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RESUMO 
 
No Brasil o número de escolas de formação técnica em nível médio de enfermagem tem 

crescido nos últimos tempos, principalmente por conta da demanda de emprego para essa área. 

Os cursos técnicos necessitam de professores da área de enfermagem, que tem a formação na 

modalidade de bacharelado, com competências para a assistência na área da saúde e não 

especificamente para trabalhar como docente. Neste contexto, as escolas técnicas têm a 

responsabilidade de formar profissionais capacitados para prestar atendimento de qualidade na 

saúde. O Enfermeiro precisa estar cada vez mais preparado para trabalhar como docente para 

que compreenda a importância da relação professor aluno, do processo ensino-aprendizagem, 

das necessidades de utilizar práticas educativas que possibilitem a reflexão, a crítica e a 

construção de conhecimentos pautados em demandas que ocorrem diariamente na sala de aula, 

bem como trabalhar nos campos de estágios supervisionados. Mediante o apresentado surgiu a 

necessidade de reflexão e análise sobre as estratégias de ensino aprendizagem dos enfermeiros-

docentes, que trabalham na formação de técnicos em enfermagem. A presente pesquisa tem 

como objetivo entender o percurso formativo do enfermeiro-docente, seu trajeto institucional e 

analisar como são definidas e utilizadas as estratégias de ensino no curso técnico em 

Enfermagem em uma Escola Técnica do Centro Paula Souza, localizada no Município de 

Mongaguá-SP. Trata-se de um estudo quali-quantitativo de caráter transversal exploratório 

retrospectivo e prospectivo. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, sendo a primeira 

exploratória, em que se utilizou um instrumento para o levantamento de alguns dados, como 

perfil e o percurso de formação profissional dos participantes. A segunda etapa da pesquisa foi 

a realização do grupo focal, no qual aconteceu um momento de reflexão entre os docentes sobre 

as didáticas de ensino utilizadas e, posteriormente, utilizou-se a análise de conteúdo. Os 

resultados apontam que os enfermeiros docentes possuem vasta experiência profissional na área 

técnica em saúde, porém, dentro da docência ainda estão buscando caminhos e novos 

conhecimentos que contribuam para suas estratégias de ensino. Nota-se também nas suas falas 

e durante a interação no grupo focal, que as docentes utilizam das metodologias ativas e de 

estratégias de ensino diversificadas, mas, para desempenhar o conteúdo proposto. As 

considerações finais mostram que as enfermeiras-docentes precisam promover mais momentos 

reservados para reflexão entre a equipe, pensar sobre a criação de espaços de diálogo e escuta 

dentro da escola referente à articulação das metodologias ativas com as práticas em sala de aula 

pensando, sobretudo, na possibilidade que isso aconteça por meio de construção coletiva. 

 

Palavras-Chave: Curso técnico. Enfermagem. Enfermeiros Docentes. Estratégias de Ensino 

Aprendizagem. Formação em saúde.    
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ABSTRACT 

In Brazil, the number of technical training schools in nursing has increased in recent times, 

mainly due to the demand for employment in this area. The technical courses require nursing 

teachers, who have the baccalaureate training, with competencies for health care and not 

specifically to work as a teacher. In this context, technical schools have the responsibility of 

training professionals capable of providing quality health care. The nurse needs to be more and 

more prepared to work as a teacher so that he understands the importance of the student teacher 

relationship, the teaching-learning process, the needs to use educational practices that enable 

reflection, criticism and the construction of knowledge based on problems that occur daily in 

the classroom, as well as work in supervised internship camps. Through the presented appeared 

the need for reflection and analysis on the teaching-learning strategies of nurse-teachers, who 

work in the training of nursing technicians. The present research aims to understand the training 

path of the nurse-teacher, its institutional path and to analyze how the teaching strategies are 

defined and used in the technical course in Nursing at a Technical School of Paula Souza 

Center, located in the Municipality of Mongaguá- SP. This is a qualitative and quantitative 

retrospective and prospective cross-sectional study. The research was developed in two stages, 

the first exploratory, in which an instrument was used to collect some data, such as profiles, 

and the professional training course of the participants. The second stage of the research was 

the realization of the focus group, in which there was a moment of reflection among the teachers 

about the teaching didactics used and, later, the content analysis was used. The results point out 

that the teaching nurses have extensive professional experience in the technical area of health, 

but within the teaching they are still searching for ways and new knowledge that contribute to 

their teaching strategies. It is also noted in their speeches and during the interaction in the focus 

group that teachers use active methodologies and diversified teaching strategies, but in order to 

carry out the proposed content, they sometimes turn to traditional teaching techniques, in their 

formative course. The final considerations show that nurses-teachers need to promote more 

moments reserved for reflection among the team, thinking about the creation of spaces for 

dialogue and listening within the school regarding the articulation of active methodologies with 

practices in the classroom, in the possibility of this happening through collective construction. 

 

 

Keywords: Nursing. Strategies of Teaching Learning. Teaching Nurses. Technical course. 

Training in health.  
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UMA TRAJETÓRIA A SER CONTADA 

 

Antes de iniciar essa apresentação, gostaria de transpor meus sentimentos referente ao 

entrar no mundo do mestrado, o momento em que iniciei o contato com os alunos, professores 

e as disciplinas. Quanto mais pensava saber, menos sabia sobre tudo que estava sendo 

apresentado. A cada nova aula era uma oportunidade de reverberação e revisão de conceitos. 

Em uma das aulas de metodologia tivemos contato com um dos grandes autores que 

discute sobre o método da etnografia, apesar de não ser o método de coleta de dados escolhido 

para essa pesquisa, para transpor esses sentimentos, aproprio-me da citação de Malinowski: 

Imagine -se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, 

numa aldeia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou 

barco que o trouxe afastar-se do mar até desaparecer de vista. Tendo 

encontrado um lugar para morar no alojamento de algum homem 

branco - negociante ou missionário nada tem para fazer a não ser 

iniciar o seu trabalho imediatamente. Suponhamos, além disto, que 

você seja apenas um principiante, sem nenhuma experiência, sem 

roteiro e sem ninguém que o possa auxiliar, pois o homem branco está 

temporariamente ausente, ou não se dispõe a perder tempo com você. 

Isto descreve exatamente a minha iniciação na pesquisa de campos no 

Litoral sul da Nova Guiné. (MALINOWSKI, 1976, p. 476).  

 

Formada em Pedagogia, coordenadora pedagógica em uma Escola Técnica, após ter 

terminado minha especialização em Psicopedagogia, resolvi alçar voos mais alto nessa jornada 

educacional e pleitear o Mestrado. Acredito que quando iniciado esse processo de crescimento 

tanto pessoal, quanto profissional, algo dentro de nós, não nos permite parar, nos faz prosseguir 

esse caminho. 

Estava trabalhando no dia que ouvi uma amiga docente comentando com o Diretor da 

no corredor da escola que havia aberto as inscrições para o Mestrado Profissional da Unifesp 

campus Baixada Santista, fiquei interessada, mas resolvi não interromper a conversa naquele 

momento, pois depois iria perguntar para ele como poderia fazer para concorrer a uma vaga. 

No mesmo dia aquela inquietação que mencionei acima não se calou enquanto não fui 

perguntar para o Diretor se conhecia o processo para ingressar nessas vagas, ele me explicou 

como funcionava e me incentivou a tentar. Muito insegura eu resolvi me inscrever, me sentindo 

uma estrangeira no universo da saúde, mas queria aprender, ampliar meus conhecimentos.  
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Passei por todo processo seletivo e fui aprovada, tive a oportunidade de interagir com 

outros profissionais das mais diferentes áreas de atuação na saúde e educação. Em toda essa 

trajetória, acredito que não só escolhi estar aqui, como também fui escolhida, o meu plantio me 

direcionou até aqui, a vontade de evoluir é difícil até transpor em palavras, mas essa viagem 

chamada Mestrado me fez a cada etapa concluída crescer muito, e o melhor de tudo, essas 

sementes foram plantadas no meu trabalho, essa evolução refletiu diretamente de forma positiva 

na execução da minha função. 

A voz interior é a voz de uma vida mais plena e de uma consciência mais ampla e 

abrangente. Por isso, dentro da mitologia, o nascimento de um herói ou seu renascimento 

simbólico costumam coincidir com o nascer do sol; é que o formar-se da personalidade equivale 

a um aumento da consciência (JUNG, 2002, p.190) 

Permitir se entregar em cada etapa da pesquisa, é um exercício de percepção, uma 

coragem em revisitar-se, despir dos preconceitos, se permitir ouvir e enxergar as pessoas ao 

redor, é refletir antes de se posicionar frente alguém, é rever conceitos e ideias formadas.  

Ao realizar essa pesquisa e participar dessa viagem Mestrado fui transformada, e 

transformei também as pessoas no meu local de trabalho que estiveram juntos nesse caminho.  



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Formação profissional docente 

 

No Brasil, as primeiras escolas de enfermagem no século XIX, tinham seus currículos 

focados na saúde coletiva por conta das doenças epidêmicas. Com o surgimento dos hospitais–

escolas, em 1890, teve início a formação de profissionais de nível técnico e médio de 

enfermagem. A primeira escola de enfermagem no país surgiu na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, na qual a formação profissional durava dois anos e a ênfase curricular era para a 

assistência hospitalar. 

A partir de 1890, com a evolução tecnológica e das descobertas do processo saúde-

doença, as instituições passaram a necessitar de profissionais mais bem qualificados, originando 

a educação profissionalizante em Enfermagem. Dessa forma, foi aprovada no ano de 1942 a 

regulação da Escola Profissional para Enfermeiros pelo Decreto-lei nº 10.472/42, a qual foi 

reorganizada com a finalidade de formar enfermeiros auxiliares na assistência direta ao 

paciente, além de serviços sanitários. Exigiu-se apenas o ensino fundamental e passou a 

chamar-se Escola de Enfermeiros Alfredo Pinto (DANTAS, AGUILLAR, 1999).  

Em 1950, o país passou por um período de grande industrialização e, consequentemente, 

o processo de urbanização foi acentuado, trazendo reflexos à saúde pública, que perdia sua 

importância, cedendo espaço à atenção médica individualizada. As oportunidades de trabalho 

para os enfermeiros e auxiliares de enfermagem foram ampliadas, traduzindo uma realidade em 

que: “[...] a enfermagem científica brasileira, que nasceu eminentemente preventiva, passou a 

ocupar a rede hospitalar majoritariamente privada, empresarial e lucrativa, atendendo os 

interesses capitalistas” (BARTMANN, 1997, p.4). 

No ano de 1961, foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) regulamentando as Escolas de Enfermagem como nível superior e classificando os 

cursos auxiliares de enfermagem como nível médio. Originam-se, a partir de então, as escolas 

de nível médio em Enfermagem, sendo fundado o primeiro curso Técnico em Enfermagem na 

cidade do Rio de Janeiro, na escola Ana Néri, aprovado pelo Parecer nº 171/66 (BARTMANN, 

1997). 
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A formação dos professores para educação profissional de nível médio foi proposta pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Conselho de Educação Básica (CBE), através da 

resolução nº002/97, que dispôs sobre sua ocorrência por meio dos cursos regulares de 

licenciatura e em programas especiais de formação pedagógica, devido à escassez de 

professores habilitados. 

No dia 20 de setembro de 2012, foi criada a Resolução nº6 que define as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio (DCNEM), abordando em 

Art. 3, sobre a possibilidade do desenvolvimento da educação profissional técnica de forma 

articulada e subsequente ao ensino médio, ou ainda, de forma integrada ou concomitante à 

educação básica (CNE, 2012). 

A partir de então, os cursos de técnico e auxiliar em Enfermagem passaram de modo 

efetivo a fazer parte do sistema educacional nacional do 2º grau, em formato de escola única 

para todos (GOMES; MARINS; 2004).  

Após a criação da resolução nº 6 em 2012, aumentou o número de escolas do nível 

técnico em enfermagem no Brasil. Além disso, houve o crescimento do campo da docência e 

também do número de enfermeiros na docência, o que trouxe a necessidade de refletir e analisar 

sobre as práticas pedagógicas desses docentes, que desde então têm a grande responsabilidade 

de formar profissionais capacitados para prestar assistência à saúde nosso país. É a vivência de 

ser enfermeiro e ser docente que traz o enfoque da caracterização do perfil do professor, e torna 

necessário conhecer o espaço social em que esse profissional está inserido. 

A educação profissionalizante é essencial para o processo histórico, social, cultural e 

econômico do país. Um moderno profissional de saúde deve compreender os determinantes 

sociais dos diversos problemas de saúde, interagir com seus pacientes, cooperar com outros 

profissionais da própria área e de outras, sendo capaz de trabalhar em equipes multidisciplinares 

(IOCHIDA, 2004).  

A história tem mostrado que a prática do processo de ensino-aprendizagem não tem 

sentido como uma dicotomia, mas sim como um processo intrínseco e vivo e, ainda, não 

somente na sala de aula, na academia, mas de forma mais contundente e, principalmente, no 

trabalho empírico. 

Para, além disso, a educação e o ensino da saúde deixam de ser somente domínio de 

conhecimento para trazer em si a problemática singular da cidadania, além de permitir, ainda, 

mudanças constantes e diversas combinações no território, deixando este de ser apenas ponto 
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de encontro, convocando professores e alunos à criação e a abertura ao coletivo (CECCIM e 

FERLA, 2008). 

Duas concepções para a formação do professor da área da saúde aparecem na 

perspectiva apontada por Batista e Batista (2004): a dimensão da formação como processo de 

reflexão e a dimensão como treinamento didático/exercício docente.  

A primeira dimensão aponta para a Reflexão como  

 
“reconhecimento de que o processo de aprender a ensinar é, para o docente, 

contínuo em toda a sua carreira. Os formadores de professores obtém sucesso 

em iniciar esse processo, preparando os professores para começar a ensinar. 

Tendo estes a obrigação de ajudar os futuros professores a interiorizar a 

disposição e a capacidade de estudar a maneira como ensinam e a de 

melhorar com o tempo, responsabilizando-se pelo seu próprio 

desenvolvimento profissional” (ZEICHER, 1993, p.17). 

 

Refletir não é um “pensar ao vento”, de acordo com Batista e Batista (2004, p.19), 

afirmação que carrega várias implicações:  

A construção de interações reflexivas refere-se a articular as experiências oferecidas aos 

futuros professores com as circunstâncias históricas que determinam essas experiências e com 

os fundamentos que sustentam as práticas empreendidas, além de relacioná-las aos 

determinantes institucionais estabelecidos na atualidade para essa formação.  

No âmbito dos cursos de saúde destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Técnica de Nível Médio (DCNEM) , que se atualizaram, buscando inserir as questões 

da humanização e da ética, do aluno como sujeito do conhecimento, da problematização como 

estratégia metodológica privilegiada, da integração dos currículos com o Sistema Único de 

Saúde (SUS), e da educação permanente como instrumento em um contexto de várias e 

significativas transformações econômicas, políticas e educacionais. 

A segunda dimensão, a formação como treinamento didático/exercício docente, 

argumenta que o trabalho do professor exige, necessariamente, um conhecimento sistematizado 

acerca do processo de planejamento, das estratégias de ensino e das práticas avaliativas. 

Figueiredo (1996) afirma que treinar é... 

“trazer para si, puxar. Quem puxa coloca-se à frente, atraindo o treinando, 

mas mantendo-se a uma certa distância. “Deixa sempre a desejar” porque já 

reconhece no treinando a existência de recursos próprios a serem 

mobilizados no treinamento. No exercício” (p.119). 
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Um dos maiores desafios a enfrentar é a articulação de diferentes saberes de forma 

harmoniosa, pois, na prática, falta articulação entre eles. As ações, necessidades e expectativas 

ocorrem de forma dinâmica e a todo instante: professores, profissionais da saúde e usuários do 

sistema de saúde, interagem com suas experiências, histórias de vida, interesses e necessidades. 

Juntos produzem um certo jeito que se distancia da realidade didática, quando esta se encontra 

focada única e exclusivamente no saber do professor e no fazer do aluno, sem ainda considerar 

o usuário. Neste sentido, questiona-se: quem são os professores da educação profissional 

técnica de nível médio em enfermagem e quais estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas 

por eles? 

Ao considerar as questões apresentadas até o momento, justifica-se esta pesquisa  como 

uma tentativa de entender o percurso formativo do enfermeiro-docente da ETEC do Centro 

Paula Souza e seu trajeto institucional e de práticas pedagógicas, entendendo que é necessário 

conhecer a qualidade do ensino oferecido pela instituição a partir das práticas pedagógicas de 

seus professores, no estágio supervisionado, e ainda, reportando-se a estudos que colocam a 

formação inicial e contínua como ações que são indispensáveis a todo docente, indiferente da 

área de atuação. 

A hipótese para essa pesquisa é que os professores enfermeiros que lecionam nesta 

unidade de formação técnica de nível médio em enfermagem reproduzem em suas práticas 

pedagógicas as experiências vivenciadas em sua formação em nível superior, além de muitos 

ainda utilizarem como base a vivência de outros docentes com mais experiência. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Docentes da Saúde: Formação e Identidade 

 

A formação de profissionais da educação para atuar em todas as áreas e níveis de ensino 

se constitui em uma tarefa urgente, frente aos desafios impostos pela sociedade que exige 

melhoria da qualidade na educação. Espera-se que o professor se torne, cada vez mais, um 

profissional comprometido social e politicamente, com um conhecimento mais crítico do seu 

tempo e que pesquise e descubra, juntamente com seus alunos, novas maneiras de apreender a 

totalidade da qual faz parte, pois quão maior é seu conhecimento, maior seu comprometimento. 

A identidade do professor é resultado de um “processo de construção do sujeito 

historicamente situado”, não sendo um dado externo que possa ser adquirido (PIMENTA, 

1999,p.29). Da mesma forma que, para Tardif (2002), torna-se impossível compreender a 

questão da identidade docente desvinculada da história, das ações, projetos e desenvolvimento 

profissional dos professores. Ele afirma que o saber dos professores é “profundamente social e 

é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática 

profissional para a ela adaptá-lo e para transformá-lo” (TARDIF, 2002, p.63).   

A formação de professores para atuarem em áreas específicas só recentemente tem sido 

incluída nas agendas sobre a formação dos profissionais das áreas tecnológicas, da saúde e nas 

sociais aplicadas. Apenas as licenciaturas quando vinculadas a essas áreas apresentam maior 

relação entre “docência” e formação profissional nos seus cursos. Embora se tenha registro das 

preocupações pontuais com o ensino e a aprendizagem, bem como com os projetos dos cursos 

e os currículos e os processos avaliativos, em geral os estudos ainda são parciais. 

A qualificação de profissionais da área de saúde requer uma visão ampliada de qualidade 

de vida, que tem suas bases numa concepção de educação, de ciência, de tecnologias regidas 

sob princípios éticos, humanistas, da competência e do compromisso social, como aponta 

Batista (2005): 
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Desenvolver e avaliar propostas de desenvolvimento docente na área 

da saúde que privilegiem a prática docente e estruturem momentos de 

comparação, explicação, interpretação e teorização – assumindo o 

desenvolvimento docente como um processo continuado, institucional, 

contemplando a pesquisa em colaboração em uma perspectiva 

interdisciplinar – é um desafio a ser enfrentado num momento em que 

o ensino superior busca caminhos éticos, humanistas, competentes e 

socialmente comprometidos (BATISTA, 2005, p.292). 

 

Destaca, este autor, que todas as dimensões de atuação do profissional devem ser 

consideradas; daí a importância de se compreender que o sujeito em contínua formação 

necessita receber a formação em todas as dimensões. Nessa perspectiva, Ferreira (2006) inclui 

que a formação continuada precisa ser entendida como um mecanismo de permanente 

capacitação reflexiva de todos os seres humanos às múltiplas exigências/desafios que a ciência, 

a tecnologia e o mundo do (não) trabalho impõem. 

O profissional da área da saúde deve reconhecer que sua profissão é uma forma de 

contribuição social e para tal deve ter autonomia, no sentido de aplicar seus conhecimentos na 

busca de soluções de problemas clínicos individuais e comunitários. Assim, deve estabelecer 

significativas relações interpessoais com seu público. Seu trabalho depende de dois fatores: a 

qualidade técnica e a interação pessoal. O Docente da área da saúde deve ser um facilitador na 

busca de informação dos alunos, deve agir como mediador no processo de formação dos 

indivíduos, no sentido de preparar profissionais críticos e competentes. 

 

 

2.2 Profissionais de nível técnico e médio da área da saúde: algumas considerações 

 

A formação dos profissionais de nível técnico e médio de enfermagem teve início em 

1942, com o surgimento dos hospitais escolas. A partir desse momento, frente às 

responsabilidades assumidas por esses profissionais auxiliares e técnicos de enfermagem, que 

são responsáveis pelo cuidado direto ao paciente para atender suas necessidades básicas, 

promovendo bem-estar, higiene e conforto nas 24 horas do dia, foi percebido que esses cursos 

de técnico de enfermagem fossem ministrados por enfermeiros-docentes com competência 

técnica, domínio do conteúdo e conhecimento da prática didático-pedagógica (ZOCCHE, 

2007). 
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Em 1966 foi criado o primeiro curso para formação do profissional Técnico de 

Enfermagem na Escola Ana Neri, ao passo que a regulamentação para o exercício desta 

profissão reconhecida 20 anos mais tarde, a partir da publicação da Lei do Exercício 

Profissional nº 7.498/86, que foi regulamentada pelo Decreto Lei nº 94.406/87. 

Por meio dessa lei, ficou estabelecido que: 

[...] o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, 

e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo – lhe 

especialmente: participar da programação da assistência de enfermagem; 

executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do 

Enfermeiro; participar da orientação e supervisão do trabalho de 

enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde (ABEN, 1986). 

Com a regulamentação da formação em técnico de enfermagem, o número de 

enfermeiros na docência aumentou, e a grande maioria, ao concluir sua formação, segue 

diretamente às escolas profissionalizantes para o exercício da transmissão de seus saberes, sem 

nenhum conhecimento prévio didático e pedagógico. Entre eles, poucos possuem alguma 

licenciatura ou docência para Educação Profissional de nível técnico na área da saúde. Esses 

conhecimentos são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, na escolha 

das ferramentas pedagógicas que serão usadas dentro de sala de aula e no campo de estágio.  

Segundo Carvalho e Viana (2009) o enfermeiro envolvido com a docência deve planejar 

sua ação para alcançar os objetivos propostos a partir da educação profissional, desenvolvendo 

um currículo integrado, flexível e interdisciplinar, de modo que prepare o aluno para a inserção 

no mercado de trabalho, tornando-o apto à promoção de sua autonomia como sujeito social. 

Em 1969, surgiram os cursos de Licenciatura em Enfermagem, para atender essa 

demanda de auxiliares e técnicos, com o objetivo de oferecer formação pedagógica para os 

enfermeiros atuarem como docentes (BRASIL,1969). 

 

Segundo Duarte (2001): 

A Licenciatura em Enfermagem objetiva tornar o enfermeiro capaz de utilizar 

estratégias e tecnologias apropriadas ao processo de ensino/aprendizagem 

de conteúdos específicos e orientar quanto aos aspectos lógicos, psicológicos 

e filosóficos da profissão (DUARTE, 2001, p.54). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.498-1986?OpenDocument
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Os cursos de Licenciatura contribuíram com a Enfermagem e proporcionaram 

incentivos à profissão, que foi absorvida pelo mercado de trabalho, devido ao aumento dos 

Cursos Técnicos no Brasil. 

Novamente, os enfermeiros concluem sua formação e vão atuar direto nas escolas 

profissionalizantes, sem muito conhecimento didático e pedagógico. Poucos possuem alguma 

licenciatura ou Docência para Educação Profissional de Nível Técnico na área da Saúde; é de 

conhecimento comum que esses conhecimentos ligados à docência são fundamentais para 

programar estratégias educacionais para a formação deste profissional, ao estabelecer 

discussões que mais se aproximem de sua prática, a fim de adquirirem novos conceitos 

relacionados ao seu cotidiano.  

É função de o ensino técnico proporcionar ao estudante uma competência essencial, a 

de aprender. O aluno do ensino técnico deve desenvolver suas habilidades, comportamento 

ético e mostrar o quanto aprendeu e conseguiu desenvolver, em termos de capacidade e 

agilidade de raciocínio, o conhecimento adquirido (FRIAS, 2000). A aprendizagem é um 

processo interno e não externo. Ela parte das necessidades e dos interesses individuais 

imprescindíveis para a adaptação ao meio, ou seja, cada aluno percorrerá um caminho cultural 

específico em direção ao saber (LUCKESI, 2011). No ensino técnico pode-se despertar 

interesse em ambas as partes: professor e aluno, visando a recuperação em termos de eficiência 

e eficácia, para um indispensável salto de qualidade, principalmente ao ser considerado o estilo 

de aprendizagem do aluno (SANTOS, 2014). 

A concepção que basta conhecer bem o assunto para ser um professor é bastante 

discutida pelas pesquisas sobre formação de professores e remonta a uma concepção reduzida 

do saber docente, a partir da qual, nesse caso, Pimenta (1999) aborda o papel social da docência, 

ao efatizar a auto formação desse profissional, ou seja, a formação envolve principalmente a 

reflexão sobre a ação exercida. 

 

 

2.3 Metodologias de Ensino Aprendizagem e os Planos de Trabalho Docentes. 

 

Antes de quaisquer preâmbulos, discorrer-se-á sobre as metodologias de ensino 

aprendizagem e seus conceitos conforme alguns autores: 
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De acordo com Kubo e Botomé (2005), o processo de ensino-aprendizagem é um 

sistema de interações comportamentais entre professores e alunos, pois há os processos 

comportamentais atribuídos como “ensinar” e “aprender”. Além disso, os autores salientam que 

a interdependência desses dois conceitos é fundamental para compreender o que acontece, e 

seu entendimento e percepção constitui algo essencial para o desenvolvimento dos trabalhos de 

aprendizagem, de educação ou de ensino 

De acordo com a concepção de Veiga (2006), no processo de ensino é importante que o 

professor defina as estratégias e técnicas a serem utilizadas. Uma estratégia de ensino é uma 

abordagem adaptada pelo professor que determina o uso de informações, orienta a escolha dos 

recursos a serem utilizados, permite escolher os métodos para a consecução de objetivos 

específicos e compreende o processo de apresentação e aplicação dos conteúdos. Já as técnicas 

são componentes operacionais dos métodos de ensino, têm caráter instrumental, uma vez que 

intermediam a relação entre professor e aluno e são, deste modo, favoráveis e necessárias no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Anastasiou (2003) chama a atenção os termos utilizados para se referir aos meios ou 

processos que o professor utilizará na aula, as palavras "técnicas", "estratégias" ou "dinâmicas" 

de trabalho em sala de aula, usadas como sinônimos. A autora traz para reflexão a definição 

desses termos: 

 Estratégia: do grego strategía e do latim strategia, é a arte de aplicar ou explorar os 

meios e condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos 

específicos.  

 Técnica: do grego tecknikós, relativo à arte. Refere-se à arte material ou ao conjunto de 

processos de uma arte, maneira, jeito ou habilidade especial de executar ou fazer algo.  

  Dinâmica: do grego dynamikós, diz respeito ao movimento e às forças, ao organismo 

em atividade ou, ainda, à parte da mecânica que estuda os movimentos. A partir do 

supracitado, verifica-se a ênfase na atividade artística. 

Conforme os autores abordados, o uso das metodologias de ensino pede, por parte de 

quem as utiliza, criatividade, percepção aguçada, vivência pessoal profunda e renovadora, além 

da capacidade de pôr em prática uma ideia valendo-se da faculdade de dominar o objeto 

trabalhado. Essas metodologias estão ligadas às habilidades, conhecimentos e ferramentas 

utilizadas pelos docentes no desenvolvimento de sua aula, as quais precisam ser adequadas e 

modificadas de acordo com a realidade e vivência da comunidade escolar e seu público alvo.  
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O docente deverá ser um verdadeiro estrategista, o que justifica a adoção do termo 

estratégia, no sentido de estudar, selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas 

facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as estratégias de ensino aprendizagem dos professores da área de Enfermagem 

de uma Escola Técnica do Centro Paula Souza, na Baixada Santista.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Caracterizar o perfil dos docentes da área de enfermagem que atuam com a formação 

técnica de nível médio; 

● Identificar e refletir sobre as metodologias utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem; 

● Traçar as habilidades pedagógicas dos enfermeiros-docentes; 

● Discutir e compartilhar as estratégias de ensino aprendizagem, a partir de encontros 

pontuais com os enfermeiros-docentes. 

● Tornar pública a pesquisa em artigo científico como produto final.  
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4. MÉTODO  

 

4.1 Delineamento da pesquisa 

Este é um estudo não experimental, do tipo exploratório com abordagem quali- 

qualitativa. 

Compreende-se por estudo não experimental o estudo as relações entre duas ou mais 

variáveis de um dado fenômeno sem a intervenção sistemática do observador. O pesquisador 

apenas observa a amostra e tira suas conclusões. 

Os estudos exploratórios são usados com frequência para gerar hipóteses e identificar 

variáveis que devem ser incluídas na pesquisa.  

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, o realizador conhecerá 

mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses. Como qualquer exploração, a 

pesquisa exploratória depende da intuição do explorador (neste caso, da intuição do 

pesquisador).  

Conforme Malhotra (1993)  

“[...] a pesquisa com dados qualitativos é a principal metodologia 

utilizada nos estudos exploratórios e consiste em um método de coleta 

de dados não-estruturado, baseado em pequenas amostras e cuja 

finalidade é promover uma compreensão inicial do conjunto do 

problema de pesquisa” (p.156). 

Na fase exploratória foi realizada a caracterização preliminar de alguns dados, com o 

perfil dos docentes e o percurso de formação profissional dos entrevistados. Conforme Santos 

(1991) a pesquisa exploratória é o contato inicial com o tema a ser analisado, com os sujeitos a 

serem investigados e com as fontes secundárias disponíveis  

Os docentes participantes dessa pesquisa são identificados pelas letras do alfabeto e o 

nome das pessoas mencionadas por eles durante seus relatos e 

A pesquisa teve duas fases distintas, ambas com abordagem de análise quali- 

quantitativa.  
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1ª Fase: 

            Foi realizada uma pesquisa documental, a qual possuiu como objeto de análise o Plano 

de Trabalho Docente (PTD).   

De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental guarda estreitas semelhanças com a 

pesquisa bibliográfica. A principal diferença entre as duas é a natureza das fontes: na pesquisa 

bibliográfica os assuntos abordados recebem contribuições de diversos autores; na pesquisa 

documental, os materiais utilizados geralmente não receberam ainda uma tratamento analítico 

(por exemplo, documentos conservados em arquivos de órgãos público e privados: cartas 

pessoais, fotografias, filmes, gravações, diários, memorandos, ofícios, atas de reunião, boletins 

e outros). 

A pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir de um caráter 

inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os 

documentos normalmente são considerados importantes fontes de dados para outros tipos de 

estudos qualitativos, merecendo, portanto, atenção especial. (GODOY,1995) 

  

2ª Fase: 

Foi realizada um encontro com os participantes da pesquisa e aplicado um Questionário, 

elaborado pelo próprio autor, a fim de caracterizar a amostra. 

Nesta fase também foi aplicado o “grupo focal” como um elemento para a compreensão 

dos textos e dos contextos mais amplos, para compreensão da experiência das pessoas e o modo 

específico como elas fazem a construção e planejamento de seu trabalho docente. 

O grupo focal é uma técnica que possibilita discutir, refletir, observar e registrar 

diferentes opiniões, atitudes sentimentos e pensamentos expressos verbalmente ou não. Além 

disso, os encontros têm como objetivo, criar diálogos coletivos a partir de determinadas 

temáticas que permitam mostrar como os docentes planejam suas práticas, uma reflexão sobre 

si mesmo e seu trabalho, favorecendo uma maior compreensão sobre as concepções construídas 

até então sobre o mundo profissional, que habitam as relações que se estabelecem enquanto 

pessoas e docentes da área de saúde. 
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4.2 População e Amostra 

 

A pesquisa foi realizada em uma Escola Técnica do Centro Paula Souza com a 

participação pesquisa dez (10) docentes do curso técnico em Enfermagem.   

Os Critérios de Inclusão da pesquisa foram: ser docente contratado em caráter 

indeterminado da Escola Técnica há no mínimo 2 anos, aceitar participar do grupo focal, ter 

tempo de formação mínima de 5 anos e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A) como forma de aceite para participar da pesquisa. 

 

 

4.3 Análise dos dados  

 

A fim de definir a amostra deste estudo foi realizado um convite durante uma reunião 

de área do curso técnico em enfermagem, quando se expôs a pesquisa e seus objetivos. Todos 

os presentes aceitaram e, assim, participaram da pesquisa dez (10) enfermeiros-docentes.  

Foram utilizados como instrumento para essa pesquisa: Análise documental do PTD, 

Questionário e Grupo Focal (GF).  

 

A primeira fase da pesquisa ocorreu em dois momentos, sendo o inicial a análise 

documental no PTD, com referência nos métodos de ensino utilizados pelos docentes, e o 

segundo momento, que foi a elaboração de um Questionário, montado especificamente para 

essa pesquisa a fim de caracterizar os participantes. 

Esse questionário foi organizado em quatro campos (Apêndice B): (1) tempo de 

exercício docente, (2) trajetória escolar, (3) como planeja suas aulas e (4) o porquê da escolha 

da docência.  

No primeiro campo, o questionário buscou identificar há quanto tempo o participante 

trabalha com a docência, não só nessa instituição, mas também em suas experiências anteriores. 

No segundo campo identificou o percurso formativo do docente, desde sua formação inicial até 

o momento atual.  
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Em seguida, o terceiro campo, abordou sobre como foi feito seu planejamento docente, 

quais os fatores considerados no processo de construção. Por último, e não menos importante 

que os demais, buscou-se identificar quais os motivos que os levaram a escolher pela docência. 

A aplicação desse questionário visou trazer para a pesquisa uma maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou na ajuda da construção de hipótese. 

Na segunda fase da pesquisa foi realizado o ‘Grupo Focal’, com a finalidade de 

promover um momento de reflexão entre os docentes sobre as didáticas utilizadas por eles no 

curso técnico em Enfermagem, bem como a autoanálise desses profissionais, durante o qual o 

diálogo fluiu com liberdade. Foram utilizados como disparadores durante o Grupo Focal os 

vídeos: “O aprender a aprender” e “Planejamento estratégico”, ambos obtidos no Youtube.  

É importante destacar que a produção de dados por meio do grupo focal teve seu início 

em 1920 como técnica de pesquisa em marketing; a partir de 1980 cresceu o interesse no uso 

de investigação científica especialmente na área da saúde e atualmente é muito utilizada em 

enquetes eleitorais e pesquisas sociais. Relacionado ao método de pesquisa escolhido, a análise 

qualitativa, a partir de uma pesquisa transversal exploratória, por meio de observação direta e 

questionário, ao considerar que o número da amostra não é grande, há a expectativa de um 

retorno rápido na realização da pesquisa e da análise de dados.  

Na década de 1950, Paul Lazarfeld e Robert Merton, considerados os pais do grupo 

focal, publicaram o primeiro trabalho na área das ciências sociais, ao utilizar essa técnica na 

coleta de dados.  

Morgan (1996, p.130) define grupo focal como “uma técnica de pesquisa qualitativa, 

que coleta dados por meio das interações grupais, com temas sugeridos pelo pesquisador”. 

Ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e a entrevista de 

profundidade. No entanto, Roso (1997, p.156) afirma que “os grupos focais facilitam os 

entrevistados a expressar seus próprios centros de atenção e de suas próprias reações aos 

conceitos que são importantes para ele”. Por outro lado, o grupo focal tem características 

formatadas que necessitam de um preparo adequado por parte da equipe de pesquisa e dos 

moderadores para condução do grupo e coleta de dados.  

Leva-se em consideração a coleta de dados não só no sentido de capturar as informações 

para a pesquisa, mas também de perceber os significados que emergem no diálogo, nos 

silenciamentos, na expressão corporal, na reflexão e na troca entre os sujeitos no exato momento 

da situação de pesquisa: 
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A pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a partir das 

trocas realizadas em grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, 

experiências e reações. De modo que isso não seria possível apenas 

com observação, entrevista ou questionários. Emergir uma 

multiplicidade de pontos de vista, processos emocionais, pelo próprio 

contexto criado, permitindo a captação de significados que, com outros 

meios, poderiam ser difíceis de manifestar. Permitir trazer à tona 

respostas mais completas possibilita também verificar a lógica ou as 

representações que conduzem às respostas (GATTI, 2005, p. 9). 
 

 

A observação é o olhar crítico e individual. Cabe ao pesquisador se manter atento para 

que não desvie do seu propósito de estudo e análise, e para que consiga transpor sua observação 

o mais perto possível da realidade do pesquisado. 

No grupo focal a observação também é um fator importante para o mediador, do sentir 

o outro participante, das expressões na hora das falas, da pesquisa e do conhecimento sobre o 

contexto estudado. Neste, a observação será feita por um facilitador que esteja participando do 

grupo focal para auxílio do mediador. 

A coleta dos dados aconteceu em dois momentos: primeiro foi aplicado um questionário 

individual, somente para caracterização dos profissionais e em um segundo momento, foi 

realizado o encontro de Grupo Focal, com duração de 1 hora e 30 min. a 2 horas. O roteiro 

utilizado para nortear o grupo focal está detalhado no Apêndice C.  A coleta foi realizada dentro 

da Escola Técnica, com os docentes do curso técnico em Enfermagem. O encontro foi agendado de 

acordo com a disponibilidade dos participantes. 

Para a realização do grupo focal foi utilizado um espaço apropriado, uma sala 

confortável para os participantes e moderadores. A sala foi organizada com as cadeiras em 

círculo, com uma mesa com materiais de papelaria para a realização das atividades e espaço 

para projeção; também foi preparada uma mesa com café e guloseimas, oferecida para os 

participantes. 

O grupo focal foi estruturado em 3 momentos:  

1º Momento: A parte introdutória do grupo focal foram a apresentação da pesquisa da 

mestranda e uma explicação sobre o método de pesquisa que seria trabalhado naquela tarde. 

Foi ressaltada durante a apresentação a importância da participação das docentes nesse processo 

de desenvolvimento da pesquisa. 

Após a apresentação, foi dado início ao aquecimento do grupo e introdução dos temas 

disparadores, o vídeo “aprender a aprender” que retrata um processo de aprendizagem baseado 
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na pedagogia problematizadora, na qual o mestre não indica caminhos já trilhados, mas permite 

que o estudante aprenda abrindo seu próprio caminho, e acompanha-o enquanto ele percorre 

sua trilha. 

2º Momento: Proposta de atividade para construção de conceitos. Nessa etapa todos os 

participantes foram convidados a revisitar os processos formativos pelos quais passaram, 

trazendo um professor que foi mais significativo no processo de aprendizagem e uma cena que 

também marcou nesse processo de formação; depois, relataram em qual momento o trajeto 

pessoal e o trajeto profissional se cruzam. No momento dos relatos, os conceitos foram se 

construindo também. 

3º Momento: Apresentação do vídeo “Planejamento Estratégico” para apresentar a 

proposta de atividade coletiva. Juntas, as docentes discutiram e refletiram sobre uma nova 

proposta para reestruturação do curso técnico em Enfermagem voltada para o contexto atual, 

pensando no profissional que desejam formar para o mercado de trabalho. (como efetuar um 

plano docente, como aplicar a parte prática, entre outras discussões) 

Para elaboração dessa atividade foi disponibilizado uma mesa com revistas, lápis de cor, 

canetinhas, giz de cera, réguas, tesouras, EVAs coloridos, cartolinas coloridas, canetas 

coloridas, cola e papel sulfite. Esse espaço foi nomeado de “Ferramentas para Criação”, com 

esses materiais elas tinham que usar da criatividade para montar a proposta em conjunto. 

O grupo produziu 5 cartazes, os quais foram fixados na parede da sala seguindo a 

sequência dos tópicos separados por elas. A finalização foi feita com a apresentação da proposta 

de curso elaborada pelas docentes e que definissem em uma frase como foi participar do grupo 

focal.  

Participaram dos encontros como apoio do pesquisador, um moderador e um 

observador. O moderador teve a função de manter o grupo em interação, por um tempo, pelo 

tempo estipulado do encontro, com a finalidade de obter dados acerca do tema da pesquisa.  

O observador teve a importante função de analisar as interações dos participantes 

durante o processo grupal, viabilizou a discussão após o término do grupo com o moderador, 

contribuindo para que o mesmo não tirasse conclusões precipitadas. Foi fundamental que este 

tivesse conhecimento de como funciona um grupo focal e uma boa memória. O Observador 

produziu um Diário de Campo, que foi analisado para compor os resultados da pesquisa. 

Segundo Kind (2004) as etapas previstas para o desenvolvimento dos grupos focais são: 

abertura, preparação, debate, encerramento, discussão, ação posterior e análise de dados.  
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A Escola Técnica disponibilizou um auditório com recursos audiovisuais para a 

realização dos encontros, tornando-os acessíveis para todos os participantes.  

Ao término dos encontros com os grupos focais foi transcrito todo o material gravado, 

os diários de campo, a narração dos discursos verbais e não-verbais. Foi analisado o material 

gravado junto com a os dados escritos pelo observador durante a realização do grupo focal, 

após transcrito todo o material coletado, foram feitas as categorias para facilitar a análise de 

dados. 

 Os sujeitos receberam o nome de Prof. A, Prof. B, seguindo a ordem alfabética até a 

letra “J”, assim como, as pessoas mencionadas pelos docentes em seus relatos receberam o 

nome de frutas para preservar a identidade pessoal. Foi usada a análise de conteúdo proposta 

por Bardin (BARDIN, 2009) 

A obra de Bardin (2009) traz em sua primeira parte uma exposição histórica.  

“Descrever a história da análise de conteúdo é essencialmente referenciar as 

diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um 

instrumento de análise de comunicações é seguir passo a passo o crescimento 

quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na 

utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de 

análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e 

as aplicações abusivas de uma pratica que funciona há mais de meio século 

(p.15). 

 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. As fases da análise de conteúdo organizam-se em torno 

de três etapas, conforme Bardin:  

1. A pré-análise;  

2. A exploração do material;  

3. O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação (BARDIN, 2009, p.121). 

Deve ser registrado o desafio que se lança ao pesquisador para a análise tanto do 

conteúdo da discussão em grupo quanto do processo grupal. Nesse momento, o pesquisador 

deve apresentar coerência em relação aos pressupostos teórico-metodológicos que sustentam 

sua investigação. O exercício do papel de observação coloca à disposição uma análise dos 

vínculos e processos dinâmicos do grupo. Dessa forma, o procedimento de análise de grupos 
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focais envolveu tanto uma análise temática quanto uma análise das interações, necessariamente 

interligadas. 

A análise qualitativa de um objeto de investigação concretiza a possibilidade de 

construção de conhecimento Vale ressaltar que existem muitos artefatos tecnológicos utilizados 

na produção da análise qualitativa usados por muito pesquisadores como um importante apoio, 

mas estar presente de forma analítica e crítica em cada etapa da investigação é fundamental 

para pesquisa qualitativa. 

Os resultados dessa análise proporcionaram parâmetros para sugestão de trabalhos 

pedagógicos a serem realizados dentro dessa unidade escolar, visando à melhoria da qualidade 

das aulas oferecidas no curso técnico de enfermagem, e ainda enalteceram e compartilharam as 

boas práticas apresentadas pelos docentes. 

 

 

4.4 Aspectos Éticos 

 A pesquisa foi autorizada pela Direção da Escola Técnica Adolpho Berezin conforme (Anexo 

1), seguiu as resoluções 466/12 e foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Federal de 

São Paulo, por meio da Plataforma Brasil e aprovada sob parecer nº 2.034.624, CAAE 

66209517.4.0000.5505 (Anexo 2). Somente após aprovação a pesquisa foi iniciada. 

Para os participantes que aceitaram participar da pesquisa foi dado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para que assinassem e rubricassem. Nele constam todas as 

informações a respeito do participante, bem como as condições de participação, a importância 

da colaboração e as obrigatoriedades do pesquisador frente aos participantes da pesquisa.  

Em toda pesquisa há necessidade de conduta ética, respeitando-se os participantes, 

garantindo-lhes sigilo e atenção necessária quando preciso for, bem como a devolutiva dos 

resultados, após o término da pesquisa. 
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5.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização do local de pesquisa – Escola Técnica Centro Paula Souza  

           A instituição Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

(SDECTI). Foi criada pelo decreto-lei de 6 de outubro de 1969, na gestão do governador 

Roberto Costa de Abreu Sodré (1967 – 1971), como resultado de um grupo de trabalho para 

avaliar a viabilidade de implantação gradativa de uma rede de cursos superiores de tecnologia 

com duração de dois e três anos (CPS, 2015). 

Atualmente administra 219 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 66 Faculdades de 

Tecnologia (Fatecs), reunindo mais de 283 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e 

superior tecnológicos, em mais de 300 municípios (CPS, 2015). 

O primeiro curso de técnico em Enfermagem criado pelo Centro Paula Souza, foi a partir 

da década de 1970, na Etec Carlos de Campos, curso oferecido até os dias de hoje 

(CARVALHO, 2015). 

O curso técnico em Enfermagem do Centro Paula Souza, considerando o plano de curso, 

tem como objetivo formar técnicos e auxiliares de enfermagem capazes de atuar como agentes 

na promoção da saúde, na prevenção das doenças e na recuperação dos que adoecem, visando 

à integralidade do ser humano (CARVALHO, 2015). 

Nesse sentido, possibilita o desenvolvimento de competências que permitam ao aluno 

exercer a sua cidadania ativa, de forma solidária, no exercício das funções de técnico em 

enfermagem e auxiliar. Oferece ao futuro profissional, colocar em prática suas ações a ciência, 

a tecnologia e a ética a serviço da vida. Integrar o futuro técnico e auxiliar de enfermagem com 

o mercado de trabalho por meio da convivência com o meio profissional.  

Dentro desse contexto é no PTD que estão previstos as ferramentas importantes para o 

processo de ensino a aprendizagem, uma das atribuições dos professores, previsto na LDB em 

seu artigo 13, inciso II: Os docentes incumbir-se-ão de elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

A premissa desta pesquisa diz respeito a compreender o que são estratégias de ensino 

aprendizagem no entendimento dos docentes do Curso Técnico em Enfermagem de que maneira 

este entendimento é concebido na prática em sala de aula e nos campos de estágios, no entanto 
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os resultados mostram que existe um panorama muito maior do que aquele que se colocou na 

hipótese. 

Inicialmente serão apresentados alguns dados da caracterização dos participantes, com 

a finalidade de descrever a trajetória pessoal e profissional do corpo docente e também 

compreender de que maneira elaboram seu Planejamento Docente.  

 

 

5.2 Análise Documental – PDT 

 

O Plano de Trabalho Docente é um documento no qual são traçadas as diretrizes e ações 

educacionais do professor, suas estratégias de ensino e avaliação, formas de recuperação, 

projetos que serão desenvolvidos junto aos alunos e o replanejamento durante o período letivo. 

Nele está inserida a disciplina que será ministrada pelo professor, como é feito seu 

planejamento, quais os recursos didáticos e ferramentas pedagógicas escolhidas para o 

desenvolvimento do seu trabalho. Deve ser usado para nortear todas as atividades que serão 

desenvolvidas no decorrer do módulo ou ano letivo.   

Segundo Pilletti (2001), o plano de aula: 

“É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...) É a 

sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de 

tempo em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-

aprendizagem” (PILETTI, 2001, p.73). 

Compõem o PTD as ferramentas de ensino-aprendizagem utilizadas durante as aulas 

teóricas e práticas, e a frequência que alguns docentes utilizam determinados procedimentos 

didáticos no desenvolvimento de seu planejamento. 

Todos os participantes ministravam aulas nos três módulos do curso, porém foi 

observado pela análise do Plano de Trabalho Docente (PTD) que as estratégias de ensino 

utilizadas por esses enfermeiros-docentes eram repetidas frequentemente, independente da 

disciplina que estava sendo ministrada. 

Os resultados referentes aos PTDs dos enfermeiros-docentes que participaram dessa 

pesquisa estão apresentados no quadro 1, em que constam as estratégias de ensino 

aprendizagem utilizadas com maior frequência. 
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O quadro 1 apresenta a análise dos métodos didáticos, utilizados pelos enfermeiros-

docentes nos PDTs. 

 

Quadro 1- Análise das disciplinas e métodos didáticos por professor do Curso Técnico em 

Enfermagem, Mongaguá-SP, 2018. 

Professores Disciplinas Métodos Didáticos 

Prof. A Semiotécnica em Enfermagem 
Aula Expositiva, Estudo de Caso, Discussão, 

Dinâmicas de Grupo, Pesquisa e Seminários. 

Prof. B Clínica Médica e Cirúrgica I 
Aula Expositiva, Debate, Estudo em Grupo e 

Pesquisa. 

Prof. C Fundamentos de Enfermagem 

Aula Expositiva, Dinâmica de Grupo, 

Exercícios para Fixação, Seminários e 

Discussão. 

Prof. D 

Assistência à Saúde da Mulher 

e da Criança I 

Aula Expositiva, Dialogada e 

Problematização. 

Enfermagem Gerontológica e 

Geriátrica 
Aula Expositiva, Estudo de Caso e Discussão. 

Prof. E 

Enfermagem em Clínica 

Médica e Cirúrgica II 

Estudo de Caso, Discussão, 

Questionamentos, Observações, trabalhos 

escritos e Procedimentos técnicos no estágio. 

Procedimentos em Enfermagem 

Estudo de Caso, Discussão, 

Questionamentos, Observações, trabalhos 

escritos e Procedimentos técnicos no estágio. 

Saúde e Segurança. 

Ocupacional 

Estudo de Caso, Discussão, 

Questionamentos, Observações, trabalhos 

escritos e Procedimentos técnicos no estágio. 

Prof. F 

Primeiros Socorros 

Aula Expositiva, Discussão, Aula Teórica, 

leitura de Texto, Dinâmica de Grupo e 

Exercícios para Fixação. 

Enfermagem em Urgência 

Emergência 

Aula Expositiva, Discussão, Aula Teórica, 

leitura de Texto, Dinâmica de Grupo e 

Exercícios para Fixação. 

Enfermagem em UTI e 

Unidades Especializadas 

Aula Expositiva, Discussão, Aula Teórica, 

leitura de Texto, Dinâmica de Grupo, 

Pesquisa e Seminários. 

Prof. G Vigilância Epidemiológica 
Aula Expositiva, Dialogada e Laboratório de 

Enfermagem.  

Prof. H Enfermagem em Saúde Mental 
Aula Expositiva, Aula Teórica, Discussão, 

Filme, Dinâmica de Grupo. 

Prof. I 

Gestão em Saúde 

 
Aula Expositiva, Estudo de caso e Discussão 

Relações Humanas Aula Expositiva, Estudo de caso e Discussão. 

Prof. J 
Proteção e Prevenção em 

Enfermagem  

Aula expositiva, comentada, slides. 

 
Legenda: Professor – Prof. 
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No quadro 1 estão expressos alguns dos métodos didáticos escolhidos pelos docentes 

do curso técnico em enfermagem para desenvolver seu conteúdo em sala de aula, e nos campos 

de estágio. Com isso, o intuito é alcançar os objetivos estabelecidos no seu planejamento. 

Os docentes levam em conta alguns fatores importantes na escolha dessas ferramentas, 

tais como: características do aluno, infraestrutura disponível na escola e no campo de estágio, 

a natureza do conteúdo a ser ensinada, adequação dos objetivos estabelecidos para o ensino e 

aprendizagem. 

Observamos a partir do quadro, que os procedimentos didáticos escolhidos pelos 

docentes se repetem, em alguns casos o mesmo docente ministra duas ou três disciplinas 

diferentes, mas os procedimentos didáticos são os mesmos. Mesmo que seja de maneira sucinta, 

é relevante realizar um breve comentário sobre os procedimentos que se repetem mais. 

A aula expositiva é um procedimento utilizado por quase todos. Esse método torna o 

docente o protagonista da turma, por meio do qual conduz os alunos para um raciocínio, sem 

levar muito em conta o conhecimento prévio dos discentes.  

Outro método bastante usado por eles é o Estudo de Caso, considerado um valioso 

instrumento pedagógico; desafia o aluno a raciocinar, argumentar, refletir e negociar. Nesse 

contexto, notamos que essas são habilidades essenciais para os alunos do curso técnico em 

enfermagem. 

A Dinâmica de Grupo também é muito utilizada pelos docentes. Desenvolve habilidades 

para trabalhar em equipe, o respeito pela opinião alheia. A discussão entre o grupo proporciona 

um desenvolvimento lógico e a necessidade de se expressar coerentemente se faz presente. 

Outras ferramentas utilizadas por todos como estratégia de aprendizagem, conforme o 

quadro são as realizações de pesquisas e seminários. As pesquisas quando bem direcionadas, 

fazem com que os alunos busquem a visão de outros autores sobre determinado assunto, 

levando a reflexão e embasamento na formação de conceitos e produção de trabalhos.  

A Apresentação de Seminários ajuda os alunos a trabalhar sua oralidade, postura, 

expressão, buscar novos recursos para aprimorar seus conhecimentos e fundamentar suas 

apresentações. 
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5.3 Apresentação do Questionário  

 

Os resultados obtidos com a aplicação do questionário foram organizados em tabelas e 

descritos em número absoluto e percentual. 

A tabela 1 apresenta a caracterização dos enfermeiros-docentes com relação a idade, 

sexo, formação universitária, tempo de formação e tempo de trabalho na ETEC. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra (n=10), segundo idade, sexo, tipo de universidade, 

tempo de formação e de trabalho. Mongaguá-SP, 2018.  

Variável Categoria ( f ) % 

 

 

 

IDADE 

30 - 40 04 40% 

41 - 50 03 30% 

51 - 60 02 20% 

61 -65 01 10% 

 

SEXO 

Feminino 10 100% 

Masculino 0 0% 

 

FORMAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 

Pública 01 10% 

Privada 09 90% 

 

TEMPO DE 

FORMAÇÃO 

05-10 03 30% 

11-20 06 60% 

21-30 01 10% 

TEMPO DE 

TRABALHO NA 

ETEC 

01-05 01 10% 

06-10 08 80% 

11-15 01 10% 

          

         TOTAL  

 

n= 10 

  

                 Legenda: f: frequêcnia; %: porcentagem 
                  

Conforme a tabela 1, pode-se observar que todos os participantes são do gênero 

feminino. Quanto à idade, há uma variação, sendo que 40% (4) do corpo docente está na faixa 
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etária entre 30 e 40 anos, 30% (3) está na  faixa etária entre 40 e 50 anos, 20% (2) está entre os 

50 e 60 anos e 10% (1) possui idade na faixa etária entre 60 e 65 anos. 

A maior parte dos docentes está na faixa etária de 30 a 40 anos, numa fase madura da 

vida, tanto pessoal quanto profissional. Ao relacionar a idade com o tempo de trabalho na 

docência, percebe-se que a maioria, 80% (8), está exercendo a docência na Instituição 

pesquisada entre 6 e 10 anos. Nesse contexto vale trazer a reflexão de Huberman (1989) sobre 

o ciclo de vida do professor, para entender em que fase da docência se encontram os 

participantes e a forma como isso se reflete em sala de aula. 

O quadro 2 apresenta as características das fases de vida dos professores segundo 

Huberman (2000). 

 

Quadro 2: Ciclos de vida do professor, Mongaguá-SP, 2018. 

FASE NOME PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

01 Exploração 2 ou 3 anos Experiência papéis e avalia sua competência. 

02 Estabilização 4 e 6 anos Compromisso definitivo com a profissão 

escolhida, assumindo a identidade 

profissional. 

03 Dinamismo 7 a 25 anos Salienta suas qualidades profissionais 

adotando um estilo pessoal. 

05 Conservadorismo 25 a 35 anos Lamentações e distanciamento afetivo. 

05 Desinvestimento 35 a 40 anos Balanço do passado profissional. 

Fonte: Adaptado de Huberman (2000) 

 

Conforme o quadro de Huberman pode-se observar que maioria das Enfermeiras 

Docentes se encontram entre a fase de estabilização e dinamismo, já que estão entre 4 e 25 anos 

de docência. 

Em que consiste a estabilização do ensino? Em termos gerais, trata-se, a um tempo, de 

uma escolha subjetiva (comprometer-se definitivamente) e de um ato administrativo (a 

nomeação oficial). Num dado momento, as pessoas “passam a ser” professores, quer aos seus 

olhos, quer aos olhos dos outros, sem necessariamente ter de ser por toda vida, mas, ainda assim, 

por um período de 8 a 10 anos, no mínimo (HUBERMAN 2000, p. 52). 

Muitos são os pontos importantes para o exercício docente, mas o comprometimento é 

um dos principais entre eles. Não é fácil exercer essa função, lidar com os desafios diários, 

agregar novas tecnologias, rever conceitos já interiorizados e replanejar o sempre que 
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necessário. Tudo isso está previsto na rotina de um docente; se ele não se comprometer com o 

ato de educar e mediar o conhecimento, as dificuldades do caminho farão com que ele se 

desmotive ou até mesmo desista. De um modo geral, fará com que o professor não esteja 

engajado com o ofício da docência. 

Outra fase que atinge os Enfermeiros Docentes é a fase do Dinamismo. Os professores 

nesta fase da docência, seriam, assim, os mais motivados, os mais dinâmicos, os mais 

empenhados nas equipes pedagógicas ou nas comissões de reforma (oficiais ou “selvagens!”) 

que surgem em várias escolas (HUBERMAN, 2000) 

Nessa fase observamos na escola um professor mais comprometido com o processo de 

ensina aprendizagem; ele busca novos estímulos, cursos de aprimoramento, se envolve em 

projetos da escola e motiva os demais a se envolverem também. Está sempre disposto a se reunir 

e refletir sobre novas formas de aprendizagem para os alunos. 

O resultado da reflexão sobre essas duas fases no contexto escolar é a de que  uma 

complementa a outra, causando o um efeito positivo para o corpo docente, para a aprendizagem 

dos alunos e o convívio da equipe, pois os que se encontram na fase do dinamismo motivarão 

os outros que estão na fase de estabilização, com suas experiências, com suas ideias e vontade 

de inovar. 

Em relação à formação no ensino superior, observa-se que 90% (9) das docentes se 

formaram em instituições privadas e apenas 10% (1) se formou em instituição pública. O tempo 

de formação das docentes variou entre 5 e 30 anos, sendo 30% (3) os docentes que estão 

formados entre 5 e 10 anos, 60% (6) estão formados entre 11 e 20 anos e 10% (1) entre 21 e 30 

anos.  

A maior porcentagem do tempo de formação das docentes está entre a década de 90 e 

2000, a quantidade de docentes formadas em instituições privadas é de 90% (9). Na década de 

90, o ritmo de crescimento foi recuperado, em especial no setor privado, o que não ocorreu de 

forma homogênea no país, ficando concentrado na região sudeste. Além disso, houve um forte 

processo de diversificação dos contextos institucionais, com a criação de IES (Instituições de 

Ensino Superior) com diferentes perfis organizacionais e vocações acadêmicas (MARTINS, 

2000) 

De 1991 até 1994, o número de cursos de Enfermagem passou de 106 para 415, ou seja, 

um crescimento de 291,5%. De 1994 a 1996, data da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação (LDB), foram criados apenas cinco cursos de Enfermagem, ao passo que, de 1997 

a 2004, surgiram 304 novos cursos, uma expansão de 286,79% (TEIXEIRA, 2006). 

Esse crescimento da rede privada foi ainda maior a partir de 1997, como consequência 

da autonomia dada às IES e da flexibilização do currículo, decorrentes da LDB, a partir de 

1996. A flexibilização presente na Lei contribuiu para que os cursos privados de Enfermagem 

passassem de 45 em 1996 para 322 em 2004, ou seja, um crescimento de 837,77% (TEIXEIRA, 

2006, p.68). 

Em relação a 100% do corpo docente em Enfermagem ser do sexo feminino, o Conselho 

Federal de Enfermagem (Cofen) reforça que a equipe de enfermagem é predominante feminina, 

sendo 84,6% de mulheres. É importante ressaltar, no entanto, que mesmo tratando-se de uma 

categoria feminina, registra-se a presença de 15% dos homens (COFEN, 2015). 

 

 

5.4 Identificação com a área de atuação e com o local de trabalho 

 

Outro fator importante sobre a caracterização da amostra é que 100% (10) dos docentes 

está na docência por gostarem da área, não por falta de opção de serviço após sua formação ou 

pela escolha de trabalhar de segunda a sexta em horário diurno. 

Quando o profissional trabalha com o que gosta, o fator motivacional de realizar a sua 

função é maior e mais positivo em relação às experiências vividas no trabalho. Na docência 

essa motivação faz diferença no processo de ensino aprendizagem, no planejamento docente e 

no ambiente profissional. 

Conforme Moreira (1997, p.88) “a motivação é um fenômeno complexo e se constitui 

um elemento essencial à própria razão de ser professor”. Isto se dá porque a ausência da 

motivação docente gera consequências no comportamento e na motivação dos alunos para a 

aprendizagem. Observa-se na rotina em sala de aula que professores motivados a ensinar 

deixam seus alunos motivados a aprender e realizar as atividades propostas. 

De acordo com Moscovici (2007, p.77) “A motivação humana é constante, infinita, 

flutuante e complexa”. Dentre essa complexidade observa-se que outro fator motivacional do 

trabalho docente está ligado ao clima organizacional do ambiente de trabalho, quando gostamos 
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do lugar onde trabalhamos e saímos satisfeitos ao término de cada dia cumprido, a motivação 

em voltar no outro dia será positiva.  

Nesta Instituição de Ensino onde está inserido o Curso Técnico em Enfermagem 100% 

(10) dos docentes gostam do seu local de trabalho e saem satisfeitos da sua rotina 

frequentemente. O clima organizacional tem influência direta nos padrões de comportamento e 

sentimentos dos docentes. 

Maximiano (2000) explica que o produto dos sentimentos individuais e grupais criados 

por esses aspectos chama-se clima organizacional, o qual é representado pelos conceitos e 

sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização e que afetam de maneira 

positiva ou negativa sua motivação e satisfação para o trabalho. 

Conforme Chiavenato (2010) o clima organizacional é uma atmosfera do ambiente de 

trabalho que é constituído por pessoas. Este ambiente é relacionado à moral e satisfação das 

necessidades destes indivíduos podendo ser saudável ou doentio, negativo ou positivo, 

satisfatório ou insatisfatório. 

O docente é o profissional facilitador do processo de aprendizagem, estimulando, 

direcionando, redirecionando e promovendo a autonomia do aluno, conforme afirma Demo 

(2008) 

 
[...] o ambiente adequado de aprendizagem supõe atividades, em primeiro 

lugar, participativas, nas quais o aprendiz se encontra envolvido e motivado, 

na condição de sujeito, e, em segundo lugar, que acione processos e 

dinâmicas reconstrutivas, interpretativas, sempre como autor. (p.20) 

 

Um bom clima organizacional contribui na relação e interação entre alunos e professores 

facilitando o processo de ensino aprendizagem. Docentes satisfeitos e motivados tendem a se 

comprometer mais com a escola e tem orgulho de integrar aquela comunidade escolar. Essa 

satisfação reflete positivamente no seu desempenho em sala de aula.  

Não somente um bom clima organizacional contribui para o ensino aprendizagem no 

ensino técnico, o docente também precisa agregar o conhecimento prático e a teoria para 

ministrar suas aulas, elaborar seu planejamento docente e conduzir os estágios, para essa 

articulação é necessário que além do conhecimento específico o docente tenha também o saber 

pedagógico, algum tipo de formação em Educação. 

Nesse contexto, vale ressaltar que entre os pesquisados todos possuem curso de 

especialização, porém somente 40% (4) dos enfermeiros-docentes possuem curso de 
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especialização em educação; além da formação técnica em enfermagem, os outros 60% (6) dos 

docentes possuem curso de especialização específico na área de saúde.  

Observa-se nas falas dos docentes enfermeiros que não tem nenhuma formação em 

Educação que eles fundamentam suas aulas pela prática profissional, nos momentos de troca 

com os colegas mais antigos na docência e na experiência vivida a cada semestre em sala de 

aula. 

Ferreira e Mosquera (2010, p.106) afirmam que no Brasil “[...] a docência sem 

habilitação é um fato histórico especialmente em se tratando de educação profissional”. Diante 

disso, os autores defendem a necessidade da criação desses espaços para a formação/construção 

do ser docente a partir da discussão e reflexão coletiva. 

 

 

5.5 Indicadores utilizados no planejamento docente 

 

Durante a pesquisa de caracterização dos docentes foi perguntado como era feito o 

planejamento das aulas, 90 % (9) dos docentes atualizam seu planejamento de acordo com as 

novas turmas a cada início de semestre, 10% (1) dos docentes seguem o planejamento do 

semestre anterior e 100% (10) nunca utilizam o mesmo planejamento.  

O replanejamento dentro da prática docente é muito importante, o perfil dos alunos 

nunca será igual, se tratando do Curso Técnico até a faixa etária dos alunos oscilam muito a 

cada semestre, fazendo com o que o professor tenha que alterar seu planejamento conforme 

essas mudanças nas turmas.  

E quando a faixa etária dos alunos se diversifica, consequentemente, o conhecimento 

trazido por cada um deles e as vivências também será diferente, o que demanda do docente um 

trabalho maior em articular e sala de aula o conhecimento prévio trazidos por esses alunos com 

mais o que conhecimento e a técnica que precisa passar para eles. 

Ao refletir sobre o planejamento, Esteban (2010) compreende o planejar como: 
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uma ação flexível e aberta a mudanças. Qualquer proposta de ação que 

no grupo defina depois de período de reflexão inicial deve ser 

entendida em sentido hipotético, pois apenas a sua colocação em 

prática e a sua análise permitirão coletar evidências sobre o alcance e 

as consequências das ações empreendidas. (p.176) 

 

Durante o grupo focal refletiu-se sobre a importância do planejamento após assistirem 

o vídeo “Planejamento Estratégico”, que mostra como é importante planejar para conquistar 

nossos objetivos pessoais e profissionais. Todas as docentes em suas falas confirmaram a 

necessidade do planejamento na execução do PTD.  

 

“O planejamento é fundamental na vida do docente” (Prof. D) 

“Tendo um planejamento das minhas aulas, quantas vezes sai da minha casa com um esse planejamento 

feito e chegou no intervalo tive que mudar minha prática para que o conteúdo fosse assimilado pelos 

meus alunos. Se o professor não tiver um planejamento fica complicado dar aula” (Prof. B) 

 

Na elaboração do Plano de Trabalho Docente se faz necessário considerar os indicadores 

da escola para nortear o planejamento. Foram selecionados alguns na pesquisa para escolha dos 

docentes, tais como: o Plano de Curso de Enfermagem, o Plano Plurianual de Gestão Escolar e 

a avaliação diagnóstica dos alunos. 

 Conforme a respostas dos docentes, 40% (4) utilizam como base para elaboração do 

Plano de Trabalho o Plano de Curso de Enfermagem, 20% (2) utilizam a avaliação diagnóstica 

dos alunos e 40% (4) utilizam os dois indicadores. Nenhuma docente assinalou como uso o 

indicador do Plano Plurianual de Gestão Escolar, mais conhecido nessa instituição como 

“PPG”, o que faz necessário trazer para essa discussão a importância desse instrumento dentro 

da Unidade Escolar. 

De acordo com o disposto no Capítulo II do Regimento Comum das Escolas Técnicas 

do CEETEPS, o Plano Plurianual de Gestão - PPG apresenta a proposta de trabalho da ETEC. 

Conta, como eixo norteador, com o Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados 

os valores, as crenças e os princípios pedagógicos da escola. O Plano Plurianual de Gestão tem 

uma vigência de cinco anos, com replanejamento, no mínimo, anual. A atualização anual, com 

inclusão de novos projetos, garante o horizonte permanente de cinco anos.  

Contemplada a importância desse indicador para escola, também ele deve ser 

considerado no planejamento docente; o curso técnico em Enfermagem inclusive possui 
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projetos desenvolvidos durante o ano que estão inseridos no PPG, o que torna mais importante 

esse indicador para os docentes do curso.  

 

6. Categorias Analisadas do Grupo Focal  

 

A seguir serão apresentados os resultados qualitativos referentes ao grupo focal e 

algumas temáticas que se repetiram e que surgiam de forma mais contundente gerando três 

categorias principais de análise e 12 sub categorias, que são apresentadas no quadro 3.  

 

Quadro 3 - Categorias de análise do grupo focal e suas subcategorias, Mongaguá-SP, 2018. 

 

 

5.1  

Trajetória formativa: 

Memórias do Caminho. 

 

5.1.1 Aprendizagem motivada pelos desafios positivos 

e negativos  

5.1.2 O lúdico como ferramenta de aprendizagem  

5.1.3 A identificação profissional como fator importante 

na aprendizagem e no incentivo à profissão 

 

5.2 

O papel do docente do 

Ensino Técnico de Nível 

Médio. 

 

5.2.1 A escolha das estratégias de ensino e ferramentas 

didáticas  

5.2.2 Habilitação profissional técnica de nível médio de 

técnico em enfermagem  

5.2.3 O papel da escola na formação do aluno  

 

 

5.3 

As Estratégias de Ensino 

Aprendizagem e o trabalho 

colaborativo. 

 

5.3.1 Metodologias e estratégias de ensino  

5.3.2 A importância dos recursos tecnológicos como 

ferramenta de ensino 

5.3.3 A vivência profissional como aliada as estratégias 

de ensino  

5.3.4 O trabalho colaborativo do corpo docente 

5.3.5 A interdisciplinaridade enquanto estratégia de 

ensino 

5.3.6 Tendências pedagógicas humanista e tecnicista   
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Vale ressaltar que estes temas surgiram do discurso trazido pelos enfermeiros docentes 

durante o grupo focal. 

Antes, porém, cabe lembrar que, para os encontros do grupo focal, foram utilizados dois 

vídeos como disparadores para as discussões e reflexões sobre o tema central desta pesquisa 

que é sobre as estratégias de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o leitor encontrará em alguns 

momentos nas falas dos docentes alguma referência ao vídeo “O aprender a aprender”, em que 

os participantes utilizam algumas cenas ou o seu conteúdo de forma simbólica e ilustrativa para 

endossar o seu discurso. 

 

 

6.1 Trajetória formativa: Memórias do Caminho.  

 

Os docentes de escola técnica trazem consigo algumas peculiaridades. Em sua grande 

maioria, possuem a vivência do mercado profissional, formação técnica pertinente à carreira de 

origem e em muitos casos sem a formação em educação (graduação em Pedagogia, 

Licenciaturas diversas, mestrado ou outros). As docentes do curso Técnico em Enfermagem da 

Escola Técnica seguem esse mesmo percurso formativo e profissional: todas iniciaram na 

docência com a formação técnica e todas possuem a vivência do mercado profissional, mais da 

metade desse corpo docente ainda atua na área de Enfermagem e acumula com a docência. 

Entende-se que o docente de Ensino Técnico necessita agregar duas necessidades 

fundamentais: conhecimento técnico, específico da profissão que exerce; e saberes pedagógicos 

da profissão docente, ou seja, algum tipo de formação em educação. Entretanto, Oliveira (2010, 

p.17) comenta que, historicamente, observa-se no Brasil à docência exercida por indivíduos que 

a consideram vocação ou sacerdócio. Somente com o desenvolvimento da sociedade chegou-

se à atual profissionalização do professor. Porém, no contexto da educação profissional, a 

formação em educação ainda é pouco presente. 

Utilizando-se como base o relato da equipe docente de Enfermagem observa- se que as 

experiências vivenciadas na busca da formação profissional ou mesmo as vivenciadas em 

serviço constituem um fator importante na construção de suas práticas pedagógicas e para tentar 
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compreender a concepção da equipe sobre suas práticas percorremos junto com eles os 

caminhos que trilharam para chegar até a docência, e este percurso inicia-se a partir da formação 

educacional e técnica. 

Durante o encontro foi proposto pela pesquisadora uma atividade para o grupo. As 

docentes foram convidadas a revisitarem os processos formativos pelos quais passaram, 

trazendo um professor que foi mais significativo no processo de aprendizagem e uma cena que 

também marcou nesse processo de formação, a fim de fazer uma narrativa em que o trajeto 

pessoal e o trajeto profissional cruzam-se. Parte desses relatos podem ser observados no (Anexo 

3). 

Tardif (2002) menciona, ainda, que as experiências escolares anteriores e as relações 

determinantes com os professores contribuem para modelar a identidade pessoal do professor 

e seu conhecimento prático. Para ele: 

 

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o futuro 

professor interioriza um certo número de conhecimentos, de competências, de 

crenças, de valores, etc., os quais estruturam a sua personalidade e suas 

relações com os outros (especialmente com as crianças) e são reatualizados 

e reutilizados, de maneira não reflexiva mas com grande convicção, na 

prática de seu ofício. Nessa perspectiva, os saberes experienciais do professor 

de profissão, longe de serem baseados unicamente no trabalho em sala de 

aula, decorreriam em grande parte de concepções do ensino e da 

aprendizagem herdadas da história escolar (TARDIF, 2002, p.72). 

 

 
 

As docentes levaram entre 15 a 20 minutos para elaborar essa atividade, assim que todas 

terminaram iniciamos a leitura. De maneira geral o momento mais marcante na trajetória 

educacional dos participantes está no período que cursaram a universidade e um dos momentos 

destacados como sendo importantes também na vida pessoal e que carregam consigo para a 

docência. 

 

 

6.1.1 A aprendizagem no percurso formativo motivada pelos desafios positivos e 

negativos. 
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As docentes trouxeram situações vividas na trajetória formativa que serviram como 

motivação para vencer os desafios que surgiam no período da faculdade até sua conclusão e 

esses desafios e motivações também foram decisivos em reforçar a escolha da profissão. 

 

“O momento marcante que eu tenho foi na faculdade, professor Pitanga, ele era o Coordenador do 

curso na época na Universidade Católica. Eu engravidei no 3º Ano da Faculdade, quando minha filha 

nasceu eu estava cursando o 4º ano, nesse período eu precisava pegar com o Coordenador trabalhos e 

atividades para fazer, para pode sair de licença maternidade e recebo essa fala do Coordenador: Eu 

vou até te passar os trabalhos, está aqui a lista com o que você precisa elaborar, mas querida, você não 

vai conseguir se formar depois que essa criança nascer nunca, esqueça que você vai ser enfermeira na 

sua vida, não dá tempo, você não vai conseguir conciliar, seus pais moram lá em Iguape você está aqui 

sozinha, volta para Iguape. Eu peguei os trabalhos e fui para casa, passou os 3 meses, voltei e entreguei 

os trabalhos, fiz todos os estágios e no final do ano me formei. Hoje quando eu ouço aluno falar que 

não vai conseguir, que está passando por dificuldades, eu tento trazer para o meu lado e incentivar 

dizendo ao contrário, que ele vai conseguir sim, para ele não desistir.  Eu não admito que ninguém fale 

para outro você não consegue, porque eu ouvi isso e é muito ruim, a gente fica marcada de maneira 

negativa muito grande, você nunca esquece!”(Prof.I) 

 

Na fala dessas docentes identifica-se a aprendizagem motivada pelo desafio, tanto 

positivo quanto negativo. Quando o Coordenador do Curso disse para a primeira docente (Prof. 

I)  que ela não conseguiria se formar devido à gravidez, o que para muitos poderia ser um motivo 

em desistir do curso, para ela foi incentivo a continuar, mesmo que o acolhimento por parte do 

Coordenador do Curso tenha sido negativo. 

Segundo Gil (2011, p. 202) “o comportamento humano é motivado pelo desejo de 

atingir algum objetivo”, sendo que o fator motivação é diferente de pessoa para pessoa. A partir 

da aprendizagem e da repetição, estes comportamentos se tornam satisfatórios a determinadas 

necessidades, o que acaba tornando tal necessidade não mais motivadora de comportamento. A 

satisfação e motivação humana surgem a partir de necessidades e busca pela resolução de 

problemas conforme vão surgindo. 

Mas o que vem a ser motivação? Bzuneck diz que uma primeira ideia sobre motivação 

é dada pala própria origem da palavra: 

[...] uma ideia sugestiva sobre motivação, normalmente aplicável a qualquer 

tipo de atividade humana, é fornecida pela própria origem etimológica da 

palavra, que vem do verbo latino mover e, cujo tempo supino motum e o 

substantivo motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso termo 

semanticamente aproximado, que é motivo. Assim, genericamente, a 

motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação 

ou a faz mudar o curso (BZUNECK, 2009, p. 9). 
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A motivação é um comportamento causado por necessidades, pela busca da satisfação 

dos desejos, quando estes são realizados, essas necessidades deixam de ser uma motivação.  

 

 

Identificação: Pirâmide de Maslow 

Fonte:http://www.dicasdeescrita.com.br/ficcao/criacao-de-personagem-piramide-de    maslow/ 

 

 

O conceito de motivação é amplo, conforme a pirâmide de Maslow demonstra as 

necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de importância 

e de influência, como necessidades fisiológicas, necessidades de autoestima, necessidades de 

auto realização. 

Na base da pirâmide estão as necessidades mais primitivas, necessidades fisiológicas e 

de segurança. No relato da docente consegue-se identificar essas necessidades; o fato de estar 

gestante ainda aumentava ainda mais sua motivação em concluir o curso para tentar ingressar 

no mercado de trabalho. Sua determinação foi mais forte que as dificuldades apresentadas pelo 

Coordenador do Curso. A satisfação da necessidade de segurança tem grande influência no 

comportamento humano, assim como a segurança individual e profissional na prevenção do 

adoecimento desse profissional. (MORAES, VARELA, 2007) 

No relato da docente (Prof. J), a professora acreditou no seu potencial em realizar aquele 

procedimento, fazendo com que ela se motivasse a fazer, mesmo assustada e com nojo da 

situação do paciente acreditou que era capaz de realizar o curativo.  

 

http://www.dicasdeescrita.com.br/ficcao/criacao-de-personagem-piramide-de%20%20%20%20maslow/
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“A cena marcante pra mim durante minha faculdade foi quando a enfermeira Maça me deixou de 

recuperação em Semiologia por 0,25 pontos, onde tive que rever todas as técnicas, porém o maior 

desafio que já tive. Eu atingi a nota 10 nessa disciplina, tudo que a professora perguntava eu respondia. 

Hoje agradeço, pois aprendi muito, aprendi que sou capaz de produzir muito mais por causa dessa 

atitude dela. A outra cena marcante que tenho foi quando fiz o curso de auxiliar de enfermagem, a 

professora Uva no campo de estágio pediu que eu fizesse um curativo numa úlcera enorme, era meu 

primeiro curativo. Eu fiquei assustada e com nojo, quando tirei a atadura começou a úlcera começou 

a esguichar, na hora pensei que ía desmaiar, a professora dizia: pega uma gaze, comprimi! Eu dizia 

que estava passando mal, e ela me mandava fechar os olhos e respirar fundo, vamos faça esse curativo, 

estou falando para você fazer. Mesmo me sentindo mal fiz o curativo que naquela úlcera e a professora 

me fez enxergar que eu era capaz, acreditou na minha capacidade. E hoje trago isso para minha prática 

também, os alunos que mais pego no pé são aqueles que mais acredito que tem muito a oferecer e 

produzir.”(Prof. J) 

 

 

Conforme Bzuneck (2000, p. 9) “a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma 

pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar de curso”. A motivação passada pela professora 

no campo de estágio fez com que a aluna mudasse seu curso naquela aula. Se ela tivesse seguido 

o medo em relação a aquele problema, ela não teria realizado a prática e enxergado sua 

capacidade. 

Outra docente (Prof. E), além de citar a motivação como fato importante em sua 

aprendizagem, ressalta o apoio que recebia do professor em não deixá-la desanimar e constante 

lembrança de que era capaz: ela traz em sua fala a aprendizagem gradativa, o respeito ao tempo 

de aprender de cada aluno, a oportunidade que tem que ser dado a eles de tentar novamente no 

dia seguinte. 

 

“Na época da minha faculdade ele me cobrava demais, ele não tinha meio termo, não media lugares 

para falar, ele falava em tom elevado, chamava atenção dos alunos, e eu não entendia essa prática dele, 

eu pensava como um professor pode ter esse tipo de tratamento com os alunos que podia bloqueá-los 

para aprendizagem, porque o professor pode ter essa ação na vida de um aluno também. No particular 

comigo a abordagem dele era totalmente diferenciada, todas as vezes que procurei por ele, para algum 

auxílio ou ajuda, ele sempre me tratou com muita educação, com respeito e me encorajava... Esse 

professor foi muito significativo pra mim, ele fez a diferença na minha vida acadêmica, realmente eu 

matava um leão por dia para poder estudar, então eu precisava dessa motivação que ele me passava, 

me ajudou muito! E o que eu trago hoje de tudo isso para minha atuação é que busco trazer esse 

encorajamento para o meu aluno também, que a aprendizagem é gradativa, o que ele não conseguiu 

realizar hoje, amanhã terá uma nova oportunidade de tentar, e eu vou estar junto com ele nesse tentar, 

não vou abandoná-lo, pego na mão, explico novamente, juntos conseguiremos! Eu tento trazer o aluno 

para mim, para trabalhar com mais facilidade suas dificuldades.”(Prof. E) 

 

 

Nesse contexto da aprendizagem gradativa como uma das formas de aprendizagem, vale 

refletir sobre a definição de Aprendizado ou Aprendizagem.  Conforme Oliveira (1997) é o 
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processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, valores, entre outros, a partir 

do seu contato com a realidade, com o meio ambiente e com outras pessoas.  

Vygotsky utiliza o termo em russo “obuchenie”, significa algo como “processo de 

ensino aprendizagem”, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas 

pessoas (OLIVEIRA, 1993, p. 57). 

O respeito ao tempo de aprender de cada aluno é essencial nesse processo de 

aprendizagem, o aprender é resultado de um conjunto de fatores que se relacionam com o 

conhecimento prévio de cada indivíduo, dos aspectos afetivos e sociais mais o conhecimento 

que está sendo oferecido a ele na escola. 

Como mencionado pela (Prof. E) o papel do professor na vida do aluno é muito 

importante; se ele não souber lidar com essas peculiaridades em sala de aula, irá bloquear ao 

invés de motivar o processo de aprendizagem dos alunos. 

Tanto a professora J como a professora E mencionam em suas falas situações que 

vivenciaram no campo de estágio. Neste ponto, vale refletir sobre a importância do estágio 

supervisionado no processo de aprendizagem do aluno da área da saúde. 

Conforme a Lei Federal n°. 11.788 de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre os 

estágios para estudantes, regulamenta o estágio em seu artigo 1, incisos 1° e 2° como: 

Art. 1 ° Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em Instituições de Educação Superior, de Educação Profissional, 

de Ensino Médio, da Educação Especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos. 

1° O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando. 

2 ° O estágio visa ao aprendizado de competência próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho. 

O CNE,(2001), salienta que na formação do Enfermeiro, além de conteúdos teóricos e 

práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no 

currículo o estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede 

básica de serviços de saúde e comunidades, nos dois últimos semestres do Curso de Graduação 
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em Enfermagem, sendo que o processo de supervisão dos acadêmicos no estágio deve ser 

realizado por professores supervisores enfermeiros, além da inclusão dos profissionais que 

atuam nas instituições onde o estágio é desenvolvido. 

É no estágio supervisionado que o discente tem a chance de ter contato com o campo 

profissional, relacionando – se com funcionários do local e com os pacientes, podendo colocar 

em prática o que aprendeu na teoria em sala de aula, vivenciando situações reais.  

Conforme Wagenaar et al. (2003) o estágio seria, para muitos alunos, o primeiro contato 

com a prática profissional, possibilitando o aprendizado através da aplicação dos 

conhecimentos teóricos no desenvolvimento de habilidades práticas. 

No campo de estágio, o aluno se depara com várias situações e sentimentos que podem 

influenciar positivamente ou negativamente no processo de ensino aprendizagem e também na 

escolha definitiva da profissão.  

Esse período de estágio é um momento crítico e muito importante para os futuros 

profissionais de saúde, é um momento de transformação intensa no modo de pensar e agir dos 

alunos. O modo como serão orientados pelos Enfermeiros Docentes durante esse processo de 

aplicação da teoria na prática será a base para a formação de profissionais competentes e 

comprometidos com o local de trabalho 

 

 

6.1.2 O lúdico como ferramenta de aprendizagem 

 

A fala da docente (Prof.G) a seguir traz o lúdico como ferramenta de aprendizagem 

importante para ela durante a faculdade:  

 

“Um momento que marcou muito na minha vida, foi na faculdade com o professor Pêssego que 

ministrava as aulas de Semiotécnica, e dentro de sala de aula, ele deixava as aulas dele muito 

dinâmicas, a gente tinha que cantar a música do meu lanchinho antes de sair para o intervalo, quando 

ele ensinou as técnicas de lavar a mão, nós tínhamos que cantar a música do ratinho, técnicas do banho 

no leito, também cantávamos a música do ratinho, e teve um dia que ele pegou a sala inteira ensinou a 

música de um trenzinho e a sala inteira teve que sair correndo em volta da faculdade cantando essa 

música bem no Centro de Santo André. Tudo isso que eu vivenciei com ele trago para as minhas aulas, 

o professor Pêssego com essa dinâmica de aula conseguia desarmar e trazer para o lado dele o aluno 

mais resistente que pudesse ter em sala de aula, e assim eu busco nas minhas aulas também, trazer para 

o meu lado aquele aluno mais difícil de lidar, mais resistente em sala de aula.” (Prof. G) 
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O processo educacional hoje, na maioria das vezes, está centrado no simples repasse de 

conceitos e conteúdo; no caso do Curso Técnico em Enfermagem, os docentes também 

precisam passar para seus alunos técnicas e procedimentos voltados ao atendimento em saúde. 

O lúdico, como comprovado na fala da Prof. G, é um excelente recurso no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos, conseguindo fazer com que a sala de uma forma geral participe das 

atividades propostas e assimilem melhor o conteúdo passado. 

O uso do lúdico na aprendizagem já vem desde à Grécia antiga, em “Leis”, o ateniense 

salientava a importância do jogo para educação, defendendo a ideia que:  

 

[...]brincando, aprenderá, o futuro construtor, a medir e usar a trena, o 

guerreiro, a cavalgar e a fazer qualquer outro exercício, devendo o educador 

esforça-se por dirigir os prazeres e os gostos das crianças na direção que lhes 

permita alcançar a meta a que se destinarem (SILVEIRA, 1998, p.41). 

 

 

               Desde esse período o uso do lúdico vem sendo difundido no processo de aprendizagem 

em todos os tipos de ensino. Friedman (2003, p.3) diz que “dentro da escola acredita ser possível 

o professor se soltar e trabalhar os jogos como forma de difundir os conteúdos. 

A utilização do lúdico na escola além de ser um importante recurso pedagógico na 

aprendizagem ele contribui na valorização das relações, possibilita a aquisição de valores já 

esquecidos, trabalha a sociabilidade, criatividade e na assimilação de novo conhecimentos. 

 

 

6.1.3 A identificação profissional como fator importante na aprendizagem e no incentivo 

a profissão. 

 

A Prof.A trouxe como fato marcante no seu processo de aprendizagem, uma professora 

com a qual ela se identificou em virtude da admiração pelo profissionalismo exercido, pelo 

conhecimento e segurança dentro da profissão: 
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“O momento marcante foi na faculdade, eu nunca tinha tido um professor como referência e na 

faculdade eu me identifiquei com uma professora que pela primeira vez eu olhei e desejei ser igual 

aquela mulher, acho que não sou ainda igual a ela, mas para mim ela era o “cara”. O nome dela era 

Laranja, baixinha, muito elegante, usava um blazer azul marinho lindo, impecável, aliás, ela tinha 

vários nessa tonalidade, um mais lindo q o outro, a referência na Enfermagem era utilizar blazer dessa 

cor, fiz meu juramento com um blazer daquele. A professora Laranja ministrava aulas de Administração 

em Enfermagem, para aumentar minha admiração por ela, ainda trabalhava com RT (Responsável 

Técnica) no Hospital das Clínicas que é o sonho de consumo de qualquer graduando fazer um estágio 

lá, ela era responsável administrativa num Hospital grande daquele. Ela tinha tanta segurança na sua 

profissão, tanto conhecimento, que quando íamos para estágio, ela discutia os casos clínico dos 

pacientes de igual para igual com os médicos, ele fazia todas as aferições, buscava todas as informações 

sobre o paciente para, ela deixava muito médico no chinelo. Com ela aprendemos o que é o 

empoderamento dentro da enfermagem, que o conhecimento é fundamental para sermos bons 

profissionais e ter segurança de se negar a fazer procedimentos que sabe que não é correto por alguma 

prescrição médica se for o caso.”(Prof.A) 

 

O conhecimento técnico e a postura da professora mencionada acima pela Prof.A, 

ocasionou essa identificação da aluna com a professora já no primeiro dia de aula e se estendeu 

até o dia da sua formação, momento em que a Prof.A utilizou um blazer azul igual ao da 

professora para se formar. Essa admiração serviu como espelho profissional para docente tanto 

no trabalho na saúde, quanto no exercício da docência. 

Considera-se que essa admiração e identificação profissional com a referida professora 

também podem ser consideradas com um fator motivacional para a aprendizagem da docente 

durante a faculdade. Coll (2004) explica que: [...] os motivos de um aluno são um produto da 

interação dele com os diferentes contextos em que está presente o sentido da aprendizagem 

escolar[...] (COLL, 2004, p. 129) 

A motivação da docente nas aulas da professora não se restringia somente a postura e 

didática em sala de aula, mas na sua atuação em campo de estágio, a forma como conduzia os 

alunos e discutia os casos com os médicos, momentos nos quais podiam observar todo o 

conhecimento técnico da professora e a segurança na sua atuação profissional.  

Outro fator motivacional relatado pela docente que vale ressaltar era referente ao cargo 

que a professora ocupava no Hospital das Clínicas, Enfermeira Responsável Técnica, que 

segundo a docente, era o “sonho” de todos os alunos estagiarem nesse hospital na época de sua 

formação. Imagine então, ocupar o cargo de Responsável Técnica. 

Conforme o Cofen no seu artigo 1º, inciso IV: Enfermeiro Responsável Técnico (RT): 

é o profissional de Enfermagem de nível superior, nos termos da Lei nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem  sob sua responsabilidade o 
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planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 

Enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem. 

As falas das docentes evidenciam que as afetações se fazem presentes na medida em 

que são convidados a revisitar suas memórias do percurso formativo e que vão além do seu 

fazer profissional. Como se pouco lhes fosse perguntado e na medida em que isso ocorre, 

tivessem o espaço para falar de sentimentos e impressões. Esta foi uma percepção clara durante 

o encontro, identificada pela pesquisadora e pelo observador. A emoção nas expressões não 

pode ser aqui traduzida em palavras para compreensão do leitor, no entanto não diminui o 

impacto e o sentido dos relatos. 

São muitos os caminhos percorridos pelos professores que vão construindo vários e 

diferentes saberes. A experiência de vida, a vivência profissional, o percurso formativo como 

citado nas falas das docentes trazem para suas práticas atuais reflexos de experiências vividas 

como alunas em sala de aula. 

Segundo Tardif (2010), os saberes da experiência são produzidos por meio das práticas 

dos professores a partir da relação dos saberes docentes constituídos ao longo da sua formação, 

articulados com sua concepção a respeito da docência e do ensino como exercício profissional, 

o qual se aprimora no desenvolver de sua carreira. 

Essas vivências são muito importantes para a construção da prática pedagógica do 

professor. De acordo com Bondía (2002), o saber da experiência é um saber que não pode 

separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento científico, 

fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, 

uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo, que é por 

sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). 

 

 

6.2   O papel do docente do Ensino Técnico de Nível Médio.  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(DCENF) orientam a construção do Projeto Pedagógico dos Cursos de Enfermagem (LDB 

1996; DCENF 2001). Ao descrever o perfil do formando, as DCENF destacam que o processo 

educativo neste nível deve se pautar pela formação “generalista, humanista, crítica e reflexiva 
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(…) rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos (…) identificando as dimensões 

biopsicossociais dos seus determinantes (…)” (DCENF, 2001, p.01).  

O documento também define as habilidades e competências exigidas para o Enfermeiro, 

classificando-as em competências gerais nas quais se inserem a atenção à saúde, tomada de 

decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente e, 

competências específicas que dizem respeito às ações e atividades de cunho técnico-científicas, 

éticas-políticas e sócio-educativas (DCENF, 2001). 

O termo competência deriva do latim “competentia”, possuindo etimologicamente 

vários significados, entre os quais a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo 

assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade e aptidão (FERREIRA, 2008 ). Dessa 

forma, entende-se por competências pessoas que sejam capazes de realizar alguma atividade 

com destreza, e por habilidades alguém que saiba como fazer essa atividade.  

Usando com referência as competências colocadas pela DCENF, o enfermeiro deve 

desenvolver competências, mobilizando conhecimentos, habilidades e atitudes, em situações 

concretas de trabalho, que o levem a articular a prática pedagógica de caráter emancipatório e 

transformador à gerência orientada pela visão crítica e global da sociedade, na perspectiva do 

cuidado integral e de qualidade (TIMÓTEO, 2008). 

No que tange ao enfermeiro docente, ele também precisa ter competência e habilidade 

na área da educação, para que possa conduzir com segurança e habilidade o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. Essas competências não se baseiam somente na transferência do 

conhecimento técnico do Enfermeiro, mas na articulação das ferramentas de aprendizagem, na 

busca do conhecimento e em estimular a autonomia de seus alunos durante o processo. 

Exercer a docência no Ensino Técnico de Nível Médio em Enfermagem demanda do 

professor, uma percepção do ato educativo para além do preparo técnico para o cuidado em 

saúde. Exige uma função do “educar” como processo formativo para o exercício da cidadania 

e da participação efetiva na construção do sistema em saúde que consigam atender as propostas 

e ações do cuidado envolvendo uma prática formativa crítica e comprometida do enfermeiro 

professor. 

Pensando nessa prática formativa e crítica na formação em saúde e na grande 

responsabilidade desses docentes em formar profissionais capacitados para exercer suas 

funções com comprometimento e responsabilidade em qualquer área da saúde, somos 
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convidados a refletir em como está sendo conduzida pelos professores a formação desses alunos 

técnicos em Enfermagem. 

Rubem Alves interpreta de uma maneira simples e admirável as inquietações do 

processo de aprendizagem. 

 

Olho para a Educação com olhos de cozinheiro e me pergunto: Que comida 

se preparam com os corpos e mentes...nesse caldeirão chamado Escola? 

Porque educação é isso: um processo de transformações alquímicas que 

acontece pela magia da palavra. Que prato se pretende servir? Que sabor 

está sendo preparado? Para que se educa? É isso que aprendi com as 

cozinheiras: que é preciso pensar a partir do fim. Os saberes são coisas boas. 

Os saberes devem nos dar razão para viver. (ALVES, 1995, p, 74) 

 

 

A formação crítica coloca o professor e o aluno como sujeitos no processo de 

aprendizagem, o conhecimento é construído de forma linear, somado de novas descobertas. Na 

pedagogia crítica, o professor tem um papel de mediador da aprendizagem a ser construída pelo 

aluno, estimulando a autonomia desse aluno no processo de aprender.  

O aluno formado pela pedagogia crítica tem possibilidade de solucionar problemas, 

considerar as vantagens e desvantagens em cada situação problema e ponderar os riscos das 

soluções que possam surgir. 

No Brasil, Paulo Freire é o grande defensor da Pedagogia Crítica e Libertadora, ela é 

pautada na capacitação dos estudantes e professores a desenvolverem uma compreensão crítica 

consciente de sua relação com o mundo. De acordo com Au (2011, p. 251) essa pedagogia ao 

desenvolver a conscientização do sujeito, auxilia na capacitação de professores e alunos a se 

tornarem pessoas cada vez mais conscientes de seu contexto e de sua vida condição enquanto 

ser humano. 

O ponto central dessa pedagogia de Freire é o diálogo entre aluno e professor, o 

momento em que eles se encontram para refletir sobre a realidade.  

 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro que se solidariza 

o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado 

e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito 

no outro, nem tampouco torna-se simples troca de ideias a serem consumidas 

pelos permutantes (FREIRE, 1983, p. 79). 
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No diálogo não há como “depositar” ideias; alunos e professores são iguais. Ao abordar 

essa relação igualdade na pedagogia crítica, na qual o professor mantém sua autoridade e 

direcionamento no processo de ensino aprendizagem, faz-se o convite para refletir sobre qual é 

o papel desse docente na formação do auxiliar e técnico em Enfermagem. 

Durante o encontro foi passado para grupo como disparador, o vídeo “aprender a 

aprender” que retrata um processo de aprendizagem baseado na pedagogia problematizadora, 

na qual o mestre não indica caminhos já trilhados, mas permite que o estudante aprenda abrindo 

seu próprio caminho, e acompanha-o enquanto ele percorre sua trilha. 

Ao terminar o vídeo a primeira perguntar da pesquisadora era se alguém já havia visto 

esse vídeo, somente duas professoras disseram que sim, mas não lembravam onde e nem quando 

haviam visto. A pesquisadora segue perguntando quais leituras haviam feito do vídeo, neste 

momento, o silêncio que pairava na sala foi quebrado e as participantes começaram a expor 

suas opiniões. 

 

 

6.2.1 A escolha das Estratégias de Ensino e ferramentas didáticas. 

 

Em um primeiro momento foram expondo suas opiniões em palavras soltas... incrível, 

equilíbrio, paciência, persistência, resistência, determinação, perseverança, criatividade, foco, 

transformação e num segundo momento começaram a contextualizar suas falas: 

 

“Na verdade é o papel da docência mesmo de dar o exemplo, de pegar na mão, de fazer aquele aluno 

raciocinar, pensar, caminhar, de errar, errar e errar, até ver que conseguiu o certo e ir aperfeiçoando. 

É o papel da docência esse....”(Prof.A ) 
 
 

 

“O que eu achei interessante no vídeo é o papel do professor, como é importante para os alunos, o 

nosso papel de trazê-los até nós, esse encorajamento de que eles são capazes e nos tornamos referência 

para, se sentem abraçados, pensam “eu consigo também”, achei super interessante esse encorajamento 

que o docente leva para quem está do outro lado como discente...” (Prof. E) 
 

 

 

“Teve um momento em que o Mestre ao mesmo tempo em que encoraja e ensina, ele solta, deixa o aluno 

fazer sozinho, permiti ele caminhar e fica observando de longe. Estar ao lado do aluno é legal...”(Prof. 

F) 
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“Eu gostei da parte do vídeo que o Mestre coloca o molde perto do aluno para demonstrar o que ele 

tem que fazer, mas depois disso ele sai, deixa o menino a vontade e fica observando a distância, 

avaliando a construção do menino. Depois que o Mestre volta e vê que ele chegou no objetivo, passa 

para uma outra fase.” (Prof. I) 

 

Os relatos dessas docentes demonstram o quanto acreditam no papel do professor no 

processo de aprendizagem dos seus alunos, as afetações sentidas durante as falas, o entusiasmo 

em usar o vídeo para exemplificar suas opiniões ressaltavam essa importância. 

O papel do professor em sala de aula está implicado na escolha das suas estratégias de 

ensino, as docentes acima citaram vários tipos de abordagem em sala de aula, o professor que 

encoraja e dá exemplo, que demonstra a técnica e depois fica observando a execução 

trabalhando a autonomia do aluno, aquele que estende a mão no momento certo demonstrando 

que o aluno não está sozinho. Todas essas abordagens estão ligadas ao estilo de cada professor 

e as estratégias escolhidas por ele. 

A importância da escolha dessas estratégias também é mencionada nas falas dessas 

docentes: 

 

“Quando falamos em práticas pedagógicas, falamos em estratégias e essas estratégias estão ligadas 

aos alunos, não é somente a estratégia que o professor quer e sim também a estratégia do aluno. Tem 

turma que é super dedicada, que corre atrás de tudo, que já vem com tudo pronto quando você vai dar 

aquela aula. E tem turma que você tem que dar tudo de mão beijada para que aula possa acontecer, 

porque eles não têm iniciativa de correr atrás. Então a aula que dei semestre passado, nesse semestre 

com outra turma dificilmente vou conseguir fazer a mesma coisa, por conta do perfil de alunos que 

mudam a cada semestre.” (Prof. J) 
 

 

“Um aspecto importante da Enfermagem é que ela é muito flexível, então nos da margem criar várias 

metodologias diferentes, não só utilizar as metodologias que já foram inventadas, conseguimos também 

inovar, a Enfermagem nos traz essa abertura.” (Prof. F) 

 

Bordenave e Pereira (2002) ressaltam a importância das estratégias de ensino do 

professor para que o aluno tenha diversas formas de interação e construa o conhecimento de 

acordo com suas experiências individuais para interpretar as informações, experiências 

subjetivas, conhecimentos prévios. 

Estas falas vão de encontro com a visão de Rehem (2009) quando diz que o docente do 

ensino profissional da contemporaneidade não deve se resumir a um modelo tradicional de 

professor, o autor lista cinco competências, identificadas em sua pesquisa, as quais consideram 

fundamentais para o melhor exercício da docência: 
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a) mediação da aprendizagem: acompanhamento/gestão da aprendizagem do aluno; 

organização de conteúdos, programas, recursos didáticos; comunicação, conhecimento e 

observação das dificuldades de aprendizagem dos alunos, além da mediação em si; avaliação; 

promover a autonomia do aluno (aprender a aprender);  

b) conhecimento e habilidade técnica relacionados às disciplinas ensinadas: integração dos seus 

próprios saberes, facilitando o processo de aprendizagem do aluno a partir dos conhecimentos 

prévios deste; planejamento dos temas a serem ensinados, interdisciplinaridade;  

c) postura de integração em relação à sociedade, envolvimento com processos produtivos e 

mercado de trabalho: saber fazer aquilo que ensina; reconhecer demandas da sociedade; saber 

formar profissionais éticos, que trabalhem em equipes; reconhecer mudanças sociais, 

tecnológicas, sociais e econômicas que tenham impacto na formação do aluno;  

d) visão ampla a respeito do papel social da escola de ensino profissional: participar do projeto 

político-pedagógico da instituição de ensino; participar da elaboração do currículo; 

compreender a formação do aluno de forma ampla e integrada;  

e) desenvolvimento do “ser docente”: ser professor reflexivo sobre sua própria ação docente, 

sobre seus valores, sua ética, seu aperfeiçoamento contínuo. 

O autor acima listou cinco competências fundamentais no exercício do professor, o que 

seriam essas competências? As Competências estão ligadas às habilidades e atitudes do sujeito. 

Adler (2002) propõe que:  

 

A competência não seria um estado de formação educacional ou profissional, 

nem tampouco um conjunto de conhecimentos adquiridos ou de capacidades 

apreendidas, mas seria a mobilização e aplicação de conhecimentos e 

capacidades numa situação específica, na qual se apresentam recursos e 

restrições próprias à sua especificidade. (ADLER, 2002, p. 107) 

 

 

Para Perrenoud (1999) a competência é a capacidade do indivíduo de agir eficazmente 

em um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, sem, contudo, limitar-se 

a eles; é a faculdade de mobilizar recursos cognitivos, saberes, habilidades e informações, para 

solucionar, com eficácia, uma série de situações. 

Com todas essas reflexões compreende-se que para ser um bom profissional na docência 

é preciso possuir boa formação, domínio das tecnologias, atualização didática, trabalho em 
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equipe, planejamento e autoavaliação contínuos, atitude e postura profissionais e domínio da 

disciplina que ensina. 

Hoje é desafiador formar cidadãos críticos e comprometidos com a melhoria da 

qualidade de vida de outros indivíduos, faz com que os docentes sejam instigados a refletirem 

sobres suas práticas, no processo de ensino aprendizagem. Esse processo vai além do acesso as 

teorias, implica na articulação da prática com teoria de forma que favoreça a aprendizagem dos 

alunos.  

Vale lembrar que essas competências do professor precisam conversar com as 

competências exigidas no perfil de formação do aluno. Cada curso possui como norteador do 

trabalho do professor, o perfil de formação do aluno que a Instituição deseja formar. No Ensino 

Técnico de Nível Médio em Enfermagem do Centro Paula Souza, traça o perfil desse aluno da 

seguinte forma: 

 

 

6.2.2 Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Enfermagem 

 

O Técnico em Enfermagem é o profissional que atua na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das 

necessidades de saúde do paciente/ cliente, família e comunidade, em todas as faixas etárias. 

Desenvolve ações de educação para o autocuidado, bem como de segurança no trabalho e de 

biossegurança nas ações de enfermagem. Promove ações de orientação e preparo do paciente 

para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de 

medicamentos e vacinas, nebulizações, procedimentos invasivos, mensuração antropométrica 

e verificação de sinais vitais, dentre outros. Presta assistência de enfermagem a pacientes 

clínicos e cirúrgicos em qualquer fase do ciclo vital. Participa de uma equipe multiprofissional 

com visão crítica e reflexiva, atuando de acordo com princípios éticos. Exerce ações de 

cidadania e de preservação ambiental (CPS, 2012). 
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Competências Gerais a serem alcançadas pelo aluno em formação  

Conforme descrito no CPS (2012) ao concluir o curso de Técnico em Enfermagem, o 

aluno deverá ter construído as seguintes competências gerais:  

● planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 

● aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental;  

● interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a 

conduta do profissional de saúde; operar equipamentos próprios do campo de atuação, 

zelando pela sua manutenção. 

● coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. 

● Além dessas competências deverá constituir, ainda, as seguintes competências básicas, 

de caráter interprofissional: dominar habilidades básicas de comunicação em contextos, 

situações e circunstâncias profissionais, nos formatos e linguagens convencionados; 

pautar-se na ética e solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissional. 

● compreender as relações homem/ ambiente/ tecnologia/ sociedade e comprometer-se 

com a preservação da biodiversidade no ambiente natural e construído, com 

sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida; participar de pesquisas, interpretar 

dados e indicadores de saúde. 

● utilizar a informática como ferramenta de trabalho. 

● aplicar os conceitos e princípios de gestão às atividades profissionais. 

● valorizar a saúde como direito individual e dever para com o coletivo. 

 

Conforme o Plano de Curso do Técnico em Enfermagem do Centro Paula Souza (2012), 

o técnico será o profissional que:  

Tendo o exercício regulamentado por lei, integra uma equipe e desenvolve, sob a 

supervisão do Enfermeiro, ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

referenciadas nas necessidades de saúde individuais e coletivas, determinadas pelo processo 

gerador de saúde e doença, identificando e promovendo (CPS, 2012): 

 

✓ as ações adequadas de apoio ao diagnóstico; as ações relativas à educação para o 

autocuidado; o ações de proteção e prevenção relativas à segurança do trabalho e à 

biossegurança na área de Saúde e nas ações de enfermagem; o ações de assistência ao 

cliente/ paciente incluindo aqueles em tratamento especifico, em estado grave e a 
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respectiva administração de medicação prescrita; o ações específicas de assistência a 

pacientes com distúrbios mentais e pacientes idosos.  realiza procedimentos básicos de 

instrumentação cirúrgica; 

✓ desempenha suas atividades em instituições de saúde públicas e privadas, em 

domicílios, sindicatos, empresas, associações, escolas, creches e outros, com 

responsabilidade, justiça e competência, considerando os princípios básicos de 

universalidade, equidade e integralidade da assistência à saúde;  

✓ possui visão crítica-reflexiva, conhece a realidade social na qual está inserido e é 

comprometido com as necessidades de saúde da população;   

✓ aplica as habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, fundamentadas nos 

conhecimentos técnico-científicos, éticos, políticos e educativos, que contribuem para 

o alcance da qualidade do cuidar em enfermagem.  

 

              As atribuições e atividades do Técnico em Enfermagem e do Auxiliar de Enfermagem 

são explicitadas na Lei 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87. 

         É fundamental que as competências refletidas aqui se conversem no planejamento 

pedagógico do professor. Ele precisa saber qual o perfil do aluno que irá formar e quais 

habilidades ele precisa adquirir para executar suas funções com conhecimento e 

responsabilidade no mercado de trabalho. 

 

 

6.2.3 O papel da escola na formação do aluno  

 

Entre os relatos dos participantes foi ressaltada a preocupação com a formação do seu 

aluno e o papel da escola nesse contexto: 

 

“A escola seria o lugar para buscar a formação, mas no contexto atual somos obrigados a passar 

educação e educação em todos os sentidos, desde fundamentos básicos do ensino médio até aquela 

educação que se traz de casa...Então ser docente hoje é um desafio, lidar com todos esse perfis torna-

se um desafio maior do que preparar uma aula ou saber o que você vai falar, é estar dentro de sala de 

aula e liderar essa vivência entre 40 alunos com diferentes professores no dia-a-dia.” (Prof. A) 

 

Para Perrenoud (2007), o mundo contemporâneo necessita de docentes que tenham 

como posturas fundamentais a prática reflexiva e a implicação crítica. A prática reflexiva traz 
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à tona a necessidade das atuais sociedades em inovar, em refletir sobre as atuais práticas, 

buscando o desenvolvimento do novo. 

Mas, afinal, quem é o professor reflexivo? O que o torna diferente dos outros docentes? 

O termo reflexivo tem como uma de suas raízes as ideias do filósofo, psicólogo e 

pedagogo norte-americano John Dewey (1859-1952), ao caracterizar o pensamento reflexivo e 

defender o poder da reflexão como elemento impulsionador da melhoria de práticas 

profissionais docentes. O autor considera o pensamento reflexivo como a melhor maneira de 

pensar e o define como sendo “a espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente 

o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva” (DEWEY, 1979). 

Numa visão Freiriana, o momento fundamental na formação permanente dos 

professores é o da reflexão crítica sobre a prática. “É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39). 

O aluno traz para a sala de aula suas fragilidades, seus limites e também suas 

potencialidades, exige do professor a capacidade de reconhecer e refletir sobre tudo ao trabalhar 

a aprendizagem em sala de aula de forma que considere o conhecimento prévio trazido por cada 

um deles e acrescente novas informações. Transformar esse aluno em autônomo e reflexivo, 

capaz de lidar com questões complexas da nossa sociedade não é uma tarefa fácil para o 

docente. 

De acordo com Abreu (2009):  

 

O desafio é articular e fazer a transposição dos saberes de formação 

profissional e da experiência, em saberes pedagógicos. Contudo é 

importante destacar que não é simplesmente reduzir os saberes 

pedagógicos à simples transmissão dos conteúdos, mas transformar os 

saberes docentes em uma prática reflexiva e transformadora (ABREU, 

2009, p.6) 

 

 

Tratando-se do Curso Técnico em Enfermagem que o ingresso em cada módulo é 

semestral, a demanda de alunos é renovada com frequência, assim como perfil das salas e dos 

alunos. Assim, a reflexão sobre o planejamento pedagógico, sobre as estratégias de ensino 

escolhida, as práticas adotadas com cada turma se fazem necessário para que o processo de 

ensino-aprendizagem aconteça com a qualidade desejada e atenda a proposta de formação do 

curso. 
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Dessa forma, o professor assume uma função muito mais ampla junto a esses alunos, 

vai além de transmitir o conhecimento, assume a responsabilidade de ajudá-los a desenvolver 

habilidades, atitudes e valores. 

 

 

6.3 As estratégias de ensino aprendizagem e o trabalho colaborativo:  

 

O docente é um profissional que aprende seu ofício antes mesmo de iniciar sua prática, 

afinal já foi aprendiz e conviveu com os mais diversos docentes ao longo de sua própria 

formação acadêmica. Percebe-se que estes docentes resgatam modelos tradicionais de sua 

formação e os reproduzem em suas aulas atuais, bem como buscam novas formas de estimular 

seus alunos, favorecendo o processo de ensino aprendizagem. 

Durante o encontro, mantendo o exercício da reflexão, após as falas com base na leitura 

do vídeo aprender a aprender feita pelos docentes, com exemplos que levavam para suas 

práticas em sala de aula as cenas retratadas no vídeo, a pesquisadora pede às participantes que 

conceituassem o que são práticas pedagógicas no entendimento delas. 

A primeira fala foi da professora C, que tentou explicar o que ela entendia por práticas 

pedagógicas dessa forma: 

 

“Tem algumas práticas pedagógicas nos dias de hoje que ainda são engessadas, só que cada aluno tem 

seu jeito de aprender e cada aluno vai absorver de um modo e às vezes o professor tem essa dificuldade 

em passar aquilo que sabe para uma sala com 40 alunos que aprendem de maneiras diferentes. Então 

hoje o professor tem que se moldar conforme cada turma, mas isso só de dá com a vivência em sala de 

aula e com os alunos, por mais que façamos um planejamento anterior, chega em sala não dá certo e 

temos que refazer, mexer nesse planejamento.”(Prof. C) 

 

 

No relato dessa docente, ela conceitua práticas pedagógicas usando como exemplo o 

professor flexível; acredita que cada aluno tem uma forma de absorver os conteúdos, que uma 

prática pedagógica engessada não consegue atingir a todos em uma sala de aula.  É importante 

reconhecer as dificuldades pedagógicas que os enfermeiros docentes encontram na sua prática 

diária, buscando o melhor que possibilite aos alunos construírem as competências necessárias 

para enfrentar o mundo do trabalho. 
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Quando a docente fala em práticas engessadas, essa fala faz lembrar da pedagogia 

tradicional, na qual o aluno pouco participa da aula, e o professor é uma figura mais autoritária.  

Segundo Pereira (2003), nas abordagens de ensino mais tradicionais, os professores quase 

sempre ministram aulas expositivas, geralmente da mesma maneira, e aluno tende a memorizar 

o conteúdo, transmitindo-o de forma vertical. 

A abordagem de ensino tradicional não é a mais indicada na escolha das estratégias de 

aprendizagem pelos docentes do ensino técnico, como já visto em outros trechos na discussão 

desta pesquisa. O perfil formativo desse aluno demanda uma formação crítica e reflexiva em 

suas ações, que estejam preparados a se questionar a cada problema que surge e analisar as 

soluções cabíveis para o caso. 

 

 

6.3.1 As metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem 

 

A importância na escolha das estratégias pedagógicas foi reforçada nessa pesquisa a 

todo o momento na fala das docentes participantes: 

“Trabalhar com diferentes metodologias que consiga atingir a todos os alunos que compõem aquela 

turma. Ex.: muitos alunos ingressam no Ensino Técnico e estão anos sem estudar, faixa etária de cada 

um, tudo precisa ser levado em conta.” (Prof. I) 

 

“Acho que o próprio nome já diz é a prática mesmo, você praticar! Você buscar metodologias e 

estratégias para o processo de ensino aprendizagem acontecer. E isso a gente só faz praticando, só faz 

no dia-a-dia, busco uma estratégia se não der certo, busca outra... Nós trocamos de alunos a cada 

semestre, um planejamento nunca via ser 100% para outra turma, no próprio Conselho Intermediário 

e nas reuniões mensais do curso, conseguimos identificar o que está dando certo com cada turma ou 

não.” (Prof. A) 

 

No relato da Prof.A compreende-se que além da escolha das estratégias, os momentos 

de discussão e reflexão entre o grupo sobre as práticas pedagógicas, metodologias utilizadas e 

planejamento são importantes e rico no processo de ensino aprendizagem. A docente cita como 

exemplo desses momentos o Conselho Intermediário e as reuniões do curso. 

De acordo com a Deliberação Ceeteps nº 003, de 2013, em seu artigo 29: O Conselho 

de Classe é órgão colegiado que tem por finalidade:  

I- analisar o desempenho dos alunos da classe, individual ou coletivamente; 
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II- propor medidas de natureza didático – pedagógica e disciplinar; 

III- decidir sobre a retenção ou aprovação de alunos da classe; 

IV- opinar sobre transferências compulsórias de alunos. 

Integram o Conselho de Classe o Diretor da Etec, Coordenador Pedagógica, Diretor 

de Serviços Acadêmicos, Coordenadores de Curso, professores da classe e um representante 

discente (CEETEPS, 2013). 

O Conselho de Classe é um momento muito importante dentro da Instituição.  Na 

escola técnica acontecem dois Conselhos de Classe: o Intermediário no meio do semestre e 

o Conselho Final no término do semestre letivo. Os dois são extremamente importantes, 

principalmente o intermediário; no Conselho é que se faz propício o momento de avaliar o 

rendimento do aluno de uma forma global, não só na disciplina de um determinado 

professor. Por meio através dessa avaliação, consegue-se também analisar as práticas 

docentes como estão sendo assimiladas pelos alunos e a frequência do aluno em cada 

disciplina e no curso todo. 

O Conselho Intermediário é mais importante pelo fato de acontecer no meio do 

semestre e ainda restar tempo para alterar o planejamento docente, introduzir novas práticas 

não previstas e investir na recuperação da aprendizagem e aproveitamento dos alunos. 

Segundo Dalben (2004), a importância do conselho de classe e dos processos 

avaliativos da escola para a gestão pedagógica está na capacidade de leitura coletiva da 

prática e, diante do reconhecimento compartilhado das necessidades pedagógicas, o 

coletivo pode alterar as relações nos diversos espaços da instituição. 

 

 

6.3.2 A importância dos recursos tecnológicos como ferramenta de ensino  

 

Outra profissional traz a questão do uso dos recursos tecnológicos e equipamentos como 

fator que favorece as estratégias de ensino. 

 

“Os recursos favorecem para uma boa prática pedagógica, ter salas com equipamentos de multimídia, 

laboratórios para aulas práticas, um bom corpo docente para trocar experiências e dificuldades, 

utilizar de novas práticas em sala de aula (teatro, pesquisa, simulações, estudos de caso, multimídia), 

evitar repetições de métodos para todos os conteúdos. Nossa tem tudo isso, me sinto privilegiada em 
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fazer parte dessa equipe, aqui temos espaço para evoluir, só não evolui aqui quem não ama a docência.” 
(Prof.H) 
 
 

“Saber trabalhar com as tecnologias.”( Prof. E ) 

 

As falas dessas docentes vão de encontro com o pensamento de Ribas (2008) sobre as 

tecnologias na Educação. Segundo o autor, o professor deve ser alguém criativo, competente e 

comprometido com o advento das novas tecnologias, interagindo em meio à sociedade do 

conhecimento, repensando a educação e buscando os fundamentos para o uso dessas novas 

tecnologias, que causam grande impacto na educação e determinam uma nova cultura e novos 

valores na sociedade. 

Nos dias de hoje, o uso da tecnologia torna-se um aliado do professor no processo de 

ensino-aprendizagem. Quando o uso é bem articulado com o conteúdo em sala de aula, deixa 

as aulas mais dinâmicas e os alunos mais motivados em aprender. Os avanços tecnológicos 

trazem um grande desafio para professor em saber utilizar tudo isso a favor da aprendizagem. 

Mainart (2010) reforça a importância dessa utilização correta dessas tecnologias: 

 
A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir 

para a melhoria da qualidade de ensino. A simples presença de novas 

tecnologias na escola não é, por si só, garantia de maior qualidade na 

educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino 

tradicional baseado na recepção e na memorização de informações. 

(MAINART, 2010, p. 03) 

 

 

Os benefícios da tecnologia para educação são inúmeros, mas os professores precisam 

estar interessados na utilização dessas novas tecnologias e buscar o conhecimento para utilizá-

los, proporcionando aos alunos novas formas de aprender. 

No ensino em Enfermagem o uso das tecnologias permite aos alunos ter uma 

aproximação maior com vivência prática, traz mais realidades à aula e permite que eles possam 

viajar por lugares que irão estagiar em outros módulos ou trabalhar futuramente. 

De acordo com Fonseca (2009), a educação profissional em enfermagem deve ter como 

eixo de mudança a ruptura com as concepções pedagógicas tradicionais. Isso se refere às formas 

de ação/intervenção em sala de aula e constituem-se nos meios para facilitar a construção do 

conhecimento, sendo um forte componente para o favorecimento da motivação dos alunos 
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6.3.3 A vivência profissional como aliada as estratégias de ensino 

 

Uma docente trouxe em sua fala a importância da vivência consolidada do mercado 

profissional como aliado importante as práticas pedagógicas do docente do ensino técnico e o 

conhecimento que tem sobre seu aluno: 

 

 

“Nós colocamos nas nossas práticas pedagógicas nossas vivências do dia-a-dia, isso também diferencia 

o nosso trabalho, porque além de docentes também atuamos como enfermeiras e cada uma em um 

segmento da saúde. Somando toda essa experiência profissional faz do nosso time de docente ser nota 

10." (Prof. J) 

 

 

Ao ser considerado um dos objetivos do projeto, que é avaliar as práticas pedagógicas 

dos os enfermeiros docentes, torna-se importante mencionar que todos possuem uma 

experiência profissional na enfermagem, de no mínimo sete anos, chegando alguns ter mais de 

15 anos de experiência na área, o que significa um corpo docente com experiência profissional 

considerável,  importante suporte  para articulação da prática com a teoria em sala de aula e nos 

campos de estágio.  

Essa experiência profissional além de agregar no trabalho docente é vista com o um 

fator positivo nas suas práticas, tendo em vista que esse profissional terá mais segurança no seu 

discurso e ações em sala de aula, pois fala de um lugar sobre o qual tem conhecimento.  

Tardif (2002) entende a experiência profissional como saberes docentes que permeiam 

toda a vida profissional do docente, todos os processos envolvidos na sua atuação e na sua 

construção, esse processo configura-se como sendo plural. 

Segundo Tardif (2002), esses saberes são adquiridos através de fontes sociais como 

família, ambiente de vida, escola primária e secundária, estudos pós secundários, 

estabelecimentos de formação de professores e nos estágios, na utilização das “ferramentas” 

dos professores, programas e livros didáticos, na prática do ofício na escola e na sala de aula, e 

na experiência dos pares. Esses saberes e os modos de integração no trabalho docente estão 

detalhados no quadro no anexo3. 

As junções desses saberes integram a prática do professor em sala de aula. Barato (2002) 

preconiza a técnica como um saber, no qual a prática não se sobrepõe à teoria e vice-versa, mas 

são imbricadas no processo de construção saber técnico, composto pelos seguintes elementos: 

informação, conhecimento e desempenho. 
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6.3.4 O trabalho colaborativo do corpo docente 

 

As docentes, durante essa reflexão para conceituar o que são estratégias de ensino-

aprendizagem, elencaram diversas situações em sala de aula, como nos mostram os registros 

supracitados. Tentaram conceituar o que para elas seriam essas práticas. Torna-se evidente, 

então, que o discurso entre o grupo é muito coeso. De uma forma natural, cada docente acabava 

por complementar a fala da outra, demonstrando uma grande sintonia entre a equipe.  

Nono e Mizukami (2001) defendem a importância do colaborativo entre professores, e 

salientam a importância do compartilhamento de experiências entre eles, explicando que pode 

isso favorecer o desenvolvimento da destreza na análise crítica, na resolução de problemas e na 

tomada de decisões. 

Muitos autores analisam de forma positiva os resultados desse trabalho colaborativo na 

educação. Os trabalhos de Zanata (2004) e Loiola (2005) são exemplos de investigações cujos 

achados indicam que o trabalho colaborativo entre docentes se constitui em excelente espaço 

de aprendizagem, permitindo à identificação de suas forças, fraquezas, dúvidas e necessidades 

de reconstrução, a socialização de conhecimentos, a formação de identidade grupal e a 

transformação de suas práticas pedagógicas. 

O trabalho colaborativo traz como atributos: o respeito mútuo e confiança, 

reconhecimento do papel profissional das diferentes áreas, interdependência e 

complementaridade dos saberes e ações. (D’AMOUR et al, 2008) 

O trabalho colaborativo pode ser entendido com o trabalho em equipe, que é uma divisão 

de tarefas entre profissionais com o mesmo objetivo, e na educação em específico não é 

diferente: esse trabalho colaborativo ou em equipe entre os professores fortalece suas práticas 

e contribui para o processo de ensino aprendizagem. 

Essa importância pode ser observada nas falas das docentes abaixo:  

 

[...] E nessa equipe em particular tem esse diálogo, conseguimos compartilhar nossas práticas e 

dificuldades e articular nossos conteúdos, isso ajuda muito na aprendizagem do nosso aluno, você 

interage com as demais disciplinas e consegue construir um profissional mais completo. (Prof.G ) 
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“O que favorece as boas práticas pedagógicas é poder trocar figurinhas com o corpo docentes a 

respeito dos alunos que estão com mais dificuldades, você poder conta com a ajuda da equipe para 

poder ajudar esse alunos no desenvolvimento da sua matéria, porque deixa de ser só a minha opinião 

ou visão e passa ser a opinião e visão de um grupo que está comprometido com o mesmo objetivo, esse 

é um dos pontos positivos em fazer parte desse grupo, a cada dia que passa estamos melhorando nosso 

discurso e nossas trocas.”(Prof. J) 

 

 

A boa comunicação entre os docentes, os momentos oportunizados para troca de 

experiências, a reflexão sobre as dificuldades e poder compartilhar as boas práticas entre a 

equipe são fatores que contribuem para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, mas será 

que somente eles são suficientes para garantir uma boa prática pedagógica? Em meio a essas 

argumentações e acerca das potencialidades positivas do trabalho colaborativo, Goés (1997) 

alerta: 

 

[...] o jogo dialógico entre sujeitos não tende a uma só direção; ao 

contrário, envolve circunscrição, ampliação, dispersão e estabilização 

de sentidos. Um determinado conhecimento (pretendido, na 

intencionalidade do outro; ou previsto, na perspectiva de um 

observador) pode ou não ser construído pelo indivíduo (GÓES, 1997, 

p.27). 

 

Nesse aspecto, torna-se importante observar que, ao valorizar o trabalho colaborativo 

ou em equipe, não se nega a importância da atividade individual na docência. Como Fullan e 

Hargreaves (2000), defendem a reconciliação dos dois tipos de atividades grupais e individuais, 

entendendo que qualquer delas, sem a outra, limita o potencial de trabalho dos professores. 

São inúmeros os benefícios do trabalho em equipe para os docentes, não só visando a 

aprendizagem, mas também na relação entre o grupo. A equipe de docentes que participou dessa 

pesquisa são exemplos dos resultados positivos do trabalho colaborativo; elas estão juntas nessa 

equipe há pelo menos 7 (sete) anos, e relataram durante o grupo focal que, recentemente, de 

dois anos para cá aproximadamente que começaram a entender a importância dessa união e 

desse trabalho conjunto, no qual uma pode contar com a outra nas dificuldades que vão surgindo 

durante a rotina escolar. Trocam experiências e conhecimentos, e conseguem realizar o plano 

de trabalho docente de forma integrada. 

Hoje, quando a opinião do grupo se divide em determinados assuntos, elas já conseguem 

refletir e ponderar a melhor solução para o grupo como um todo, deixando o individualismo de 

lado e pensando nos benefícios no processo de ensino-aprendizagem e na formação com 

qualidade dos alunos. Os anos de trabalho docente e as experiências que foram vivendo durante 
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o percurso mostraram a elas que o trabalho do professor não deve ser uma ação somente 

individualizada; quando somada às forças da equipe, esse trabalho toma outra forma e fica mais 

fácil de ser realizado. 

As equipes têm outra clara vantagem, diz Peter (1992), sobre os esforços isolados: o 

apoio mútuo que surge entre seus membros. O sinergismo que vem de pessoas trabalhando 

juntas de maneira produtiva em um projeto importante é em geral suficiente para manter o 

entusiasmo e apoio, mesmo em tempos difíceis. Quando o espírito de equipe invade uma 

organização, todos os empregados começam a trabalhar juntos visando à qualidade sem 

barreiras, sem facções, “todos em uma única equipe”, movendo-se juntos na mesma direção. 

 

 

6.3.5 A interdisciplinaridade enquanto estratégias de ensino  

 

          A (Prof. G) mencionou na sua fala a interdisciplinaridade na aprendizagem como fator 

enriquecedor nas estratégias de ensino: 

 

“Outro aspecto que enriquece muito as estratégias de ensino no curso técnico em Enfermagem 

é a interdisciplinaridade, nós conseguimos ligar uma matéria à outra. Interligar os cuidados e 

técnicas que são efetuadas nos pacientes [...] (Prof. G) 

 

 

A interdisciplinaridade é um princípio mediador entre as diferentes disciplinas, não 

sendo elemento de redução a um denominador comum, mas elemento teórico-metodológico da 

diferença e da criatividade. É o princípio da máxima exploração das potencialidades de cada 

ciência, da compreensão dos seus limites e, acima de tudo, é o princípio da diversidade e da 

criatividade (JANTSCH 2000). 

A fala da Prof.G, nos remete a um estilo de aprendizagem que acontece no formato 

individual e coletivo. O saber aprendido de forma individual e que se integra às demais 

disciplinas e resulta na técnica e cuidado que será aplicado nos pacientes por uma equipe de 

trabalho. 

De acordo com Fazenda (2005), muitos conceitos têm sido apontados por estudiosos 

que, por vezes, se perdem em nomenclaturas, mas que trazem na essência a mesma ideologia. 
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Portanto, mais importante do que definir ‘interdisciplinaridade’ é construir um pensar 

interdisciplinar, é ter uma atitude interdisciplinar, em que a responsabilidade e a determinação 

sejam marcas indispensáveis, pois: 

 

No projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-

se, exerce- -se. A responsabilidade individual é a marca do 

projeto interdisciplinar, mas essa responsabilidade está imbuída 

do envolvimento – envolvimento esse que diz respeito ao projeto 

em si, às pessoas e às instituições a ele pertencentes (FAZENDA 

2005, p.17) 

 

 

No ensino técnico em Enfermagem a integração das disciplinas é extremamente 

importante. Algumas disciplinas são sequências de um módulo para outro e necessitam dessa 

integração, alguns conteúdos inseridos no mesmo módulo disciplinar também precisam estar 

articulados, tendo como foco, os cuidados prestados aos pacientes no planejamento do processo 

de aprendizagem. Petraglia (1993) ressalta que a interdisciplinaridade não está somente ligada 

a integração dos conteúdos, o autor reforça que a interdisciplinaridade é muito mais um 

processo que pressupõe “atitude interdisciplinar” do que a mera integração de conteúdos 

programáticos, ou do que a possibilidade de realização de pesquisa por vários profissionais. 

A interdisciplinaridade deve ser buscada, exercida na rotina escolar e ter um fim prático, 

produzir resultados substanciais na formação profissional. Se os docentes não conseguem ter a 

“atitude interdisciplinar” na execução do seu planejamento, o processo de aprendizagem fica 

fragmentado e, dessa forma, a atenção destinada ao paciente também estará comprometida.  

 

 

6.3.6 Tendências de Ensino Humanistas e Tecnicistas 

 

Outro fator que pode ser observado na fala das docentes durante a conceituação de 

práticas pedagógicas e quando tentam caracterizar boas práticas, são duas tendências 

pedagógicas de ensino utilizadas por elas em sala de aula: A metodologia Humanista e a 

Metodologia Tecnicista. 



75 

 

A metodologia Humanista traz o aluno como sujeito no processo de aprendizagem e o 

professor como facilitador para auxiliá-lo, demonstrada por algumas docentes em suas falas: 

 

“Boa prática pedagógica é quando o professor consegue incentivar seu aluno para que ele não desista 

do seu objetivo mesmo em meio às dificuldades que aparecem no processo de ensino aprendizagem e 

consiga se tronar um bom profissional.”(Prof. F) 

 

“Boa prática é quando o professor consegue lidar com os desafios reais dentro do curso de Enfermagem 

para aprovação desse aluno, respeitando o tempo e amadurecimento na aprendizagem de cada 

um.”(Prof. E) 

 

“Identificar o potencial do seu aluno e respeitar seu tempo para mostrar suas habilidades em diferentes 

momentos, para mim é uma boa prática.”(Prof. I) 

 

“Buscar a essência de cada um, a qualidade de cada um, mostrar que muitas vezes eles não enxergam 

a sua capacidade, a sua qualidade, outros não enxergam seus defeitos e tem que apontar também, o 

aluno tem defeito né... E aí ir construindo essa essência, esse perfil...” (Prof.A) 

 

 

Vale ressaltar que a corrente pedagógica humanista iniciou na década de 70 e criou força 

na década de 80 e está vinculada a pedagogia progressista. Tem como grandes idealizadores 

autores como Paulo Freire, Carl Rogers, Apple, Giroux, Simon e Kozol, Dewey, entre outros, 

que sempre deixaram claro suas inquietações a respeito da pedagogia tradicional que não 

respeitava o aluno e nem o conhecimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Nas falas das docentes, identifica-se a abordagem humanista que tem como missão a 

formação do aluno crítico, e que propõe uma formação de indivíduos capazes de refletir. 

Observa-se que os docentes apresentam uma modesta tendência humanista no que diz respeito 

ao respeito ao aluno e seu tempo de aprendizagem, à realização do planejamento das aulas, à 

articulação de conteúdos para a formação do aluno e ao que consideram como o ensinar e 

aprender.  

Segundo Libâneo (1992) e Mizukami (1986), na abordagem humanista, o professor dá 

assistência, sendo um facilitador da aprendizagem, ou seja, os processos de ensino visam mais 

facilitar aos alunos os meios para buscarem por si mesmos o conhecimento, cabendo ao 

professor ajudar o aluno a se organizar. Com isso, o aluno busca formar sua personalidade por 

meio da vivência de experiências significativas, permitindo desenvolver características 

intrínsecas à sua natureza. 
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Na pedagogia libertadora de Freire (1978), os sujeitos são capazes de construir o seu 

próprio conhecimento; no método de ensino, predomina o diálogo baseado no respeito mútuo, 

naquilo que o educando já sabe, e a relação entre professor-aluno é horizontal. O aluno está 

constantemente ativo e a aprendizagem está ligada a aspectos significativos da realidade ( 

LIBÂNEO, 1992) 

Algumas docentes com uma visão mais tecnicista do processo de formação vinculam as 

boas práticas pedagógicas com a qualidade do aluno que será formado no curso e na qualidade 

do profissional que será inserido no mercado do trabalho.  

 

“A qualidade do profissional formado prova uma boa prática.”(Prof.D ) 

 

“Cruzar com os alunos formados no mercado de trabalho e vê que se tornaram bons profissionais, você 

reconhece seus ensinamentos no exercer do trabalho deles.”(Prof. B ) 

 

“Ver bons profissionais o mercado de trabalho, por mais que sofremos cobrança por parte da 

Instituição sobre os índices de alunos concluintes, para mim não importa a quantidade de alunos que 

iniciaram o curso e a quantidade que se formaram o que me preocupa é que os concluintes sejam bons 

profissionais, porque é o nosso nome e o nosso Coren que esta em jogo”(Prof. J) 

 

“Os resultados fora da escola provam as boas práticas pedagógicas, colocação dos alunos em 

concursos, nas provas e entrevistas em hospitais.“ (Prof. A) 

 

 

A tendência tecnicista está dentro da corrente das pedagogias liberais, começou pelos 

meados do séc. XX e década de 60. Nessa tendência, o método é muito importante. A pedagogia 

tecnicista tem como missão, a eficiência e produtividade, ou seja, os alunos são programados 

para serem produtivos e bons profissionais e assim atenderem com competência ao mercado de 

trabalho. 

No início do século XX, a prática educativa estava voltada para formar enfermeiras 

passivas e subalternas, em uma sociedade fortemente religiosa e patriarcal. À medida que o 

capitalismo industrial vigora no País, a indústria hospitalar ganha espaço, exigindo a formação 

de profissionais de Enfermagem respaldada em princípios biologicistas-curativistas. Por 

conseguinte, o modelo da pedagogia liberal tecnicista domina nas escolas de Enfermagem, 

formando enfermeiras racionalistas, mecânicas e acríticas (RODRIGUES, ZAGONEL, 

MONTAVONI, 2007). 

Na década de 1980 iniciaram as discussões e as mudanças na Lei Orgânica do Sistema 

Único de Saúde (SUS), surgindo junto a necessidade das mudanças no perfil do profissional de 

Enfermagem.  No contexto dessas mudanças educacionais, criam-se as Diretrizes Nacionais 
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para o Curso de Graduação em Enfermagem (DCNs), visando à formação do “enfermeiro 

generalista, humanista, crítico e reflexivo [...] e capacitado para atuar com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania” (BRASIL, 2001). 

Para atender o que se preconiza na formação do técnico em Enfermagem, a escola vem 

passando por transição e constantes reflexões, com o intuito de atender à nova demanda por 

profissionais críticos-reflexivos, capazes de uma atuação comprometida com a mudança social. 

Nas falas dos docentes percebe a transição das correntes pedagógicas, esse é um fenômeno que 

tem acontecido na sociedade, novos paradigmas e mudanças em todas as áreas do 

conhecimento. 

Esta nova sociedade integrada e complexa exige abordagens na educação que superem 

modelos conservadores, mecanicistas e reducionistas, uma vez que visa ao desenvolvimento do 

ser humano de modo completo, atingindo todas as suas facetas de significações e dimensões 

(TORRALES,1997). 

Essa transição gera um conflito de metodologias utilizadas, que ora se direciona a um 

processo de ensino-aprendizagem mais ativo, e ora retorna a modelos tradicionais, como foi 

visto nas falas das docentes nessa pesquisa. Nota-se também nas suas falas e durante a interação 

no grupo focal, que as docentes seguem metodologias ativas e estratégias de ensino 

diversificadas, mas, para desempenhar o método proposto, por vezes se voltam para técnicas 

tradicionais de ensino. 

No ensino de Enfermagem, são notórias as mudanças impulsionadas pela LDB e 

também pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação em Enfermagem. Neste sentido, 

os modelos de ensino aos poucos estão sendo substituídos por concepções progressistas. 

Todavia, este processo de transição não ocorre de forma rápida, pois é difícil “abandonar o 

completo paradigma da escola tradicional e estabelecer o compromisso com a educação 

transformadora” (RODRIGUES, ZAGONEL, MONTAVONI, 2007). 
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7. Considerações Finais 

 

Nesta pesquisa, foram considerados como elementos da atividade docente os métodos, 

o planejamento, estratégias e as práticas pedagógicas utilizados pelas participantes do estudo 

no exercício da docência. Os papéis estabelecidos na relação pedagógica entre professor e aluno 

são de suma importância para o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem 

satisfatório. 

Nas falas dos docentes observa-se uma preocupação com o processo de formação do 

aluno e os conflitos transitórios nas metodologias utilizadas em sala de aula, partindo de uma 

metodologia liberal para uma perspectiva progressista, neste contexto as competências docentes 

são construídas ao longo das trajetórias pessoais e profissionais do professor, no cotidiano do 

trabalho, expandindo  para além da sua área técnica de formação, invadindo os espaços sociais 

das relações interpessoais, tanto na sociedade, quanto nas instituições de ensino. 

O professor nasce e está imerso em seu cotidiano historicamente vivenciado, constrói 

suas competências acionando seus mecanismos pessoais, trabalhando com conhecimentos já 

existentes e buscando interagir com as normas e regras vigentes na sociedade no momento em 

que está vivendo. Assim, no caso da enfermagem, a construção das competências docentes se 

dá ao longo de um processo de contínua capacitação profissional, voltado para a construção de 

um perfil enquanto profissional de enfermagem ligado à docência, perfil este que está em 

constante transformação.  

O enfermeiro docente precisa saber unir suas competências para contribuir com um 

processo de ensino aprendizagem de qualidade. Articular as habilidades técnicas apreendidas 

durante seu percurso formativo e na experiência com o mercado de trabalho, com as habilidades 

pedagógicas para o planejamento e desenvolvimento de suas aulas. Vale ressaltar que, as 

habilidades pedagógicas só serão adquiridas por meio de cursos de formação e capacitação 

profissional voltados à área da didática/educação, pois durante a graduação o enfermeiro não 

recebe aulas voltadas à didática, e torna-se necessário que esse estudo seja um processo 

contínuo na vida desse docente.  

É importante destacar a importância da formação pedagógica para o exercício da 

docência no cenário estudado, fato que se contrapõe ao abandono do paradigma da escola 

tradicional, uma vez que as pedagogias inovadoras e ativas requererem maior conhecimento e 

envolvimento por parte do docente. 
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A grande responsabilidade em formar esses profissionais capacitados a prestar esses 

atendimentos está nas mãos também desses enfermeiros docentes, que precisam trabalhar em 

comum acordo com a proposta atual da educação profissional, a qual busca valorizar as 

experiências pessoais do aluno, colocando-o como sujeito ativo no processo de aprendizagem. 

As pertinentes falas deste trabalho sugerem que o momento de reflexões dedicado pelos 

docentes sobre os processos de ensino aprendizagem no Ensino Técnico de Nível Médio em 

Enfermagem sejam rotineiros, numa vez que o trabalho em Saúde requer que seus profissionais 

sejam chamados à autonomia, reflexão, a sensibilização e ao atendimento com qualidade a todo 

e qualquer cidadão que faça uso dos serviços de saúde, tanto público como privado Dialogar 

sobre esse processo de formação desses profissionais se faz necessário, para que possam estar 

cada vez mais próximos e seguros no uso das metodologias ativas. 

Os resultados mostram que as enfermeiras-docentes precisam promover mais momentos 

reservados para reflexão entre a equipe, pensar sobre a criação de espaços de diálogo e escuta 

dentro da escola referente à articulação das metodologias ativas com as práticas em sala de aula, 

pensando, sobretudo na possibilidade que isso aconteça por meio de construção coletiva. 

Neste momento, as mudanças são necessárias para essa consolidação do trabalho 

interdisciplinar na escola tendo em vista um trabalho futuro, a partir do qual possa surgir a 

possibilidade de uma restruturação mais ousada, no intuito de chegar à educação 

interprofissional. 
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Apêndices 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                                                                                                                                                                            1/2 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

__________________________________________________________________________ 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

A presente pesquisa intitulada “As estratégias de Ensino Aprendizagem dos Docentes 

da área da Enfermagem no Ensino Técnico” têm como principal objetivo analisar as práticas 

pedagógicas dos professores da área de Enfermagem da Escola Técnica. Adolpho Berezin do 

Centro Paula Souza, que contempla esse curso na Baixada Santista.  

Esta pesquisa está sendo desenvolvida sob a orientação da Profª. Dra. Lúcia da Rocha 

Uchôa Figueiredo, docente do Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) – Campus Baixada Santista, e pela pesquisadora Michelle 

Santana do Nascimento, aluna do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde. O TCLE 

deverá estar assinado e rubricado pela pesquisadora, uma via do TCLE ficará com o participante 

e outra via ficará com o pesquisador.  

Para tanto, convidamos você a participar desta pesquisa. Após a aceitação você deve 

assinar e rubricar todas as folhas do TCLE. Realizaremos 1(um) encontro semanal com duração 

de 1 hora e 30 min. à 2 horas. Os Grupos Focais ocorrerão em dia e hora combinados com os 

docentes, na própria unidade escolar.  

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e a desistência 

de participação do estudo.  

Todas as informações obtidas serão analisadas, e os resultados utilizados para a pesquisa 

científica. Você não terá ônus nem bônus em qualquer fase da realização do estudo e terá o 

direito de ser informado sobre os resultados dos dados coletados em qualquer momento do 

estudo.  

Em qualquer etapa do estudo, é possível ter acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo que o principal investigador é a Profa. 

Dra. Lúcia da Rocha Uchôa Figueiredo que pode ser encontrado no endereço Rua Silva Jardim, 

136 -  sala 113, Vila Mathias – Santos – SP, Telefone: (13) 3878-3700 ou 3878-3887.  

 

______________________                                                       ______________________  

     Rubrica do pesquisador                                                            Rubrica do participante  
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                                                                                                                                                              2/2 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1° andar – cj 14, (11) 5571-1062, 

FAX: (11) 5539-7162 – e-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Eu,______________________________________________________, em ____ de 

__________ de _____ certifico que li ou foi-me lido o texto de consentimento, e entendi seu 

conteúdo, também sei que qualquer informação obtida será confidencial e acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito do estudo “Práticas Pedagógicas dos Docentes da área da 

Enfermagem no Ensino Técnico de Nível Médio”.  

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, o que será realizado, as 

garantias de proteção à minha identidade e de esclarecimentos a qualquer momento. Ficou claro 

também, que a minha participação é isenta de despesas.  

Foi esclarecido que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas e que uma cópia deste 

formulário serme-á fornecida.  

Minha assinatura demonstra que eu ________________________________________ 

concordei livremente de participar deste estudo. Entendo que estou livre para recusar a 

participação deste ou desistir a qualquer momento, sem penalidades, prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A participação na pesquisa é voluntária, não 

acarreta nenhum gasto. Também não há compensação financeira relacionada à participação. 

_______________________________________ 

Assinatura do participante                                   
 

Santos, _____ de _____________de _______. 

 

Certifico que expliquei a (o) Sr. (a) ______________________________ acima, a 

natureza, propósito e benefícios associados à sua participação nesta pesquisa e que respondi 

todas as questões que me foram feitas.  

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desta pessoa. _________________________________________________. 

____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

                                                            Santos, ___ de ______________ de______  

__________________________                                     _________________________ 

 Rubrica do Pesquisador                                                   Rubrica do participante 
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Apêndice B - Questionário de Caracterização 

 

 

Questionário 
 

Este questionário será utilizado como instrumento de coleta de dados na pesquisa 

intitulada: “As estratégias de Ensino Aprendizagem dos Docentes da área da Enfermagem no 

Ensino Técnico” no Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde na UNIFESP 

Baixada Santista – com a finalidade de descrever a trajetória pessoal e profissional do corpo 

docente do Curso Técnico em Enfermagem da Etec Adolpho Berezin e também compreender 

de que maneira os docentes elaboram seu Planejamento Docente. 

Esse questionário com 8 questões deverá ser preenchido pelo voluntário. Seus dados 

pessoais serão mantidos em sigilo. 

 

Preencha as perguntas a seguir com X ou as preencha de acordo com a sua resposta.  

 

1. Dados pessoais:  

1.1 Idade: ______ anos.  

1.2 Gênero: (  ) Feminino    (  ) Masculino 

 

2. Características profissionais: 

2.1 Onde se formou:Universidade Pública (  )             Universidade Privada (   )  

2.2 Quanto tempo de formado:  _______  

2.3 Possui Pós Graduação: Sim (  )     Não (  )     Em qual área? _______________________ 

 

3. Há quanto tempo trabalha neste local:  ___________________ 

 

4.  Por que escolheu seguir a área da docência? 

4.1 Porque gosta da área (   ) 

4.2 Falta de opção de serviço após a formação (   ) 

4.3 Trabalhar de segunda a sexta (   ) 

 

5. Como é feito o planejamento de suas aulas? 

5.1 Segue o planejamento do semestre anterior (   ) 

5.2 Atualiza de acordo com o início de novas turmas (   ) 

5.3 Sempre utiliza o mesmo Planejamento (    ) 

 

6. Quais os indicadores que utiliza no seu Planejamento? 

6.1 Plano de Curso de Enfermagem (   ) 

6.2 Plano Plurianual de Gestão Escolar (    )  

6.3 Avaliação diagnóstica dos alunos (     ) 
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7. Na elaboração do seu PDT- Plano de Trabalho Docente você troca informações com os 

docentes do seu curso?  

sim (    )                           

raramente (    )                             

não (    )                         

sempre (    ) 

 

 

8 -Sente vontade de perguntar a opinião de um colega na organização da usa disciplina?   

sim (    )                           

raramente (    )                             

não (    )                         

sempre (    ) 

 

8. Você gosta do seu ambiente de trabalho? 

sim (    )                            

raramente (    )                             

não (    )                           

sempre (    ) 

 

9- Com que freqüência você sai do trabalho satisfeito com sua rotina cotidiana?  

sim (    )                            

raramente (    )                             

não (    )                           

sempre (    ) 
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Apêndice C – Roteiro Grupo Focal 

 

ESTRUTURA GRUPO FOCAL 

Antes de iniciar o grupo focal será realizada uma parte introdutória com a 

apresentação da pesquisa e da importância da participação de todas nessa etapa. 

 

1º MOMENTO: 

 

PARTE INTRODUTÓRIA DO GRUPO FOCAL: 

Apresentação e leitura do vídeo aprender a aprender para aquecimento. 

 

2º MOMENTO: 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS: 

Convite para todas revisitarem os processos formativos pelos quais passaram, trazendo um 

professor que foi mais significativo no processo de aprendizagem e uma cena que também 

marcou nesse processo de formação. Fazer uma narrativa em que o trajeto pessoal e o trajeto 

profissional cruzam-se. Nesse momento dos relatos, os conceitos irão se construindo também. 

 

3º MOMENTO: 

Apresentação do vídeo Planejamento Estratégico para apresentar a proposta de atividade 

coletiva.  

Juntas as docentes irão discutir e refletir sobre uma nova proposta para reestruturação do curso 

técnico em Enfermagem voltada para o contexto atual, pensando no profissional que desejam 

formar para o mercado de trabalho. (como efetuar um plano docente, como aplicar a parte 

prática...) 

 

FINALIZAÇÃO 

- Apresentação da proposta de curso elaborada pelas docentes 

- Avaliação: definir em uma frase de como foi participar desse grupo.  


