 

ANEXO 4 

 

Detalhamento da 4ª Etapa Curricular 
 
Curso de Enfermagem e Obstetrícia - Campus UFRJ Macaé ProfessorAloisio Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autoria: CARVALHO, Vilma e Colaboradoras. 

 

 Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (2009) 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

Detalhamento da 5ª Etapa Curricular 
 
Curso de Enfermagem e Obstetrícia - Campus UFRJ Macaé ProfessorAloisio Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria: CARVALHO, Vilma e Colaboradoras. 

 

 Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (2009) 

 

 



 

ANEXO 6  - Declaração de autorização da UFRJ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7  - Aprovação do Comitê de Ética 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


