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RESUMO 

 

O mercado de trabalho, atualmente, vive em constante transformação, exigindo cada vez mais 

qualidade e eficiência de serviço. Portanto, para sobrevivência do profissional no mercado, é 

necessário o desenvolvimento de competências ainda na formação do profissional para que 

ele se torne capaz de adaptar-se aos constantes desafios impostos pela sociedade. Nessa 

perspectiva, o ensino baseado em competências vem sendo apontado como uma das 

estratégias, como pode ser observado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação em Enfermagem, atualmente em vigor. Assim, este estudo possui como objeto o 

conhecimento dos alunos das disciplinas de Administração em Enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa e como objetivos: (1) Identificar as competências 

gerenciais preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais nas disciplinas de 

Administração em Enfermagem; (2) Descrever o conhecimento dos alunos sobre as 

competências gerenciais; (3) Discutir a importância que os alunos dão ao desenvolvimento 

dessas competências durante sua formação. Trata-se de um estudo de caso, tipo exploratório 

de abordagem quantitativa, realizado na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, em 

que a amostra foi constituída por 72 alunos do 6º e 8º períodos. Para a coleta dos dados 

utilizou-se a Escala de Likert analisada através da análise estatística descritiva simples. 

Observou-se com esse estudo que os alunos conseguem identificar o que um enfermeiro 

precisa desenvolver durante sua formação para se tornar um profissional qualificado, 

mostrando que as disciplinas de Administração em Enfermagem abordam este tema durante 

as aulas. Entretanto, os alunos não conseguem associar o termo competência àquilo que 

julgam importante para sua formação, o que denota a necessidade de maiores oportunidades 

de reflexão teórica e prática sobre os conhecimentos adquiridos na sala de aula. Ao final do 

trabalho todos os objetivos foram alcançados, e pretende-se que os resultados contribuam para 

o melhor direcionamento das disciplinas e para despertar a consciência da necessidade de 

formar profissionais cada vez mais qualificados, visando ao aprimoramento do processo 

ensino-aprendizagem e a excelência no desempenho profissional dos enfermeiros. 

 

Descritores: Competência Profissional. Educação Baseada em Competências. Educação em 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The labor market, currently lives in constant change, demanding more quality and efficiency 

of service. Therefore, for survival the professional in the labor market, it is necessary to 

develop more skills during their professional training to become able to adapt to the 

challenges of society. From this perspective, competency-based education has been touted as 

a strategies, as can be seen in the National Curriculum Guidelines for Undergraduate Courses 

in Nursing, currently in force. This study has as its object: students' knowledge of the 

disciplines of Nursing Administration of School Nursing Aurora Afonso Costa, and the 

following objectives: (1) Identify the managerial competencies recommended by the National 

Curriculum Guidelines in the disciplines of Nursing Administration; (2) Describe the students' 

knowledge of the managerial competencies; (3) Discuss the importance that students give to 

the development of these skills during their training. It is a case study, type exploratory with 

quantitative approach, conducted at the School of Nursing Aurora Afonso Costa. The sample 

were students of the 6th and 8th semesters. To collect the quantitative data has been used the 

Likert Scale, analyzed through simple statistical descriptive analysis. Qualitative data were 

the justifications of the opinions of each student, and these were analyzed through thematic 

content analysis. Seen with this study that students can identify what a nurse needs to develop 

during their training to become a qualified professional, showing that the disciplines of 

Administration at the School of Nursing Aurora Afonso Costa has addressing this issue in 

class. However, students cannot associate what they deem important for their formation the 

term competence, which shows the need for greater opportunities for reflection on the 

theoretical and practical knowledge acquired in the classroom. At the end of the work all 

goals were achieved, and it is intended that the results contribute to better targeting of 

disciplines, and to raise awareness of the need to train more qualified professionals, aiming at 

improving of the teaching-learning process and the excellence in professional performance of 

nurses. 

 
Descriptors: Professional Competence. Competency Based Education. Nursing Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante do atual contexto de transformações sócio-políticas, científicas e metodológicas 

por que passa o mundo e, especificamente, os serviços de saúde, a formação de enfermeiros 

vem sendo constantemente discutida, e tem apontado para a necessidade de mudanças. Nessa 

perspectiva, o ensino baseado em competências vem sendo apontado como uma das 

estratégias para estas mudanças, como pode ser observado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem (DCNs), atualmente em vigor. 

As DCNs preconizam a formação do enfermeiro como profissional generalista, crítico 

e reflexivo, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas de saúde mais prevalentes, além 

de atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano. Recomenda-se que a formação do profissional de 

Enfermagem seja orientada para o desenvolvimento de competências, ou seja, que ele tenha a 

capacidade de mobilizar conhecimentos, informações e habilidades para aplicação em 

situações concretas do exercício profissional (RUTHES, 2008). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) propõe que os profissionais egressos, 

a partir das novas diretrizes, possam vir a ser “críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos, diante 

das demandas do mercado de trabalho, aptos a ‘aprender a aprender’, a assumir os direitos de 

liberdade e cidadania, compreendendo as tendências do mundo atual e as necessidades de 

desenvolvimento do país” (BRASIL, 1996, p.27).   

Segundo Galleguillos e Oliveira (2001), a LDB trouxe novas responsabilidades para as 

instituições de ensino superior, seus docentes, discentes e sociedade ao permitir a formação de 

diferentes perfis profissionais de acordo com cada escola. Por serem conhecedores da 

realidade social local e do mercado de trabalho, as instituições têm liberdade para definir parte 

considerável de seus currículos plenos. Lopes Neto, et al. (2007) afirmam que esse contexto 

tem como direcionamento a ruptura com um currículo mínimo que ignorava ou negava 

características diversificadas da sociedade brasileira, tais como: complexidade natural e 

social, heterogeneidade e desigualdades de diversas naturezas.  
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Sendo assim, os mesmos autores nos mostra que o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 

das Instituições de Ensino Superior em Enfermagem passa a consubstanciar a educação como 

fenômeno político e social que se propõe a contribuir na formação de cidadãos conscientes de 

suas responsabilidades sociais e profissionais, engajados na luta por uma sociedade mais 

justa, digna, igualitária e solidária. 

O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI postulou 

que os quatro pilares da educação do futuro são o saber conhecer, o saber fazer, o saber ser e o 

saber conviver (DELORS, 1996). Esses pilares são entendidos pelo Relatório como sendo os 

eixos norteadores para a educação que tenha em meta um projeto comum, incorporando 

assim, conhecimentos e habilidades às atitudes pessoais e sociais, ou seja, direciona a 

educação para o desenvolvimento de competências. 

No campo da saúde, especialmente no que se refere à formação profissional, os quatro 

pilares da educação permitem compreender que a construção de competências implica 

articular os diferentes saberes para a construção de uma prática profissional pautada não 

somente na aquisição e incorporação de conhecimentos e habilidades, mas também em 

atitudes pessoais e relacionais que visem à construção de um projeto comum para a 

transformação da realidade em saúde.  

 

1.1. Objeto 

Delimitou-se como objeto do estudo o conhecimento dos alunos das disciplinas de 

Administração em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC), acerca das competências gerenciais necessárias à formação do Enfermeiro. 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

Em relação ao mercado de trabalho, este vive em constante transformação, exigindo 

cada vez mais qualidade e eficiência de serviço. Portanto, para sobrevivência do profissional 

no mercado, é necessário o desenvolvimento de competências que perpassam o conhecimento 

explícito (conhecimento teórico e prático, que consiste em conteúdos relacionados à 

profissão), havendo necessidade de desenvolver os conhecimentos advindos de suas próprias 

experiências vivenciadas, ou seja, a parte tácita deste conhecimento, formando verdadeiros 

cidadãos, capazes de responder aos constantes desafios impostos pela sociedade e, mais 

especificamente, pelo setor de saúde (FERNANDES, 2005) 

Pensando na importância e na necessidade atual do desenvolvimento de competências 

para a manutenção do profissional no mercado de trabalho, esse estudo visa dar maior 



11 

 

visibilidade ao desenvolvimento das competências gerenciais, uma vez que esse processo tem 

sido tão valorizado pelas políticas de saúde e de educação no contexto nacional, como forma 

de qualificação da força de trabalho em saúde. 

 

1.3. Questão Norteadora 

 Qual é o conhecimento dos alunos do curso de Graduação e Licenciatura da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

em relação às competências gerenciais? 

  

1.4. Objetivos 

 - Identificar as competências gerenciais preconizadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais nas disciplinas de Administração em Enfermagem;  

- Descrever o conhecimento dos alunos sobre as competências gerenciais. 

- Discutir a importância que os alunos dão ao desenvolvimento dessas competências 

durante sua formação. 

 

1.5. Justificativa 

 O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem 

(NECIGEN) desenvolve estudos, entre outros, sobre a formação gerencial do enfermeiro. A 

pesquisa “Competências Gerenciais do Enfermeiro: a formação, o Projeto Pedagógico do 

Curso e as Diretrizes Curriculares Nacionais”, além de analisar os documentos norteadores da 

formação do enfermeiro na EEAAC, entrevistou os docentes da área de administração em 

enfermagem a fim de identificar as competências necessárias à sua formação (SILVINO e 

CHRISTOVAM, 2009), e durante as discussões dos resultados, observou-se a necessidade de 

dar voz aos discentes envolvidos neste processo. Desta forma, a presente proposta de estudo 

se articula com uma pesquisa mais abrangente para que se tenha uma maior amplitude para a 

triangulação dos dados. 

 

 

1.6. Motivação 

A partir de minha inserção no NECIGEN, através do projeto de pesquisa 

“Competências Gerenciais do Enfermeiro: a formação, o Projeto Pedagógico do Curso e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais” (SILVINO e CHRISTOVAM, 2009), como bolsista de 

Iniciação Científica, passei a observar empiricamente nos meus colegas de turma a 
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dificuldade de conversar sobre o tema competências gerenciais, tema este que eu considerava 

muito importante, pois além de totalmente imersa no tema por conta da pesquisa, verifiquei 

ser também, uma questão muito exigida pelo mercado de trabalho. Além do fato de eu ter 

sido, também, monitora da Disciplina Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em 

Saúde I, em que era possível observar como era realizado o processo de ensino e 

aprendizagem desse tema, nessa disciplina. Diante dessas situações, aguçou-me a 

possibilidade de, através de uma apropriação científica, avaliar o conhecimento dos alunos 

sobre as competências gerenciais e sua importância para o sucesso no mercado de trabalho. 

Ainda destacam-se as contribuições desse estudo, pois nele se desenvolve uma 

temática atual, relevante a formação e ao processo de trabalho do enfermeiro nos serviços de 

Saúde, além de propiciar a produção do conhecimento nas áreas de Gerência e Educação em 

Enfermagem. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Concepções Teóricas sobre o termo Competências 

 

Com o propósito de entender bem e definir competência, buscou-se os termos 

competence e competency. O termo competence está relacionado com a questão da capacidade 

(ability), enquanto que competency está relacionada à questão técnica com a habilidade (skill), 

experiência prática, destreza, na qual uma habilidade seria um tipo particular de capacidade, 

uma capacidade de fazer algo bem feito (RUTHES, 2008). 

Segundo o Conselho Nacional de Educação, competência é definida como 

“capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do 

trabalho” (BRASIL, 2001. p.22).  

Já Perrenoud (1999) trabalha o conceito de competência no âmbito educacional, 

baseado em teorias de aprendizagem, e conceitua competência como sendo uma capacidade 

de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas 

sem limitar-se a eles. 

Lima (2004) também conceitua o termo expondo que há três principais concepções de 

competência: a primeira, em que competência é definida como um conjunto de atributos 

pessoais; a segunda, que a associa à realização correta de determinadas tarefas e a terceira, em 

que a competência é vista como o resultado da combinação de atributos pessoais adquiridos e 

que, aplicados em diferentes contextos, podem atingir determinados resultados. 

De acordo com Ito (2006), a competência profissional é definida como a capacidade 

de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, colocando-os em ação para 

resolver qualquer tipo de problemas e situações que surgirem no âmbito profissional. Ou seja, 

para que um profissional seja competente ele precisa ter um desempenho eficiente e eficaz de 

suas atividades, sejam elas esperadas ou não. 
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2.2. Revisão Integrativa da Literatura 

 

O delineamento da presente Revisão de Literatura pautou-se numa Revisão Integrativa 

da Literatura, realizada em junho de 2010, nas bases de dados Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados em Enfermagem (BDENF) e Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), com a finalidade de verificar o estado da arte do tema 

competências gerenciais. Para isso, foram definidos os descritores: “Competência 

Profissional”, “Educação Baseada em Competências” e “Educação em Enfermagem”. 

Foram encontrados 37 artigos e teses, os quais foram selecionados de acordo com a 

aproximação de seus temas, à questão da pesquisa. Foram incluídos todos os artigos nos 

idiomas Português e Espanhol, no recorte temporal de 2003 a 2010, que abordavam o tema 

competências na formação de nível superior de Enfermagem. Foram excluídos os artigos e as 

teses que só se apresentavam no idioma Inglês, que abordavam as competências na formação 

de nível técnico de Enfermagem e que não se enquadravam no recorte temporal. Assim, 

nenhuma tese foi selecionada e dentre os artigos selecionados, tinham artigos na íntegra on-

line e artigos que não estavam disponíveis na íntegra, os quais foram pesquisados 

manualmente nas Bibliotecas da EEAAC da UFF, e na biblioteca da UNIRIO, totalizando no 

final da pesquisa 29 artigos e nenhuma tese.  

A análise desses artigos foi realizada através do uso do software Alceste 4.9, um 

programa informatizado que realiza a Análise Lexical Contextual de um Conjunto de 

Segmentos de Texto (BAUER, 2002). Para tal, um corpus de dados foi elaborado a partir dos 

29 textos, a fim de possibilitar diferentes interpretações do conteúdo presente nessa coletânea 

que versa sobre competências, base da pesquisa.  

O programa Alceste opera com o pressuposto de que, quando o corpus do texto é 

produzido por diferentes indivíduos, o discurso é analisado de diferentes formas, reproduzido 

com o uso de um vocabulário próprio, específico, que detecta diferentes formas de pensar 

sobre o fenômeno de interesse.  (BAUER, 2002). O Alceste apresentou na análise desses 29 

artigos um conjunto de quatro categorias que agrupavam classes e subgrupos, assim essas 

categorias foram nomeadas e interpretadas, como demonstram as figuras a seguir: 
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Figura 1: Categorização da Pesquisa Bibliográfica contendo as categorias 1 e 2. Niterói, 

RJ, 2010. 

 

 

 
 

 

Figura 2: Categorização da Pesquisa Bibliográfica contendo as categorias 3 e 4. Niterói, 

RJ, 2010. 
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Essas 4 categorias: Influências históricas para o currículo de Enfermagem baseado em 

competências; Competências Profissionais e as Relações no trabalho; Importância do 

desenvolvimento de competências nos docentes de Enfermagem e Competências gerenciais 

do Enfermeiro na Prática Profissional, são apresentadas a seguir. 

 

2.2.1. Influências Históricas para o Currículo de Enfermagem baseado em Competências 

 

O mundo contemporâneo, caracterizado pela globalização da informação, da economia 

e pelas constantes inovações tecnológicas, faz com que o mundo do trabalho encontre-se em 

constante transformação. Diante das exigências da sociedade por mais qualidade e eficiência 

dos produtos e serviços, percebe-se o acirramento da competição entre empresas, exigindo 

então um perfil profissional que atenda a essas demandas. Surge assim o modelo de currículo 

baseado em competências, que se acredita ser o mais eficiente para tornar o profissional apto 

para se manter no mundo do trabalho atual. Esta categoria aborda o contexto histórico e atual 

que influenciaram e ainda influenciam as mudanças curriculares nos cursos de graduação de 

enfermagem, para a formação de enfermeiros baseada em competências. 

Atualmente o mercado de trabalho vive em um contexto diferente do que 20 anos 

atrás. O trabalho antes se encontrava num ambiente formal, predominantemente industrial e 

sustentado por atividades em geral previsíveis, de baixa aprendizagem, havendo relativa 

estabilidade da atividade econômica e concorrência localizada. Hoje, esse contexto encontra-

se sob a lógica da atividade de serviços, em um ambiente de trabalho intermitente e informal, 

com baixa previsibilidade de negócios e atividades, intensificação e ampliação da abrangência 

da concorrência (RUAS, 2005). 

Desta forma, aos profissionais de hoje em dia são exigidas competências até então não 

valorizadas, como a aprendizagem contínua, a flexibilidade, a adaptação, a comunicação, a 

reflexão, a crítica e a responsabilidade sobre suas ações. Diante das transformações e 

exigências do mundo do trabalho atual, Ruas (2005) pontua que a capacidade de lidar com a 

particularidade de cada situação tem se tornado cada vez mais relevante para o sucesso 

econômico, e a noção de competência tem aparecido como uma das referências mais 

importantes das atuais práticas empresariais. 

Assim, hoje as empresas procuram desenvolver não só competências organizacionais 

básicas que garantam a sua sobrevivência num certo mercado, mas buscam desenvolver 

competências organizacionais seletivas e essenciais. Para que essas competências coletivas 

sejam mobilizadas dentro de toda a empresa, é preciso que haja o desenvolvimento e a 
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mobilização de competências individuais dos profissionais. Assim, percebe-se a exigência por 

um novo tipo de trabalhador, que seja capaz de mobilizar seus conhecimentos e suas 

habilidades em prol da organização em que trabalha, a fim de que estas competências sejam 

consistentes e presentes no âmbito da organização (RUAS, 2005). 

Inserido nesse contexto de mudanças também se encontram os profissionais de saúde. 

O enfermeiro é um profissional que apresentou significativas mudanças no seu perfil em 

decorrência das revoluções tecnológicas e das transformações do quadro político, social e 

econômico da educação e da saúde no Brasil e no mundo. Esse profissional tem que 

abandonar a sua prática baseada no modelo biomédico, com conhecimentos fragmentados, 

valorizando as ciências biológicas em detrimento das ciências sociais e humanas, pois o que 

as instituições de saúde e a sociedade buscam agora são enfermeiros que atuam com ética, 

humanização e interdisciplinaridade, sendo críticos, reflexivos, aptos a aprender 

continuamente e a trabalhar com novos saberes, recursos e tecnologias que surgem. 

Percebe-se, com tudo o que já foi dito sobre as características do mundo do trabalho e 

da sociedade atual, que mudanças curriculares são necessárias, para que a formação do futuro 

profissional valorize a aprendizagem continuada, a comunicação, a reflexão e a crítica, 

tornando esse profissional apto a atender as exigências da sociedade e de se manter no 

mercado de trabalho (RUAS, 2005). 

 Portanto, o perfil profissional para o enfermeiro de hoje exige consciência crítica e 

reflexão sobre a prática profissional e o compromisso com a sociedade. Com o 

desenvolvimento de competências ainda durante a formação, o profissional de enfermagem 

será capaz de atender aos problemas e exigências da sociedade e das instituições de saúde nas 

quais irá inserir-se. Sendo assim, as instituições formadoras e seus currículos devem 

proporcionar oportunidades para a construção do conhecimento somadas à consciência crítica 

do aluno, considerando todos os aspectos de ensino, tanto formal como também o 

aprendizado adquirido e construído no contexto do indivíduo. 

A partir das transformações do mundo do trabalho e da sociedade nas duas últimas 

décadas, surgiu a discussão sobre a formação de profissionais baseado em competências 

dentro das universidades. Estas, segundo Ruas (2005), têm como responsabilidade 

fundamental tornar o conhecimento acessível ao corpo social, sendo responsáveis pelo 

processo de transformação do conhecimento em condutas profissionais e pessoais, complexas, 

abrangentes, eficazes e relevantes para a sociedade. Portanto, elas obtiveram o novo desafio 

de formar profissionais flexíveis e críticos, aptos para a inserção em diferentes setores 
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profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. (GOMES, 

2002).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Enfermagem 

(DCNs), assim como explicita Fernandes (2005), foram criadas a partir de propostas que 

emergiram da mobilização dos enfermeiros, através da sua associação de classe, de entidades 

educacionais e de setores da sociedade civil interessados em defender as mudanças da 

formação na área da saúde. Elas expressam os conceitos originários dos movimentos por 

mudanças na educação em enfermagem, manifestando a necessidade do compromisso com 

princípios da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entende-se que os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) precisam seguir tais 

diretrizes no seu modelo pedagógico, sendo capaz de inserir os alunos na sociedade, 

desenvolvendo competências e habilidades e fazendo-os transformadores da realidade social. 

Acredita-se que o ensino baseado em competências seja o mais eficiente para tornar o egresso 

um profissional competente, responsável sobre suas ações e comprometido com a sociedade. 

Para a construção de tal PPC, são necessárias bases filosóficas, metodológicas e pedagógicas 

que definem as competências e habilidades essenciais ao perfil profissional do egresso, 

preconizado pelas DCN. 

  

2.2.2. Competências Profissionais e as Relações no Trabalho 

 

As DCNs definiram um conjunto de competências necessárias para que os enfermeiros 

se tornem competentes, ou seja, capazes de agir eficazmente em sua vida profissional. Essas 

competências são (BRASIL, 2001, p.37 ): 

Atenção à Saúde: Os profissionais de saúde devem estar aptos a desenvolver 

ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua 

prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias 

do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para eles. 

Tomada de Decisão: O trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado, 

eficácia e custo–efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Eles devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas 

mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 

Liderança: No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem–estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, 
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responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação 

e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

Educação Permanente: Os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 

os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e treinamento/estágios das futuras 

gerações profissionais, mas proporcionando condições para que haja 

benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos 

serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmica/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes 

nacionais e internacionais. 

Comunicação: A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e 

habilidades de escrita e leitura; o domínio, de pelo menos, uma língua 

estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação. 

Administração e Gerenciamento: Os profissionais devem estar aptos a 

tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho, quanto dos recursos físicos e materiais da informação, da mesma 

forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou líderes na equipe de saúde. 

 

Nesta categoria foram enfatizadas as competências “comunicação” e “liderança”, que 

foram definidas como competências importantes para a formação de boas relações no 

ambiente de trabalho. Como o enfermeiro é responsável pelo trabalho de toda a equipe de 

enfermagem pertencente ao seu setor, para desenvolver um trabalho eficiente, ele deve 

desenvolver suas competências e também as competências de toda sua equipe, por isso um 

bom relacionamento entre toda equipe é tão importante no trabalho do enfermeiro. 

A comunicação é uma competência muito importante, pois através dela as pessoas 

conseguem estabelecer relações entre si, e são essas relações, sejam elas com os membros da 

equipe de saúde ou com os pacientes que vão definir o tipo de trabalho de cada profissional. A 

comunicação é definida por vários autores, Kurcgant (2011, p.87) afirma que: 

[...] comunicação é um processo de transmissão e recebimento de 

informações que gera relacionamentos com pessoas, instituições e com o 

mundo. É um processo de transmitir informações de pessoa para pessoa, 

trazendo e levando informações durante todo o tempo, sejam elas verbais ou 

não. Na Enfermagem podemos defini-la como sendo o processo pelo qual a 

equipe oferece e recebe informações do cliente para planejar, executar, 

avaliar e participar junto com os demais membros da equipe de saúde, da 

assistência prestada no processo saúde-doença. 

 

Outros autores como Feldman e Ruthes (2008, p.45) definem a comunicação como 

um: 

[...] processo de compreender e compartilhar mensagens enviadas e 

recebidas. É um fluxo contínuo circular de energia, no qual seus elementos 

interagem e, continuamente, há influência de uns sobre os outros. E, isso 

interfere em nossas ações e em toda a equipe de saúde. Com a habilidade de 
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comunicar, o homem enriquece seu referencial de conhecimentos, obtém 

satisfação de suas necessidades, transmite sentimentos e pensamentos, 

esclarece, interage e conhece o que os outros pensam. 

 

Para desenvolver suas competências, os profissionais precisam de um conjunto de 

habilidades que os permitam alcançar este desenvolvimento, e com a competência 

comunicação não é diferente. Sendo assim, antes de qualquer coisa o profissional precisa 

conhecer quais são essas habilidades para então alcançar a competência por inteiro. Como 

habilidades para alcançar a comunicação pode-se destacar a escrita, a leitura, a capacidade de 

se apresentar em público, saber ouvir, ser flexível, entre outras habilidades. 

Outro fator que ajuda o desenvolvimento da comunicação no profissional é o 

treinamento desta competência ainda na faculdade, pois o conhecimento precoce destas 

habilidades facilita a adaptação do aluno a necessidades que serão encontradas no mercado do 

trabalho. O aluno também deve ter uma boa comunicação com seus professores, pois o bom 

relacionamento com eles também facilita o seu aprendizado e a avaliação do professor, que 

deve ser feita através do acompanhamento da progressão do desenvolvimento das 

competências do aluno.  

Ao graduar-se, o enfermeiro assume intrinsecamente o papel de líder. Este atributo lhe 

é imposto pela exigência da Lei do exercício Profissional e do Código de Ética em 

Enfermagem. Espera-se que ao se inserir no mercado de trabalho, essa competência esteja 

plenamente passível de ser praticada. No entanto, nem sempre ele se encontra preparado. 

(FELDMAN; RUTHES, 2008). 

A Liderança é definida por Kurcgant (2011, p.165) como “um dos processos que 

concretiza a administração de pessoal nas organizações, trata basicamente da condução ou 

organização do grupo”, ou seja, sempre que uma pessoa influencia o comportamento de outra, 

pode ser considerado um exemplo de liderança. É o processo pelo qual um grupo é induzido a 

dedicar-se aos objetivos defendidos pelo líder ou partilhado pelo líder e seus seguidores. O 

líder influencia pessoas a alcançarem objetivos e metas comuns de todo o grupo em 

determinada situação. 

Diferentemente dos estudos iniciais, onde a ênfase era dada à pessoa e ao poder detido 

pelo líder, atualmente observamos que a marca da liderança moderna é fortalecer o grupo de 

trabalho, ressaltando e valorizando as competências individuais, diluindo o poder na equipe, 

fazendo com que cada membro reconheça o propósito e o significado de seu trabalho. Por 

meio da denominação "liderança transformadora", o novo líder lança as pessoas à ação, 
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converte seguidores em líderes, e líderes, em agentes de mudança (SIMÕES; FÁVERO, 

2003).  

Não há dúvidas de que existe uma relação recíproca entre relacionamento interpessoal 

e sucesso na liderança. Líderes competentes encorajam e promovem a auto-suficiência, o 

pensamento crítico, a individualidade e a aprendizagem contínua, de modo a contribuir com a 

formação de seguidores exemplares, tendo em vista o sucesso do líder, da organização, do 

próprio grupo e da profissão (SIMÕES, 2003). 

Como a liderança é um processo de relacionamento interpessoal, no qual os líderes 

influenciam seus seguidores, a comunicação está no núcleo da liderança, já que a 

comunicação visa provocar mudanças esperadas no comportamento dos indivíduos, através do 

desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao próprio desempenho, que culmina com a 

satisfação profissional (BALSANELLI; MONTANHA, 2008).  

Quando se estabelece a comunicação de forma eficaz, com transparência e expressão 

clara de objetivos para a equipe, suas conseqüências são positivas para a experiência de 

liderança proporcionando um ambiente de trabalho produtivo e harmonioso, num clima de 

confiança e credibilidade, que são indispensáveis para o sucesso do líder.  

 

2.2.3. Importância do Desenvolvimento de Competências no Docente de Enfermagem 

 

No contexto da formação baseada em competências, o processo ensino-aprendizagem 

deixou de ser uma transmissão de conhecimentos do professor para o aluno e passou a ser 

visto como um processo de construção, apropriação e mobilização de saberes (VALENTE, 

2007). Nesta nova ótica, o professor passou a ter o papel de facilitador desse processo de 

aprendizagem. 

O papel do docente é essencial, pois ele é o responsável por propiciar aos alunos a 

construção de novos saberes durante o desenvolvimento da disciplina. O docente não deve ser 

considerado o principal agente do processo de ensino-aprendizagem porque neste novo 

modelo de ensino baseado em competências, ele não é visto como o detentor dos saberes que 

os transmite para os seus alunos. Nesta perspectiva, o aluno é reconhecido como um ser que já 

possui conhecimentos e, passa a ser um sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. 

Gomes (2002) descreve o perfil do profissional competente como aquele que atua 

refletindo na ação, criando uma nova realidade, experimentando, corrigindo e inventando. 

Portanto, cabe ao profissional a capacidade de ser crítico e reflexivo durante as suas ações, 
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para combinar recursos cognitivos, habilidades e experiências passadas e mobilizá-las de 

acordo com cada contexto vivido. 

Quando um profissional é crítico e reflexivo, se torna capaz de identificar os limites do 

seu conhecimento e de suas habilidades, as suas características profissionais e pessoais e as 

suas competências propriamente ditas. Isso se torna indispensável, pois ao identificar suas 

fraquezas e suas necessidades, ele pode buscar se atualizar, aprofundar seus conhecimentos e 

melhorar suas habilidades ultrapassando suas dificuldades, acostumado a realizar a educação 

permanente. 

As competências profissionais são desenvolvidas de acordo com as situações 

vivenciadas. Cabe ao profissional perceber a singularidade de cada uma delas, a fim de 

transformá-las em oportunidades de aprendizado. Para isso, é preciso estar disposto para 

aprender a aprender e agir sempre reflexivamente. Assim, a cada situação pela qual passa o 

trabalhador, este pode relacioná-la com situações passadas, sendo capaz não apenas de 

desenvolver novas competências, mas também de reconstruí-las, reconstruindo a sua forma de 

pensar, agir, interagir e relacionar saberes (GOMES, 2002). 

O profissional enfermeiro que também é docente precisa ter suas competências 

assistenciais muito bem desenvolvidas, já que ele é quem vai discutir junto aos novos 

profissionais como agir diante do trabalho. Devem envolver uma série de conhecimentos, 

habilidades e atitudes didáticas que interferem na forma como o professor administra as aulas 

e os conteúdos abordados, a fim de efetuar a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências nos alunos. 

Phillipe Perrenoud (2000), ao delinear a atividade docente para o ensino baseado em 

competências, concretizou 10 famílias de competências, 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.  

A partir desses grupos de competências enfatizados por Perrenoud, (2000) percebe-se 

que não basta o docente possuir conhecimento a respeito do conteúdo que é tratado na sala de 

aula. Esse profissional precisa desenvolver habilidades e ter atitudes que atendam a situações 

vividas no dia a dia da sua profissão. Este autor afirma ainda que o ofício do professor, na 

abordagem por competências, é, antes de ensinar, fazer aprender. 
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O docente deve preocupar-se em articular a teoria com a prática da enfermagem. Essa 

articulação denota um movimento de interdisciplinaridade, realizando a contextualização dos 

conteúdos com o cotidiano dos profissionais da área e com as experiências já vividas pelos 

alunos. Dessa forma, corroborando com o que Valente (2007) explicita, a 

interdisciplinaridade tem a pretensão de utilizar os conhecimentos próprios dos indivíduos, os 

conhecimentos tácitos, advindos das experiências vividas, a partir da própria realidade, no 

intuito de dar sentido ao que se aprende. Assim, o docente é capaz de envolver os alunos com 

o aprendizado e torná-lo prazeroso e atraente. 

A relação professor-aluno também é um ponto chave para o desenvolvimento e 

construção de competências. Precisa-se de uma relação solidária, de respeito e humanizada, 

compreendendo que cada aluno é uma pessoa única que carrega consigo saberes, crenças e 

desejos próprios que influenciam seu aprendizado.  

Prado (2006) relaciona o ensino do cuidado de enfermagem com o cuidar de seus 

alunos. Portanto, como o cuidado pressupõe relação de troca, interrelação e diálogo, os 

professores precisam refletir sobre o que significa cuidar do outro, cliente e aluno, não apenas 

como algo objetificado, mas como alguém que tem emoções, identidade, saber próprio, que 

deve ser considerado, o que pressupõe uma ausculta sensível. 

Lucchese (2006) constata que trabalhar competências envolve rompimento com os 

modelos tradicionais, tanto no ato de aprender como no de ensinar, e a formação do professor 

passa a ser ponto chave de todo o processo. Muitas vezes, os alunos que estão acostumados 

com o ensino tradicional estranham e até desaprovam os métodos de ensino dos professores, 

que buscam o raciocínio e o pensamento crítico-reflexivo de seus alunos.  

Os professores, a partir de atitudes criativas e éticas, compromisso e responsabilidade 

com o trabalho que desenvolvem, podem mostrar para o aluno o seu papel diante do processo 

de ensino-aprendizagem e o quão importante é construir o saber junto com o docente na sala 

de aula. Cabe ao professor estimulá-los a desenvolverem e a perceberem competências neles 

próprios, a dar sentido ao aprendizado e a mostrar para os seus alunos a importância do 

conhecimento para alcançar cada vez mais a liberdade (VALENTE, 2007). 

Concordamos com Lucchese (2006) ao acreditar que atuar norteado por esse modelo 

pedagógico não é impossível, porém é bastante complexo, sobretudo na área do ensino de 

enfermagem, em que ainda predomina a formação técnica pautada no modelo biomédico. 

Valente (2007) diz que o docente deve valorizar a criação de um ambiente de trabalho 

cooperativo, aberto a críticas e opiniões de alunos, de outros docentes, enfermeiros e outros 

profissionais. Os professores precisam estar comprometidos para o desenvolvimento de sua 
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prática educativa baseada em competências uma vez que o aprendizado que os alunos terão 

para o futuro profissional será mais válido, visto que obterão conhecimentos que não se 

limitam ao conteúdo teórico da disciplina, mas serão despertados neles competências 

essenciais para o cuidado de enfermagem.  

 

2.2.4. As Competências Gerenciais do Enfermeiro na Prática Profissional 

 

Nos anos 80, começa a vigorar no mercado, o modelo japonês de gestão. Nesse 

sistema, a responsabilidade pela execução das tarefas é do grupo e não do indivíduo isolado, e 

o trabalhador atua de forma mais participativa na dinâmica da organização, ou seja, os 

gerentes passam a incluir os trabalhadores no processo de desenvolvimento das empresas ou 

instituições. No modelo japonês, habilidades e conhecimentos começam a se transformar em 

competências e os trabalhadores necessitam ter uma visão estratégica da empresa. O sucesso 

das empresas japonesas fez surgir, no ocidente, o conceito de gestão estratégica dos recursos 

humanos e esse conceito foi rapidamente incorporado às estratégias de negócios das empresas 

(BALDASSARE, 2007). 

Na década de 90, em decorrência da crescente competitividade e globalização, as 

políticas de gestão de recursos humanos foram definitivamente associadas às estratégias 

empresariais, que incorporaram o conceito de competência à prática organizacional, como 

base do processo de gerenciamento de pessoas. 

Baseado em Quinn et al. (2003) os modelos de gestão começaram a surgir ao longo do 

século XX, e o fato de compreendê-los melhor proporciona aos gerentes maior leque de 

escolhas, já que nossos modelos de gestão são freqüentemente vinculados à nossa identidade e 

emoções. Eles acreditam que para o gerente atingir eficácia organizacional num ambiente que, 

hoje, é profundamente dinâmico, precisa-se enxergar os modelos como elementos de uma 

matriz, ou seja, é possível e desejável que o gerente tenha um bom desempenho em todos os 

modelos concomitantemente, mesmo sendo eles antagônicos. Caso contrário, reduz-se o 

potencial e a efetividade do gerente.  

Além do conhecimento dos modelos de gestão, para desenvolver uma boa 

administração, os gerentes precisam também ter desenvolvido competências gerenciais. Ou 

seja, o conjunto de conhecimentos, habilidades e as atitudes que sirvam para a potencialização 

dos talentos e a ampliação da aprendizagem coletiva.  

No relatório do III Encontro Nacional dos Docentes de Administração em 

Enfermagem, realizado no 54º Congresso Brasileiro de Enfermagem – CBEn de 2002, foi 
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apresentada a proposta de um termo de referência sobre o perfil do enfermeiro no âmbito da 

gerência e as competências gerenciais na formação do enfermeiro em nível de graduação. E 

foram, entre outras, definidas como competências gerenciais deste profissional 

(BALDASSARE, 2007):  

- Discutir e analisar os princípios éticos e legais na tomada de decisão e nas 

relações interpessoais nos serviços de saúde;  

- Reconhecer as políticas de Recursos Humanos e seus determinantes como 

setor estratégico para a mudança do modelo de atenção à saúde;  

- Compreender e aplicar o processo de dimensionamento de pessoal de 

enfermagem; conhecer, analisar e aplicar os instrumentos de avaliação de 

desempenho do pessoal de enfermagem; 

- Trabalhar em equipe, conduzir trabalho de grupo entendendo toda a equipe 

de enfermagem como participante do processo de trabalho gerencial; 

- Promover a integração e a mediação entre os gestores e equipe de 

enfermagem sob sua administração;  

- Incentivar e utilizar a liderança na condução do processo de trabalho da 

equipe de enfermagem;  

- Planejar, implementar e avaliar ações e estratégias resolutivas dos 

problemas nos serviços de saúde e de enfermagem;  

- Conhecer, compreender e participar das negociações existentes nos 

serviços de saúde para garantir o suprimento de recursos viabilizadores da 

assistência de enfermagem; 

- Conhecer os sistemas de avaliação, identificando os princípios e 

indicadores da administração de qualidade na produção dos serviços e ações 

de enfermagem;  

- Conhecer os elementos que compõem os custos da assistência de 

enfermagem;  

- Conhecer o processo de acreditação hospitalar no Brasil. 

  

Nesse sentido, o enfermeiro gerente desempenha importante papel na dinâmica de um 

serviço de saúde. Cabe a ele organizar e dirigir a unidade em que atua, e isso implica ter que 

conciliar os objetivos de prestar boa assistência com os recursos humanos e materiais 

disponíveis, mobilizando-os a fim de obter máxima eficiência do serviço. Sem esquecer-se da 

necessidade de atender as políticas públicas e institucionais, de acordo com o sistema único de 

saúde (SUS). 

As mudanças nos contextos organizacionais dos serviços de saúde têm suscitado novas 

reflexões sobre a dinamicidade e a interdependência do processo de cuidar e de gerenciar, 

que, mesmo com núcleos de conhecimentos distintos, na prática acontecem juntos e 

imbricados. Os desafios relacionados à Administração na área de Saúde e especificamente na 
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Enfermagem fazem com que o enfermeiro necessite constantemente exercitar as competências 

gerenciais, mesmo sem exercer cargos formais de gerência (PERES, 2006).  

O fato de vivermos na era da globalização exige dos profissionais uma postura que 

seja compatível com as mudanças e necessidades deste novo tempo, o que nos sugere que a 

gestão do enfermeiro deva contemplar as competências que o instrumentalize para uma ação 

também globalizada, principalmente quando se trata do trabalho em equipe e na coordenação 

destas organizações (RUTHES, 2008). 

O SUS preconiza uma reordenação do processo de trabalho dos profissionais de saúde, 

visando, uma abordagem integral do processo saúde-doença, enfatizando uma formação 

generalista. Entre os profissionais integrantes da equipe de saúde, o enfermeiro é o único que 

possui esta formação, estando apto a assumir e a seguir os princípios do SUS 

(CHRISTOVAM, 2005). 

Mas, para o enfermeiro estar realmente apto a seguir os princípios do SUS, ele precisa 

também desenvolver competências que o tornem capaz de garantir a saúde da população, e 

isso, como foi destacado, deve começar dentro das instituições formadoras. Sendo assim, 

autores como Baldassare e Ciampone (2007) recomendam que haja continuidade de estudos 

relacionados ao processo de avaliação de competências ao longo da formação profissional, 

uma vez que esse processo tem sido valorizado pelas políticas de saúde e de educação no 

contexto nacional, como forma de qualificação da força de trabalho em saúde, para promoção 

de melhoria assistencial. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Desenho da Pesquisa  

 As pesquisas são classificadas de acordo com seus objetivos, este estudo busca avaliar 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos que cursam as disciplinas de Administração 

em Enfermagem do curso de Graduação e Licenciatura da EEAAC da UFF em relação às 

competências gerenciais. Nesse sentido, a pesquisa classifica-se como quantitativa, pois terá 

como tratamento dos dados uma análise estatística, e exploratória, visando primordialmente 

desvendar as características de determinado fenômeno. 

Segundo Chizzoti (1991, p.52), são chamadas de quantitativas as pesquisas que: 

 

Prevêem a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e 

explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da 

frequência de incidências e correlações estatísticas. O pesquisador descreve, 

explica e prediz. 

 

A utilização da pesquisa exploratória se dá pela necessidade de descrever da forma 

mais precisa possível a realidade, sendo assim, para Santos e Clos (1998, p. 12), a pesquisa 

exploratória: 

[...] descreve, registra, analisa e interpreta a natureza atual ou processos dos 

fenômenos, o enfoque deste método sobre as condições dominantes da 

realidade, ou como uma pessoa, grupo ou coisa se conduz ou funciona no 

presente. 

 

 Dentre as alternativas metodológicas fornecidas pela abordagem quantitativa optou-se 

pela realização de um estudo de caso, com o uso de várias fontes de evidência, o que 

possibilita a investigação de um conjunto de informações em seu contexto. A opção pelo 

estudo de caso respalda-se também em Yin (2005) que indica que ele pode ser utilizado para 

testar hipóteses iniciais, ou as relações entre algumas variáveis, sem relação direta de causa e 

efeito.  

 Este método possibilita a realização de inferências de relações causais com o 

acompanhamento da unidade de observação, permite o esclarecimento de causas múltiplas de 
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determinado fenômeno, e auxilia, ainda, no entendimento geral de determinado sistema 

escolhido para análise. Ressalta-se que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que foca 

no entendimento de uma dinâmica dentro de parâmetros próprios. Estudos de caso combinam 

geralmente métodos diversos de coleta de dados como pesquisa em arquivos, entrevistas, 

questionários e observação, com evidências de caráter qualitativo (como palavras), 

quantitativo (como números), ou ambos. O estudo de caso, dessa forma, foi escolhido por 

permitir uma análise intensiva e em profundidade do objeto de estudo em questão (YIN, 

2005).  

  

3.2. Cenário, População e Amostra da Pesquisa 

 

 O cenário da pesquisa foi a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

da UFF. A população do estudo foi composta por 73 alunos, ou seja, 53 alunos do 6º período 

e 20 alunos do 8º período do segundo semestre de 2010.  

Critérios de inclusão na amostra de estudo: 

- alunos do 6º período que cursavam a disciplina Enfermagem no Gerenciamento da 

Assistência em Saúde I; 

- alunos do 8º período: que já haviam cursado a disciplina Enfermagem no Gerenciamento da 

Assistência em Saúde II. 

 Critérios de exclusão: 

- deixar mais de 50% dos questionamentos sem resposta. 

 A amostra nesse estudo foi constituída por 72 alunos, sendo, 52 alunos do 6º período e 

20 alunos do 8º período do segundo semestre de 2010. 

 

 

3.3. Instrumento de Coleta de Dados 

  

 Como instrumento de coleta de dados foi escolhido um questionário estruturado 

constituído por uma Escala de Likert, na primeira parte, e por três questões abertas, na 

segunda parte. A Escala de Likert ou escala somatória diz respeito a uma série de afirmações 

relacionadas com o objeto pesquisado, isto é, representam várias assertivas sobre um assunto. 

Como qualquer escala, ela tem a finalidade de atribuir um escore numérico aos atributos que 

estão sendo medidos em uma sequência. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 Como procedimento dessa escala de Likert, o informante da pesquisa responde a um 

conjunto de doze afirmações declaratórias, seguindo uma escala com os critérios pré-
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estabelecidos: concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo e 

discordo totalmente. O aluno entrevistado marca um X no espaço do critério que melhor 

interprete sua opinião em relação a cada declaratória. 

 As declaratórias foram construídas de acordo com os objetivos da pesquisa. Assim, as 

declaratórias do número 1 ao 5 têm o objetivo de avaliar como se dá o ensino das 

competências nas disciplinas de Administração da EEAAC, já as declaratórias do número 6 

ao 11 testam o conhecimento dos alunos em relação às competências, e a afirmativa 12 tem o 

objetivo de observar a importância que o aluno dá ao desenvolvimento das competências 

durante sua formação. A escala é apresentada no apêndice 2.   

 Nas afirmativas verdadeiras, o escore mais alto é atribuído à concordância total dessa 

afirmativa, indicando uma situação favorável ao que está sendo afirmado. Assim os escores 

foram usados da seguinte maneira: 

- concordo totalmente (4),  

- concordo parcialmente (3),  

- não concordo nem discordo (2), 

- discordo totalmente (1).  

 Enquanto que na única alternativa falsa (número 8 da escala) o escore se apresenta ao 

contrário, ou seja, a discordância dessa afirmativa é que recebe o escore mais alto, para que o 

escore total alto reflita consistentemente numa situação favorável ao que está sendo 

pesquisado:  

- concordo totalmente (1),  

- concordo parcialmente (2),  

- não concordo nem discordo (3),  

- discordo totalmente (4).  

 O escore total do aluno é determinado pela soma dos escores das declaratórias. Como 

as declaratórias foram divididas por áreas, os escores serão somados separadamente, assim, 

para as declaratórias 1 a 5 o total máximo é de 20 pontos e o mínimo 5 pontos; para as 

declaratórias 6 a 11 o total máximo é de 24 pontos e o mínimo 6 pontos; e por último a 

declaratória 12 que tem escore máximo de 4 pontos e o mínimo de 1 ponto. 

 Com o objetivo de aprofundar as questões relativas ao ensino da temática 

competências gerenciais e o seu desenvolvimento durante a Graduação, foi reservado no final 

da escala, na segunda parte do questionário, um espaço para a justificativa da opção marcada 

nas declaratórias 1 e 5, e para a citação das competências que cada aluno conhece e julga 

importante para sua formação.  
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3.4. Análise e Interpretação dos Dados 

Na análise quantitativa, geralmente, o material é composto de registros provenientes 

de observações sistemáticas, respostas e perguntas fechadas ou de múltipla escolha de 

questionários, testes ou escalas. Logo para a análise de dados quantitativos desta pesquisa foi 

utilizada a análise estatística descritiva simples, em que se estabeleceu um “n” referencial que 

corresponde ao número de casos em que o fenômeno ocorreu e a respectiva porcentagem (%), 

significando a relação de casos com o universo total (LAKATOS, 1991, p.137). Para a análise 

qualitativa utilizou-se a análise de conteúdo temática (BARDIN, 2008). 

Primeiramente as escalas foram analisadas somando-se o escore de cada aluno, depois 

desses dados adquiridos, foi montada uma planilha em que o valor de cada grau (concorda 

totalmente, concorda parcialmente, não concorda nem discordo e discorda totalmente) foi 

multiplicado pelo número de alunos que haviam marcado aquele grau. Assim, obteve-se 

valores que foram convertidos em gráficos que indicavam a porcentagem dos alunos que 

assinalavam cada grau em cada declaratória. Esses gráficos também foram feitos por áreas, 

como definido anteriormente. 

Para facilitar a identificação dos alunos sem revelar suas identidades, os alunos do 6º 

período foram nomeados por números, enquanto que os do 8º período foram nomeados por 

letras do alfabeto. 

  

3.5. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi aprovada em 7 de abril de 2009 sob nº CAAE - 

0037.0.258.000-09 no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF 

(Anexo 1). Foram obedecidos todos os preceitos da Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos. Os sujeitos foram 

convidados a participar da pesquisa, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice 1). 

Não foi utilizado nenhum método que afetasse diretamente os participantes da 

pesquisa, pois pesquisa não ensejou riscos aos seus participantes, tendo em vista que se 

utilizarou da escala de Likert e a participação foi voluntária, podendo o participante retirar-se 

em qualquer momento da pesquisa. Manteve-se o anonimato dos participantes e o material 

obtido foi especificamente para os propósitos da pesquisa. 

Após a análise dos dados, estes foram interpretados e constituíram três categorias. A 

primeira discute sobre o ensino das competências nas disciplinas de Administração da EEAAC, a 
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segunda sobre a avaliação do conhecimento dos alunos em relação às competências, e a terceira sobre 

a importância que o aluno dá ao desenvolvimento das competências durante sua formação. As 

categorias são apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a coleta dos dados foram encontradas três categorias, e suas unidades de 

significados foram definidas de acordo com agrupamentos das declaratórias existentes na 

escala de Likert utilizada durante a coleta de dados. As categorias que emergiram e suas 

respectivas unidades de significado são apresentadas no quadro 1, pois permitem refletir 

melhor sobre as questões que envolvem o processo de ensino/aprendizagem, com ênfase na 

área de administração em enfermagem da EEAAC. 

 

Quadro 1 – Categorias e suas Unidades de significados. Niterói, RJ, 2011. 

Categorias Unidades de Significados 

1ª 

O ensino das 

competências nas 

disciplinas de 

Administração da 

EEAAC 

 

 

 

1- Existem aulas nas disciplinas de Administração que abordam 

o tema Competências gerenciais. 

2- Os alunos da EEAAC conhecem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Enfermagem (DCNs). 

3- Os alunos conhecem as 6 competências preconizadas 

pelas DCNs. 

4- Desenvolver competências significa desenvolver 

atributos (conhecimentos, habilidades e atitudes) que 

combinados podem configurar diferentes formas de 

realizar com sucesso determinadas atividades vinculadas a 

uma prática profissional. 

5- As ações educativas da EEAAC desenvolvem 

criatividade, autonomia, crítica, reflexão e diversas outras 

competências nos alunos, tornando-os profissionais com 

competências técnicas, científicas, políticas e sociais. 
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2ª 

Avaliação do 

conhecimento dos 

alunos em relação às 

competências 

6- Pode-se dizer que o profissional que possui a 

competência “Atenção à Saúde” está apto a desenvolver 

ações de prevenção, proteção e reabilitação da saúde em 

nível individual e coletivo. 

7- O enfermeiro deve estar capacitado a tomar decisões 

corretas diante das diferentes situações, visando a maior 

eficácia no seu trabalho. 

8 - A comunicação não é considerada uma competência 

para a Enfermagem, pois, todas as pessoas que 

estabelecem relações entre si fazem uso da comunicação. 

9- Pensando no fato de que o enfermeiro é o chefe de uma 

equipe, a liderança é umas das competências mais 

importantes a serem desenvolvidas. 

10- Os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na prática 

profissional, tendo responsabilidade e compromisso com a 

sua educação. 

11- A administração e o gerenciamento é uma 

competência importantíssima, já que gerir os recursos 

físicos, humanos e materiais é uma das funções do 

enfermeiro. 

3ª 

Observação da 

importância que o 

aluno dá ao 

desenvolvimento das 

competências 

durante sua 

formação. 

 

12- É muito importante o desenvolvimento de 

competências durante a formação, para que o estudante 

possa se inserir no mercado de trabalho com um conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes que atualmente 

são tão exigidos nos profissionais. 
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4.1.  Categoria 1: O Ensino das Competências nas Disciplinas de Administração da 

EEAAC 

Para a análise quantitativa dos dados obtidos através da Escala de Likert, foi elaborado 

um gráfico contendo as informações colhidas nas declaratórias de número 1 a 5, que dizem 

respeito ao ensino das competências nas disciplinas de Administração da EEAAC. Foram 

feitos dois gráficos, um referente aos alunos do 6º período e outro referente aos alunos do 8º 

período, para facilitar a compreensão e a comparação dos dados, como demonstrado no 

quadro 2. 

 

Quadro 2: Representação gráfica dos resultados obtidos com a análise da Escala de Likert 

referente à categoria 1. Niterói, RJ, 2011. 
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4.1.1. Existência de aulas nas disciplinas de Administração que abordam o tema 

Competências gerenciais 

 

Buscou-se os programas das seguintes disciplinas de Administração da EEAAC: 

Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde I, ministrada no 6º período e 

Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde II, ministrada no 7º período. Os dois 

programas de disciplinas são referentes ao 1º semestre de 2010. 

No programa da disciplina Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde I, 

aparece como objetivos específicos “Desenvolver Competências e habilidades relacionadas ao 

gerenciamento de uma UBS”, destacando-se a competência Administração e Gerenciamento; 

e “Desenvolver habilidades relacionadas ao cuidado direto e as práticas educativas”, em que 

se destaca a competência atenção a Saúde. Além disso, em seu conteúdo Programático existe 

uma aula sobre Processos de Comunicação (UFF, 2010 A). E, sabe-se que no 1º semestre de 

2010, foi implantada uma aula que possui como tema principal as “Competências Gerencias”. 

 No programa da disciplina Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde 

II, existe no conteúdo programático uma aula sobre Liderança e outra sobre tomada de 

decisão destacando o aprendizado de duas das competências definidas pelas DCNs. Nos 

objetivos específicos da disciplina destacam-se os itens “Distinguir os estilos de liderança na 

Prática Gerencial” dando ênfase à competência liderança mais uma vez e “Analisar 

criticamente, os recursos físicos, materiais e o potencial humano, do Serviço de 

Enfermagem”, o que permite ao aluno tornar-se um profissional crítico e reflexivo dentro da 

Competência Administração e Gerenciamento (UFF, 2010 B). 

Cabe explicar que como a aula sobre competências gerenciais foi implementada no 1º 

semestre de 2010, os alunos do 8º período não a tiveram. Assim, percebe-se uma pequena 

diferença entre os dois períodos quando perguntados sobre a existência de aulas nas 

disciplinas de Administração que abordam o tema Competências gerenciais (declaratória 1). 

Vê-se que dos alunos do 6º período 70% concordam totalmente e 20% concordam 

parcialmente com essa declaratória, justificando suas opiniões da seguinte maneira: 

 

Acredito que as aulas que abordam este tema são satisfatórias. (Aluno 34) 

 

Nas aulas de gerência, aprendemos sobre as competências e sua 

importância quando nos formarmos... (Aluno 40) 
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Existem aulas (...) que deixam claro o que o enfermeiro precisa para ser um 

bom gerente do serviço e do cuidado de enfermagem. (Aluno 45) 

Enquanto que dos alunos do 8º período, 58% concordam totalmente e 32% concordam 

parcialmente com essa declaratória, afirmando o seguinte: 

 

Na minha opinião é muito superficial (Aluno D) 

 

A disciplina aborda de uma forma muito geral (Aluno E) 

 

... principalmente em gerência II (Aluno F) 

 

Ainda que o tema da aula não seja este, as competências são abordadas 

(Aluno H) 

 

Não teve a aula com o título de competências, mas as competências foram 

abordadas no decorrer da disciplina (Aluno N) 
 

 Isso mostra que a implantação da aula específica sobre competências gerenciais foi 

eficaz, e que os alunos que não tiveram essa aula reconhecem que as competências foram 

abordadas no decorrer das duas disciplinas, mas queixam-se de um conteúdo pouco 

aprofundado.  

 Outro destaque importante que apareceu apenas nos discursos dos alunos do 6º 

período é a cobrança de uma maior relação da teoria com a prática. Considerando que o 

processo de formação do enfermeiro visa desenvolver competências exigidas frente às 

demandas básicas da prática profissional, deve-se valorizar ora a construção do conhecimento, 

ora oportunidades práticas de aprendizado, buscando suscitar a compreensão teórica 

necessária à execução prática das atividades do enfermeiro. Desta forma, é possível verificar a 

materialização da habilidade e do desenvolvimento das competências.  

Entretanto, percebe-se pelos discursos desses alunos que na EEAAC existe uma 

fragmentação entre o saber e o fazer, corroborando com uma fragilidade na construção das 

competências durante a formação acadêmica. (FONTES, 2010). Os discursos a seguir 

imprimem esta ideia: 

 

Existem aulas, porém, deveriam ser dadas simultaneamente com a entrada 

dos alunos nos ETP’S [ensino teórico-prático] (Aluno 26) 

 

Poderia o tema ser mais discutido na prática (Aluno 31) 

 

As aulas precisam ser mais detalhadas, com exemplos de campos práticos 

(Aluno 33) 
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Nos campos de ensino prático da enfermagem o aluno deve pôr em prática o que viu 

no ensino teórico, devem ser criadas situações que façam com que os alunos reflitam sobre 

suas ações, para assim aprenderem a criar esquemas mentais que o ajudarão a mobilizar 

recursos cognitivos na sua prática profissional, facilitando o desenvolvimento de 

competências durante a sua formação. 

A competência expressa a capacidade de obter um desempenho em situação real de 

produção. Interessando-se pela situação de efetivação da atividade, não se está mais ao lado 

da teoria, isto é, da forma como as coisas supostamente se apresentam e se regulam, mas da 

prática, assim, o indivíduo reporta-se às próprias habilidades, a seus saberes tácitos, 

requisitados no momento em que o contexto da ação não corresponde aos padrões de 

referência (LUCCHESE, 2006).  

 Até o momento, os alunos demonstraram conhecer as competências já que as 

identificam dentro das disciplinas, afirmam ter aulas sobre as competências, mesmo que 

superficiais, e ainda destacam a necessidade de uma maior relação entre a teoria e a prática. 

Entretanto, quando questionados a respeito do conhecimento sobre as DCNs e sobre as 6 

competências (declaratórias 2 e 3), os alunos do 6º e do 8º período apresentam opiniões 

semelhantes e bastante curiosas, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Comparando os dados dos 6º e 8º períodos, das declaratórias 2, 3 e 4. Niterói, 

RJ, 2011.  

 

 

 

 

2- Os alunos da EEAAC 

conhecem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para 

o Curso de Enfermagem 

(DCNs). 

Concorda 

totalmente 

Concorda 

parcialmente 

Não concorda, 

nem discorda 

Discorda 

totalmente 

6º p 8º p 6º p 8º p 6º p 8º p 6º p 8º p 

- - 55% 40% 23% 30% 22% 30% 

3- Os alunos conhecem as 6 

competências preconizadas 

pelas DCNs. 

 

- 

 

- 30% 25% 30% 40% 40% 35% 

4- Desenvolver 

competências significa 

desenvolver atributos 

(conhecimentos, habilidades 

e atitudes) que combinados 

podem configurar diferentes 

formas de realizar com 

sucesso determinadas 

atividades vinculadas a uma 

prática profissional. 

90% 90% 8% 10% 1% - 1% - 
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Nenhum dos alunos concorda totalmente com essas declaratórias, pelo contrário, 

grande parte discorda totalmente que os alunos conheçam tanto as DCNs, quanto às seis 

competências. O fato se torna ainda mais interessante ao analisarmos a declaratória 4, pois 

nela se encontra o conceito do desenvolvimento de competências, e tanto nos dados do 6º, 

quanto nos do 8º período, 90% dos alunos concordam totalmente e os outros 10% concordam 

parcialmente, demonstrando mais uma vez que os alunos possuem esse conhecimento. Sendo 

importante destacar o seguinte discurso: 

 

A EEAAC desenvolve algumas dessas competências, mas nem 

notamos (Aluno I)  
 

Ou seja, os alunos demonstram insegurança, falta de confiança, pois não acreditam 

que nem eles, nem seus colegas possuem este conhecimento. 

 

4.1.2.  As ações educativas da EEAAC 

 

Sabe-se que a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de uma escola é um 

fator imprescindível para a formação de um profissional competente (RUTHES, 2008). Na 

análise do PPC da EEAAC do ano de 2004 observou-se que a EEAAC espera proporcionar 

formação adequada para que seus alunos possam enfrentar os desafios da transformação do 

mundo do trabalho, onde os avanços científicos ocorrem rapidamente, exigindo proporcional 

comprometimento (UFF, 2004). 

Como recomendado, o PPC da EEAAC explicita que a formação de enfermeiros deve 

estar fundamentada no desenvolvimento de competências e, além disso, ele descreve que as 

ações educativas da EEAAC devem desenvolver criatividade, autonomia, crítica, reflexão e 

diversas outras competências nos alunos, a fim de torná-los profissionais com competências 

técnicas, científicas, políticas e sociais (UFF, 2004).  

Quando questionados sobre esse tema na declaratória 5, os alunos dos dois períodos 

apresentaram opiniões muito semelhantes. Já que no 6º período 30% concordaram totalmente 

e 60% concordaram parcialmente, e no 8º período 30% dos alunos também concordaram 

totalmente e 70% deles concordaram parcialmente. Além disso, comprovaram o que é 

descrito no PPC nos seguintes discursos: 
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Os alunos da EEAAC aprendem durante o curso, muitas ações e atitudes 

para desenvolverem competências, se tornando um profissional competente 

e qualificado. (Aluno P) 

 

A EEAAC, através de suas ações, fornece aos alunos meios para que ele 

desenvolva suas competências. (Aluno 27) 

 

Durante a graduação na EEAAC o aluno tem oportunidade de desenvolver 

(...) competências para que ao entrar no mercado de trabalho seja um bom 

profissional. (Aluno 44) 
 

De acordo com este PPC, o profissional enfermeiro formado na EEAAC é aquele que 

possui formação superior, técnica, cientifica, política, ética e sócio-educativa para administrar, 

cuidar, pesquisar e ensinar, tendo como atribuições principais a promoção, a proteção, a 

recuperação e a reabilitação da saúde individual, familiar e coletiva, através do 

desenvolvimento do cuidado, gerência, educação e pesquisa (UFF, 2004). Assim, preocupa-se 

em seguir, as principais idéias do que é preconizado tanto pelas DCNs, quanto pela LDB. 

De acordo com cada época e cada momento histórico, o papel do ensino nas 

instituições foi se transformando, e a universidade foi e é constantemente solicitada a 

enfrentar novos desafios e mudanças (OPITZ, 2008). Assim, o ensino tradicional com 

característica tecnicista que há anos era realizado veio a falência, dando lugar ao ensino 

baseado em competências, que é o modelo que melhor atende as exigências do mundo do 

trabalho e da sociedade atual. 

O velho modelo tratou o currículo de forma fracionada, estática e linear, a mudança 

requer um currículo integrado, vivo e em rede, proporcionando a oportunidade de conhecer, 

fazer, relacionar, aplicar e transformar. Toda a organização curricular que ocorria por 

disciplinas, agora deve ser por áreas do conhecimento, eixo organizacional, tema gerador e 

conjunto de competências (LUCCHESE, 2006). 

A sala de aula, até então, era vista como um espaço de transmissão e de recepção do 

conhecimento, pelo novo paradigma ela é considerada um espaço privilegiado de reflexão, de 

situações de aprendizagem viva e enriquecedora. As mudanças requerem atividades centradas 

em projetos de trabalho e na resolução de problemas para desenvolver competências; a 

pesquisa é igual, buscar informações em várias fontes para soluções de uma determinada 

situação-problema com espontaneidade e criatividade (LUCCHESE, 2006).  

A vontade dos alunos em aprender através desse novo modelo é descrita por discursos 

de alunos apenas do 6º período: 

Acredito que as aulas da EEAAC são muito tradicionais, extensas e 

cansativas não despertando interesses maiores nos alunos. (Aluno 15) 
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Ainda se privilegia a maneira formal de dar aula, desestimulando o 

aluno. (Aluno 16) 

 

As ações desenvolvidas ficam dispersadas em meio a um volume 

teórico que é aplicado de forma tradicional. Sem métodos inovadores 

de ensino. (Aluno 18) 

 

Ainda existem atividades com modelos ultrapassados. (Aluno 28) 

 

Algumas atividades são extremamente formais e tradicionais (...), e 

muitas vezes não é possível a discussão do assunto com o professor. 

(Aluno 50) 

 

O papel do professor sofre várias transformações no novo modelo reconduzindo 

aquele tradicional transmissor de conhecimento e determinador do conteúdo, para um 

facilitador da aprendizagem do aluno, um gerenciador da informação reflexivo que avalia sua 

prática pedagógica e zela pela política da igualdade e pela ética da identidade. Para Perrenoud
 

(1999), a abordagem por competências convida os professores a considerarem os 

conhecimentos como recursos a serem mobilizados, criando outros meios de ensino, capaz de 

adotar um planejamento flexível que o permita improvisar. 

O papel do aluno, também, é alvo de mudanças, aquele que era passivo, receptáculo do 

conhecimento descontextualizado, que não sabe por que e para quê estuda determinados 

conteúdos, passa a ser visto como um ser ativo e participativo na construção do conhecimento 

(LUCCHESE, 2006). E essa idéia é descrita nos seguintes discursos dos alunos do 8º período: 

 

Irá depender do aluno adquirir (as competência). (Aluno B) 

 

Mesmo que estimulados, depende de nós adquirí-las. (Aluno D) 

 

 

Atualmente, o papel do ensino nas universidades é buscar caminhos que consolidem 

projetos pedagógicos coerentes com as exigências impostas pelos avanços tecnológicos e 

científicos, ou seja, preparar profissionais tecnicamente capazes de cumprir os desafios da 

modernidade, sem perder de vista as perspectivas de uma educação/ensino que atenda às 

demandas sociais da população, possibilitando assim uma realidade mais igualitária e humana 

(OPITZ, 2008). 
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4.2.  Categoria 2: Avaliação do Conhecimento dos Alunos em relação às Competências 

 

Para a análise quantitativa dos dados obtidos através da Escala de Likert, foi elaborado 

um gráfico contendo as informações colhidas nas declaratórias de número 6 a 11, que dizem 

respeito à avaliação do conhecimento dos alunos em relação às competências.  Foram feitos 

dois gráficos, um referente aos alunos do 6º período e outro referente aos alunos do 8º 

período, para facilitar a compreensão e a comparação dos dados, como demonstrado no 

quadro 4. 

 

Quadro 4: Representação gráfica dos resultados obtidos com a análise da Escala de Likert 

referente à categoria 2. Niterói, RJ, 2011.   
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As DCNs consistem, em orientações para a estruturação de cursos superiores em 

Enfermagem, pautadas, dentre outras, na determinação de competências e habilidades a serem 

construídas junto aos discentes e nos conteúdos curriculares a serem contemplados na 

construção destas competências (FONTES, 2010). Como se sabe, as competências definidas 

como necessárias para a formação do enfermeiro são: Atenção à Saúde; Tomada de Decisão; 

Liderança; Educação permanente; Comunicação; Administração e Gerenciamento (BRASIL, 

2001).  

Na pesquisa bibliográfica realizada para esse estudo, observou-se a ênfase nas 

competências “comunicação” e “liderança”, que foram definidas como competências 

importantes para a formação de boas relações no ambiente de trabalho. E, observamos que no 

discurso dos alunos do 6º e do 8º período isso não foi diferente, pois dos poucos alunos que 

chegaram a citar alguma competência, a maioria deles citou a comunicação e/ou a liderança, 

mas também destacaram a “tomada de decisão”, vale ressaltar que estão expostos a seguir 

todos os discursos dos alunos que citaram as competências corretamente: 

 

Liderança. (Aluno E) 

 

Comunicação, Liderança e poder decisório. (Aluno 15) 

 

Comunicação, Liderança, (...) e atitude. (Aluno L) 

 

Tomada de decisão, comunicação, liderança, ... (Aluno M) 

 

Comunicação, liderança, tomada de decisão. (Aluno P) 

 

Não lembro, mas arrisco umas: comunicação, liderança. (Aluno Q) 

 

Comunicação. (Aluno T) 

 

Liderança e gerência. (Aluno 27)  

 

Gerenciamento e Comunicação. (Aluno 34) 

 

Comunicação, (...), liderança, (...) (Aluno 35) 

 

Liderança, (...), comunicação. (Aluno 50) 

 

 

A primeira competência que os alunos começam a desenvolver nos estágio, mesmo 

sem saber, é a comunicação, pois antes de realizar qualquer técnica, o aluno tem seus 

primeiros contatos com os pacientes e com a equipe. Por isso esta é uma competência tão 
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intrínseca na fala dos alunos. E, quando se estabelece uma comunicação eficaz, suas 

conseqüências são positivas para a experiência de liderança proporcionando um ambiente de 

trabalho produtivo e harmonioso, num clima de confiança e credibilidade, que são 

indispensáveis para o sucesso do líder (SIMÕES, 2003).  

Muitos foram os alunos que não citaram nenhuma competência, a maioria afirmou não 

lembrar ou não conhecê-las: 

 

Não me lembro. (Aluno B) 

 

Os alunos não conhecem  as competências preconizadas pelas DCNs. 

(Aluno D) 

 

Não me recordo das 6 competências.(Aluno H) 

 

Não sei descrevê-las, (...) acredito que existem alunos que as conhecem. 

(Aluno I) 

 

Não conheço. (Aluno 6) 

 

Não me recordo. (Aluno 23) 

 

Eu não conheço, ou posso ter esquecido, mas acredito que alguns alunos 

conheçam. (Aluno 36) 

 

 São muitas as habilidades necessárias à prática profissional do enfermeiro, porém 

aprendê-las e desenvolvê-las configura-se em um grande desafio tanto para os membros das 

instituições formadoras, quanto para o próprio aprendiz. Para o desenvolvimento destas 

competências, acredita-se que a realização de investimentos na formação do enfermeiro 

possibilitará a este profissional tornar-se um agente de mudanças, contribuindo com 

inovações para a melhoria da assistência prestada ao indivíduo, família e comunidade 

(RAMOS, 2011). 

Mesmo com grande parte dos alunos deixando de citar as competências ou afirmando 

não lembrar ou não conhecê-las, observamos através da análise das declaratórias 6 a 11, que 

correspondem às definições das 6 competências, que a maioria dos alunos possui um grande 

conhecimento sobre as seis competências. Como aparece no quadro comparativo a seguir: 
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Quadro 5 – Comparação do conhecimento dos alunos do 6º e 8º períodos da EEAAC, sobre 

as seis competências definidas pelas DCNs. Niterói, RJ, 2011. 

 

 

 

 

 

Atenção a Saúde 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Discordo 

totalmente 

6º p 8º p 6º p 8º p 6º p 8º p 6º p 8º p 

50% 55% 40% 45% 6% - 4% - 

Tomada de 

decisão 
95% 100% 5% - - - - - 

Comunicação 

(FALSA) 
- - 5% 7% 2% 8% 93% 85% 

Liderança 55% 85% 40% 15% 3% - 2% - 

Educação 

continuada 
100% 100% - - - - - - 

Administração e 

gerenciamento 
95% 90% 5% 5% - 5% - - 

 

Observou-se uma maior discrepância entre os dois períodos na competência 

“Liderança”, em que 85% dos alunos do 8º período concordaram totalmente com o conceito 

de liderança, enquanto que apenas 55% dos alunos do 6º período concordaram totalmente 

com essa declaratória. Lembrando que a aula sobre liderança é ministrada na disciplina 

Enfermagem no Gerenciamento da Assistência em Saúde II, do 7º período, justificando essa 

diferença de conhecimento entre os alunos dos dois períodos. Mas, em geral, todas as 

declaratórias tiveram resultados positivos e bastante semelhantes entre os dois períodos. 

É importante destacar que os discursos foram coletados no mesmo momento em que a 

escala foi respondida, demonstrando mais uma vez uma contradição entre o discurso dos 

alunos e o resultado obtido pela avaliação de seus conhecimentos pela Escala de Likert. O que 

significa que os alunos sabem o que um enfermeiro precisa desenvolver durante sua formação 

para se tornar um profissional qualificado, mas não conseguem associar isso ao termo 

competência, ou seja, as disciplinas acabam, por vezes, não proporcionando ao aluno a 

oportunidade de refletir e ordenar seus pensamentos adquiridos na sala de aula. 
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4.3. Categoria 3: Observação da Importância que o Aluno dá ao Desenvolvimento das 

Competências durante sua Formação 

 

Para a análise quantitativa dos dados obtidos através da Escala de Likert, foi feito um 

gráfico contendo as informações colhidas na declaratória de número 12, que dizem respeito à 

avaliação da importância que os alunos dão ao desenvolvimento de competências durante sua 

formação.  Foram feitos dois gráficos, um referente aos alunos do 6º período e outro referente 

aos alunos do 8º período, para facilitar a compreensão e a comparação dos dados, como 

demonstrado no quadro 6. 

 

Quadro 6: Representação gráfica dos resultados obtidos com a análise da Escala de Likert 

referente à categoria 3. Niterói, RJ, 2011. 
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O ensino da enfermagem vem sendo caracterizado pela constante implementação de 

mudanças curriculares nos cursos de graduação e discussões de propostas pedagógicas. As 

novas diretrizes curriculares para o curso de enfermagem têm adotado perspectivas mais 

humanistas. É esperado que a instituição universitária esteja comprometida com o destino dos 

alunos, associando o máximo de qualificação acadêmica com o máximo de compromisso 

social, sinalizando na direção da superação da fragmentação do conhecimento até então 

presente (PIRES, 2006). 

A sociedade, neste novo século, tende à globalização. Sendo assim, é requerido dos 

órgãos formadores preparar e formar um indivíduo capaz de incorporar os aspectos inerentes a 

esse mundo globalizado. A inserção e incorporação dos valores da globalização com suas 

crescentes exigências requerem que o indivíduo faça um esforço para não perder de vista as 

visões humanitárias, ameaçadas pela pós-modernidade (PIRES, 2006). 

Ao se resgatar o significado da construção da competência profissional, encontrou-se 

como sendo uma característica da pessoa relacionada casualmente com desempenho superior 

na realização de uma tarefa ou em determinada situação, ou como o conjunto de capacidades 

humanas, que justificavam um alto desempenho, acreditando que os melhores desempenhos 

estavam fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas, ou ainda, como uma 

encruzilhada, com três eixos formados pela pessoa, pela sua formação educacional e pela sua 

experiência profissional (KOBAYASHI, 2010). 

Formar em competência não significa descartar o conhecimento, e tão pouco uma 

competência é o próprio conhecimento (PERRENOUD, 1999). A competência foi descrita, 

então, como o conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas pela 

aprendizagem e formação, e ajustadas pelo sistema de avaliações. Competência então é tida 

como um saber agir responsável, que implica em saber como mobilizar, integrar e transferir 

os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional determinado 

(KOBAYASHI, 2010). 

Considerando que, a capacidade de julgamento clínico e a tomada de decisão do 

enfermeiro dependem do seu conhecimento científico, experiência e aprimoramento 

constante, a academia deve instrumentalizar os futuros profissionais lhes propiciando 

situações de embate com a realidade, que permitam aos alunos a construção dessas 

competências durante sua formação (FONTES, 2010). Os alunos demonstram entender isso e 

concordam com a importância do desenvolvimento dessas competências durante a formação. 

Já que, como demonstrado no quadro 6, dos alunos do 6º período, 97% concordam totalmente 

e apenas 3% concordam parcialmente com a declaratória de número 12. E, com os alunos do 
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8º período, isso não é diferente, pois 92% concordam totalmente e 8% concordam 

parcialmente com essa declaratória. 

As estratégias de construção de um programa de ensino abrangente e efetivo e que seja 

compatível com as competências definidas pelas DCNs para os cursos de enfermagem, 

precisam ser repensadas e re-alinhadas nesta direção. O desenvolvimento de competências é 

um dos pressupostos que deve orientar a reorganização da formação profissional do 

enfermeiro, que busca atender às demandas, deste tempo de mudanças e verdades instáveis. 

Diante das muitas competências que parecem ser necessárias ao enfermeiro na sua 

prática profissional, vê-se que desenvolvê-las é, pois, um grande desafio tanto dos órgãos 

formadores como dos serviços na perspectiva da educação permanente, e torna-se 

responsabilidade de todos estes atores: docentes, enfermeiros do serviço e do próprio 

aprendizado (RAMOS, 2011). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As instituições de saúde e a sociedade buscam atualmente enfermeiros que atuam com 

ética, humanização e interdisciplinaridade, sendo críticos, reflexivos, aptos a aprender 

continuamente e a trabalhar com novos saberes, recursos e tecnologias que surgirem. Nesse 

contexto, existe a exigência de um novo tipo de trabalhador, que seja capaz de mobilizar seus 

conhecimentos e habilidades em prol da organização em que trabalha. Sendo assim, o alcance 

do desenvolvimento de competências ocorrerá em benefício do profissional que estará 

capacitado a se manter no mercado de trabalho, da instituição de saúde que com profissionais 

competentes prestará um serviço mais qualificado, e do cliente que receberá uma assistência 

desejada, refletindo em toda a sociedade. 

Observamos então, que diante das constantes mudanças nos contextos organizacionais 

dos serviços de saúde que vivemos na atualidade, é imprescindível que o profissional consiga 

alcançar o desenvolvimento, ou pelo menos o conhecimento de todas as competências durante 

sua formação, pois assim ele estará preparado para aprimorá-las na sua vida profissional e 

lidar com qualquer obstáculo e transformação, adaptado a manter-se no mercado de trabalho 

como um profissional competente e qualificado. 

Viu-se com esse estudo que os alunos conseguem identificar o que um enfermeiro 

precisa desenvolver durante sua formação para se tornar um profissional qualificado, 

mostrando que as disciplinas de Administração da EEAAC abordam este tema durante as 

aulas. Entretanto, os alunos não conseguem associar aquilo que julgam importante para sua 

formação ao termo competência, o que significa que as disciplinas e/ou professores não 

proporcionam ao aluno a oportunidade de refletir e ordenar os pensamentos que são 

adquiridos na sala de aula. 

Cabe ao professor estimular o aluno a desenvolver e a perceber suas próprias 

competências, dando sentido ao aprendizado e destacando a importância do conhecimento 

para o aluno alcançar cada vez mais autonomia e segurança. Assim, o aprendizado será mais 

válido, visto que os alunos obterão conhecimentos que não se limitam aos conteúdos teóricos 

das disciplinas, sendo despertado neles as competências essenciais para a formação de um 

profissional capaz de exercer uma assistência de enfermagem mais qualificada. 
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É importante lembrar que a implementação de projetos pedagógicos inovadores 

juntamente com mudanças curriculares é o que vai fazer com que a formação do futuro 

profissional valorize a aprendizagem continuada, a comunicação, a reflexão e a crítica, 

tornando esse profissional apto a atender as exigências da sociedade e de se manter no 

mercado de trabalho. Neste sentido, foi observado que o PPC da EEAAC tenta proporcionar 

formação adequada para que seus alunos possam enfrentar os desafios da transformação do 

mundo do trabalho, onde os avanços científicos ocorrem rapidamente, exigindo proporcional 

comprometimento. 

Ao final do trabalho todos os objetivos foram alcançados, e pretende-se que os 

resultados contribuam para a mudança da atual situação vivenciada pelos discentes do curso 

de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal Fluminense, para o 

melhor direcionamento das disciplinas de Administração em Enfermagem e para despertar a 

consciência da necessidade de formar profissionais cada vez mais qualificados, visando ao 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e a excelência no desempenho profissional 

dos enfermeiros. Ainda recomendamos que haja continuidade de estudos relacionados ao 

processo de avaliação de competências ao longo da formação profissional, uma vez que esse 

processo tem sido valorizado pelas políticas de saúde e de educação no contexto nacional, 

como forma de qualificação da força de trabalho em saúde, para promoção de melhoria 

assistencial. 
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7. APÊNDICE 

7.1. Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO  

 

Convidamos você a participar do Trabalho de Conclusão de Curso intitulada: “Competências 

Gerenciais do enfermeiro: O conhecimento dos alunos do curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal Fluminense”.  

 

A sua participação é muito importante, porém voluntária. Pretendemos com esse estudo: 

- Avaliar o conhecimento dos alunos que cursam ou já cursaram as disciplinas de 

Administração em Enfermagem do curso de Graduação e Licenciatura da EEAAC da UFF em 

relação ao ensino e ao desenvolvimento das competências gerenciais preconizadas pelas 

DCNs. 

 

Para isso os alunos voluntários deverão preencher a Escala de Likert anexada a este TCLE. 

 

Riscos: é considerado um estudo sem riscos 

 

Confiabilidade do Estudo: Sua identidade não será revelada e seu nome não constará em 

nenhum lugar da pesquisa. Além disso, você poderá obter informações atualizadas sobre o 

estudo. 

 

Atenciosamente Equipe de Pesquisa: Cristiane Damasceno de Oliveira (acadêmica do 8º 

período da EEAAC) e Profª Drª Zenith Rosa Silvino (orientadora). 

 

 

Declaração de Consentimento: 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

Aceito voluntariamente participar da pesquisa: “Competências Gerenciais do enfermeiro: 

O conhecimento dos alunos do curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense”.  

Niterói,_____de______de 2010. 

 

 

 

(ASSINATURA) 
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7.2.  Apêndice 2 – Escala de Likert 

 

Nome:______________________________Período:____________Data:___/___/___ 

- Leia as afirmativas abaixo e marque com um X o critério que expresse sua opinião a respeito 

do que está sendo afirmado. 

 

Afirmativas Concordo  

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Discordo 

totalmente 

1- Existem aulas nas disciplinas de 

Administração que abordam o tema 

Competências gerenciais. (Justifique abaixo) 

    

2- Os alunos da EEAAC conhecem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Enfermagem (DCNs).  

    

3 – Os alunos conhecem as 6 competências 

preconizadas pelas DCNs. (Cite-as abaixo) 
    

4 - Desenvolver competências significa 

desenvolver atributos (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que combinados podem 

configurar diferentes formas de realizar com 

sucesso determinadas atividades vinculadas a 

uma prática profissional. 

    

5 - As ações educativas da EEAAC 

desenvolvem criatividade, autonomia, crítica, 

reflexão e diversas outras competências nos 

alunos, tornando-os profissionais com 

competências técnicas, científicas, políticas e 

sociais. (Justifique abaixo) 

    

6 - Pode-se dizer que o profissional que possui 

a competência “Atenção à Saúde” está apto a 

desenvolver ações de prevenção, proteção e 

reabilitação da saúde em nível individual e 

coletivo. 

    

7 - O enfermeiro deve estar capacitado a tomar 

decisões corretas diante das diferente situações, 

visando a maior eficácia no seu trabalho. 

    

8 - A comunicação não é considerada uma 

competência para a Enfermagem, pois, todas as 

pessoas que estabelecem relações entre si 

fazem uso da comunicação. 

    

9 - Pensando no fato de que o enfermeiro é o 

chefe de uma equipe, a liderança é umas das 

competências mais importantes a serem 

desenvolvidas. 

    

10 - Os profissionais devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na prática profissional, tendo 

responsabilidade e compromisso com a sua 

educação. 
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Afirmativas: Concordo  

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Não concordo, 

nem discordo 

Discordo 

totalmente 

11 - A administração e o gerenciamento é uma 

competência importantíssima, já que gerir os 

recursos físicos, humanos e materiais é uma das 

funções do enfermeiro 

    

12 - É muito importante o desenvolvimento de 

competências durante a formação, para que o 

estudante possa se inserir no mercado de 

trabalho com um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que atualmente são tão 

exigidos nos profissionais 

    

 

 

Justificativa da afirmativa nº 1: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Cite aqui as competências que conhece: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Justificativa da afirmativa nº 5: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada pela colaboração! 
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8. ANEXO 

8.1. Aprovação do CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


