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EPÍGRAFE 

 

“Ninguém começa a ser professor numa certa 

terça-feira às 4 horas da tarde... Ninguém 

nasce professor ou marcado para ser professor. 

A gente se forma como educador 

permanentemente na prática e na reflexão 

sobre a prática.”  

Paulo Freire



 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a percepção dos acadêmicos de enfermagem da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC, da Universidade Federal Fluminense – UFF, 
a respeito das competências didático-pedagógicas dos enfermeiros professores, bem como os 
nexos com a sua formação permanente. Levando-se em consideração o papel do professor 
enquanto orientador do processo ensino-aprendizagem e a participação ativa do aluno, 
pergunta-se se realmente a formação permanente do enfermeiro professor possui relação com 
a sua prática docente. Para tanto, objetiva-se analisar a prática docente do enfermeiro 
professor na graduação em enfermagem, sob a ótica dos acadêmicos; identificar as 
competências didático-pedagógicas do enfermeiro professor, de acordo com a percepção dos 
acadêmicos de enfermagem; e verificar se existe relação entre a formação permanente do 
enfermeiro professor com a sua prática, tendo em vista as competências didático-pedagógicas 
elencadas pelos graduandos. Com isso, agrega-se à realidade da educação em Enfermagem, a 
necessidade de se avaliar constantemente a sua prática docente, com vistas à formação de 
egressos cada vez mais capacitados para as práticas educativas, assistenciais e a atividade 
docente, uma vez que o enfermeiro é reconhecido como potencial educador.  Trata-se de um 
estudo exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, método estudo de caso, realizado 
através de entrevista de roteiro estruturado, com cinco perguntas abertas, em que o cenário foi 
a EEAAC/UFF, os sujeitos, acadêmicos de enfermagem, respeitando os critérios de inclusão e 
exclusão. O tratamento e a interpretação dos dados foram pela análise temática de conteúdo. 
A pesquisa atendeu às questões éticas pautadas na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde, sendo avaliada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com Parecer de Aprovação nº 
251.578. A coleta dos dados ocorreu no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, na 
EEAAC-UFF, com acadêmicos de enfermagem de quinto ao nono períodos, em uma amostra 
aleatória de vinte acadêmicos. De maneira geral, a visão dos alunos sobre prática pedagógica 
elenca o papel do enfermeiro professor nos diversos ambientes de ensino teórico e prático; a 
questão das competências, ao mencionarem habilidades e estratégias; o próprio processo de 
ensino-aprendizagem, ao abordarem o aluno enquanto cidadão ativo na sua formação ou 
apenas “esponjas” de conhecimento; a importância da mobilização dos saberes dos 
professores, aliados à sua prática assistencial; a contribuição dos alunos, para uma 
transmissão efetiva do conhecimento delineado como meta; e a relação da formação 
permanente para uma prática docente efetiva, baseada em competências. Assim, foram 
evidenciadas três situações: a prática docente de alguns professores ainda se dá de maneira 
mecânica, entretanto com algumas assertivas que conduzem à prática libertadora e inovadora; 
o enfermeiro professor desenvolve competências para ensinar em Enfermagem através da 
reflexão sobre a sua prática pedagógica; e há relação direta entre formação permanente e 
prática docente, por constituir o professor sempre um “novo professor” ao buscar atualização, 
acompanhar as transformações da sociedade e transformar-se junto, no sentido de fazer parte 
dela. 
 

Palavras-chave: Enfermagem. Tendências. Educação baseada em competências. Educação em 
enfermagem.   

 
 



 

THE DIDACTIC AND PEDAGOGICAL SKILL OF THE NURSING TEACHING 
STAFF AND ITS ONGOING FORMATION ACCORDING TO THE 

ACADEMICIANS 

 
ABSTRACT: This text presents the insight of the nursing academicians of the Aurora de 
Afonso Costa Nursing School – EEAAC, from Universidade Federal Fluminense – UFF, 
about the didactic and pedagogical skills of the nursing teaching staff, as well as the 
connections with their ongoing formation. Considering the function of the advisor professor 
in the teaching-learning process and the actively academic’s participation in it, it is asked if 
the ongoing formation of the nurse-professor is concerned with its teaching practice.  For this 
purpose, it will be analyzed the teaching practice of the nurse-professor in nursing graduation, 
according to the academician’s insight; it will be identified the nurse-professor’s didactic and 
pedagogical skills, according to the academician’s insight too; and it will be verified if there is 
a relation between the nurse-professor’s ongoing formation and its practice, have in mind the 
didactic and pedagogical skills, listed by the academicians. Thus, it will be associated to the 
education in Nursing, the necessity of its teaching practice has to be constantly evaluated, 
aiming the professional training for the educational and care practical and the teaching 
activity, as nurses are considered as potential educators. This is an exploratory and descriptive 
study, with qualitative approach, by the method: case study, performed through structured 
script interviews, that contains five open questions, whose the background was the 
EEAAC/UFF, and the research subjects were nursing academicians. The inclusion and 
exclusion criteria were met. The treatment and the interpretation of the dates was through the 
thematic analysis of the content. The research complies with the ethical questions premised in 
the Resolution nº 196/96 from the Brazilian National Health Council, it was judged by the 
Research and Ethics Committee, with the approval nº 251.578. The data collection occurred 
during december 2012 until february 2013, at EEAAC-UFF, with a random sample of 20 
academicians, from fifth until ninth period of Nursing Graduation. All in all, the students 
insight about the teaching practice mentions: the function of nurse-professor in various 
learning environments, theoretical as well as practical; the competencies issues when they 
mention skills and strategies; the own teaching-learning process, when the students are 
approached as active citizen in its formation or only “sponges” of the knowledge; the 
importance of the professors knowledge’s mobilization, allied with care practical; the students 
contribution to the effective transmission of the knowledge defined as an objective; and the 
relation of an ongoing formation to the effective teaching practice, based on competencies. 
Thereby, three situations are identified: the teaching practice of some professors is still 
transmitted in a mechanic way, however with some assertions that guide them to a liberating 
and innovative practice; the nurse-professor develops competencies to teach in Nursing 
Graduation, through the reflection on its pedagogical practice; and there is a direct relation 
between the ongoing formation and teaching practice, because this relation always converts 
the professor in a “new professor”, when he/she seeks for updates, keeps pace with society 
changes and convert themselves with these changes, in order to be part of the society. 
 
Keywords: Nursing. Tendencies. Education based on competencies. Education in Nursing. 
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1. 
 

INTRODUÇÃO 

 
Além do meu objetivo particular em me tornar uma professora de graduação em 

Enfermagem, tornou-se inevitável para mim, comparar a educação de ensino superior obtida 

em uma faculdade particular durante dois anos, cujo corpo docente também era composto por 

professores mestres e doutores, e a realidade vivenciada na Universidade Federal Fluminense, 

instituição na qual sou aluna, após a realização de uma prova de transferência, pois eu 

sustentava um prejulgamento de que a atuação dos professores em universidades públicas era 

infinitamente melhor que a realidade docente de faculdades particulares, o que, na realidade, 

percebi que não procedia ao verificar que a atuação didático-pedagógica dos enfermeiros 

professores que tive contato na universidade particular, foi muito similar à atuação dos 

professores da UFF. 

Enquanto acadêmica de Enfermagem, não objetivo somente conhecer e aprender a arte 

da assistência em Enfermagem, pois primeiramente, a arte de educar também é uma 

competência para mim, enquanto enfermeira.  No entanto, para chegar a qualquer conclusão, 

eu preciso conhecer a visão dos alunos, sobre a competência didático-pedagógica do 

enfermeiro professor e a sua influência sobre a prática docente, visto que a prática da 

assistência já relaciona a importância da educação permanente, com vistas a uma assistência 

de qualidade. 

Atualmente, discute-se muito sobre as necessidades de mudança nos modelos 

pedagógicos vigentes, em virtude da complexidade do processo ensino-aprendizagem, tanto 

para professores, quanto para os alunos. Historicamente, a formação dos profissionais da 

saúde foi influenciada pela utilização de metodologias assistencialistas, com abordagens 

conservadoras, fragmentadas e reducionistas, sob o saber curativista, dando pouca ou 

nenhuma ênfase à promoção e proteção da saúde (BACKES et al., 2010. p. 422).  
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Estas metodologias de ensino possuem a característica de separar o professor do aluno, 

tornando um, transmissor de conhecimentos e o outro, apenas o receptor, respectivamente, o 

que enfatiza somente a competência técnica em todo o processo. 

De maneira similar, Garbin et al.1

Com isso, torna-se imperioso refletir sobre as novas tendências para a educação do 

século XXI, visto que, diversos estudos corroboram a realidade da assistência em saúde e o 

quanto a formação do profissional é necessária para mudar esta conjuntura. Desta forma, 

Delors

 (2006 apud COSTA e ARAÚJO, 2011, p. 1182), 

criticam o sistema educacional vigente, no sentido de não atender às necessidades do setor 

saúde, e acrescentam que o bom funcionamento dos serviços só será possível quando houver 

uma política pedagógica capaz de repensar a prática educativa tecnicista e acrítica e a 

dicotomia das habilidades teóricas e práticas. 

2

A prática profissional responsável e que demonstre um alto desempenho sob a visão 

de competências, necessita de estratégias para se manter, além, é claro, do perfil do 

 (2005 apud WALDOW, 2009, p. 183), aduz que a educação precisa ser organizada 

em quatro aprendizagens denominadas fundamentais, a saber: aprender a conhecer, que 

significa compreender; aprender a fazer, que significa desenvolver competências e habilidades 

apropriando-se da tecnologia na modernidade; aprender a conviver, que significa buscar o 

relacionamento interpessoal; e aprender a ser, que “inclui a descoberta de si mesmo enquanto 

indivíduo e integrante da sociedade”. 

Assim, é preciso elaborar um pensamento complexo, crítico-reflexivo, consciente, 

problematizador, que corresponda a todas as competências que o profissional tem que 

desenvolver para desempenhar suas funções dentro do sistema o qual está submetido. Para 

tanto, Rodrigues e Caldeira (2008, p. 633) ressaltam que um modelo pedagógico consequente 

deve abarcar o “aprender fazendo”, no sentido de integrar a prática e a teoria na produção de 

conhecimento de forma dinâmica através da “ação-reflexão-ação”. 

Infere-se, que dentre as diversas faces de atuação do enfermeiro, há a necessidade 

iminente de um processo contínuo de formação, numa perspectiva crítico-reflexiva e de 

competência. Fleury e Fleury (2001, p. 185) definem competência como um “conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes [...] que justificam um alto desempenho”, e ainda 

acrescentam que “os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 

personalidade das pessoas”. 

                                                           
1 Garbin, Cléa Adas Saliba et al. O papel das Universidades na formação de profissionais na área de saúde. Rev 
da ABENO, 2006, v. 6, n. 1, p. 6-10. 
2 DELORS, Jacques. Organizador. A educação para o século XXI: questões e perspectivas. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2005. 
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profissional em busca de constante atualização e conhecimento. No entanto, é importante 

diferenciar a formação permanente e a formação continuada que constituem este processo. 

Neste ínterim, Brasil3

Com o processo de transferência, fiquei “desperiodizada”, cursando matérias de vários 

períodos ao mesmo tempo, frequentando turmas diferentes e conhecendo a realidade da 

educação pública de ensino superior e todas as suas vantagens e dificuldades. Depois de 2 

(dois) anos de ingresso na UFF e após cursar a disciplina Enfermagem no Gerenciamento da 

Assistência em Saúde I, tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão voltado 

 (2004 apud VALENTE, 2009, p. 26) refere que quanto à 

formação permanente, “[...] as práticas são definidas por múltiplos fatores (conhecimento, 

valores, relações de poder, organização do trabalho etc.); [...]”; e quanto à formação 

continuada, “[...] é um processo de atualização de conhecimentos específicos [...]”. 

 

TRAJETÓRIA PESSOAL E ACADÊMICA: 

 

 A minha afinidade pela docência começou quando, em 2003, eu ingressei em uma 

escola de formação de professores, na qual estudei apenas 6 meses, sendo suficiente para 

agregar à minha vontade de ser Enfermeira a importância da educação e a possibilidade de 

também trabalhar com a docência. 

 No segundo semestre de 2007, ingressei no Centro Universitário Plínio Leite, para 

cursar Enfermagem, por ser um sonho desde criança. No segundo período de faculdade, 

primeiro semestre de 2008, abriu o concurso de monitoria e, embora os requisitos fossem 

excludentes para acadêmicos de segundo período, fiz a prova para a monitoria da disciplina de 

Processos Bioquímicos. E assim, durante o ano de 2008, fui monitora para 3 (três) turmas, 

aproximadamente, 200 (duzentos) alunos, escalada para aulas práticas e teóricas. 

Com a monitoria de processos bioquímicos, uma disciplina que tinha pelo menos 70% 

de índice de reprovação, mesmo não sendo a minha disciplina preferida, percebi o quanto eu 

gostava da docência. 

No final de 2009, abriu o processo seletivo de transferência para a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e praticamente todos os meus amigos e professores insistiram para 

eu me inscrever, pois a UFF também tinha a “tão sonhada” licenciatura. 

                                                           
 3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de 
Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação 
permanente em saúde – pólos de educação permanente em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. (Série C. 
Projetos, Programas e Relatórios). 
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para a educação, intitulado “A educação permanente na gestão de qualidade da assistência em 

saúde”, com a Professora Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.  

E mediante a minha trajetória pessoal e acadêmica, concluí que o tema do meu 

trabalho de conclusão de curso (TCC) tinha que ser, de alguma forma, direcionado à 

educação, pois não há como negar, dentre todas as suas competências, destaca-se o potencial 

educador da Enfermagem.  

 
 

1.1 PROBLEMA 

 
 

Levando-se em consideração a necessidade de ruptura nos moldes tradicionais de 

ensino, o papel do professor enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem e a 

participação ativa do aluno neste contexto, há que se perguntar se realmente a formação 

permanente do enfermeiro professor possui relação com a sua prática docente. 

 
 

1.2 OBJETO DO ESTUDO 

 
 

A percepção dos graduandos de Enfermagem quanto às competências didático-

pedagógicas do Enfermeiro Professor e os nexos com a sua formação permanente.  

 
 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS  
  
 

Como se dá a prática docente do Enfermeiro Professor na graduação em Enfermagem, 

de acordo com a percepção dos acadêmicos de enfermagem? 

Existe relação entre a formação permanente do Enfermeiro Professor com a sua prática 

docente, de acordo com a visão dos graduandos? 

 
 

1.4 OBJETIVOS  

 
 

Geral: 

- Analisar a prática docente do Enfermeiro Professor na graduação em Enfermagem, 

sob a ótica dos acadêmicos. 
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Específicos: 

 

- Identificar as competências didático-pedagógicas do Enfermeiro Professor, de acordo 

com a percepção dos acadêmicos de enfermagem. 

- Verificar se existe relação entre a formação permanente do Enfermeiro Professor 

com a sua prática, tendo em vista as competências didático-pedagógicas elencadas pelos 

graduandos. 

  
 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 
 

Esta proposta de pesquisa se insere no Grupo de Pesquisa CNPq Cidadania e Gerência 

na Enfermagem, orientado pela Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e coordenado pela Dra. 

Zenith Rosa Silvino, cujo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Departamento de Fundamentos 

de Enfermagem e Administração, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense, refere a linha de pesquisa Enfermagem, Educação e 

Cidadania.  

É imprescindível que o profissional da Enfermagem tenha como um de seus focos 

básicos a formação permanente tanto para o cuidado (assistência), como para o ensino, pois 

de acordo com as oportunidades e necessidades do mercado de trabalho atual, a atualização e 

o constante aperfeiçoamento fazem a diferença junto à concorrência. 

Acredito que, torna-se importante preparar o profissional de Enfermagem para a 

prática educativa, tendo em vista as reais necessidades no seu âmbito de atuação, pois o 

enfermeiro é um educador em potencial, e somente a sua formação inicial não garante um 

bom resultado no ensino em enfermagem, que também necessita da educação permanente 

para ampliar as estratégias de ensino (FERREIRA JÚNIOR, 2008, p. 871; BARBOSA; 

VIANA, 2008, p. 343). 

Ainda em mesmo sentido, Pimenta e Anastasiou4

                                                           
4 PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Lea das Graças Camargos. Docência no ensino superior. São 
Paulo: Cortez, 2002. 

 (2002 apud OLIVEIRA e 

VANCONCELLOS, 2011, p. 1012) evidenciam que “a ação de grande parte dos professores é 

improvisada, sem qualquer formação pedagógica”, além da importância de discussão do fato 
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em virtude da expansão das ofertas de cursos de graduação e pós-graduação como exigência 

de permanente requalificação. 

Os cursos de graduação tem demonstrado interesse em trabalhar a formação dos 

enfermeiros baseada em uma estrutura de ensino contemporânea que também enfoque a 

possibilidade de desenvolver a docência como um dos seus atributos. A preocupação com a 

formação dos enfermeiros com competências técnicas e políticas e que cultive traços de 

caráter ético para exercerem a sua profissão, tem levado os cursos de graduação a buscarem 

metodologias e tecnologias de ensino e de cuidado mais eficazes (MARTINI, 2008, p. 407).    

Ademais, é de suma importância a iniciativa de pesquisas que versem sobre a 

qualidade do ensino, pois a produção de conhecimento sobre a temática ainda carece de 

atenção e esforços que gerem resultados positivos para o campo da educação em Enfermagem 

(MENDES5

Logo, trabalhar este tema possibilita obter resultados que influenciem em pesquisas, 

no ensino e na assistência direta, através da formação de qualidade dos enfermeiros egressos 

, 1996 apud OPITZ et al., 2008, p. 317). 

Assim sendo, este trabalho justifica-se pelo caráter esclarecedor sobre a formação 

permanente do enfermeiro professor, com vistas a uma prática docente de qualidade baseada 

em competências, que por sua vez, influenciará na formação de egressos capazes de lidar com 

a realidade do mercado de trabalho e corresponder às necessidades do setor saúde, além de 

agregar conhecimento para a sociedade no contexto da educação em Enfermagem. 

 
 

1.6  RELEVÂNCIA 

 
 

A relevância deste estudo está na realidade em que a educação em Enfermagem se 

encontra, pois se torna importante discutir o tema em função das deficiências que os cursos de 

graduação enfrentam para formar profissionais enfermeiros para a atividade docente, uma vez 

que sua formação é norteada por técnicas, em atenção a um modelo hospitalocêntrico que 

contraria as diretrizes atuais (FERREIRA JÚNIOR, 2008, p. 871). 

Há que se ressaltar que os enfermeiros são vistos como educadores e multiplicadores 

do conhecimento, o que aumenta ainda mais a necessidade da sua capacitação, pois em todas 

as suas ações estão inseridos elementos que irão perpetuar, seja através de um paciente ou de 

um profissional de equipe. 

                                                           
5 MENDES, Maria Manuela Rino. O ensino de graduação em enfermagem no Brasil, entre 1972 e 1994: 
mudança de paradigma curricular? Ribeirão Preto, 1996. [tese]. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1996.  
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que agreguem conhecimento por uma busca contínua; transmitam de maneira dialógica aos 

alunos; e os formem para serem profissionais capacitados para corresponder às expectativas e 

necessidades da saúde sempre em prol da melhoria da assistência. 

 
 

1.7 ABRANGÊNCIA 

 
 

Levando em consideração o meu objetivo de ser, futuramente, uma enfermeira 

professora, esta pesquisa irá contribuir de maneira significativa para o conhecimento sobre as 

competências que precisarei desenvolver, com vistas a uma prática docente de qualidade. 

Além disso, contribuirá também para aperfeiçoar os meus conhecimentos acerca do 

tema, pois não intenciono terminar esta pesquisa somente com este trabalho de conclusão de 

curso, tendo em vista que escolhi esta temática como a minha principal área de atuação. 

Quanto à sociedade acadêmica, contribuirá para demonstrar a importância do processo 

de formação permanente do enfermeiro professor, baseado em competências específicas, que 

de maneira direta e/ou indireta, influenciará no aporte final de profissionais que ingressarem 

na assistência e/ou docência. 
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2. 
 

REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1  A HISTÓRIA DO ENSINO EM ENFERMAGEM NO BRASIL 

 
 
Através da história, percebe-se que a década de 20 no Brasil foi marcada por intensas 

mudanças, tanto econômicas, como no âmbito da saúde pública, visto que as epidemias que 

assolavam o país impossibilitavam os lucros por meio da exportação (GALLEGUILLOS; 

OLIVEIRA, 2001, p. 81). 

Dentro deste cenário, a enfermagem começou a ser pensada numa estratégia de 

melhorar tais condições através da institucionalização do ensino pela ação de enfermeiras 

norte-americanas, atuando junto às mulheres de classe média e alta.   

Contudo, obstáculos foram sendo encontrados para implementar essas ações de 

educação em Enfermagem, como: elevado índice de analfabetismo, condições sociais e 

sanitárias precárias, a desconsideração da Enfermagem e a massificação das práticas, 

subordinação, falta de autonomia e o desempenho apenas de tarefas ordenadas, entraves que 

dificultavam a aderência de jovens brasileiras à profissão (ROBAZZI; MENDES, 1998, p. 

117). Tais condições faziam da Enfermagem uma árdua tarefa para quem tentasse torná-la 

uma profissão de qualidade no Brasil e que estivesse à altura das necessidades em que a 

realidade se configurava. 

Neste diapasão, Carlos Chagas, em especial, e outros sanitaristas da época, 

incentivaram as enfermeiras norte-americanas de religião protestante, a concentrar seus 

esforços no planejamento de uma escola de Enfermagem que, em 1923, iniciou seu 

funcionamento na cidade do Rio de Janeiro, sob influências “nightingalianas” – Escola de 
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Enfermagem Anna Nery (ROCHA6, 1989 apud ROBAZZI; MENDES, 1998, p. 117; 

GERMANO7

A primeira turma diplomada da Escola de Enfermagem Anna Nery foi em 1925 e, 

neste ínterim, surgiu a ideia de formar uma associação de enfermeiras diplomadas – 

Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas (ANED), hoje intitulada Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEN) –, mantendo o controle da escola sobre as egressas e 

facilitando a inserção das novas enfermeiras, por lhes atribuir créditos vinculados a uma 

escola de renome, num mercado de trabalho que, em sua magnitude, ostentava influências 

masculinas (BARREIRA; SAUTHIER; BAPTISTA

, 1983 apud GUIMARÃES; CARVALHO, 2005, p. 105). 

Assim sendo, a enfermagem passava de uma mera atividade prática assistencial, para 

uma estratégia inteligente de transformar a realidade dramática em que a saúde impunha ao 

país, inclusive no contexto da economia, através dos ensinamentos oriundos da referência de 

conhecimento à época – enfermagem norte-americana. 

8

No entanto, não foi tão fácil para a Enfermagem chegar ao status de ciência atual, 

pois, ainda na década de 40, através de acordos firmados entre os governos norte-americano e 

brasileiro, implantavam um sistema de intercâmbio para mulheres diplomadas em filosofia ou 

sociologia, estudarem enfermagem nas escolas norte-americanas, bem como educadoras 

sanitárias receberam bolsas para estudarem em escolas de enfermagem no Canadá 

(ALCÂNTARA

, 2001 apud GUIMARÃES; 

CARVALHO, 2005, p. 105-106). 

9

Ressalta-se, com isso, que somente por meio de acordos entre governos e organizações 

mundiais foi possível tornar a Enfermagem uma profissão bem fundamentada e de qualidade 

no Brasil. De acordo com Pinheiro

, 1966 apud ROBAZZI; MENDES, 1998, p. 117). 

10

                                                           
6 ROCHA, S.S.M. et al. O ensino de pós-graduação em enfermagem no Brasil. São Paulo: Cortez, 1989. 62 p. 
7 GERMANO, Raimunda Medeiros. Educação e ideologia da Enfermagem no Brasil. São Paulo (SP): Cortez, 
1983. 
8 BARREIRA, Ieda Alencar; SAUTHIER, Jussara, BAPTISTA, Suely de Souza. O movimento associativo das 
enfermeiras diplomadas brasileiras na 1ª metade do século 20. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 53, n. 4, 2001, 
p.157-73. 
 9 ALCÂNTARA, Glete. A enfermagem moderna como categoria profissional: obstáculos à sua expansão na 
sociedade brasileira. Ribeirão Preto, 1966. Tese (Cátedra de História de Enfermagem e Ética da Escola de 
Enfermagem) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1966. 
10 PINHEIRO, M.R.S. Formação profissional. In: Glete de Alcântara: vida e obra. São Paulo, 1976, p. 03-18. 

 (1976 apud ROBAZZI e MENDES, 1998, p. 117), ainda 

na década de 40, um acordo de interesses firmado entre a Faculdade de Medicina de São 

Paulo e a Fundação Rockefeller instalava laboratórios no seu prédio desde que houvesse a 

criação de uma escola de enfermagem funcionando anexa à faculdade.  E isto indica a 
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continuidade da subordinação da enfermagem às classes médicas, a falta de autonomia e a luta 

pela qualificação e o reconhecimento de sua profissão, até então, meramente prática. 

Em 1942, a enfermagem alcançou maior autonomia quando as educadoras sanitárias 

retornaram dos seus estudos, agora enquanto enfermeiras, concretizando-se a criação da 

Escola de Enfermagem de São Paulo e, onze anos depois, outra em Ribeirão Preto, fatos que 

contribuíram para que a graduação de enfermagem fosse considerada de nível superior 

(ROBAZZI; MENDES, 1998, p. 117). 

A exigência social de formação profissional de nível médio (à época auxiliares e 

técnicos de enfermagem) ressaltou ainda mais a importância de formação de enfermeiros 

pedagógicos para atuarem em cursos de formação de ensino médio. Com isso, o Curso de 

Licenciatura em Enfermagem foi criado no final dos anos 60 pelo Parecer nº 837/68 da 

Câmara de Ensino Superior, para atender a exigência social de formação profissional de nível 

médio, bem como a inclusão de estudos de enfermagem com disciplinas e práticas educativas 

no ensino médio (UNICOVSKY et al., 2004, p. 2). 

Deste modo, licenciadas e licenciados em Enfermagem são docentes de educação 

profissional com dupla dimensão de conhecimento que contempla os conteúdos pedagógicos, 

além da necessária experiência de trabalho como enfermeira/o. Portanto, são profissionais que 

desempenham simultaneamente essas duas funções, de professor/a e de enfermeira/o. 

Em dezembro de 1961, foi promulgada a Lei n 4.024/61, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e criado o Conselho Federal de Educação (CFE) (sob o julgamento de 

médicos), que passou a ser o responsável pelo ensino superior, exigindo das instituições uma 

maior capacitação do seu corpo docente e recursos financeiros (CARVALHO11

A história discriminada anteriormente é indispensável para entender como a 

Enfermagem chegou ao período militar, sob fortes influências sociais, religiosas e culturais; e 

sob fortes interesses político-econômicos. Guimarães e Carvalho (2005, p. 106) ressaltam que 

neste período os enfermeiros aproveitaram para fazer suas antigas reivindicações: “ampliação 

do mercado de trabalho via Previdência Social, criação do Conselho Federal de Enfermagem 

, 1976 apud 

GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001, p. 82). 

E foi neste contexto de antagonismos existentes entre catolicismo (Brasil) e 

protestantismo (influências norte-americanas), bem como pela contraposição da democracia e 

do imperialismo americano com choques culturais que a enfermagem foi se desenvolvendo 

até iniciar o período da ditadura militar (1964-1985). 

                                                           
11 CARVALHO, Amália Correa de. Associação Brasileira de Enfermagem 1926-1976: Documentário. Brasília, 
Folha Carioca, 1976. 
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(instituído em 1973) e dos Conselhos Regionais [...], mudanças no currículo de Enfermagem, 

retirada do nome “Enfermeiros” do Sindicato dos Empregados em Hospitais e Casas de Saúde 

[...]”. 

Todo o planejamento educacional da Enfermagem não parou após a sua inserção em 

nível superior. De acordo com as mudanças no panorama nacional e as influências e interesses 

externos, a visão de uma profissão bem estruturada e que atendesse a todas as necessidades 

ascendia como o norte do seu aperfeiçoamento. 

O modelo de Estado ditatorial e autoritário que buscava o acúmulo de capital, vigente 

desde 1964, não exaltava a educação como foco de investimento e desenvolvimento, com 

isso, levando a população universitária a suprir um pensamento crítico ansiando pela 

democracia. Assim sendo, ocorreu em 1968 a Reforma Universitária, em que a Lei nº 

5.540/68 fixou as normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 

articulação com o ensino médio, mesmo com o Estado tentando inviabilizar tal projeto 

(GERMANO12

Ainda em 1968, a Comissão de Educação da Associação Brasileira de Enfermagem -

ABEn tentou reestruturar o currículo mínimo da enfermagem, discutindo a formação da 

enfermagem em obstetrícia, na comunidade e médico-cirúrgica, além de ocorrer na Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), um Seminário para também discutir o 

currículo mínimo da enfermagem, tentando manter os 4 (quatro) anos de duração do curso 

(CARVALHO

, 1993 apud GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001, p.83). 

Para a Enfermagem, a luta por mudanças que levassem a melhorias nas condições de 

ensino e aprendizagem continuava, historicamente demonstrado que tudo que se conquistou 

até hoje, foi por meio de muitas discussões e “trocas de favores”. 

13

Para alguns, a justificativa em alterar o currículo era apenas para diminuir a evasão e 

permitir que o aluno pudesse trabalhar, como muitos universitários fazem, mas, por uma visão 

capitalista, para as faculdades particulares, a redução da carga horária prática possibilitaria 

aumentar a teórica, atingindo um contingente de alunos maior e reduzindo os custos com o 

curso de graduação. Para atender às reivindicações sobre o currículo mínimo da Enfermagem, 

o Conselho Federal de Educação, instituído em 1962, através do Parecer CFE nº 163/72, 

reformulou o currículo criando as habilitações em Saúde Pública, Enfermagem Médico-

cirúrgica e Obstetrícia, para serem cursadas de forma optativa (GALLEGUILLOS; 

OLIVEIRA, 2001, p.83). 

, 1976 apud GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001, p.83). 

                                                           
12 GERMANO, JW. Estado Militar e educação no Brasil (1964.1985). São Paulo, Cortez, 1993. 
13 CARVALHO, op. cit. 
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Toda discussão referente à conformação do currículo mínimo da enfermagem foi 

diretamente influenciada pela ABEn, sendo criticado pelo modelo hospitalar, ausência de 

estratégias que atendessem à população subalterna e especialização precoce, em detrimento de 

uma maior atenção para a formação geral. Já alcançada a graduação em enfermagem, a luta 

agora era para ampliar os títulos, buscando o aperfeiçoamento do conhecimento e 

especializações, inicialmente através de pós-graduação e mestrado e, posteriormente, por 

meio do doutorado. 

De acordo com Almeida e Barreira14

Segundo Padilha et al.

 (2000 apud PADILHA et al., 2006, p. 21), a 

organização do ensino de pós-graduação stricto sensu “foi fundamentada no Parecer Sucupira 

(Parecer Nº 977/65), aprovado pelo então Conselho Federal de Educação, em 1966, e pela 

Reforma Universitária ocorrida em 1968. Este Parecer instituiu a indissolubilidade entre 

ensino e pesquisa [...].” 
15

E, no que diz respeito à criação do mestrado no Brasil, o efeito que tais inovações 

surtiram, bem como as consequências transformadas em conquistas para a Enfermagem, 

Lemos

 (2006 apud BORENSTEIN et al., 2009, p. 763): 

 
 

A Pós-Graduação Strictu Senso em enfermagem no Brasil teve início em 1972, na 
Escola de Enfermagem Anna Nery, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
quando a mesma iniciou o Mestrado em Enfermagem Fundamental. Em 1973, a 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo iniciou o mestrado na área de 
concentração em Fundamentos de Enfermagem. Em 1975, quatro outras áreas 
foram criadas: Administração de Serviço de Enfermagem, Enfermagem 
Psiquiátrica, Enfermagem Pediátrica e Enfermagem Obstétrica. 
 

O Parecer CFE nº 163/72 foi construído sob uma época em que o avanço tecnológico e 

científico era nítido, em consonância com o desenvolvimento de um capitalismo favorável ao 

consumo desenfreado de medicamentos, tornando necessário ao profissional da saúde estar a 

par de todas essas questões, o que convergiu para o aperfeiçoamento do ensino a nível de 

especializações, mestrados e, futuramente, doutorado. 

16

                                                           
14 ALMEIDA, Maria Cecília Puntel; BARREIRA, Ieda de Alencar. Os estudos de pós-graduação em 
enfermagem na América Latina: sua inserção na comunidade científica. In: Sena RRS. Educación de enfermería 
en América Latina. Bogotá (CO): Universidad Nacional de Colombia/Facultad de Enfermería; 2000. 
15 PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza; et al. Uma história de sucesso: 30 anos da Pós Graduação em 
Enfermagem da UFSC. Texto Contexto Enferm., Florianópolis, v. 15, n. (Esp), 2006, p. 20-30. 
16 LEMOS, MJA. Programa de pós-graduação – mestrado em enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. 
Anais do 3º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem. 1984, p. 3-6; Florianópolis, Brasil. Florianópolis 
(SC): Associação Brasileira de Enfermagem; 1984. p. 341-7. 

 (1984 apud OLIVEIRA, 2005, p. 118) acrescenta que: 
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[...] em 1976, inicia-se o curso de mestrado em enfermagem no Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. [...] Ainda em 1978 foi 
criado o curso de mestrado em enfermagem na Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal da Bahia, que iniciou suas atividades em 1979. Em maio de 
1979, iniciou-se o curso de mestrado em enfermagem – área de concentração 
Enfermagem em Saúde Pública no Departamento de Enfermagem da Universidade 
Federal da Paraíba. [...] Em decorrência da criação dos cursos de mestrado, na 
década de 70, ocorreu a participação da enfermagem junto à Coordenação de 
aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com vistas ao 
acompanhamento e avaliação dos cursos. 
 

Já o doutorado em Enfermagem foi criado no Brasil através do Programa 

Interunidades de Doutoramento em Enfermagem que foi aprovado pela Câmara de Pós-

Graduação da Universidade de São Paulo, em 25 de maio de 1981, sob a Resolução nº. 

2.204/81 (BRASIL17

                                                           
17 BRASIL. Resolução n.º 2204, de 09 de junho de 1981. Aprova as normas que regulam o Programa de 
Doutoramento em Enfermagem. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 10 de jun. 1981. Seção 1, p. 18-9.  

, 1981 apud FERRIANI; SILVA; CARVALHO, 2005, p. 508). 

Em 1973, foi criado o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus 

respectivos Conselhos Regionais (CORENs) por meio da Lei nº 5.905/73 que, filiado ao 

Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, existe para normatizar e fiscalizar o 

exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela 

qualidade dos serviços prestados pelos participantes da classe e pelo cumprimento da Lei do 

Exercício Profissional (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2010). 

Tal estratégia poderia ser entendida como forma de vincular a profissão a algum 

Órgão Federal no sentido de dirigir as transformações de acordo com o interesse de toda a 

classe, acabando de certa maneira com a influência soberana da ABEN dirigida por 

representantes de classe alta. 

No final do ano de 1973, o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) assinaram com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) um 

acordo de cooperação técnica, tendo em vista a formação de recursos humanos em grande 

escala, com intuito também de ter impactos nos serviços de saúde do país. A prática deste 

acordo pôde ser observada através da implementação do Programa de Preparação Estratégica 

de Pessoal de Saúde (PPREPS) (PAIVA; PIRES-ALVES; HOCHMAN, 2008, p. 930).  

Mediante tantos incentivos, a prática da enfermagem começava a buscar ser referência 

mundial, no que diz respeito à qualidade dos seus profissionais. Assim, Robazzi e Mendes 

(1998, p. 117-118) expõem que como resultado da luta pela profissionalização da 

enfermagem enfrentada durante todo o curso da história, em 1974, já existia no Brasil 41 

(quarenta e uma) escolas de enfermagem em funcionamento. 
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A partir de 1974, houve o processo de reabertura política e, com isso, o rompimento 

parcial do silêncio a que os trabalhadores estavam acostumados, para reivindicações de 

condições de trabalho, inclusive salariais. Em 1977, os técnicos e auxiliares de enfermagem se 

uniram para criar a União Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (UNATE), 

extinguindo a União Nacional de Auxiliares de Enfermagem (UNAE) criada em 1951 e, a 

partir deste passo, novos sindicatos são fundados a nível estadual (GUIMARÃES; 

CARVALHO, 2005, p. 106). 

A década de 80 também foi marcada por muitas transformações políticas pela 

redemocratização do país com os movimentos sociais em alta, a conquista do fim da ditadura 

militar e o retorno das eleições diretas para presidência da república. E, nestas mudanças, a 

enfermagem não se omitiu, pois continuou lutando pelos seus ideais no que tange ao direito 

de todos.  

Alguns enfermeiros aliaram-se à Reforma Sanitária contra a atuação autoritária da 

ABEn, fundando o Movimento Participação. E, ainda na década de 80, os avanços 

tecnológicos fortaleciam a enfermagem numa realidade de aperfeiçoamento (informática na 

enfermagem), além da necessidade de acompanhar o desenvolvimento de conhecimento 

científico e cuidados paliativos, pois houve a descoberta da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) (GUIMARÃES; CARVALHO, 2005, p. 107; MOURA18

                                                           
18 MOURA, Abigail. A produção da força de trabalho da enfermagem no nível de terceiro grau. São Paulo, 
1997. 197p. Tese (Doutorado) - Escola de enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997. 

, 1997 apud 

GALLEGUILLOS; OLIVEIRA, 2001, p. 83-84; ALBUQUERQUE; PIRES, 2001, p.175). 

Neste momento, a enfermagem passa a discutir questões relativas à identidade 

profissional e a atuação dos enfermeiros na sociedade, criticando, inclusive, a atuação do 

ABEN. 

Em 1997, o Ministério da Saúde, com apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), cria o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE), cuja definição é 

relatada por Barbosa e Viana (2008, p. 343): 

 
 

[...] é uma política pública voltada para a formação de profissionais na área da 
enfermagem em nível profissionalizante, oportunizando aos trabalhadores formados, 
ou em formação, acesso a um status profissional que garanta a sua continuidade na 
força laboral. Esse projeto também capacitou os professores que atuavam nos 
cursos.  
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Na atualidade, a Enfermagem já alcançou patamares de igualdade com outras carreiras 

da área da saúde, sempre lutando por suas conquistas, mostrando seus resultados e produzindo 

cada vez mais conhecimento. No mesmo sentido, Baptista e Barreira19

Para tanto, é criado o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) – 

Portaria MEC/SESu nº 11, de 28 de abril de 2003, e nº 19, de 27 de maio de 2003, orientado 

pelo Conselho Nacional de Educação. Assim, abrem-se oportunidades de reflexão sobre os 

parâmetros mínimos para a formação, através dos Seminários Nacionais de Educação em 

Enfermagem (SENADENS), de dois em dois anos, a partir de 1994 (BRASIL

 (2006 apud 

BARBOSA e VIANA, 2008, p. 341) acrescentam que “no Brasil, contamos com 1400 

doutores em enfermagem, 28 programas de pós-graduação, sendo que 13 com Curso de 

Doutorado, 24 Cursos de Mestrado acadêmico e três de Mestrado Profissionalizante”.  

Concernente ao quantitativo de profissionais da Enfermagem inscritos no Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), Valente (2005, p. 4), em busca realizada há 8 anos, 

acrescenta que existiam 110.170 enfermeiros, 199.226 técnicos, 490.447 auxiliares e 26.095 

atendentes. Com todo o crescimento da enfermagem voltado para a formação pedagógica, 

torna-se imprescindível avaliar a qualidade do ensino que, em última análise, reflete a 

qualidade da assistência. 

20

                                                           
19 BAPTISTA, Suely de Souza; BARREIRA, Ieda de Alencar. Enfermagem de nível superior no Brasil e vida 
associativa. Rev Bras Enferm., Brasília, v. 59, nº (esp), 2006, p. 411-16.  
20 BRASIL. Ministério da Educação. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à 
regulamentação. 4ª Ed. Brasília (DF): Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; 
2007. 

, 2007 apud 

BARBOSA; VIANA, 2008, p. 342). 

A esta altura, agora a preocupação de se formar enfermeiros de qualidade não estava 

somente voltada para a assistência. As discussões sobre reformulação de currículo que melhor 

atenda às necessidades político-sociais da população entram em pauta para serem discutidas 

frequentemente.  

Nesta perspectiva de ensino, Barbosa e Viana (2008, p. 343) afirmam que hoje são 

poucos os cursos de enfermagem que oferecem a licenciatura em paralelo ao bacharelado, 

citando a “[...] Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAF)/Universidade 

Federal Fluminense e na Faculdade de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, a licenciatura ocorre 

junto à Faculdade de Educação; o discente tem opção de sair bacharel e licenciado ao fazer 

esta escolha”. 
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2.2 AS TEORIAS EDUCACIONAIS – DO ENSINO TRADICIONAL À 

CONTEMPORANEIDADE 

 
 
Entender as práticas educativas nos remete a compreender as tendências pedagógicas, 

ou seja, compreender como o processo de ensino-aprendizagem se concretiza (PEREIRA21

Discutem-se, assim, as escolas: tradicional, nova, tecnicista, crítica e as abordagens 

emergentes, para melhor compreender as mudanças nas tendências educacionais em foco. 

Primeiramente, Foerste

, 

2003 apud PRADO et al., 2012, p. 173). 

A educação possui suas marcas e influências predominantes em épocas específicas, 

dependendo de fatos históricos que marcam sua passagem, a necessidade de produção e busca 

de conhecimento e o suporte de educação para a saúde que a realidade demonstra. Assim, 

torna-se indispensável conhecer um pouco sobre as características da educação para a 

enfermagem desde o ensino tradicional, que ainda muito se vê, até os aspectos 

contemporâneos que descrevem a atual tendência. 

22

Saúpe

 (1996, p. 16 apud SCHRAMM, 2001, p. 22) afirma que "[...] o 

surgimento de uma nova corrente teórica não significa o desaparecimento de outra, a 

definição de um perfil predominante em uma concepção não descarta a possibilidade de 

outras formas de manifestação consideradas próximas entre si". Logo, fica fácil admitir em 

ampla análise a influência das tendências anteriormente mencionadas no ensino em 

enfermagem ainda na atualidade. 

De acordo com Alves (2006, p. 1), as tendências pedagógicas liberais tiveram seu 

início no século XIX, sob influência do ideário da Revolução Francesa (1789). Entende-se 

que na escola tradicional, a aprendizagem acontece de maneira receptiva, automática, através 

da memorização. Enfatiza-se, assim, a transmissão de conteúdos e a assimilação passiva.  

Desta forma, os conteúdos de ensino são mais importantes que a subjetividade, além de 

demonstrar uma relação de poder entre dominador e dominado num modelo em que a 

repetição e a exatidão figuram como a sua principal característica. 
23

                                                           
21 PEREIRA, Adriana Lenho de Figueiredo. As tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da 
saúde. Cad Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 19, n. 5, 2003, p. 1527-1534. 
22 FOERSTE, Gerda Margit Schutz. Arte Educação: pressupostos teórico-metodológicos na obra de Ana Mae 
Barbosa. Goiânia, 1996. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar Brasileira) - Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1996.  
23 SAÚPE, Rosita. Educação em enfermagem. Porto Alegre: UFSC, 1998. 

 (1998 apud VALENTE, 2009, p. 54) refere que o conhecimento em 

enfermagem oscila entre princípios científicos e a simples fixação e repetição de 
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procedimentos, estando fora do contexto da realidade social. Ainda salienta quanto ao 

processo de avaliação que “é similar ao proposto por Florence Nightingale, no qual 

assiduidade, apresentação pessoal, cooperação, uniforme completo, higiene, unhas e cabelos 

curtos, entre outros, são contemplados”.  

Ao refletir sobre esta pedagogia, pode-se perceber que algumas escolas e 

universidades ainda se apropriam de suas metodologias para “educar”. E na Enfermagem não 

é diferente, pois ainda hoje se verifica a influência tradicional como modelo de ensino, sem 

modificação no panorama social. 

Em atenção à escola nova, Alves (2006, p. 2) relata que visa “atender as diferenças 

individuais, as necessidades e interesses dos alunos, enfatizando os processos mentais e 

habilidades cognitivas necessárias à adaptação do homem ao meio social”.  Com isso, 

percebe-se que o aluno passava a figurar como centro e sujeito do conhecimento, ser ativo, 

devendo vivenciar o estudo no seu contexto social.  

Schramm (2001, p. 24) entende que esta pedagogia apresenta-se mais democrática que 

a tradicional, pois acredita na relação de justiça e igualdade, independentemente de classes 

sociais. Ainda afirma que “assim como a pedagogia tradicional, ela também está presente em 

nossos dias [...]”. Na enfermagem, esta teoria teve bastante influência no sentido de inovar o 

modelo de educação que vinha sendo seguido, a tradicional, pois rompeu com a verticalização 

e o domínio do professor em detrimento do aluno, em que este agora passava a ser o foco 

principal. 

Neste sentido, Valente24

Desta forma, Schramm (2001, p. 24) afirma que “a pedagogia liberal tecnicista aparece 

nos Estados Unidos na segunda metade do século XX e é introduzida no Brasil entre 1960 e 

1970”. A educação atua, assim, no aperfeiçoamento do sistema capitalista, que buscava 

 (2005 apud VALENTE, 2009, p. 56), expõe o Projeto Larga 

Escala, na década de 80, que criou a Escola Técnica Isabel dos Santos e o Projeto de 

Profissionalização dos Trabalhadores da Enfermagem – PROFAE, implementado entre os 

anos de 2000 a 2005.  

A escola tecnicista se traduz em um modelo que, via de regra, como as anteriores, 

também acompanha um período da história marcado por intensas mudanças socioculturais e 

financeiras. 

                                                           
24 VALENTE, Geilsa Soraia Cavalcanti. A formação do enfermeiro para o ensino de nível médio em 
Enfermagem: uma questão de competências. Rio de Janeiro, 2005, 174 p. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2005. 
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capacitar os indivíduos em função de uma lógica produtiva, para serem competentes em sua 

atuação no mercado de trabalho. 

Os princípios do tecnicismo eram a racionalidade, a produtiva, a eficiência e a 

neutralidade científica, excluindo-se os determinantes sociais, em que os professores eram 

apenas executores de um planejamento de especialistas. Possui como método a transmissão e 

recepção de informações. Há, portanto, o controle do comportamento do aluno, com o 

objetivo de fazer se cumprir a lógica operacional. Trata-se do “aprender fazendo” (ALVES, 

2006, p. 2). 

Infere-se, assim, que a prática educativa era controlada, não se dava de maneira 

natural, além de tratar o aluno como um ser voltado para a assimilação de informações 

necessárias para se manter numa sociedade voltada para a produção. 

Para a enfermagem, novamente, o período foi marcado por suas influências, pois 

pôde-se observar um crescimento significativo de escolas de enfermagem, com o intuito de 

gerar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, além do momento científico das 

publicações e da reformulação do currículo, que de maneira geral, fragmentou o 

conhecimento (GERMANO25

E, conforme já mencionado anteriormente, a Reforma Universitária exerceu grande 

influência neste contexto político e de mudanças da enfermagem, contribuindo para os ganhos 

que a enfermagem obteve até os dias atuais. Corroborando com tal assertiva, Almeida

, 2003 apud VALENTE, 2009, p. 57). 

26

A escola crítica começou a ser discutida em função da real necessidade de se mudar a 

educação, pois o modelo até então vigente, de educação para a prática, já não correspondia às 

necessidades emergentes. Schramm (2001, p. 26) admite a escola crítica, em busca do 

conhecimento, que “é imprescindível, é uma atividade inseparável da prática social, e não 

deve se basear no acúmulo de informações, mas sim, numa reelaboração mental que deve 

surgir em forma de ação, sobre o mundo social”. 

 (1997 

apud VALENTE, 2009, p. 57) referem à modificação do currículo e a criação da pós-

graduação em enfermagem como acontecimentos desta época, decorrentes da reforma 

universitária. 

Em geral, características desta teoria educativa ainda encontram-se em vigência na 

enfermagem, com o intuito de levar a resultados positivos, técnicas-padrões bem executadas, 

ou seja, assistência correta por desenvolver o trabalho mecanicamente conforme foi ensinado. 

                                                           
25 GERMANO, Raimunda Medeiros. Percurso revisitado: o ensino da enfermagem no Brasil. Proposições, 
Campinas-SP, v. 14, n. 1, 2003, p. 13-28. 
26 ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de; ROCHA, Semiramis Melani Melo. O trabalho de enfermagem. São 
Paulo: Cortez, 1997. 
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Dentro desta corrente, existem três autores que se destacam: Paulo Freire e a teoria da 

educação para a liberdade; a pedagogia progressista de Georges Snyders; e a escola literária 

bem como a pedagogia da escola crítico-social dos conteúdos (ALVES, 2006, p. 3).  

Assim, Valente (2009, p. 60) afirma que “a Resolução nº 03/2001 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, busca um enfermeiro crítico, inserido num processo histórico e capaz 

de auxiliar na transformação das condições precárias de saúde do povo brasileiro”.  Logo, esta 

é uma teoria que ainda abarca influências no campo da enfermagem, por estar de acordo com 

o que as Diretrizes Curriculares Nacionais possuem como meta na formação dos enfermeiros. 

As abordagens emergentes estão em desenvolvimento e para tanto, Sabóia27

Behrens

 (2003, p. 

121 apud VALENTE, 2009, p. 60-61) afirma que “estamos vivendo um momento de 

reavaliação, de construção de um novo modelo de assistência em saúde e, consequentemente, 

de refletir sobre a prática educativa que queremos”.  
28

                                                           
27 SABÓIA, Vera Maria. Educação em saúde: a arte de talhar pedras. Niterói-RJ: Intertexto, 2003. 
28 BEHRENS, Marilda Aparecida. Tecnologia interativa a serviço da aprendizagem. São Paulo: Salto, 2003. 

 (2003 apud VALENTE, 2009, p. 61) ainda caracteriza as abordagens 

emergentes da seguinte forma: 

 
 

A visão sistêmica ou holística busca a superação da fragmentação do conhecimento, 
o resgate do ser humano em sua totalidade, considerando-o com suas inteligências 
múltiplas, levando à formação de um profissional humano, ético e sensível. A 
abordagem progressista tem como pressuposto central a transformação social. 
Instiga o diálogo e a discussão coletiva como forças propulsoras de uma 
aprendizagem significativa e contempla os trabalhos coletivos, as parcerias e a 
participação crítica e reflexiva dos alunos e dos professores. O ensino com pesquisa 
pode provocar a superação da reprodução, para a produção do conhecimento com 
autonomia, espírito crítico e investigativo. Considera o aluno e o professor como 
pesquisadores e produtores dos seus próprios conhecimentos. 

 
Assim, as abordagens emergentes, em igual importância às anteriormente citadas, 

retratam o indivíduo em busca constante de conhecimento e avaliação do meio em que este se 

transmite. E para a enfermagem, funciona da mesma forma, em que se busca sempre um 

caminho metodológico eficaz para a necessidade atrelada ao contexto, social, político e 

histórico em que a sociedade vive, ou seja, uma prática docente inovadora e transformadora 

em relação aos moldes vigentes. 
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2.3 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DO 

ENFERMEIRO E A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB 

9.394/96) 

 
 
A educação no Brasil enfrenta mudanças de cunho pedagógico e metodológico que 

buscam o aperfeiçoamento dos moldes de formação do profissional egresso, que atenda às 

necessidades de sua atuação frente ao mercado de trabalho e enquanto ser humano na 

sociedade. Para tanto, a Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, a qual concebe 

em seu art. 3º, inciso I, o “enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva”. E em seu inciso II, “Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado 

para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem” (BRASIL, 2001, 

p.1). 

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (DCNENF) funcionam como um norte para a organização, desenvolvimento e 

avaliação dos projetos políticos das instituições de ensino superior. Em seu art. 4º, as 

DCNENF ainda ressaltam que os enfermeiros devem desenvolver as seguintes competências e 

habilidades gerais: atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação; liderança; 

administração e gerenciamento; e, educação permanente (BRASIL, 2001, p. 1-2). 

Contextualizando a realidade político-social em que a saúde no Brasil se encontra, tais 

competências e habilidades devem ser desenvolvidas com vistas a uma assistência de 

qualidade que corresponda às necessidades da população e em benefício do enfermeiro em 

sua consciência política e de cumprimento de seus deveres profissionais, atingindo aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Desta forma, Martini (2008, p. 407) afirma que as DCNENF foram criadas em meio a 

um momento marcado por mudanças no ensino em contexto mundial e em atendimento à Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBN 9.394/96. Em atenção a tal assertiva, a 

mesma dá autonomia universitária para “fixar os currículos dos cursos e programas”, os quais 

se fundamentam através dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e que devem ser elaborados 

de forma coletiva, com o objetivo de formar indivíduos para a sociedade (BRASIL, 1996, p. 

20; NÓBREGA-THERRIEN et al., 2010, p. 681). 

Assim, a educação deve ocorrer de forma horizontal, em que educador e educando 

figuram como sujeitos ativos de todo o processo de busca/reflexão de conhecimento. Com 



31 
 

relação ao preparo dos profissionais para o magistério superior, a LDBN abre espaço para 

ampla discussão, pois seu art. 66 estabelece que “[...] a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado [...]”, não excluindo a possibilidade de ser em nível de pós-graduação 

lato sensu ou até mesmo graduação (BRASIL29

Assim, ambas as diretrizes voltadas para os cursos da área da saúde devem convergir 

com os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS, numa visão de assegurar os direitos à 

saúde e educação dos cidadãos brasileiros. Portanto, Rodrigues, Zagonel e Mantovani

, 1996, p. 23 apud PAIVA, 2010, p. 161).   

Complementa-se, então, a interpretação de autonomia que a LDBN e as DCNENF 

agregaram às instituições de nível superior e, sabendo que o ensino deve ser integrado, a 

metodologia deve ser reavaliada constantemente e a prática avaliativa deve ser contínua, com 

o objetivo de tornar o ensino de qualidade e sem visão de término, pois deve ser constante.  

Neste diapasão, Xavier e Koifman (2011, p. 976) relatam que a LDB, em seu art. 53, reafirma 

o art. 207 da Constituição Federal, ao conceder autonomia às universidades, concernente ao 

quantitativo das vagas, cursos, setor privado, além da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

30

De maneira mais crítica, Moura et al.

 (2007 

apud PRADO et al., 2012, p. 173) afirmam que “a formação deste profissional deve conduzir 

para o compromisso com a clientela, o que proporcionará a melhora da qualidade de saúde da 

população, atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

Como se vê, é impossível perceber/entender/compreender a saúde e a educação 

separadamente, pois estas são interdependentes no processo de formação do ser humano 

voltado para o cuidado, assistência direta ou ensino desta. 
31

                                                           
29 BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96. 
30 RODRIGUES, Juliana Sanson; ZAGONEL, Ivete Palmira; MANTOVANI, Maria de Fátima. Alternativas 
para a prática docente no ensino superior de enfermagem. Esc Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2007,  p. 
313-317. 
31 MOURA, Abigail et al. SENADEn: expressão política da educação em enfermagem. Rev Bras Enferm., 
Brasília, v. 59, n. (esp), 2006, p. 442-453. 

 (2006 apud BARBOSA e VIANA, 2008, p. 

343) afirmam que as DCENF tonam-se substanciais a partir de propostas oriundas da 

mobilização dos enfermeiros, pela associação de classes, pleiteando mudanças na formação na 

área da saúde. 
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2.4  AS COMPETÊNCIAS E A PRÁTICA DOCENTE EM ENFERMAGEM 

 
 
Zabala e Arnau (2010, p. 17) relatam que o termo ‘competências’ foi introduzido no 

âmbito empresarial, na década de 70 para, designar a pessoa que realiza determinada tarefa de 

forma eficiente. 

No contexto da educação, vive-se um momento de intensas mudanças de metodologias 

de ensino, isto porque o conhecimento e o crescimento do ser caminham lado a lado, em 

busca de amadurecimento. Primeiramente, cumpre-se esclarecer a noção de competências 

empregada neste trabalho. De acordo com Perrenoud32

Neste momento, entende-se que o professor não pode ser o detentor do conhecimento, 

mesmo porque não adiantaria nada deter conhecimento sem dividi-lo, multiplicá-lo, 

aperfeiçoá-lo.  Assim, Waldow (2009, p. 183) afirma que quatro dimensões das competências 

 (2001/a, p. 1 apud VALENTE, 2005, 

p. 18) define competência como “a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações, entre outros) para solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações”.  

Competências foram introduzidas na LDBN sobre a formação de pessoal para o setor 

saúde e, trazendo para o contexto da educação atual, muito se discute sobre as metodologias 

ativas e inovadoras e a abordagem dialógica em que educador e educando interagem para 

construir conhecimento.  

Nesta perspectiva, inovação é “o conjunto de ações desenvolvidas pelo docente de 

enfermagem que apontam uma formação para a cidadania, para a valorização do exercício da 

democracia tanto no ambiente acadêmico como nos dos serviços públicos de saúde” 

(PEREIRA; TAVARES, 2010, p. 1078). Logo, é necessário que o docente desenvolva uma 

prática inovadora que possibilite ao educando um pensamento crítico-reflexivo, que facilite a 

sua inserção no meio social, através da criação de cidadania.  

Deste modo, Rodrigues e Mendes Sobrinho (2008, p. 436) ressaltam que o professor 

universitário precisa desenvolver três competências para a docência de ensino superior: “ser 

competente de uma determinada área de conhecimento, ter domínio na área pedagógica e 

exercer a dimensão política”. No entanto, à medida que se percebe o “ser competente” em 

uma determinada área de conhecimento, contraria-se ao que se propõe nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais que versam sobre competência de maneira mais abrangente e 

generalista. 

                                                           
32 PERRENOUD, Phillipe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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deveriam ser trabalhadas com os alunos, a saber: “técnica, capacidade de lidar com os 

conteúdos [...]; estética, [...] sensibilidade e criatividade [...]; política, [...] construção coletiva 

da sociedade, direitos e deveres [...]; e ética, [...] respeito e solidariedade [...]”. Isto é, o 

docente precisa se apoiar em conhecimentos para interagir dentro do mundo do trabalho e da 

sociedade, mas não se limitar a eles. 

 Assim, Perrenoud (2000, p.27) refere que a competência que o docente precisa está na 

clareza e no domínio de conteúdos, para assim transformá-los em um movimento complexo, 

explorando situações corriqueiras e tomando como ponto de partida, o interesse do aluno.  

Em análise mais profunda, Perrenoud (2000, p. 15-16) traz 10 novas competências que 

o docente na atualidade precisa desenvolver: 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; e, administrar sua própria 

formação contínua. 

Portanto, corrobora-se com a ideia de que o docente precisa se apropriar da realidade 

em que ele e o educando se encontram; mobilizar conhecimentos, bem como aperfeiçoá-los; 

implementar abordagens estratégicas; ter atitude, sensibilidade ética e integridade moral; 

inovar; articular teoria e prática; se apropriar de competências para saber ensinar e superar os 

obstáculos didáticos através da procura incansável de metodologias efetivas. 

Desta forma, os docentes terão que desenvolver constantemente a competência de 

gerenciar as exigências do mundo contemporâneo e da realidade social que influenciam 

diretamente na sua atuação, através do processo de reflexão contínua de sua prática docente. 

Com isso, Fernandes33

“O processo de formação da(o) enfermeira(o) na contemporaneidade aponta, pois, 
para a capacitação da(o) profissional para o exercício das competências gerais e 
específicas, além de habilidades pautadas nas concepções do aluno como sujeito do 
seu processo de formação, da articulação entre teoria e prática, da diversificação dos 
cenários de aprendizagem, de metodologias ativas, da articulação da pesquisa com o 
ensino e extensão, da flexibilidade curricular, da interdisciplinaridade, da 
incorporação de atividades complementares, da avaliação da aprendizagem, do 

 (2006 apud SILVA et al., 2010, p. 181) trazem a seguinte 

afirmação: 

 
 

                                                           
33 FERNANDES, Josicelia Dumêt. A trajetória do ensino de graduação em enfermagem no Brasil. In: Teixeira E, 
Vale EG, Fernandes JD, De Sordi MRL, organizadores. O ensino de graduação em enfermagem no Brasil: o 
ontem, o hoje e o amanhã. Brasília (DF): INEP; 2006.  
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processo de acompanhamento, avaliação e gestão do curso, assim como da 
terminalidade do curso”. 

 
Assim sendo, torna-se importante discutir a questão da aprendizagem significativa 

que, segundo Borille et al. (2012, p. 214)  é caracterizada pela “construção, necessidade de 

transformação e reconstrução dos saberes, em um movimento que a consciência ingênua passa 

para a crítica e há reconhecimento dos profissionais em sua participação dos cuidados em 

saúde”. 

Para tanto, ressalta-se a necessidade da aprendizagem significativa como estratégia a 

ser utilizada em educação na área da saúde, pois propicia a mobilização crítica de todo o 

aparato indispensável que embase, com eficácia, o processo de tomada de decisão. 

De maneira semelhante, Mitre et al. (2008, p. 2136) expõem condições básicas para a 

construção da aprendizagem significativa, em um processo contínuo em busca de 

conhecimento, isto é, “a existência de um conteúdo potencialmente significativo e a adoção de 

uma atitude favorável para a aprendizagem, ou seja, a postura própria do discente que permite 

estabelecer associações entre os elementos novos e aqueles já presentes na sua estrutura 

cognitiva”.  

A partir desta análise, é possível entender o processo ensino-aprendizagem 

fundamentado pela recriação do papel do aprendiz num contexto ativo de ressignificação dos 

resultados obtidos de maneira contínua. 

Ao tratar da ressignificação do aprendizado, é preciso pensar em uma avaliação que 

acompanhe este caminho de aprendizagem. Para tanto, discute-se, atualmente, a avaliação 

formativa, que por essência é mais complexa e baseada em um contexto de retroalimentação 

das atividades do professor e do aluno em conjunto. 

Assim, Fernandes (2006, p. 23) ressalta que a avaliação formativa “trata-se de uma 

avaliação interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos processos 

de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das aprendizagens”.  

No mesmo sentido, Oliveira (2002, p. 2) refere que a avaliação formativa “visa 

informar o professor e o aluno sobre o rendimento da aprendizagem no decorrer das 

atividades escolares e a localização das deficiências na organização do ensino para possibilitar 

correção e recuperação”. Logo, a sistematização do ensino passa a ter como ferramenta a 

mobilização dos saberes anteriormente adquiridos e aperfeiçoados através de uma avaliação 

contínua que melhor proporcione seu desenvolvimento. 

Diante disso, a formação do enfermeiro na contemporaneidade torna-se um desafio, 

mediante a formação de profissionais com competências técnicas, políticas e gerenciais 
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voltadas para um mundo em constante desenvolvimento, inclusive em mudanças 

metodológicas. 

 
 

2.5 A FORMAÇÃO COMO UM PROCESSO PERMANENTE NA VIDA DO 

ENFERMEIRO PROFESSOR 

 
 
O processo de formação do enfermeiro professor não deve ser pensado em início, meio 

e fim. Sua formação deve ser permanente. Deve acompanhar as mudanças sociais e deve ser 

aperfeiçoada, com o objetivo de uma prática profissional comprometida com a população.  

Além disso, o mercado de trabalho, atualmente, exige profissionais cada vez mais 

qualificados e que sustentem um alto nível de desempenho em sua atuação. Assim, a 

educação surge como estratégia primordial para manter a qualidade no trabalho e, em se 

tratando de enfermeiros professores, estes ganham atenção especial pela participação em 

diversas faces da educação. 

Em 2004, no Brasil, em atenção aos trabalhadores da área da saúde, foi estabelecida 

uma Política de Educação Permanente em Saúde, através da Portaria GM/MS nº 198/04 como 

forma de capacitar de maneira permanente os profissionais e consolidar o Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL34

Logo, o processo de educação permanente deveria ser incentivado em toda e qualquer 

prática, para assim, fomentar uma mão de obra sempre qualificada e que acompanhe as 

, 2004, p. 1 apud JESUS et al., 2011, p.1231). Esta iniciativa do 

Governo Federal oportunizou utilizar o ambiente de trabalho em conjunto com técnicas de 

aprendizado, para aperfeiçoamento e efetividade da assistência prestada. Mais tarde, em 20 de 

agosto de 2007, foi alterada pela Portaria GM/MS nº. 1.996/2007. 

Como se vê, Brasil (2004, p. 2) traz um conceito pedagógico no setor da saúde, para a 

educação permanente, pois objetiva: 

 
 

 [...] efetuar relações orgânicas entre ensino e as ações e serviços e entre docência e 
atenção à saúde, sendo ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações 
entre formação e gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em 
saúde; [...] a Educação Permanente em Saúde realiza a agregação entre aprendizado, 
reflexão crítica sobre o trabalho e resolutividade da clínica e da promoção da saúde 
coletiva; 

                                                           
34 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema único de Saúde para a formação e 
desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Brasília, 2004. Disponível em: 
http://www.unifesp.br/dmedprev/planejamento/pdf/port_GM198.pdf.   



36 
 

mudanças na geração de conhecimento. De maneira semelhante, Lazarini e Francischetti 

(2010, p. 482) enfatizam a importância da educação permanente para os docentes, pois define 

como um “espaço privilegiado de reflexão sobre a prática docente [...] e amplia a troca de 

experiências entre os participantes, favorecendo o desenvolvimento pessoal e do processo de 

trabalho”. 

Utilizando-se o ambiente de trabalho para aprendizado permanente, torna-se possível 

problematizar e buscar respostas que permitem o entendimento da realidade, produzindo, 

assim, propostas que atendam a tais situações ao longo da vivência laboral e transformem a 

prática docente em busca de eficácia. 

Valente (2009, p. 62) traz uma reflexão sobre as abordagens pedagógicas necessárias a 

uma prática docente inovadora, a saber: 

  
 

[...] Entendo que a superação de desafios da sociedade atual sugere reflexões acerca 
da constituição de redes no ensino da Enfermagem, rumo à formação permanente do 
docente que atua tanto no nível médio quanto na Graduação, no intuito de 
proporcionar um ensino transformador, face às exigências apresentadas pela 
legislação da educação brasileira e, principalmente, pelo mundo do trabalho, que 
pede um profissional crítico e reflexivo para atuar de forma autônoma, a partir das 
mudanças de paradigmas impostas pelo advento do Século XXI, presentes em todos 
os âmbitos de atuação.  

 
E mais uma vez corrobora-se com a ideia de que as práticas docentes devem 

acompanhar as transformações político-sociais e os novos paradigmas do Século XXI, pois 

com isso, as abordagens pedagógicas serão sempre efetivas no processo ensino-aprendizagem. 

De fato, discutir a formação permanente do enfermeiro professor ainda é um tema recente e 

pouco explorado, no entanto merece atenção e esforços para que a educação em enfermagem 

possa se aperfeiçoar, tenha uma valorização do trabalho como fonte de conhecimento e reflita 

na prática assistencial e docente. 

Mais adiante neste estudo, o tema formação permanente será discutido com mais 

embasamento teórico, no sentido de diferenciar-se do tema educação permanente, enquanto 

política de saúde voltada para a capacitação dos profissionais, com o intuito de atender às 

exigências do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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3. 

 

METODOLOGIA 

 
3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
 

A presente pesquisa trata-se de um estudo exploratório e descritivo que, segundo 

Dyniewicz (2009, p. 91), “as pesquisas descritivas têm como propósito observar, descrever, 

explorar, classificar e interpretar aspectos de fatos ou fenômenos. Buscam-se frequência, 

característica, relação e associação entre variáveis”.  

A pesquisa descritiva, de acordo com Gil (2008, p. 28), é aquela que busca descrever 

características de determinada população, fenômenos e até mesmo relações entre variáveis. 

Assim, afirma que: 

 
 

dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 
características de um grupo: as distribuição por idade, sexo, procedência,  nível de 
escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental (...) algumas pesquisas 
descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre 
variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. 

 
E quanto às pesquisas exploratórias, Dyniewicz (2009, p. 91) afirma que objetivam 

esclarecer e obter uma visão abrangente sobre determinado fato, como ocorre, o que interfere 

nele e como as variáveis interagem entre si. Ou seja, são voltados para objetos de pesquisa 

pouco explorados.  

Assim, Severino (2007, p. 123) aduz que “a pesquisa exploratória busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto”.  

A pesquisa exploratória caracteriza-se por desenvolver, esclarecer e modificar ideia e 

conceitos, conforme Gil (2008, p. 27) ressalta a seguir: 
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pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 
realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 
difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

                                         
  

3.2 ABORDAGEM 

 
 

Este estudo possui uma abordagem qualitativa que, de acordo com Dyniewicz (2009, 

p. 102), baseia-se na ideia de que somente a descrição da experiência humana real e definida 

por seus atores, possibilita alcançar o conhecimento sobre as pessoas.     

Para Leopardi (2001), a pesquisa qualitativa se concretiza por avaliar dados subjetivos, 

onde não há a disponibilidade de instrumentos necessários, quando há a escolha de um único 

caso, ou quando não se encontram informações disponíveis sobre determinados assuntos.  

Contudo, Severino (2007, p. 119) prefere tratar tal modalidade de pesquisa como 

abordagem qualitativa enquanto conjuntos de metodologias, afirmando, ainda que “são várias 

as metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem qualitativa, modo de dizer 

que faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a 

especificidades metodológicas”. 

Figueiredo e Souza (2008, p. 98) entendem que o método qualitativo se desenvolve 

por meio de um participante ativo que interage com todo o processo, compreendendo e 

analisando todos os dados coletados. 

Desta forma, Minayo (2008, p. 57) discute as pesquisas com abordagem qualitativa da 

seguinte forma:  
 
 
O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da historia, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das 
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 
artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (...) esse tipo de método que tem 
fundamento teórico, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco 
conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 
abordagens, revisão e criação de novos conceitos categorias durante a investigação.  

  
 

    3.3 MÉTODO 

 
 

O método utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso que, definido por Severino 

(2007, p. 121) é uma “pesquisa que se encontra no estudo de um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente representativo”.  



39 
 

Segundo Gil (2007, p. 54), o estudo de caso é frequentemente utilizado nas ciências 

biomédicas e sociais, sendo um estudo que permite chegar a um amplo e detalhado 

conhecimento. 

O estudo de caso, conforme Galdeano (2003, p. 372), é um dos métodos mais antigos 

e primordiais na dinamização da assistência multiprofissional, que viabiliza um atendimento 

individualizado e humanizado à clientela. Sua importância é dada no âmbito de proporcionar 

maior base referencial, auxiliando na sistematização do cuidado de enfermagem. Portanto, 

trata-se de um método eficaz para a pesquisa que objetiva-se desenvolver. 

 
 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E CENÁRIO 

 
 

O estudo teve como espaço de pesquisa a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense, Instituição Federal de Ensino 

Superior, que contempla o bacharelado e a licenciatura em seu atual currículo, cuja 

reformulação encontra-se em andamento para atender aos critérios exigidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). A presente instituição de ensino superior localiza-se à Rua Dr. 

Celestino, nº 74, Niterói, Rio de Janeiro. 

A escolha dos sujeitos participantes deste estudo obedeceu aos seguintes critérios de 

inclusão: alunos do Curso de Graduação em Enfermagem e Licenciatura da EEAAC; que 

estavam regularmente matriculados no segundo semestre do ano de 2012; cursando o quinto, 

sexto, sétimo, oitavo e nono períodos, pois possuíam como docentes em suas disciplinas 

pertencentes ao quadro obrigatório do currículo vigente, enfermeiros professores, além de já 

terem ingressado em disciplinas referentes à educação, como Didática, no 5º período, o que 

substanciaria mais o teor da pesquisa; e maiores de 18 anos. 

Participaram deste estudo, 20 (vinte) acadêmicos de enfermagem, regularmente 

matriculados na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense (EEAAC-UFF), após conhecerem a pesquisa, preencherem os critérios de 

inclusão e aceitarem participar como voluntários, assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido. A coleta dos dados ocorreu em cinco dias não consecutivos, entre os meses de 

dezembro de 2012 e fevereiro de 2013. 
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A seguir, apresenta-se a distribuição dos sujeitos, de acordo com as seguintes 

características: sexo, os períodos em que estão regularmente matriculados, idade e se os 

mesmos cursaram ensino médio com formação pedagógica ou não. 

 
 

Quadro 1 - Perfil dos sujeitos pesquisados 

 
PSEUDÔNIMO PERÍODO IDADE SEXO FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 
Eduardo 8º 22 M Não 
Mônica 8º 21 F Não 

Rosa 8º 27 F Não 
Maria 8º 24 F Não 
Laura 8º 23 F Não 
Pink 8º 22 F Não 

Juliana 8º 23 F Não 
Paulo 6º 22 M Não 
Paula 6º 20 F Não 
Carla 7º 25 F Sim 

Geovana 7º 22 F Não 
Jupira 7º 22 F Não 

Mariana 8º 30 F Não 
Tamara 6º 36 F Não 
Jéssica  5º 28 F Sim 
Valéria 5º 20 F Não 
Luciana 5º 24 F Não 
Branca 9º 23 F Não 

Maria Eduarda 9º 23 F Não 
Júlia 9º 24 F Não 

Fonte: Elaboração própria. 

Quadro 1 - Perfil dos sujeitos pesquisados 

    
CARACTERÍSTICAS RESPOSTAS QUANTIDADE 

SEXO FEMININO  18 
MASCULINO 2 

PERÍODO 

5º 3 
6º 3 
7º 3 
8º 8 
9º 3 

IDADE 20 2 
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21 1 
22 5 
23 4 
24 3 
25 1 
27 1 
28 1 
30 1 
36 1 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

SIM 2 
NÃO 18 

Fonte: Elaboração própria. 

 Como se vê, foram entrevistados 20 acadêmicos de enfermagem, sendo que destes, 8 

estavam cursando o 8º período no momento da coleta dos dados e de 5º, 6º, 7º e 9º períodos, 

foram entrevistados 3 acadêmicos de cada. Com relação à idade, houve oscilação, tendo como 

idade mínima 20 anos, máxima 36 anos e média de idade de 24 anos. Com relação ao sexo, 

foram 18 mulheres e 2 homens. E com relação à formação pedagógica, apenas 2 entrevistas 

cursaram formação pedagógica em seu ensino médio. 

 
 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 
Para fornecer mais liberdade à participação dos sujeitos, optou-se pela entrevista com 

roteiro estruturado, composto por 5 perguntas abertas, mediante a oportunidade de maior 

aproximação entre entrevistados e entrevistador, ainda que esta técnica exija maior 

disponibilidade de tempo.  

Assim, também pôde ser observado o quanto os estudantes estão receptivos a 

participar de pesquisas e exprimir suas opiniões, dúvidas e anseios, perante o tema estudado, 

além de terem a possibilidade de verificar o quanto a enfermagem pode e deve se fazer 

presente nas pesquisas científicas.  

Ademais, os benefícios que as questões abertas trazem é a possibilidade de respostas 

sinceras e substanciais, enquanto as questões fechadas exigem do participante escolher a 

alternativa dentre as formuladas, limitando a sua escolha (GIL, 2008, p.122). 

A entrevista “tem por finalidade obter informações verbais de uma parcela 

representativa de uma população. Seus objetivos são: atender aos propósitos da pesquisa; 
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auxiliar, como roteiro, na coleta de dados; e ajudar a motivar o entrevistado” (DYNIEWICZ, 

2009, p. 127). 

Severino (2007, p. 125) ressalta a diferença entre as entrevistas e o questionário, 

afirmando que as “entrevistas estruturadas são aquelas em que as questões são direcionadas e 

previamente estabelecidas, com determinada articulação interna. Aproxima-se mais do 

questionário, embora sem a impessoalidade deste”. 

Para melhor entender os benefícios da entrevista estruturada, a avaliação contínua da 

sua eficácia e a diferença básica para outros tipos de instrumentos de coleta de dados, Lüdke e 

André35

                                                           
35 LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1986. 

 (1986 apud NOGUEIRA-MARTINS e BÓGUS, 2004, p. 46) trazem algumas 

considerações importantes, a saber: 

 
 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 
imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 
entrevistado e sobre os mais variados tópicos. A entrevista permite correções, 
esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das informações 
desejadas. Enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento em 
que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao se 
iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. 

 
 
3.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

As entrevistas foram gravadas em dispositivo eletrônico, logo após, transcritas na 

íntegra, posteriormente compiladas e analisadas, sob a técnica de análise de conteúdo que, 

segundo Minayo (2000) visa, portanto, “a ultrapassar o nível do senso comum e do 

subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica em relação à comunicação de 

documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação”.  

Ademais, Dyniewicz (2009, p. 113) salienta que é um método cujo objetivo está na 

descoberta das essências do sentido, em que o que se nota com frequência traduz significado 

para o objetivo analítico da pesquisa. 

Assim, a análise de conteúdo visa “alcançar uma pretensa significação profunda, um 

sentido estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto” (ROCHA; 

DEUSDARÁ, 2005, p. 307). 
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Neri36

Nesse sentido, Minayo

 (1997 apud CAREGNATO e MUTTI, 2006, p. 682) refere que na análise de 

conteúdo o texto é a forma que o sujeito se expressa, tendo o entrevistador que categorizar os 

termos ou temas que se repetem, podendo, ainda, interpretar as formas de expressão. 

Portanto, adotar o critério de categorização por agrupamento auxiliará na identificação 

dos elementos em comum, através da análise de temas, em virtude da sua eficácia e eficiência 

(BARDIN, 1977, p. 153). 
37

Além disso, Bardin

 (2000 apud CAPPELLE; MELO; GONÇALVES, 2003) 

ressalta que: 

 
 

A análise de conteúdo relaciona as estruturas semânticas (significantes) com 
estruturas sociológicas (significados) dos enunciados e articula a superfície dos 
textos com os fatores que determinam suas características (variáveis psicossociais, 
contexto cultural, contexto e processo de produção da mensagem). 
 

38

c) tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nessa fase, os dados brutos são 
submetidos a operações estatísticas, a fim de se tornarem significativos e válidos e 
de evidenciarem as informações obtidas. De posse dessas informações, o 
investigador propõe suas inferências e realiza suas interpretações de acordo com o 
quadro teórico e os objetivos propostos, ou identifica novas dimensões teóricas 
sugeridas pela leitura do material. Os resultados obtidos, aliados ao confronto 

 (1979 apud CAPPELLE; MELO; GONÇALVES, 2003), 

afirmam que “o processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de 

mensagens, promovido pela análise de conteúdo, é organizado em três etapas realizadas em 

conformidade com três polos cronológicos diferentes”, a saber: 

 
 

a) a pré-análise: fase de organização e sistematização das idéias, em que ocorre a 
escolha dos documentos a serem analisados, a retomada das hipóteses e dos 
objetivos iniciais da pesquisa em relação ao material coletado, e a elaboração de 
indicadores que orientarão a interpretação final. A préanálise pode ser decomposta 
em quatro etapas: leitura flutuante, na qual deve haver um contato exaustivo com o 
material de análise; constituição do Corpus, que envolve a organização do material 
de forma a responder a critérios de exaustividade, representatividade, 
homogeneidade e pertinência; formulação de hipóteses e objetivos, ou de 
pressupostos iniciais flexíveis que permitam a emergência de hipóteses a partir de 
procedimentos exploratórios; referenciação dos índices e elaboração dos 
indicadores a serem adotados na análise, e preparação do material ou, se for o caso, 
edição; 
b) a exploração do material: trata-se da fase em que os dados brutos do material são 
codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto. A codificação 
envolve procedimentos de recorte, contagem, classificação, desconto ou enumeração 
em função de regras previamente formuladas, e  

                                                           
36 NERI, Anita Liberalesso. A pesquisa em gerontologia no Brasil: análise de conteúdos de amostra de pesquisa 
em psicologia no período de 1975-1996. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 6, n. 2, 1997, p. 69-105. 
37 MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 7. ed. São 
Paulo: Hucitec, 2000. 269 p. 
38 BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 229 p. 
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sistemático com o material e às inferências alcançadas, podem servir a outras 
análises baseadas em novas dimensões teóricas ou em técnicas diferentes.  
 

Diante do exposto, com a metodologia descrita acima pretendeu-se compreender a fala 

dos acadêmicos de enfermagem participantes da pesquisa, descrevendo suas particularidades e 

extraindo o sentido que o tema abordado alcançou. 

As duas categorias foram criadas, levando-se em consideração os dois focos da 

pesquisa, ou seja, competências didático-pedagógicas e formação permanente. Assim, as 

cinco questões constituintes do instrumento de coleta de dados, foram divididas para 

contemplar a análise das duas categorias criadas, de acordo com o significado das falas dos 

depoentes que convergiam para o propósito de cada categoria. Através das falas sobre o que 

entendiam por prática pedagógica, sobre como identificavam a atuação pedagógica do 

docente de graduação da EEAAC e ao descreverem uma situação vivenciada em sala de aula 

que exemplificasse a atuação pedagógica do enfermeiro professor, objetivamos trabalhar com 

a competência didático-pedagógica do enfermeiro professor; e através das falas sobre o que 

entendiam sobre formação permanente e se há relação do docente de graduação em 

enfermagem e a sua formação permanente, objetivamos compreender os nexos da formação 

permanente com a prática pedagógica do enfermeiro professor, na percepção dos acadêmicos 

de enfermagem. De fato, não houve contraste nas falas dos depoentes que impossibilitassem a 

discussão das duas categorias e, até mesmo, os poucos contrastes encontrados, foram 

importantes para sinalizar as diferentes percepções dos acadêmicos acerca do tema 

pesquisado. 

 
3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 
 

Hense et al.39

A Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos garante, logo em seu Preâmbulo, 

 (1994 apud DYNIEWICZ, 2009, p. 139) entendem o papel da pesquisa 

como “importante para a cidadania pelo caráter social que representa. A devolução de 

resultados à comunidade, seja esta científica ou não, é uma contribuição aos ensejos de 

transformação que se almeja para a sociedade”. 

                                                           
39 HENSE, Denise Suzanna Siebert; ECKERT, Elisabeta Roseli; PENNA, Claudia Maria de Matos. A devolução 
dos resultados de pesquisa: uma questão de cidadania. Rev Texto e Contexto Enf, Florianópolis, v. 3, n. 1, 1994, 
p. 92-101. 
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sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais básicos da bioética: 

autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça, entre outros (EL-GUINDY, 2004, p. 41). 

Para tanto, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado no Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), através da inserção online no site da Plataforma Brasil/SISNEP, cujo 

Parecer de Aprovação consta de nº 251.578/13 e à Direção da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC), cenário de pesquisa em que foi solicitado autorização para a 

coleta de dados.  

Admitindo que a ética é um conjunto de princípios que produz uma referência para 

refletir e formar juízo sobre a moralidade, devemos, portanto, pautar toda nossa metodologia 

por essa referência, desde o início do trabalho até a interpretação e publicação dos resultados 

(EL-GUINDY, 2004, p. 39). 

Assim, esta pesquisa foi pautada no consentimento livre (autonomia e liberdade de 

participação); ponderação entre riscos e benefícios (beneficência); garantia de que danos 

previsíveis serão evitados (não-maleficência); e certeza da igual consideração aos interesses 

envolvidos (justiça e equidade).   

Com isso, para participar da pesquisa, os acadêmicos de enfermagem receberam um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com informações detalhadas, como 

objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, metodologia utilizada, bem como todos os 

aspectos éticos envolvidos que implicam na pesquisa com seres humanos, como a 

confidencialidade; a privacidade; que será guardado durante cinco anos e após composição 

dos resultados, serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não.  

Ao preservar o anonimato dos sujeitos durante a coleta dos dados, os mesmos foram 

identificados por meio de nomes aleatórios.  

Quanto aos recursos para desenvolvimento da pesquisa, somente foram utilizados 

recursos da própria pesquisadora, observando suas possibilidades, sem patrocínio ou auxílio 

financeiro de outras fontes para execução.                                         

            Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do 

patrocinador: 

A pesquisadora responsável foi a Professora Drª Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e a 

integrante foi Juliana de Lima Brandão, acadêmica do 8º período do Curso de Graduação e 

Licenciatura em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, responsáveis pela 

coordenação, realização da pesquisa, integridade e bem estar dos sujeitos da pesquisa. 
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Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Promotor: Juliana de Lima Brandão - acadêmica do 8º período do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Aurora de Afonso Costa e Profa. Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 

(orientadora). 

  Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, da destinação do material e/ou dados coletados: 

Eu, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, professora Adjunta e pesquisadora, do Curso de 

Enfermagem da UFF/ campus Niterói, responsável pelo desenvolvimento do projeto de 

pesquisa intitulado: “A competência didático-pedagógica do docente de graduação em 

enfermagem e a sua formação permanente sob a ótica dos acadêmicos”, declaro conhecer o 

teor da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Pesquisa e comprometo-me a cumpri-la 

integralmente durante o desenvolvimento deste estudo, agindo de forma ética e responsável, 

em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem nos itens 

referentes à pesquisa e divulgação de dados coletados: será mantido o anonimato dos sujeitos 

voluntários da pesquisa; os dados coletados só serão utilizados neste trabalho de pesquisa; 

será guardado durante cinco anos e após composição dos resultados, este serão tornados 

públicos, sejam eles favoráveis ou não; só serão publicados através de eventos ou artigos 

científicos. 
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4. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A seguir, serão analisados os dados da coleta, visando responder às questões 

norteadoras desta pesquisa e atender aos objetivos propostos. Foram utilizadas como 

embasamento teórico, algumas obras de Phillipe Perrenoud, bem como outros autores que 

muito acrescentam às questões relacionadas às competências que o enfermeiro professor 

precisa alcançar para desenvolver a sua prática pedagógica, além dos nexos com o processo 

de formação permanente.  

 
 

4.1  COMPETÊNCIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS DO ENFERMEIRO PROFESSOR 

 
 

O primeiro objetivo deste estudo é identificar as competências didático-pedagógicas 

do Enfermeiro Professor, de acordo com a percepção dos acadêmicos de enfermagem. Assim, 

apoiados em um referencial teórico esclarecedor sobre competências, baliza-se a atuação do 

docente de graduação em enfermagem sob a ótica dos alunos, cujo papel torna-se 

imprescindível, no que diz respeito ao produto final do ofício do professor. 

Neste sentido, acreditamos que a prática pedagógica do enfermeiro professor possui 

relação direta com o desenvolvimento de competências, pois representa a utilização de 

conhecimentos inter-relacionados às habilidades e atitudes que, mobilizados em situações-

problema, geram soluções com eficácia. Assim, apresentamos as respostas dos alunos ao 

serem questionados sobre o que compreendem por prática pedagógica, com o intuito de 

reconhecer as competências didático-pedagógicas dos professores, sob esta ótica: 

 

 “Eu acho que prática pedagógica é a forma como o professor passa o seu 

conhecimento, a sua disciplina para o aluno. Ou em sala de aula, ou no hospital, ou no 

ensino teórico-prático.” Juliana  
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“Eu acho que é o professor ter o conhecimento e conseguir transmitir para quem está 

ouvindo... não simplesmente ter todo o conhecimento, mas ele saber transmitir.” Carla  

 

“[...] Seria isso... você pode usar, fazer prática pedagógica por meio de aula didática 

ou aula dentro de outros campos práticos. É você transmitir o seu ensino fazendo com que a 

pessoa, ela também possa adquirir esse ensino.” Geovana  

 

Percebemos, assim, que as depoentes acima estabelecem uma relação direta entre o 

professor ter o conhecimento para transmitir ao aluno, independente de que momento de 

aprendizado ou espaço físico esta relação se concretize. Ademais, suas falas verticalizam o 

processo ensino-aprendizagem ao posicionar o conhecimento do professor acima das 

experiências dos alunos e ao mencionar espaços de aprendizagem limitados ao ambiente 

escolar da enfermagem, seja no hospital, ou em sala de aula propriamente dito. 

Observamos, com isso, que a educação contemporânea pode ter sinalizado a 

necessidade de mudanças nos seus moldes de ensino, no entanto, a prática pedagógica dos 

dias atuais, ainda encontra características conservadoras e tradicionais claras, como Behrens 

(1999, p. 384) explana em suas pesquisas e que atualmente, ainda são vivenciadas sob a 

influência do paradigma newtoniano-cartesiano que caracterizou a ciência no século XIX e 

grande parte do século XX, a saber: 

 
 

O pensamento newtoniano-cartesiano propôs a fragmentação do todo e por 
consequência as escolas repartiram o conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os 
cursos em disciplinas, as disciplinas em especificidades. A repartição foi tão 
contundente que levou os professores a realizarem um trabalho docente 
completamente isolado em suas salas de aula. Outro fator relevante de influência 
deste paradigma na ação docente é a busca da reprodução do conhecimento. 
Caracterizada pela fragmentação, a prática pedagógica propõe ações mecânicas aos 
alunos, provocando um ensino assentado no escute, leia, decore e repita. Estas 
quatro ações têm sido propostas como metodologia no ensino universitário por um 
longo período na história da educação. 

 
Esta fragmentação mencionada por Behrens gera consequências durante todo o 

processo ensino-aprendizagem que, ao invés de colocar o aluno como figura ativa do 

aprendizado, o transforma em um ser mecânico, tolhido de participar e construir o seu 

conhecimento, pois apenas é conduzido a aceitar o que lhe é imposto enquanto educação.  

Outro depoente referiu-se a prática pedagógica de forma mais ampla, englobando as 

habilidades e o planejamento do ensino, conforme demonstrado a seguir: 
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 “Eu entendo como um conjunto de habilidades e uma sistematização elaborada pelo 

docente, no caso, para expor o tema da sua aula.” Eduardo  

 

Entender o conceito de sistematização nos auxilia a compreender o processo 

educacional enquanto organização pensada, avaliada e reestruturada, o que é acrescentado 

com propriedade em Brasil (2006, p. 23):  
 
 
Entendemos a sistematização como um processo permanente, cumulativo, de criação 
de conhecimentos a partir de nossa experiência de intervenção numa realidade 
social, como um primeiro nível de teorização sobre a prática. Nesse sentido, a 
sistematização representa uma articulação entre teoria e prática (...) e serve a 
objetivos dos dois campos. Por um lado mostra como melhorar a prática, a 
intervenção, a partir do que ela mesma nos ensina (...); de outra parte (...) aspira a 
enriquecer, confrontar e modificar o conhecimento teórico atualmente existente, 
contribuindo para convertê-lo em uma ferramenta realmente útil para entender e 
transformar nossa realidade. 

 
 Agregamos então, a importância e a dependência entre a teoria e a prática para que o 

ato de facilitar o processo ensino-aprendizagem se concretize como um todo, pois sem a 

devida articulação entre ambas, isoladamente tornam-se apenas fragmentos de ferramentas 

inúteis para a transformação da realidade humana. 

 Isto, sem dúvida, expõe em verdade, que a sistematização está presente de maneira 

contínua, pois, como bem ressaltado por Pereira (2003, p. 1530): 

 
 

Segundo o MEC (1997), a ideia de um ensino guiado pelo interesse dos alunos 
acabou, em muitos casos, por desconsiderar a necessidade de um trabalho planejado, 
perdendo-se de vista o que se deve ensinar e aprender. [...] À educação escolar 
compete organizar o processo de aquisição de habilidade, atitudes e conhecimentos 
específicos, úteis e necessários para que os indivíduos estejam integrados na 
máquina do sistema social global. A escola atua no aperfeiçoamento da ordem social 
vigente (o sistema capitalista), assim, o seu interesse imediato é de produzir 
indivíduos competentes (no âmbito da técnica) para o mercado de trabalho.  

 
Assim, podemos afirmar que a formação dos alunos em busca do desenvolvimento de 

competências depende diretamente de os professores também apresentarem em sua prática 

docente como pilar de sustentação as competências requeridas em uma Sociedade 

globalizada. 

Para tanto, trazemos considerações importantes fundamentadas por Zabala e Arnau 

(2010, p. 86) ao retratarem que para se pensar em competências, é necessário fazer as 

seguintes indagações: o que é necessário saber? O que se deve saber fazer? De que forma se 

deve ser?  
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E através destas indagações, explicita o termo competências, em dimensões gerais: 

social, interpessoal, pessoal, profissional; e dimensões específicas, compreendendo desta 

forma, a necessidade de saber algum tipo de conhecimento; saber fazer algo em específico, 

que está diretamente relacionado à habilidade; e ser, o que refere a atitude que precisa ser 

adotada para que se desenvolva determinada competência. Conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Competências Gerais e Específicas 

  Competências Saber Saber Fazer Ser 

C
om

petências E
specíficas 

  
    

Dimensão                       
Social 

Participar                                 
Compreender                 

Valorizar                                 
Intervir 

Conhecimentos 
provenientes de 

múltiplas 
disciplinas 
científicas. 

Fazer                                                            
Participar                                                          

Compreender                                                          
Valorizar                                                   
Intervir                                               

Ativo                                
Crítico                     

Responsável                
Justo                       

Solidário                  
Democrático 

  
    

Dimensão              
Interpessoal 

Relacionar-se                          
Comunicar-se                                        

Cooperar                                
Participar 

Conhecimentos 
provenientes da 
sociologia, da 
psicologia, da 

sociolinguística, 
etc. 

Relacionar-se                                     
Comunicar-se                                     

Cooperar                                        
Participar 

Compreensivo     
Tolerante                         
Solidário 

  
    

Dimensão                 
Pessoal 

Exercer 
autonomia, a 
cooperação, a 

criatividade e a 
liberdade. 

Conhecimentos 
provenientes de 

múltiplas 
disciplinas 
específicas. 

Atuar de forma 
autônoma                  

Empreender                                          
Resolver problemas 

Responsável           
Autônomo                     

Cooperativo              
Criativo                        

Livre 

  
    

Dimensão               
Profissional 

Exercer uma 
tarefa 

profissional. 

Conhecimentos 
provenientes de 

múltiplas 
disciplinas 
científicas e 

profissionais. 

Habilidades gerais para 
a profissionalização 

Responsável                
Flexível                            
Rigoroso 

Fonte: ZABALA; ARNAU, 2010, p. 86. 
 

De acordo com Perrenoud (2000, p. 13-14), a noção de competências é compreendida 

pela “capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar diversos tipos de 

situações.” E isso compreende quatro aspectos importantes que estão relacionados entre si, 
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como: as competências não serem o próprio saber ou atitude, mas a integração e utilização 

destes como recursos; a mobilização delas em situações singulares; operações mentais 

complexas que envolvem o exercício da competência para realizar uma ação de maneira 

eficaz; e o fato das competências serem construídas ao longo da formação profissional do 

professor.  

Fazendo uma reflexão sobre o que diz Perrenoud e a resposta do participante deste 

estudo (Eduardo), percebe-se que o mesmo demonstra em sua fala uma maneira própria de se 

referir ao conjunto de recursos propostos pelo autor, como sendo uma sistematização, ou seja, 

ele consegue expor claramente que se faz necessário que o docente elabore um planejamento 

de suas ações futuras, para conseguir dar conta do oficio de ensinar.  Simultaneamente, é 

preciso compreender que o sistema de ensino contemporâneo edifica-se a partir das 

transformações que a sociedade está inserida, bem como refletir e projetar as formas de 

atuação futura que correspondam às necessidades e expectativas de todos os indivíduos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste prisma, observamos que dois depoentes sinalizaram para a importância da 

valorização de trocas entre ambas as partes, professor e aluno, para que a prática pedagógica 

seja eficaz: 

 

“Prática pedagógica é tudo aquilo que engloba ensino, metodologia. E é todo um 

ensino baseado em que, além do que você tem como teoria, você recebe isso do aluno 

também. Isso é prática pedagógica. Para mim, a prática pedagógica ideal seria muito mais a 

contribuição do aluno, do que a questão teórica em si, porque não existe prática pedagógica 

sem o aluno.” Jéssica  

 

“Entendo como sendo as atividades realizadas em conjunto com o professor e o aluno, 

visando que o aluno sedimente o conhecimento teórico, sedimente na sua formação... sua 

cabeça... absorva todo aquele conhecimento teórico que é necessário ser transferido na 

academia.” Valéria   

  

Com o objetivo de resgatar o aprofundamento teórico deixado por estudiosos como 

John Dewey, Maria Montessori, Ovide Decroly, Jean Piaget, Anísio Teixeira, Carl Rogers, 

entre outros, no chamado movimento “Escola Nova ou Escola Ativa”, Pereira (2003, p. 1529) 

acrescenta que há uma “[...] valorização do indivíduo como ser livre, ativo e social. O centro 
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da atividade escolar não é o professor nem os conteúdos disciplinares, mas sim o aluno, como 

ser ativo e curioso. O mais importante não é o ensino, mas o processo de aprendizagem”. 

Com isso, há que se pensar em um ambiente de aprendizado que seja favorável ao 

processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento e autovalorização do aluno, em que o 

próprio é responsável por adquirir e praticar a competência de aprender a aprender e o 

professor, em uma vivência de desafio diário, de aprender e reaprender a ensinar. 

Para tanto, Meirieu, 198940

                                                           
40 MEIRIEU, Philippe. Appendre... oui mais comment? 4. ed. Paris: ESF, 1989.  

 (apud PERRENOUD, 2000, p. 09) demonstra um novo 

rumo para um novo ofício, quando aduz exatamente os eixos da prática pedagógica, a saber: 

“prática reflexiva, profissionalização, trabalho em equipe e por projetos, autonomia e 

responsabilidade crescentes, pedagogias diferenciadas, centralização sobre os dispositivos e 

sobre as situações de aprendizagem, sensibilidade em relação com o saber e com a lei [...].” 

 De certa forma, as falas dos depoentes convergem com o mencionado por Meirieu em 

relação aos eixos de práticas pedagógicas, fato observado na fala de outra aluna, quando traz a 

tona outra questão importante, no que tange à elaboração de estratégias de ensino-

aprendizagem, a partir dos saberes que o professor mobiliza, para que ocorra a prática 

pedagógica: 

 

“Prática pedagógica, eu acredito que seja o exercício, a atividade do professor no 

ensino. É o que ele está realizando durante as atividades dele. É o que ele já tem de bagagem 

como professor ou para quem é iniciante, é como ele trabalha esse processo de ensino-

aprendizado. Quais são as estratégias que ele usa como professor, para cativar o aluno, para 

desenvolver o ensino e ter esse feedback de ensino e aprendizado em conjunto.” Mariana  

 

Neste sentido, Moura e Mesquita (2010, p. 794) conceituam as estratégias de ensino-

aprendizagem “como o caminho que facilitará a passagem dos alunos da situação em que se 

encontram até alcançarem os objetivos fixados, tanto os de natureza técnico-profissional 

como os de desenvolvimento individual como pessoa humana e como agente transformador”. 

Percebemos, desta forma, a intensidade do que seriam as estratégias de ensino-

aprendizagem de uma maneira muito mais abrangente e ilimitada dentro do processo 

educacional, pois transmitem a ideia de formadoras de identidades humanas independentes, 

propiciando a participação ativa do aluno, em prol de uma sociedade mais ampla. 
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Por outro lado, ao contrário do que se vislumbra enquanto prática pedagógica ideal, 

alguns alunos persistem em acreditar em um processo de ensino-aprendizagem voltado para a 

absorção de conhecimento, e não para a construção e mobilização destes enquanto saberes 

para uma transformação. Visualizamos tal fato de grande relevância para esta pesquisa, 

através da fala de outra depoente, pois subentende-se que esta é a realidade em que ela vive: 

 

“Prática pedagógica é a forma de você pegar todo um ensino que você tem, que você 

consegue absorver, e você transmitir essa informação para quem está absorvendo, no caso, 

os alunos. [...] É você transmitir o seu ensino fazendo com que a pessoa, ela também possa 

adquirir esse ensino.” Geovana  

 

De maneira geral, as falas dos depoentes trazem direta ou indiretamente, a questão dos 

saberes para que a prática pedagógica se desenvolva, levando-se em consideração que 

consistem em padrões fundamentais de conhecimento científico e técnico em Enfermagem. 

Assim sendo, Madureira (2004, p. 357) identifica quatro padrões de conhecimento: 

“empírico, a ciência de Enfermagem; estético, a arte de Enfermagem; pessoal e ético”, cuja 

essência podemos entender a seguir:  

 
 

O conhecimento empírico, sistematicamente organizado em leis gerais e teorias, 
tem o propósito de descrever, explicar e predizer fenômenos de interesse da 
Enfermagem. [...] Com o conhecimento científico, a enfermagem abstrai a realidade 
com a finalidade de sistematizá-la, permitindo o estabelecimento de uma 'ponte' 
entre o abstrato e o concreto [...] Outro padrão de conhecimento é o ético, o 
componente moral relacionado com as difíceis escolhas a serem feitas no contexto 
do cuidado de saúde [...] O conhecimento pessoal refere-se ao conhecimento do self, 
ao autoconhecimento e evidencia o uso terapêutico do self, o que implica que a 
maneira como as(os) enfermeiras(os) vêem a si próprias(os) e aos clientes é central 
em qualquer relação terapêutica. [...] A relação com o outro remete ao quarto padrão 
de conhecimento, o estético ou arte de Enfermagem. Neste conhecimento, a 
empatia é importante para que se possa conhecer a experiência particular, singular 
de outra pessoa. [...] Além destes conhecimentos, há referências também a outras 
dimensões: histórico, técnico, humanístico e político. 

 
E somado a isto, Alarcão e Rua (2005, p. 376) acentuam “a relação da competência 

com os saberes e com os contextos, ao afirmar que ter competência é saber mobilizar saberes 

e ao clarificar que a competência é a capacidade de utilizar os saberes para agir em situação.” 

 Depreende-se disto, que a competência dos professores de saber ensinar, também 

conhecida como a arte de ensinar, está diretamente relacionada com a competência dos alunos 

de saberem aprender, ou seja, ambos mobilizam saberes, por meio de suas competências para 

transformarem o mundo em que vivem através da construção coletiva de conhecimento. 
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De maneira geral, a visão dos alunos sobre prática pedagógica elenca o papel do 

enfermeiro professor nos seus diversos ambientes de ensino teórico e prático; a questão das 

competências, ao mencionarem habilidades e estratégias de atuação; o próprio processo de 

ensino-aprendizagem, ao abordarem o aluno como um cidadão ativo na sua formação ou 

apenas “esponjas” de conhecimento; e a importância da mobilização dos saberes dos 

professores, aliados com a sua prática assistencial e a contribuição dos alunos, para transmitir 

de maneira efetiva, todo o conhecimento delineado como meta.  

Atentando para todas as falas outrora mencionadas, trazemos a afirmação de Ferreira 

Júnior (2008, p. 867) ao admitir que como o enfermeiro nem sempre tem a formação docente 

em sua formação inicial, espera-se determinadas competências que supram tal deficiência, 

pois, segundo o autor, no caso particular do professor-enfermeiro e, em especial, daqueles que 

atuam de forma a capacitar profissionais para atenderem a um mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo e dinâmico, espera-se a compreensão e o domínio de saberes técnicos e 

pedagógicos para suprirem essa necessidade de formação.  

Dando continuidade à percepção dos acadêmicos quanto à prática pedagógica do 

enfermeiro professor, quando perguntados sobre como identificam a atuação pedagógica dos 

docentes da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC/UFF), os depoentes 

expuseram questões relacionadas à didática em sala de aula; às habilidades dos professores; à 

competência de ensinar; à dicotomia do ensino X prática; à necessidade de trazer a prática 

assistencial para a teoria; à sobrecarga que dificulta o aprendizado; à distância de alguns 

professores em relação à prática assistencial; à falta de senso crítico do que se aprende; à 

dificuldade docente em transmitir o conhecimento; aos métodos de avaliação e às práticas 

pedagógicas; ao desafio do enfermeiro ser professor; à valorização do saber do aluno; aos 

recursos e estratégias utilizados na prática docente; à realidade do docente que investe em 

pesquisa, ensino e extensão; entre outros assuntos que estão intrínsecos aos mencionados 

anteriormente. 

Para tanto, destacamos a fala da depoente Mônica ao criticar a atuação dos 

enfermeiros professores de ensino superior, por acreditar que estes deveriam ter desenvolvido 

com mais consistência a sua prática docente, pelo fato de o presente cenário de pesquisa 

tratar-se de um curso de graduação e licenciatura. Por outro lado, a mesma interpreta o 

trabalho de alguns professores com didática e cita a questão da habilidade para dar aula como 

unidade importante no processo educacional.  
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“[...] Embora seja um curso de graduação e licenciatura, a questão da prática 

docente é um pouco incipiente. Você vê professores que tem uma boa didática e outros 

professores que já não tem tanta habilidade para a questão de dar aula.” Mônica  

 

Isto posto, faz-se necessário entender o que é a didática e como ela pode influenciar no 

processo ensino-aprendizagem. Assim, Mazini Filho et al. (2009, p. 2) conceituam a didática 

como “uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das 

questões práticas relativas à metodologia e das estratégias de aprendizagem”, além disso, o 

seu vocábulo “indica a característica de realização lenta através do tempo, própria do processo 

de instruir”. 

Em igual sentido, acredita-se que as depoentes Rosa, Mariana, Valéria e Júlia, ao 

exporem a sua opinião sobre a prática docente observada dentro da referida escola, julgam ser 

de suma importância que os professores se apropriem da didática e de variados recursos, 

enquanto estratégias de ensino, em prol de uma prática inovadora, como se vê: 

  

“[...] Eu acho meio atrasada por parte de didática aqui. Eu acho atrasada.” Rosa  

 

“[...] não tem aquela coisa assim de ter criatividade e estratégias para estar no lúdico 

com o aluno [...] Mariana   

 

“É difícil responder a essa pergunta, porque cada professor tem uma atuação 

pedagógica diferente, cada professor tem uma didática diferente para transferir o 

conhecimento que é padronizado. Estamos aqui para aprender. Alguns têm uma didática 

muito boa de ensino, conseguem transmitir os conhecimentos para a gente, só que a maioria 

são presos ao modelo datashow, quadro e uma exposição oral. Não é tão aberto a nossa 

interação. Então, assim, de 100% dos professores, eu posso colocar que 60% é nesse 

contexto de modelo pedagógico muito centrado na verbalização do conhecimento por eles, 

sem procurarem saber o que que a gente já tem de conhecimento sobre aquele assunto. É 

muito maçante... aulas de slides com muito conteúdo... eu sei que o conteúdo é extenso, mas 

eu acredito que existem várias formas didáticas de transmitir o conhecimento e eles não 

abordam tanto outras práticas, como trazer um pouco do lúdico para sala de aula. Eu sinto 

muita falta disso. E são poucos os que dão abertura para o aluno se expressar... falar o que 

sabe, o que está com dúvida. São poucos os professores que trazem dramatizações para sala 

de aula, vídeos, músicas. E isso tudo, por mais que a gente esteja numa academia, isso são 
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práticas normais de ensino fundamental e médio, mas são práticas que ajudam a gente a 

sedimentar o conhecimento. [...]. É mais uma dramatização, às vezes eles botam a turma em 

roda, ainda é pouco, não é tanto... enfim.” Valéria   

 

“Tem alguns professores que você vê que tem alguma didática bem fácil de entender, 

é acessível, mas tem outros que tem uma didática bem tradicional, não inova na sala de aula 

e eu acho que hoje, você tem que inovar, tem que puxar mais o aluno para o seu meio. 

Botando aulas mais dinâmicas, trazendo coisas mais atuais, por exemplo, vídeos, dinâmicas 

mesmo com os alunos. São poucos que fazem isso, muito poucos. A atuação de alguns é 

satisfatória, de outros não.” Julia  

 

Com o objetivo de demonstrar o porquê de a didática ser tão importante ao processo 

de trabalho do enfermeiro em todos os seus âmbitos em função da sua prática educativa, 

Sanches, Paixão e Santos (2008, p. 79) acrescentam que “a didática vem com o propósito não 

apenas de instrumentalizar esse profissional em suas intervenções, mas também de levá-lo a 

refletir sobre as condições nas quais essa prática se realiza [...]”, inclusive todos os sujeitos 

envolvidos no processo, de maneira ativa e dentro de um contexto social, político e cultural. 

Deste modo, entendemos que a didática aplicada à enfermagem funciona como uma 

estratégia de sistematização das práticas dos enfermeiros que, mesmo que não sejam 

conscientes, tornam-se definidas e organizadas em seus saberes, técnicas e valores, 

condicionados pelos seus próprios meios e objetivos a atingir. 

Concernente ao aluno, ou por melhor dizer, aprendiz, Moura e Mesquita (2010, p. 794) 

concluem que “o ideal da didática é que o ensino produza uma transformação no aprendiz, 

tornando-o melhor, mais habilidoso, competente e capaz, [...] encorajando-o “ao 

autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do espírito”. 

Como bem ressaltado pela depoente Valéria, acreditamos que a utilização de jogos, 

dramatização, utilização de teatro de fantoches, recursos audiovisuais, dentre outros meios 

lúdicos, muito têm a acrescentar à prática educativa do profissional da enfermagem, enquanto 

recursos didáticos e estratégicos. No entanto, sabemos que, mesmo que o docente esteja 

disposto a inovar, o aluno também precisa estar disposto a participar do processo, pois, o 

ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla em que ambos têm que estar envolvidos. 

Neste contexto, as depoentes Carla, Geovana, Mariana e Maria Eduarda também 

compreendem tais recursos válidos e expressam observar a sua utilização pelos professores da 
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EEAAC/UFF quando solicitadas a descrever alguma situação vivenciada em sala de aula que 

exemplifique a prática pedagógica do enfermeiro professor: 

 

“Basicamente são slides, não passa muito disso. Algumas dinâmicas de grupo que dá 

para a gente absorver bem o conteúdo, mas, praticamente isso.” Carla   

 

“[...] eu acho que é quando o professor ele deixa um pouco de se prender dentro 

daquilo que o datashow está mostrando, e ele começa a fazer mais... ele começa já a fazer 

uma abertura daquela informação que ele está transmitindo. Às vezes a gente vê muito o 

professor se prendendo muito em meios audiovisuais ou em próprios recursos didáticos, mas 

às vezes ele não tem facilidade de passar essa informação. Então dentro de sala de aula, se 

ele consegue abrir um espaço maior de diálogo, ou até mesmo as rodas de conversa dentro 

de sala de aula, ele vai conseguir trabalhar mais. [...]” Geovana   

 

“Bom... como prática pedagógica, como eu falei anteriormente que é deficiente, eu 

pelo menos só vivenciei um episódio durante o quarto período, em que uma professora, ela 

foi ensinar a aferir pressão e aí, no caso, ela levou para o lúdico. Ela pegou e conversou 

comigo... – imagine um paciente assim e tal, ela criou uma situação em si e dentro daquela 

situação ela ensinou a aferir pressão e ela deu várias possibilidades que poderiam ocorrer. 

Isso também foi da prática dela, mas eu acredito que a forma como ela ensinou, a forma 

como ela fez com que eu raciocinasse e buscasse outras minhas, do meu conhecimento... isso 

facilitou o meu aprendizado. Foi uma coisa que eu aprendi e não esqueci por conta dessa 

forma como ela ensinou.” Mariana   

 

“Teve uma professora que eu acho muito interessante, porque ela sempre tentava 

fazer dinâmicas em sala de aula. Inventava alguma dinâmica em relação ao tema para gente 

fazer brincadeiras e ter uma troca diferente, assim. Eu achava legal. Era diferente do 

professor só ficar lá, falando, falando e falando, e a gente ouvindo, ouvindo e ouvindo.” 

Maria Eduarda  

 

Em atenção à fala da depoente Mariana, Dorigon e Romanowski (2008, p. 14) 

acrescentam a argumentação de Schön frente à prática reflexiva: 
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Schön argumenta que, a partir da observação das práticas profissionais, a conversa 
reflexiva que ocorre durante a ação junto com outros participantes ou colegas é o 
centro da reflexão sobre a prática, e que essas conversas reflexivas podem colaborar 
e contribuir para tomada de decisões, compreensão e troca de conhecimento e 
experiências. A reflexão surge associada ao modo como se lida com os problemas da 
prática, à possibilidade da incerteza, estando aberta a novas hipóteses, dando forma a 
esses problemas e descobrindo novos caminhos, chegando então às soluções. 

 
E corroborando com as falas mencionadas acima, Moura e Mesquita (2010, p. 795) 

complementam que professor e aluno precisam buscar juntos quais recursos didáticos melhor 

atendem ao processo ensino-aprendizagem, seja por meios audiovisuais comuns e por 

tecnologias pedagógicas inovadoras, como a televisão, a informática e a internet. Além disso, 

apresentam o método tradicional de ensino como aulas expositivas, ou seja, fundamentadas na 

transmissão de informações e conhecimentos, em que o aluno figura como ser passivo de um 

processo fragmentado, como bem visualizado na fala da depoente Mônica quando interpelada 

sobre alguma situação vivenciada em sala de aula que exemplificasse a prática pedagógica do 

enfermeiro professor: 

 

“O enfermeiro professor... a questão que dá para exemplificar mesmo, são as aulas 

expositivas. Não vejo nenhuma prática diferente disso.” Mônica  

 

 Entendemos que, independente da atuação satisfatória ou não dos enfermeiros 

professores, a enfermagem possui como competência intrínseca ao seu processo de trabalho – 

o desenvolvimento de práticas educativas. Isso se dá de maneira clara, através do ensino em 

sala de aula, de ações educativas para promoção e prevenção da saúde, como pelas vias 

informais de ensino, mas que são aproveitadas como ambientes ricos de troca de 

conhecimento. 

 Ao opinar sobre a atuação pedagógica dos enfermeiros professores da EEAAC/UFF, a 

depoente Juliana conseguiu em sua fala, explicitar o quanto é benéfico conciliar a prática e a 

teoria no ensino, principalmente através do ensino teórico-prático (ETP), no entanto também 

expôs formas de avaliação de ensino maléficas para o aprendizado se não aproveitadas em 

tempo e de forma corretos: 

 

“Depende do docente. Por exemplo, alguns professores passam o ETP de uma forma 

coerente, porque a gente vai para o estágio, faz a prática e no final tem uma discussão, tem 

um debate, cada um fala do seu paciente, isso contribui mais para o aprendizado. Eu acho 

ruim algumas disciplinas que são muito maçantes. Em uma disciplina, por exemplo, era um 
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trabalho em cima do outro, uma prova em cima da outra. E isso pra mim não foi muito válido 

porque era muita sobrecarga em cima da gente e acabou que não foi tão proveitoso. A gente 

não conseguiu aprender tanto quanto deveria, o quanto era a intenção dos professores. Com 

esses trabalhos eles achavam que a gente aprenderia mais e não aconteceu isso. Acabou que 

a gente fazia tudo corrido, de qualquer jeito e não deu muito resultado.” Juliana  

 

 A depoente Juliana traz à tona novamente a questão da avaliação, no entanto, sinaliza 

um tipo de avaliação característica das metodologias tradicionais de ensino, ao contrário da 

avaliação formativa em atenção às aprendizagens significativas, que atuam hoje, como 

metodologias ativas de ensino, como já mencionado anteriormente. 

Ademais, a depoente também expôs a necessidade da superação da dicotomia entre a 

prática e a teoria que fica mais visível quando vivenciada ou observada, através da correlação 

de conhecimento científico discutido nos campos de estágio. Assim, permite-se que o seu 

desempenho se aperfeiçoe cada vez mais.   

De maneira semelhante, quando solicitados a descrever alguma situação vivenciada 

em sala de aula que exemplifique a prática pedagógica do enfermeiro professor, os depoentes 

Eduardo, Juliana, Paulo, Paula, Branca, Jéssica, Valéria, Luciana e Julia também 

mencionaram os treinamentos em laboratório da disciplina fundamentos de enfermagem, bem 

como a necessidade de conciliar a teoria e a prática em sala de aula, como formas inovadoras 

de aprendizado, pois possibilitam a sedimentação do conhecimento com mais facilidade. 

 

“Referenciar sempre o estudo das patologias em sala de aula, com casos clínicos.” 

Eduardo  

 

 “Pode ser em fundamentos, que a gente tinha aula no laboratório, então era uma 

aula que tinha um treinamento. [...].” Juliana  

    

“No quarto período, nas técnicas de enfermagem que a gente tinha aula no 

laboratório. [...].” Paulo  

 

“Tem professores que se empenham. Um professor, por exemplo, quando dá aula de 

exames laboratoriais, ensina a fazer a coleta. Ele leva o material, ele te ensina a fazer a 

coleta. Outra professora fez aula de sondagem... ensinou a passar a sonda. Tem professor 
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que não... que monta o slide e fica por ali... é assim que faz, pronto. Eu acho que isso 

prejudica.” Paula   

 

“Acho que é mais fácil você ver isso na prática mesmo, no campo, no ETP ou no 

estágio. Mas na prática, é legal você ver quando eles mostram no nosso laboratório, que aí 

dá pra ter uma noção sobre o que eles estão falando sobre o paciente, ou se eles falam sobre 

uma aula relacionada ao paciente em si, não só à doença, mas relaciona bastante ao 

paciente, dá para vivenciar.” Branca  

 

“A extensão da prática dentro de sala de aula, os exemplos, conexões, links... extensão 

do assunto... tem a continuação do assunto dentro de sala de aula, através de trabalhos, 

seminários, estudos de caso. Eu acho que o que eu senti falta foi alguns professores, que no 

estágio não estavam ali integralmente com a gente... e eu senti falta do que, por exemplo, os 

professores de medicina fazem, de estar junto do paciente e de explicar a sintomatologia, a 

patologia, fazendo os cuidados de enfermagem também, mas... muito mais atuando junto com 

o paciente e explicando e com isso, você dá aula... [...].” Jéssica  

 

“[...] Eu posso perceber é que o enfermeiro, enquanto professor, é muito importante a 

vivência dele no hospital. Eu acho que a bagagem que os professores trazem para a sala de 

aula, do que eles vivem, a realidade e a relação que eles fazem... [...] Aqueles que conseguem 

fazer a relação com a prática que eles vivenciam ou vivenciaram, com o conteúdo que está 

sendo administrado. [...] A gente sempre vai lembrar daquele relato que o professor fez, 

aquela associação que ele fez do que ele viveu com o conteúdo. [...]” Valéria   

 

“Eu acho interessante porque o professor traz a prática para dentro da sala de aula e 

não somente se baseando na teoria, mas ele junta a teoria com a prática e fica mais 

fundamentado. Dependendo da experiência do professor e também da articulação dele dentro 

de sala de aula, na hora de ministrar a aula. Por exemplo, alguns professores, leem muito 

slide e tem outros que não, que além de ler o slide, colocam a prática deles e chama a 

atenção da turma, prende a atenção da turma. E isso que eu acho o diferencial. Então teve 

uma mestranda, professora, que se destacou em relação a isso. Que toda a turma ficou bem 

presa ao que ela estava falando [...], prestando atenção e até mesmo perguntando, fazendo a 

dinâmica com ela.” Luciana   
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“Em saúde da criança mesmo, teve uma aula que foi bem marcante, que elas 

conseguiram trazer a prática para dentro da sala de aula mesmo e quando você vai para a 

prática, você conseguiu visualizar tudo como elas foram explicando e como era a aplicação 

na prática.” Julia  

  

 Neste sentido, Silva e Silva (2011, p. 104) esclarecem que tanto ambiente escolar 

como trabalho são locais de formação e a articulação entre eles deve fundamentar-se de 

maneira consistente nos “processos de informação e avaliação constantes, resultando um 

processo de influência mútua, em que a teoria tem repercussões na prática e as práticas 

influenciam e atualizam o processo de ensino/aprendizagem.”  

 Com o intuito de demonstrar a relação direta da prática com a teoria, destacamos a fala 

da depoente Mariana sobre a atuação pedagógica dos enfermeiros professores: 

 

“[...] eles vêm da prática deles como enfermeiros, no âmbito hospitalar ou na unidade 

básica, seja na saúde coletiva... é aquela experiência deles como enfermeiros que eles trazem 

para sala de aula. [...] cada professor tem o seu jeito de ensinar, da sua vivência. Eu acredito 

que não há uma uniformidade no ensino, nas estratégias em si... os professores passam o 

conteúdo de forma diferente, não tem uma uniformidade, porque cada um tem a sua visão 

como enfermeiro, devido a sua prática.” Mariana   

 

A depoente chama a atenção para a importância da experiência prática como um 

facilitador do processo ensino-aprendizagem. De acordo com Freire (1996, p. 25), a 

comunicação entre o professor e o aluno é influenciada pelo cotidiano de cada um deles, 

tornando-se, portanto, o esteio do processo de ensino. Para tanto, pensamos que há que se 

valorizar as experiências mutuamente, que investir em um modelo dialógico e 

problematizador de ensino, para que a relação interpessoal, aparentemente informal, produza 

frutos educativos consistentes de caráter libertador para ambos.  

Com isso, compreendemos os estágios como ambientes de trabalho, onde o 

conhecimento científico discutido dentro de sala de aula é aplicado e transformado em 

conjunto com a equipe multidisciplinar de assistência e com os alunos e professores que a 

integram. 

Assim sendo, Silva e Silva (2011, p. 103) citam o estágio como “um tempo de 

trabalho, de observação, de aprendizagem e de avaliação, em que se promove o encontro entre 

o professor e o aluno num contexto de trabalho”. Logo, o ensino teórico-prático, de fato, 
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estabelece relação direta entre ambos, conhecimentos de ensino e, se utilizados em momentos 

propícios e com ferramentas adequadas, promovem uma sedimentação do saber para o aluno 

definitivamente ao vincular teoria e prática. 

O depoente Paulo vai um pouco mais além, quando perguntado sobre a atuação 

pedagógica do enfermeiro professor, ao retratar a importância da atuação assistencial do 

professor nestes espaços de aprendizado, bem como a importância da presença deste enquanto 

orientador do processo ensino-aprendizagem, no entanto, ressaltando a preocupação com a 

formação técnica:  

 
“Um pouco arcaica no mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Os professores às 

vezes se prendem a algumas coisas que a gente não vai encontrar na nossa formação, como 

enfermeiro na prática. Por exemplo, ao meu ver, a enfermagem é uma profissão muito 

prática. A gente, sai muito cru da universidade. Desde quando começou o campo de estágio, 

só no sexto, uma professora entrou no banho no leito junto com os alunos.” Paulo  

 

Neste diapasão, observamos que o mercado de trabalho exige profissionais cada vez 

mais especializados em suas áreas de atuação, o que traz a grande necessidade da associação 

entre o ensino e a prática pelos professores. 

 A depoente Luciana acrescenta que entende ser boa a atuação pedagógica dos 

professores, em virtude da fundamentação teórica de suas aulas, ou seja, conhecimento 

científico, bem como pelos títulos de formação que possuem, ou seja, enfermeiros professores 

que continuam buscando permanente formação: 

 

“Eu entendo como sendo boa, porque a maioria dos professores daqui são bem 

graduados, já tem doutorado, pós-doutorado e também ministram as aulas muito 

fundamentadas nas teorias, em relação a cada disciplina. Eu acho satisfatória.” Luciana  

 

De outro modo, Furlanetto e Arruda (2012, p. 4) relatam que “ensino e pesquisa são 

práticas articuladas, que podem levar a uma divisão entre o pesquisador e o professor, 

podendo comprometer a identidade profissional, fazendo com que esqueçam que são 

formadores de futuros profissionais [...]”. 

No entanto, entendemos que ao buscar qualificação, os enfermeiros e professores 

estendem sua visão crítica sobre a realidade e permitem-se adentrar ao universo discente com 
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mais acurácia, levando até eles a sua experiência aplicável, seja em prática ou em teoria, pois 

só assim, todo o conhecimento que procuram fará sentido. 

Ressaltamos, outrossim, que a preocupação com a formação pedagógica do enfermeiro 

consta na Resolução CNE/CES nº 3/2001, que versa sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, instituindo em seu artigo 6º, inciso III, 

alínea “d” “conteúdos pertinentes à capacitação Pedagógica do Enfermeiro, que lhe dará 

suporte para planejar, implementar e participar de forma ativa na formação de outros 

profissionais, e em programas de educação e promoção à saúde” (FREITAS; BATISTA; 

CUNHA, 2008, p. 144). Esta preocupação ainda encontra-se vigente até hoje, em virtude da 

necessidade de formação pedagógica que embase o desenvolvimento de competências para 

atuação do enfermeiro.  

  Isto faz com que prevaleça a cultura de que há somente a necessidade de conteúdo 

específico de alguma disciplina isolada para que a docência possa ser exercida. Mais 

importante ainda, é reconhecer que tais preocupações perpassam inclusive o resultado do 

ofício do professor, que é um ensino pouco satisfatório e a formação de egressos relacionada 

diretamente a esta qualidade de ensino (FREITAS; BATISTA; CUNHA, 2008, p. 144). 

Observa-se tal afirmação através da fala de uma depoente, quando perguntada sobre 

como identifica a atuação pedagógica dos docentes da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC/UFF): 

 

“Às vezes a gente vê professores que tem bastante conhecimento, mas têm uma 

dificuldade de transmitir esse conhecimento para a gente. Outros, não sabem lidar com essa 

transmissão de conhecimento, porém, tem sempre uns que são bons, que você sente segura 

naquilo que eles estão passando.” Geovana   

 

Por outro lado, encontramos depoentes que afirmam claramente que alguns 

professores conseguem desenvolver bem a sua competência de ensinar e, consequentemente, 

auxiliam os alunos a também desenvolverem a sua competência de aprender, a saber:  

 

“[...] tem os professores que realmente sabem transmitir o conhecimento... fazem com 

que o aluno realmente aprenda [...].” Maria  

 

Em contexto geral, os depoimentos ainda apresentam a supervalorização dos 

conhecimentos técnicos e da necessidade de associar a teoria e a prática, no entanto, voltadas 
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para a retórica curativista, e não da formação para cumprir com os princípios e diretrizes do 

SUS como agentes de transformação social. 

Além disso, o termo “transmitir” conota metodologia de ensino tradicional e 

verticalizada, colocando o graduando em posição passiva frente ao processo ensino-

aprendizagem. 

 
 

4.2  FORMAÇÃO PERMANENTE E OS NEXOS COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DO ENFERMEIRO PROFESSOR 

 
 

O segundo objetivo desta pesquisa é verificar se existe relação entre a formação 

permanente do Enfermeiro Professor com a sua prática, tendo em vista as competências 

didático-pedagógicas elencadas pelos graduandos.  

As transformações sociais, políticas e econômicas que influenciam no processo de 

educação sinalizam a necessidade de construção de ensino por competências, as quais também 

demonstram que a sua busca e formação sejam permanentes. Para subsidiar a análise desta 

categoria, observamos o que Valente (2009, p. 28) diz sobre formação permanente: 

 
 

A Formação Permanente é um processo que não é estanque, se dá durante toda a 
vida, e a partir dela muitos problemas são resolvidos/equacionados em situação, 
visto que, no momento mesmo da ação, o profissional reflete, busca suas hipóteses 
de solução, decide sobre a prática futura, resultando na efetivação de um movimento 
que parte da prática e retorna a ela de maneira transformadora.  

 
Com isso, podemos afirmar que a reflexão ativa de suas ações, em conjunto com a 

realidade vivenciada e apoiada por estratégias e recursos específicos, fundamenta cada 

situação futura, pois estas passam por uma avaliação de consequências hipotéticas, baseadas 

em experiências anteriores, num movimento contínuo, em que valoriza-se cada possibilidade 

de resultado para atingir determinado objetivo.  

De certa forma, Almeida (2010, p. 82) contribui em suas pesquisas ao contextualizar a 

Educação Permanente de modo a possibilitar que o profissional esteja em formação 

permanente: 

 
 

[...] a educação permanente acontece pelos problemas enfrentados na realidade do 
trabalho, considerando os conhecimentos e as experiências prévias das pessoas. 
Atrelado a isso estão os processos de educação dos trabalhadores da saúde a partir 
da problematização do processo de trabalho, pautados nas necessidades de saúde das 
pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como 
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objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 
trabalho em saúde. 

 
Assim, o enfermeiro professor busca a sua formação permanente ao problematizar a 

sua prática docente, dentro e fora de sala de aula, numa realidade em constante transformação 

e entendendo que, ao transformar o seu pensamento, pode, de alguma forma, contribuir para a 

transformação da Sociedade em que vive e participa ativamente. 

Com isso, entendemos formação permanente como uma constituição contínua de 

subsídios para algo que se proponha a fazer e, no presente contexto, seria a constituição 

contínua de competências didático-pedagógicas que embasem a prática docente de maneira 

eficaz. De acordo com Backes et al. (2010, p. 862), a aprendizagem na área da saúde é um 

processo em contínua evolução. Para tanto, “é importante que o profissional esteja atento às 

mudanças, buscando sempre e, principalmente, enquanto docentes, uma educação 

transformadora, atualizada e crítica.”  

Podemos observar todo o exposto anteriormente através das falas dos depoentes 

Eduardo, Maria, Laura, Pink, Juliana, Paulo, Mariana, Jéssica, Valéria, Maria Eduarda quando 

perguntados sobre o que entendiam por formação permanente:  

 

“Seria um tipo de educação que iria acompanhar o profissional já formado, de forma 

a mantê-lo dentro das atualizações e novas técnicas do meio em que ele convive e trabalha. 

Exerce sua profissão.” Eduardo  

 

“Bom... eu acredito que seja um aprendizado contínuo. Você estar se atualizando com 

a educação, com os conhecimentos novos que vão surgindo.” Maria  

 

“[...] É você sempre estar se atualizando, sempre estar melhorando... aprimorando a 

sua formação.” Laura  

 

“[...] É que o enfermeiro está sempre se atualizando, está buscando saber o que está 

acontecendo... de repente, um método antigo, ele volta, ou de repente um método, ele acaba 

sendo mudado, aprimorado, então ele está sempre em constante atualização, procurando... 

buscando saber as novas técnicas.” Pink  
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“[...] O professor sempre estar buscando se atualizar, melhorar, estudar 

continuamente, buscando cursos, congressos, palestras, tudo que possa evoluir o seu 

conhecimento para a sua prática profissional ser de maior qualidade.” Juliana  

 

“Que mesmo a pessoa chegando no nível de pós-doutorado, ele nunca vai parar de 

estudar, porque querendo ou não, ele vai ter que se aperfeiçoar cada vez mais. Porque não é 

ganhando um título que ele vai chegar no auge de sua carreira.” Paulo   

 

“[...] Eu acho que a formação permanente deveria ser voltada mais em como dar 

aula, como cativar o aluno, como atrair o aluno, seria a parte de licenciatura, [...] ajudar ele 

nesse ensino, a desenvolver habilidades junto com esse ensino, de forma que ele mobilize 

outros saberes. Isso tudo é permanente, é estudar algo que você possa melhorar o seu ensino 

e como enfermeiro ou assistente.” Mariana  

 

“A formação permanente é a atualização do professor, através de cursos, cursos de 

atualização, aperfeiçoamento, para ele não ficar estagnado, para não ficar muito obsoleto 

em todos esses temas..” Jéssica  

 

“[...] Formação permanente seria o professor estar atuando e estar estudando, se 

profissionalizando, se aprimorando.” Valéria   

 

“Eu acho que é sempre buscar novos conhecimentos, buscar as atualidades e passar 

isso para os alunos e também usar para ele, para a prática profissional dele.” Maria 

Eduarda  

 

Como se vê, a formação permanente do enfermeiro professor figura como uma 

exigência para que se mantenha no mercado de trabalho, pois requer dele novas formas de 

encarar o conhecimento. Depreende-se disso que, na sociedade contemporânea, não basta 

apenas ‘saber’ ou ‘fazer’, é preciso ‘saber fazer’. Logo, usufruindo de sua autonomia, o 

professor precisa desenvolver a habilidade de aprender constantemente e pôr em prática 

aquilo que buscou em teoria, bem como, atualizar a teoria com aquilo que fez sentido em 

prática.  

E a fim de discutir o desenvolvimento da prática pedagógica nesta perspectiva, 

destaca-se a fala de outra depoente: 
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“Eu acho também que a prática pedagógica vai ser desenvolvida, não após a 

formação, mas ao longo de sua vida profissional [...].” Jupira  

 

 Verificamos assim, que a capacitação dos docentes, de fato, necessita de 

aperfeiçoamento, atualização, acompanhamento de novas práticas e tecnologias de ensino, 

uma vez que não se fundamenta de maneira limitada. Com veemência, Madeira e Lima (2010, 

p. 72) aduzem o processo de formação de professores contínuo e o desenvolvimento de 

competências específicas para lograr êxito: 

 
 

Esse desenvolvimento se estende ao longo do percurso da carreira profissional e 
envolve uma aprendizagem interativa, cumulativa, combinando uma variedade de 
formatos de aprendizagem. A formação de professores visa contribuir para que se 
instruam como sujeitos, e assim percebam sua responsabilidade no desenvolvimento 
da escola, do ensino e da aprendizagem, demonstrando atitude ativa e reflexiva 
sobre a prática pedagógica que realizam e que, simultaneamente, estão oferecendo à 
comunidade escolar. Assim, a necessidade de uma formação específica passa, 
também, pela iniciativa das professoras que defendem a busca do conhecimento 
através de cursos de formação continuada, de trocas de experiências entre si, de 
preparo teórico e instrumental para atuar em sala de aula e de cursos de atualização. 

 
Nesse sentido, entendemos que o processo de formação permanente, principalmente 

relacionado à docência, propicia o surgimento de novas identidades sociais, criando 

indivíduos mais modernos, capazes de formular novas tendências, através de um 

comportamento atitudinal, reflexivo e crítico. 

Abaixo, trazemos a opinião de alguns depoentes quando perguntados se existe relação 

entre a formação permanente do docente de graduação em enfermagem e a sua prática 

pedagógica que corroboram com o discutido anteriormente: 

 

“Está diretamente relacionada, principalmente no que concerne aos professores de 

enfermagem. Porque você não tem como desvincular a prática do ensino teórico.” Eduardo  

 

“Existe relação. É direta... de uma pessoa que sempre está fazendo... se atualizando e 

isso vai refletir na maneira como ele realiza a prática docente dele.” Mônica  

 

“Com certeza. [...]se você está em constante formação, a sua prática pedagógica, ela 

nunca está ultrapassada. Você nunca para no tempo. Se você está sempre se reciclando, você 
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é sempre um novo professor. Você é sempre atual. Sempre trata dos assuntos com 

atualidade.” Laura  

 

“Sim, porque o enfermeiro em si, ele é um educador. Então, no posto de saúde, 

principalmente, que a gente tem mais autonomia, a gente pode ter mais tempo para explicar e 

ajudar na educação... na formação dessas pessoas... na busca da cidadania... em busca de 

conhecer o próprio corpo.” Pink  

 

“Eu acho que sim. Porque quanto mais ele busca o conhecimento, melhor é a sua 

aula, a forma de passar o conhecimento.” Juliana  

 

“Eu acho que sim, porque quanto mais ele acaba estudando, se aperfeiçoando naquele 

assunto, ele fica mais teórico nele. Só que a gente não vê esse retorno na prática, como por 

exemplo, um professor pode chegar e fazer pós-doutorado em tratamento de feridas, mas se 

ele não voltar na sala de aula e ensinar aos alunos o que ele achou nas pesquisar que ele fez, 

não vai adiantar de nada ele chegar ao pós-doutorado.” Paulo  

 

A fala do depoente Paulo nos remete à importância de diferenciar a educação 

continuada, em que buscam-se objetivos próprios e a formação permanente, que busca o 

aprimoramento para atender à sua realidade profissional, visando transformá-la, como já 

discutido anteriormente. 

 

“Eu acho que existe. Eu acho que a educação está em transformação, então acho que 

conforme a mudança no tempo, a prática pedagógica exige modificações. Eu acho que a 

formação permanente é para isso [...].” Carla  

 

“[...] Acredito que deveria existir formação permanente para contribuir para a 

prática pedagógica dos docentes, porque tem muitos teóricos que eles ensinam meios de 

driblar o ensino-aprendizado [...] .” Mariana  

 

“Quanto mais ele se especializar, quanto mais ele estudar, eu acho que vai ser melhor 

para prática dele. Porque ele vai estar sempre se reciclando, então todas as tecnologias, toda 

a teoria, ela também se atualiza, então se ele ficar somente na prática e não se atualizar em 

relação às teorias, em relação às tecnologias que vão surgindo, ele vai parar no tempo e não 
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vai conseguir avançar, nem como profissional, nem como professor. Ele vai ficar ali 

estático.” Luciana  

 

“Eu acho que sim, porque além dele te dar aula, dele estar te explicando, a aula dele 

nunca vai ser a mesma em todos os períodos que passarem, porque podem aparecer coisas 

novas e podem ter coisas que tem que ser retiradas [...].” Branca   

 

“Acho que sim. [...] Eu acho que ficar utilizando essas formas de passar o 

conhecimento antigas, acaba ficando chato e quando eles utilizam as coisas novas, às vezes 

novas tecnologias e dinâmicas diferentes, acho que sempre fica mais interessante para a 

gente como aluno e para o professor também.” Maria Eduarda   

 

“Creio que sim, porque o enfermeiro é sempre um agente educador. Então seja na 

docência como no ambiente profissional, ele sempre vai passar essas informações. Sempre 

vai orientar aquele profissional e isso é uma forma de ensinamento.” Julia  

 

Como observado ao longo da pesquisa, as falas das depoentes Carla e Jéssica, que 

informaram ter cursado o ensino médio com formação pedagógica, não contrastaram com as 

demais falas, no entanto, aparentemente, a linguagem adotada para responder às questões 

foram melhor elaboradas. 

De maneira geral, as falas dos depoentes referem uma relação direta entre formação 

permanente e a sua prática docente, pois ao buscar atualização e acompanhar as 

transformações da sociedade, cria-se sempre um “novo professor”, inovador, que transforma-

se junto, no sentido de fazer parte dela.  
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5. 

 

CONCLUSÃO 

 A construção deste trabalho nos possibilitou conhecer desde o panorama em que a 

educação em Enfermagem se fundamentou, até o atual momento, cujas mudanças 

acompanharam as transformações da Sociedade como um todo e sob a influência direta de um 

mundo globalizado. 

Desta forma, novos conceitos surgiram, fazendo-se mister analisar a prática docente 

do enfermeiro professor na graduação em Enfermagem, além de identificar as suas 

competências didático-pedagógicas e verificar como a formação permanente destes 

profissionais influencia em uma prática docente eficaz. 

 Compreendemos que, apesar de ser um tema importante para ser discutido no século 

XXI, ainda é carente de obras que traduzam a real necessidade de se fundamentar e formalizar 

pesquisas na área, no âmbito teórico-prático, por se tratar de busca permanente por 

conhecimentos que serão mobilizados, transformados e aplicados na prática profissional dos 

enfermeiros professores. 

 De certa forma, entendemos que isso se dá pelo fato da formação inicial dos 

enfermeiros não ser voltada para a docência, mas sim respeitando ainda uma forma tecnicista 

e mecânica de trabalho, em atenção ao modelo biomédico persistente. Além disso, as falas de 

alguns depoentes demonstram que ainda há verticalização do processo ensino-aprendizagem 

ao posicionar os saberes dos professores acima dos alunos, referenciando uma prática 

pedagógica conservadora e tradicional, marcada pela fragmentação do conhecimento. 

 Contudo, reconhecemos que o aluno precisa ser ativo e construir o seu próprio 

conhecimento em verdade e não ser mecânico e funcionar como um depósito de 

conhecimento, memorizando e ouvindo os ensinamentos dos professores sem utilizá-los para 

uma reconstrução dos mesmos de maneira crítica e transformadora. 

Observamos que a prática pedagógica do enfermeiro professor necessita ser 

organizada, avaliada e reestruturada, ou seja, sistematizada, além de articular teoria e prática 
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para que o ato de ensinar se concretize como um todo, modifique a realidade humana e 

figure  como forma inovadora de aprendizado por possibilitar a sedimentação do 

conhecimento com mais facilidade. 

 Para tanto, entendemos que os alunos muito contribuíram para compreendermos como 

se dá a prática docente do enfermeiro professor na graduação em Enfermagem, pois 

acreditamos que o processo ensino-aprendizagem ocorre com a atuação em conjunto dos 

professores com os alunos, dentro de uma sociedade que contribui para o ambiente de 

aprendizado por suas influências sociais, políticas, culturais, econômicas e tecnológicas. 

 No entanto, os depoentes têm em suas falas muitas expressões que estão vinculadas ao 

modelo tradicional de ensino, pois trazem muito a questão da transmissão, absorção de 

conhecimentos e passar a prática. Valorizam muito a questão tecnicista em detrimento de uma 

formação mais voltada para as demandas legais do SUS e as DCN/2001 que requerem um 

profissional mais generalista, reflexivo e crítico, capaz de agir como transformador social. 

Apenas 1 (um) depoente fala sobre promoção da saúde. Porém, requerem do professor uma 

atitude mais inovadora. Acreditamos que o processo ensino-aprendizagem depende do 

facilitador, mas também da proatividade dos graduandos. 

 Percebemos que no processo ensino-aprendizagem, tanto os professores, como os 

alunos buscam competências. Os professores, inicialmente, para aprender a ensinar e os 

alunos para aprender a aprender e construir seus conhecimentos, sua autonomia para pensar. 

Num segundo momento, ressaltamos que como é uma atuação conjunta, ambos precisam 

aprender a aprender e aprender a ensinar, traduzidas por competências. 

 Ressaltamos que a prática do professor precisa ser crítica e reflexiva, pois avaliando 

suas ações, possibilita-se aperfeiçoá-las e utilizá-las de maneira eficaz em suas próximas 

experiências. 

 Entendemos que ser competente significa desempenhar determinada função de 

maneira eficaz. Assim, mobilizamos saberes, desenvolvemos habilidades e atuamos com 

atitude, frente às situações-problema diárias, tanto em nossa prática profissional como em 

nossas vidas pessoais que compõem a Sociedade. 

 Com isso, o enfermeiro professor precisa utilizar estratégias de ensino e recursos 

didáticos inovadores como dinâmicas, dramatizações, atividades lúdicas, recursos 

audiovisuais e tecnológicos, que retirem os alunos da inércia educacional e os conduzam ao 

desenvolvimento individual, enquanto seres humanos livres, ativos e críticos. 

 Assim, notamos que o mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais 

capacitados e especializados em suas atividades, o que pode provocar uma dificuldade na 
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associação entre a teoria e a prática, que pela sua fragmentação, já revelam uma carente 

consistência pedagógica. 

 Afirmamos que, embora para alguns ainda não tenha ficado claro, não temos dúvidas, 

o enfermeiro possui uma competência intrínseca a qualquer atividade que desenvolva, pois é 

um educador em potencial, seja no ambiente hospitalar, na atenção básica com ações de 

educação em saúde para promoção e prevenção de doenças, com a sua equipe de trabalho, em 

sala de aula ou em ensino teórico-prático e até mesmo em ambientes informais de ensino. 

 De maneira geral, elencamos algumas competências identificadas com o presente 

estudo para uma prática docente eficaz, como: organizar e coordenar situações de 

aprendizagem, bem como administrar a sua evolução; envolver os alunos; trabalhar em 

equipe; utilizar novas tecnologias; participar da escola ativamente; enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão; e buscar sua própria formação permanente. 

 Ao encontro de uma prática docente de enfermeiros baseada em competências, 

agregamos a formação permanente como estratégia de manter o enfermeiro professor em 

constante aprimoramento, constituindo conhecimentos e mobilizando saberes que subsidiam 

algo que se proponha a fazer. 

 Em igual sentido, relacionamos a ação-reflexão-ação dos docentes com a formação 

permanente, logo, concluímos que este processo de avaliação de prática e formação 

permanente são competências do enfermeiro professor por buscar instrumentalizar sua 

atuação de maneira a atingir resultados com maior eficácia. 

 Finalizamos claramente ao afirmar três situações evidenciadas com o estudo, a saber: a 

prática docente de alguns professores ainda se dá de maneira mecânica, no entanto, 

observamos também algumas assertivas que conduzem para uma prática libertadora e 

inovadora; o enfermeiro professor adquire competências para ensinar em Enfermagem através 

da reflexão sobre a sua prática pedagógica; e há relação direta entre formação permanente e a 

sua prática docente, por constituir o professor sempre um “novo professor” ao buscar 

atualização, acompanhar as transformações da sociedade e transforma-se junto, no sentido de 

fazer parte dela. 

 Assim, sugerimos que os enfermeiros professores façam constante reflexão sobre a sua 

prática pedagógica, com o intuito de verificar quais estratégias estão sendo eficazes; quais 

precisam ser modificadas; e se o processo ensino-aprendizagem está sendo positivo tanto para 

si, como para o aluno. Ademais, sugerimos também que haja o investimento no processo de 

formação permanente, para que seja sempre um professor inovador, que acompanhe as 

transformações da sociedade e a chegada de novas formas de conhecimento e tecnologias, 
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colocando em prática e ensinando o que se aprende, inclusive com pesquisas na área da 

docência de enfermagem, pois funcionam como embasamento teórico para agregar à 

Enfermagem, a qualidade de uma nova ciência da Educação.  
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EEAAC/UFF  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde  
Dados de identificação 
Título do Projeto: A competência didático-pedagógica do docente de graduação em enfermagem e a sua 
formação permanente sob a ótica dos acadêmicos. 
Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.  Pesquisadora: Juliana de Lima 
Brandão. 
Instituição a que pertencem as Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – UFF. 
Telefones para contato: (21) 2629-9473 - (21) 2629-9472 - (21) 2629-9471 
Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos                           R.G. ________________________              

O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A competência didático-
pedagógica do docente de graduação em enfermagem e a sua formação permanente sob a ótica dos 
acadêmicos”, de responsabilidade da pesquisadora Profa. Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti Valente, em que a coleta 
de dados será realizada pela discente Juliana de Lima Brandão, tendo como objetivos: analisar a prática docente 
do Enfermeiro Professor na graduação em Enfermagem, sob a ótica dos acadêmicos; identificar as competências 
didático-pedagógicas do Enfermeiro professor, de acordo com a percepção dos acadêmicos de enfermagem; e 
verificar a relação existente entre a formação permanente do Enfermeiro Professor com a sua prática, tendo em 
vista as competências didático-pedagógicas. Este é um estudo descritivo e exploratório, baseado em uma 
abordagem qualitativa, cujo método é o estudo de caso, com a realização da coleta dos dados por meio de 
entrevista com roteiro estruturado, gravadas em dispositivo de mídia play quatro (mp4) que, logo após, serão 
transcritas na íntegra e posteriormente compiladas e analisadas. As respostas dos participantes serão tratadas de 
forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 
estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que 
seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados nesta pesquisa, podendo 
posteriormente ser reutilizados pela pesquisadora e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a participar da pesquisa e 
retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com as pesquisadoras ou com 
a instituição que forneceu os seus dados. A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas 
a serem realizadas sob a forma de entrevista que, após transcritas, serão guardadas por cinco (05) anos e 
incineradas após esse período. Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 
haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua participação 
será de aumentar o conhecimento científico para a área de ensino em enfermagem, no que diz respeito à prática 
docente do enfermeiro-professor e a sua formação permanente. Você receberá uma cópia deste termo onde 
consta o telefone/e-mail das pesquisadoras responsáveis e demais membros da equipe, podendo tirar as suas 
dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!  

Eu, ______________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
Niterói, _____ de _______________ de ________ 

 
______________________________________ 

Nome e assinatura do participante  
_____________________________   _______________________________  
Juliana de Lima Brandão                                 Geilsa Soraia Cavalcanti Valente 
Pesquisadora                                                                              Pesquisadora Responsável                                                                   
Cel: 21 8245-9935                  Cel: 21 9377-6821 
E-mail: julianabrandao20@yahoo.com.br                E-mail: geilsavalente@yahoo.com.br 
 
________________________________________                  __________________________________ 

                Testemunha                                                                         Testemunha 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
 
 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

 
Projeto de pesquisa: A competência didático-pedagógica do docente de graduação em 

enfermagem e a sua formação permanente sob a ótica dos acadêmicos. 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados de identificação: 

Entrevista nº: ________    Início: ________   Término: __________   Data: ____/____/_____                                                      

Nome:________________________________ Período: ____  Idade:____  Sexo: M (  )  F (  )         

Ensino médio com formação pedagógica? Sim (  ) Não (  ) 

 

1 - O que você entende por prática pedagógica?  

 

2 - Como você identifica a atuação pedagógica dos docentes da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC)?  

 

3 - Descreva alguma situação vivenciada em sala de aula que exemplifique a prática 

pedagógica do enfermeiro professor?  

 

4 - O que você entende por formação permanente? 

 

5 - Em sua opinião, existe relação entre a formação permanente do docente de graduação em 

enfermagem e a sua prática pedagógica? Se sim, de que forma? 
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