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FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO: BURACOS NEGROS E PONTOS DE LUZ 

O presente estudo constituiu-se em uma pesquisa quantitativa, não experimental, do tipo 

survey, de natureza descritiva. Teve como objetivos analisar a avaliação que enfermeiros e 

enfermeiros chefes fazem em relação à formação conferida pelo curso de graduação em 

enfermagem, bem como identificar, segundo esses mesmos enfermeiros, os pontos fortes – 

pontos de luz -  e os pontos fracos – buracos negros -  dessa formação. Foram sujeitos deste 

estudo, 53 enfermeiros, atuantes profissionalmente  em Instituições de Saúde de um 

município do interior paulista, que concluíram o curso de graduação em enfermagem nos anos 

de 2000, 2001, 2002 e 2003, e 31 enfermeiros, seus respectivos chefes. Para a coleta de dados 

construímos um instrumento, utilizando a escala analógica visual, contendo a descrição de 45 

(quarenta e cinco) competências inerentes à atuação profissional do enfermeiro e uma questão 

sobre o estímulo fornecido, durante o curso de graduação, para a participação em entidades de 

classe. Após a validação (aparente e de conteúdo) do instrumento de coleta de dados e 

aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética, demos inicio ao presente estudo. A 

análise dos resultados foi feita utilizando-se o Programa SPSS (Statistical Package for Social 

Science), versão 11.5. De acordo com os resultados, o presente estudo nos possibilitou 

concluir que: o preparo conferido pela graduação ao enfermeiro para organizar e dirigir 

serviços de enfermagem e/ou de saúde, em especial, foi considerado pouco adequado pelos 

dois grupos estudados; para os enfermeiros chefes, o preparo para a liderança da equipe de 

enfermagem é inadequado, o que contradiz a percepção dos enfermeiros; o preparo para a 

pesquisa que tenha impacto e possa intervir na prática profissional do enfermeiro foi 

considerado  pouco adequado pelos dois grupos; quanto às competências educativas, 

também foram consideradas pelos dois grupos, como pouco adequadas; em especial, para a 

questão de programas de capacitação, recrutamento e seleção de pessoal, o preparo foi 

praticamente considerado como inadequado; para todas as competências, de todas as 
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categorias utilizadas nesse estudo, os enfermeiros avaliam-se melhor preparados pela 

graduação do que avaliam os enfermeiros chefes; tanto para o grupo de enfermeiros chefes, 

como para o grupo de enfermeiros, os pontos altos – “pontos de luz” -  da graduação se 

referem, principalmente, às competências assistenciais; sob a avaliação dos dois grupos - 

enfermeiros e enfermeiros chefes - os pontos fracos – “buracos negros” -  se referem, 

majoritariamente, às competências políticas; o processo formativo ainda nos parece 

desvinculado da prática profissional, levando a um descompasso entre o que se aprende e 

o que se vivencia; o discurso de formarmos um profissional crítico, reflexivo, capaz de 

atuar e promover mudanças na realidade que os rodeia, continua apenas na retórica; as várias 

reformas curriculares dos cursos de enfermagem têm levado apenas a alterações de 

aspectos pontuais; a utilização da pesquisa como “norte” da formação do enfermeiro, 

ainda está muito distante; a graduação deixa a desejar também quanto ao preparo do 

enfermeiro para desempenhar a função de ensinar/educar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: 1. Pesquisa em Educação em Enfermagem; 2. Pesquisa em avaliação de 
Enfermagem; 3. Educação em Enfermagem; 4. Competência profissional 
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TRAINING OF NURSES: BLACK HOLES AND POINTS OF LIGHT 

The present work was made up of a quantitative, non experimental, survey type study of a 

descriptive nature. Its aims were to analyse what the nurses and their nursing chiefs do in 

relation to the preparation given by the graduate courses of nursing, as well as identify, 

according to these same nurses, the strong points – or points of light- and the weak points or 

black holes in this training. The study subjects were 53 nurses, professionally active in health 

institutions in a municipality in the interior of São Paulo State, that concluded their graduate 

nurses training in the years of 2000,2001,2002 and 2003, and 31 nurses who were their 

respective nurse managers. For data collection an instrument composed of the visual analogue 

scales containing 45 questions was used containing 45 inherent competencies to the 

professional activities of the nurse and a question about the stimulus given during the 

graduate course for participation in professionally linked entities, After the validation 

(appearance and content) of the data collecting instrument and the approval of the project by 

the ethics committee the present study began. For analysis of the results the SPSS  (Statistical 

Package for Social Science) programme was used. According to the results, this study allowed 

us to conclude that: the preparation given to the nurses for organizing and managing 

nursing and/or health services by their graduate courses was considered somewhat 

inadequate by both the groups studied; for the head nurses the preparation for team 

leadership is inadequate, which contradicts the nurses perception; the preparation for 

research that would have an impact on and would alter professional practice was 

considered slightly inadequate by both groups; as far as educative competency is 

concerned, both groups indicated this to be a little inadequate also; in relation to the 

question of qualification programmes, selection and recruitment of personnel, the 

preparation was practically considered  to be  inadequate; for  all  competencies in all of the 

categories used in this study the nurses assessed themselves as better prepared by the 
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graduate course than did their counterparts, the head nurses;  both the head nurses and 

the nurses indicated the high points - “points of light” in the graduate course refer 

principally to assistance competency; both groups also agreed that the weak points – “black 

holes” refer, in the majority, to political competence; the formative process to us, still seems 

to be separated from professional practice, leading to a huge difference between what you 

learn and what you  experience; the discourse about training the critical, reflexive 

professional, capable of performing and promoting changes in reality what surrounds us, 

continues to be only rhetoric; the various curricular improvements of nurses' undergraduate 

courses has taken into account only the immediate aspects; the use of research as a guide to 

the training of nurses is still very distant; the graduate studies leave a lot to be desired as far 

as the preparation for the carrying out of teaching and educational functions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 1. Nursing Education Research; 2. Nursing Evaluation Research; 3.  Education, 
Nursing;  4. Professional Competence 
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FORMACIÓN DEL ENFERMERO: AGUJEROS NEGROS Y PUNTOS DE LUZ 

El presente estudio se constituyó en una investigación cuantitativa, no experimental, del tipo 

survey, de naturaleza descriptiva. Tuvo como objetivos analizar la evaluación que enfermeros 

y enfermeros jefes hacen en relación a la formación brindada por el curso de graduación en 

enfermería, así como identificar, según esos mismos enfermeros, los puntos fuertes – puntos 

de luz -  y los puntos débiles – agujeros negros -  de esa formación. Han sido sujetos de este 

estudio, 53 enfermeros, actuantes profesionalmente  en Instituciones de Salud de un 

municipio del interior paulista, que concluyeron el curso de graduación en enfermería en los 

años 2000, 2001, 2002 y 2003, y 31 enfermeros, sus respectivos jefes. Para la recolección de 

datos construimos un instrumento, utilizando la escala analógica visual, conteniendo la 

descripción de 45 (cuarenta y cinco) competencias inherentes a la actuación profesional del 

enfermero y una cuestión sobre el estímulo brindado, durante el curso de graduación, para la 

participación en entidades de clase. Después de la validación (aparente y de contenido) del 

instrumento de recolección de datos y aprobación del proyecto de investigación por el  

Comité de Ética, dimos inicio al presente estudio. El análisis de los resultados fue realizado 

utilizando el Programa SPSS (Statistical Package for Social Science), versión 11.5. De 

acuerdo con los resultados, el presente estudio nos posibilitó concluir que: la preparación 

brindada por la graduación al enfermero para organizar y dirigir servicios de enfermería 

y/o de salud, en especial, fue considerado poco adecuado por los dos grupos estudiados; 

para los enfermeros jefes, la preparación para el liderazgo del equipo de enfermería es 

inadecuado, lo que contradice la percepción de los enfermeros; la preparación para la 

investigación que tenga impacto y pueda intervenir en la práctica profesional del 

enfermero fue considerada  poco adecuada por los dos grupos; en relación a las 

competencias educativas, también fueron consideradas por los dos grupos, como poco 

adecuadas; en especial, para la cuestión de programas de capacitación, reclutamiento y 
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selección de personal, la preparación fue prácticamente considerada como inadecuada; para 

todas las competencias, de todas las categorías utilizadas en este estudio, los enfermeros se 

autoevalúan mejores preparados por la graduación que lo que evalúan los enfermeros 

jefes; tanto para el grupo de enfermeros jefes, como para el grupo de enfermeros, los puntos 

altos – “puntos de luz” -  de la graduación se refieren, principalmente, a las competencias 

asistenciales; bajo la evaluación de los dos grupos - enfermeros y enfermeros jefes - los 

puntos débiles – “agujeros negros” -  se refieren, en su mayoría, a las competencias 

políticas; el proceso formativo todavía nos parece desvinculado de la práctica profesional, 

llevando a un descompás entre lo que se aprende y lo que se experimenta en la práctica; el 

discurso de formar un profesional crítico, reflexivo, capaz de actuar y promover cambios en 

la realidad que lo rodea, continúa apenas en la retórica; las varias reformas curriculares de 

los cursos de enfermería han llevado apenas a alteraciones de aspectos puntuales; la 

utilización de la investigación como “norte” de la formación del enfermero, aún está muy 

distante; la graduación no es satisfactoria también en lo tocante a la preparación del 

enfermero para desempeñar la función de enseñar/educar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: 1. Investigación en educación de enfermería;  2. Investigación en evaluación 
de enfermería; 3. Educación en enfermería; 4. Competencia profesional.  
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 Há muito tempo, a questão da formação acadêmica do profissional enfermeiro tem 

sido nosso objeto de reflexão. Na busca de formar enfermeiros aptos a cuidar de um grupo de 

pessoas sob sua responsabilidade, prestando serviços com competência e ética, temos 

implementado mudanças, participado de discussões a respeito do tema. Entretanto, 

continuamos a nos deparar com profissionais despreparados, com alunos que, ao final do 

curso se declaram ainda incapazes, imaturos para exercerem a profissão. Diante dessas 

constatações, nossas inquietações se agravam. 

 Neste novo milênio, o mercado de trabalho solicita profissionais polivalentes, 

multidisciplinares, porém capazes de assumir seu compromisso de cuidar, impondo à 

enfermagem, necessidades de (re) dimensionamento profissional, definindo seu espaço social 

(DOMENICO, 1998). 

 Isso gera uma necessidade profunda de discutirmos a formação acadêmica do 

enfermeiro, buscando compreender quais as falhas, o que “falta” nessa formação para um 

desempenho profissional adequado, adaptado, em consonância com aquilo que se espera dele. 

 Para maior reflexão, faremos um breve histórico dos cursos superiores de 

Enfermagem no Brasil e suas adaptações curriculares. 

 

1.1. Cursos de Graduação em Enfermagem: adaptações curriculares no Brasil. 

  

 Foram várias as reformas curriculares pelas quais passaram os cursos de 

enfermagem no Brasil.  

 Carvalho (1972) afirma que a enfermagem profissional em nosso meio teve inicio 

em 1890, com a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras do Hospital 
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Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, onde os requisitos para admissão eram “saber ler e 

escrever corretamente e conhecer aritmética elementar” (p.21, grifo da autora). 

 Esse curso tinha duração mínima de dois anos, determinada pelo Decreto de sua 

criação, porém sem fazer referência  a duração e condições da prática. 

 Em 1916, foi criada a Escola da Cruz Vermelha Brasileira, no Rio de Janeiro, 

subordinada ao Ministério da Guerra, visando tanto a melhoria da assistência aos feridos da 

Primeira Grande Guerra, como também a formação de enfermeiros. 

 Segundo Carvalho (1972), em 1923, com o auxilio de enfermeiras norte-

americanas e por determinação contida no artigo 3º. do Decreto nº. 15.799/22 que aprovava o 

Regulamento do Hospital Geral de Assistência do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

foi criada, em anexo ao hospital, a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de 

Saúde Pública. As bases para o funcionamento da escola foram determinadas pelo Decreto nº. 

16.300/23 de aprovação do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 

1926, passou a ser chamada de Escola de Enfermeiras “Ana Néri” e denominada escola-

padrão do país, em 1931, pelo Decreto nº. 20.109. Tem início então, no Brasil, o “Sistema 

Nightingale”, que preconizava o ensino de enfermagem pela prática repetitiva, sem grandes 

preocupações com as bases científicas que fundamentam a assistência. 

 Esse era o referencial para a formação do enfermeiro na década de 30 que, 

segundo Vendrúsculo (1990), era caracterizado por: 

- ênfase no ensino de disciplinas profissionais: artes domésticas, 

nutrição, dietética, serviço social, medicina clínica e cirúrgica e disciplinas 

de caráter preventivo. 

- relevância do sentimento de religiosidade, como condição primordial 

ao bom desempenho da profissão. 

- caráter de obediência, abnegação, caridade como inerentes às 

qualidades do enfermeiro. 
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- utilização do modelo médico de assistência na Enfermagem 

caracterizando-a como uma profissão de caráter estritamente técnico-

manual (p.73). 

 A exemplo das escolas particulares norte-americanas, eram exigidas das alunas 

inúmeras horas de trabalho nas enfermarias, com prejuízo do ensino.Aliado ao regime de 

rigidez disciplinar, esse fato suscitou críticas severas, levando as enfermeiras norte-

americanas a desenvolverem estudos do problema e a conseqüentes reformulações. 

 Apenas em 1949, com a promulgação da Lei nº. 775, é que o ensino de 

enfermagem no país foi regulamentado. O reconhecimento das escolas passou a ser feito pelo 

Ministério da Educação e Saúde, e não pela equiparação à Escola Ana Néri; o curso deveria 

ter duração de trinta e seis meses (quatro anos acadêmicos); começou a ser exigido nível 

secundário completo como requisito para a admissão (embora tenha sido determinado um 

período de sete anos de carência para cumprimento dessa determinação, prorrogado depois 

por mais cinco anos pela Lei 2.995/56); somente enfermeiras diplomadas passaram a ser  

diretoras de escolas e responsáveis pelas disciplinas profissionais (o que já era previsto pelo 

Decreto nº. 20.109/31); houve ampliação do conteúdo teórico do currículo, porém ainda com 

muita fragmentação, constando de vinte e nove matérias, muitas delas subdivididas em outras 

três ou mais disciplinas; houve obrigatoriedade de estágios, mas ainda sem determinação do 

número de horas de atividades hospitalares a serem efetivadas. 

 Somente em 1961 expirou no Brasil o prazo que permitia o ingresso de candidatos 

nas escolas de enfermagem com nível de escolaridade de primeiro grau.  

 Nesse período, em função da Lei nº. 4024/61, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, mudou todo o processo, passando os assuntos relacionados ao ensino superior à 

competência exclusiva do Conselho Federal de Educação, criado por essa mesma lei.  A 

LDB/61 traçava normas para a elaboração de currículos mínimos de 1º., 2º. e 3º. graus, sendo 

necessário também rever a formação do enfermeiro. O Conselho Federal de Educação, 
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determinou o currículo mínimo para o Curso de Graduação em Enfermagem, regulamentado 

pelo Parecer nº. 271/62, elaborado a partir da colaboração da Comissão de Peritos em 

Enfermagem, da Associação Brasileira de Enfermagem e de dezenove diretoras de escolas do 

País, que corrigia a excessiva fragmentação, estabelecendo oito matérias obrigatórias: 

Fundamentos de Enfermagem; Enfermagem Médica; Enfermagem Cirúrgica; 

Enfermagem Psiquiátrica; Enfermagem Obstétrica e Ginecológica; Enfermagem 

Pediátrica; Ética e História da Enfermagem e Administração (CARVALHO, 1972, p. 32, 

grifo nosso). 

 Embora contrário às expectativas da maioria das educadoras enfermeiras da época, 

esse Parecer fixava a duração do curso de enfermagem em três anos letivos, o que levou a 

modificações importantes no currículo. Foram excluídas as disciplinas de Saúde Pública e os 

períodos de prática foram diminuídos em até cinqüenta por cento. Esse currículo favorecia 

uma visão do homem como ser biológico, atendendo às exigências do mercado de trabalho 

que, à época, privilegiava a assistência ao homem doente, o desenvolvimento de técnicas e os 

aspectos administrativos (CARVALHO, 1972; VENDRÚSCULO, 1990). 

 No modelo de profissional formado nesse contexto prevalecia a imagem de 

abnegação e dedicação junto ao paciente; com a responsabilidade de coordenar todas as ações 

necessárias ao cuidado do doente; administrador e supervisor; especialista em todos os 

campos da enfermagem e mero ajudante do médico (VENDRÚSCULO, 1990). 

 Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961,  que determinou 

mudanças, sem contudo solucionar todas as questões dos cursos superiores, um outro 

momento da realidade educacional da Enfermagem no Brasil aconteceu entre 1964 e 1972, 

quando uma série de reformas foram implementadas nos três níveis de ensino. Entre elas, a 

reforma universitária, regulamentada pela Lei Federal nº. 5540/68, com vistas à formação 

profissional de nível superior, à pesquisa, ao desenvolvimento das ciências, das letras e das 
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artes. Cria também os centros regionais de pós-graduação para acelerar o desenvolvimento 

técnico, científico e tecnológico do pessoal de nível universitário. 

 Assim, conforme afirma Vendrúsculo (1990), na década de 70 a enfermagem 

participa de todos os níveis de formação profissional: curso de Auxiliar de Enfermagem, 

desde a década de 30 (ensino médio - 1º. Grau); criação dos cursos de Técnico de 

Enfermagem, com a reforma do ensino de 1º e 2º graus implementada pela Lei nº. 5692/71 

(ensino de 2º. Grau); cursos de graduação em Enfermagem, com currículo mínimo, já nos 

moldes da reforma universitária, instituído pela Parecer 163/72 e ensino de pós-graduação 

iniciado em 1972. 

 O curso de graduação em enfermagem ficou assim constituído: 

- uma parte pré-profissional, com matérias comuns aos cursos da área das Ciências da 

Saúde, a saber: Biologia, Ciências Morfológicas, Ciências Fisiológicas e Patologia, 

além das disciplinas Ciências do Comportamento e Introdução à Saúde Pública; 

- uma segunda parte chamada de tronco profissional comum, com as seguintes matérias: 

Introdução à Enfermagem; Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Materno-

Infantil, Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem em Doenças Transmissíveis, 

Exercício da Enfermagem (incluindo Deontologia Médica e Legislação Profissional), 

Didática Aplicada à Enfermagem e Administração aplicada à Enfermagem; 

- e uma terceira parte, opcional, referente às habilitações que levavam à formação do 

Enfermeiro Médico-Cirúrgico, da Enfermeira Obstétrica e do Enfermeiro de Saúde 

Pública. 

 As duas primeiras partes deviam ser cumpridas em 2.500 horas e cada habilitação 

em 500 horas. 

 O Parecer 163/72 do Conselho Federal de Educação, aprovado em 28 de janeiro de 

1972, fixa esse currículo mínimo e determina que os estágios supervisionados desenvolvidos 
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em vários cenários de atuação do enfermeiro, não poderiam ter uma carga horária inferior a 

1/3 (um terço) da carga horária do ciclo profissionalizante do currículo, acontecendo ao longo 

da duração deste período de formação (SIMÕES, 1983). Traz também a Licenciatura de 

Enfermagem como uma opção para os estudantes e determina a duração do curso completo 

(incluindo uma das habilitações) em, no mínimo quatro e no máximo seis anos 

(CARVALHO, 1972). 

 Temos então, como atribuições para o enfermeiro formado na década de 70: 

identificar as necessidades básicas dos pacientes; diagnosticar problemas de 

enfermagem e planejar o cuidado de enfermagem; ensinar e supervisionar 

pessoal auxiliar; orientar paciente, família e grupo da comunidade; 

participar de programas de proteção, prevenção e recuperação da saúde; 

organizar e administrar serviços de enfermagem, assim como seu ensino; 

realizar pesquisas (VENDRÚSCULO,1990, p.84). 

 Na década de 80, vieram os desdobramentos da reforma sanitária e surgiram então 

propostas, como as Ações Integradas de Saúde, visando uma melhor organização do sistema 

de saúde. Esse novo quadro político-administrativo traz os pressupostos de equidade, 

integralidade e universalidade, como princípios norteadores  das políticas no setor saúde , 

exigindo profissionais com formação “generalista”, capazes de atuar em diferentes níveis de 

complexidade de atenção à saúde.Assim, faz-se necessário repensar a questão da formação 

profissional no setor saúde ( MENDES, 1996; VENDRÚSCULO, 1990). 

 A Lei do Exercício Profissional nº. 7498/86, que descreve claramente as atividades 

privativas do enfermeiro, a saber: planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, consulta e prescrição da assistência de 

enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, 

prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de vida, e de 

cuidados de maior complexidade que exigem conhecimentos científicos e tomada de decisão, 
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entre outros, vem acelerar esse processo de mudança no currículo de graduação em 

enfermagem, pois, o Parecer 163/72 já não contemplava mais as exigências trazidas por essa 

lei (MENDES, 1996). 

 Vários encontros e seminários sobre as questões da educação em enfermagem 

foram realizados pelos órgãos formadores, sempre com a participação da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), que tem desempenhado, ao longo de todo esse período, 

um papel decisivo nos avanços e conquistas no ensino de enfermagem, promovendo 

discussões e reflexões, congregando, mobilizando os educadores da enfermagem. 

 Como resultado, foi encaminhada uma nova proposta de currículo mínimo, 

elaborada pela ABEn, à Secretaria de Ensino Superior (SESU) do Conselho Federal de 

Educação (CEF), no ano de 1991. 

 Segundo Mendes (1996), nessa proposta, ficava estabelecido que o conteúdo 

mínimo seria dividido em cinco áreas temáticas: 

- Ciências Biológicas – as matérias morfológicas (Anatomia e Histologia); as 

Fisiológicas (Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia e Biofísica), as Patológicas 

(Processos Gerais), as Biológicas (Parasitologia, Microbiologia, Citologia, 

Imunologia, Genética e Evolução, Embriologia) e as Ciências Humanas, com 

Filosofia, Sociologia e Psicologia. 

- Fundamentos de Enfermagem – com os conteúdos técnicos, metodológicos, meios e 

instrumentos para a assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo, 

compreendendo: História da Enfermagem, Exercício da Enfermagem, Epidemiologia, 

Bioestatística, Saúde Ambiental, Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. 

- Assistência de Enfermagem – inclui a assistência em nível individual e coletivo à 

criança, adolescente e adulto, em situações clínicas, psiquiátricas, gineco-obstétricas e 

cirúrgicas. 
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- Administração de Enfermagem – administração do processo e da assistência de 

enfermagem em hospitais, ambulatórios e rede básica de saúde. 

- Educação em Enfermagem – teórico-prática, voltada para o ensino de Enfermagem em 

nível de 1º. e 2º. Graus para profissionalização de atendentes, auxiliares e técnicos  de 

Enfermagem,incluindo conteúdos referentes à Introdução à Educação, Psicologia da 

Educação, Estrutura e Funcionamento do ensino de 1º. e 2º. Graus, Prática de ensino 

de 1º. e 2º. Graus em Enfermagem, e Métodos e Técnicas de Ensino. 

 Com algumas modificações, essa proposta de Currículo Mínimo para o Curso de 

Graduação em Enfermagem, foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação (GIL et al, 

1996) e, posteriormente, com a extinção deste, pela Portaria MEC. 1721/ 94. 

 Esse Currículo Mínimo entrou em vigência um ano após sua publicação, norteando 

a grade curricular dos alunos que ingressaram nos cursos de enfermagem no ano de 1996. 

Entre outras modificações, a referida Portaria, reestrutura o currículo mínimo em quatro áreas 

temáticas, a saber: Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem, Fundamentos de Enfermagem, 

Assistência de Enfermagem e Administração em Enfermagem, determinando 

proporcionalidade entre elas. Tem o propósito de diminuir as dicotomias existentes, superar a 

pulverização do ensino de enfermagem, avançar na prática da interdisciplinaridade, entre 

outros. Determina uma duração mínima de 04 e máxima de 06 anos, com carga horária 

mínima de 3.500 horas, incluindo Estágio Curricular Supervisionado (OLIVEIRA, 1995). 

 Recentemente, outra reformulação curricular foi implementada na Enfermagem 

através da Resolução nº. 3, de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Anexo A), após um longo processo de 

discussão entre órgão formadores, Comissão de Especialistas do MEC, ABEn , entidades 

representativas, entre outras. Essas diretrizes buscam definir o perfil do profissional 

enfermeiro, bem como suas competências gerais e específicas. 
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 Apesar de todas essas mudanças visando a formação de um profissional apto para 

interagir em equipe, identificar e intervir nas diferentes situações clínicas e possuir o domínio 

intelectual da dinâmica assistencial da unidade, nos deparamos com profissionais 

despreparados para essa pluralidade de ações, muitas vezes escondidos atrás de burocracias, 

apenas dedicando-se à diminuição de tensões entre enfermeiro/paciente ou enfermeiro/equipe 

de trabalho (IDE, 1996). 

 Vietta et al. (1998), em um estudo com enfermeiras hospitalares da década de 80, 

encontraram depoimentos que demonstram insatisfação do ponto de vista pessoal e 

profissional, falta de perspectivas de ascensão e a percepção de que, enquanto profissão, a 

enfermagem continua desvalorizada, com péssimas condições de trabalho e baixa 

remuneração. 

 Essa situação que se perpetua, talvez esteja associada ao fato de que o profissional 

almejado para ocupação de cargos não é aquele encontrado em larga escala, à disposição do 

mercado de trabalho – preso a um saber puramente tecnicista, incompatível com a economia 

atual (DOMENICO, 1998). 

 Os resultados encontrados por Lunardi (1994 apud DOMENICO 1998), mostram 

que a formação disciplinar das enfermeiras, ao invés de buscar a preservação e recuperação da 

vida dos pacientes, servem de argumento para uma disciplinarização intensa por meio de 

normas, padronização de técnicas, posturas, desestímulo à autonomia e relação de 

dependência. Ainda hoje, podemos verificar, infelizmente, que em um número expressivo de 

cursos de graduação em enfermagem, a avaliação do aluno privilegia itens tais como 

interesse, cooperação, assiduidade, pontualidade, segurança, equilíbrio emocional, postura, 

chegando a extremos, como “uso de brincos aderentes à orelha e uma corrente fina com um 

pequenino pedantife ao pescoço” (GASTALDO; MEYER, 1989, p.12). Enquanto educadora, 

presenciamos  um fato que corrobora essa afirmação. Após o primeiro semestre letivo, uma 
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aluna da segunda série de um curso de graduação em enfermagem estava sentada em um 

banco, no pátio da escola, muito triste e desanimada. Ao ser abordada sobre o que havia 

acontecido, respondeu que acabara de sair de uma avaliação e que as professoras cobravam 

dela uma melhoria de  postura (grifo da autora) e disse: “Mas afinal, professora, o que é isso? 

Ouço falar desde o começo do curso, mas eu não sei o que é. Quero aprender para saber como 

consigo uma melhor!”. É uma constatação que estarrece...Vejam, a que ponto chegamos... E 

isso não faz muito tempo... 

 Concordamos com Gastaldo e Meyer (1989) que normas devam existir, mas todas 

fundamentadas nas ciências, que justifiquem algumas condutas, como por exemplo, sapatos 

fechados, unhas curtas, cabelos presos, entre outros. Porém, entendemos que após orientados 

sobre os motivos que fundamentam tais normas, os alunos optem por uma conduta, assumindo 

as conseqüências desta, já que, o que temos observado nesses últimos anos é que, a grande 

maioria desses alunos, ao ingressarem no mercado de trabalho, sem a “fiscalização” da escola, 

abandonam quase que por inteiro todas essas normas, sem se preocupar com os riscos que 

poderão ocorrer para eles ou para os clientes. 

 Por outro lado, Barros (1997, apud DOMENICO 1998), coloca em discussão o 

fato da universidade estar voltada apenas para o mercado de trabalho, privilegiando uma 

formação técnica específica, em detrimento do desenvolvimento de um espírito crítico, 

formado pela diversidade de informações e estratégias pedagógicas que privilegiem a 

pesquisa. 

 Neste sentido, Donald Schön, em seus pressupostos, propõe uma nova 

epistemologia da prática – a reflexão-na-ação, definida por ele como “pensar o que fazem, 

enquanto fazem” (SCHÖN, 2000, p.vii). Essa prática tem como base a competência e o 

talento, e é desenvolvida pelos profissionais em situações singulares, de conflito e de 
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incertezas. Esse autor centra a formação de um profissional reflexivo em três idéias centrais: 

conhecer-na-ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação. 

 O conhecer-na-ação, segundo Shön (2000), diz respeito a um conhecimento 

revelado em ações inteligentes. O ato de conhecer está na ação e é observável em nossa 

performance, em nossas ações espontâneas e em nossas habilidades. É o saber fazer, é o 

conhecimento técnico. 

 A reflexão-na-ação, na definição do autor, refere-se a um período de tempo 

variável, durante o qual ainda há possibilidade de intervir na situação em desenvolvimento, 

dando nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. Há uma relação direta 

com a ação presente. 

 A reflexão sobre a reflexão-na-ação é descrita por Schön (2000) como o momento 

em que temos a intenção de produzir uma descrição verbal da reflexão-na-ação; é o momento 

em que julgando e compreendendo o problema, poderemos ter uma outra solução para ele.  

 Nesse sentido, Gomes (2001) pondera que essa reflexão sobre a reflexão-na-ação 

talvez possa ser utilizada como uma estratégia de auto-avaliação, no processo de ensino-

aprendizagem e contribuir,assim, para a formação profissional crítico-reflexiva. 

 Então, se de um lado, os enfermeiros não se sentem capazes de atuar nos diversos 

serviços de saúde com competência e, do outro lado, ouvimos dos serviços que os recebem, 

queixas em relação ao preparo desses profissionais, buscamos, neste trabalho, respostas a 

essas considerações, buscamos identificar quais são os “buracos negros” e os pontos altos da 

formação do enfermeiro, segundo avaliação de um grupo de enfermeiros e enfermeiros 

chefes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
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 Temos presenciado, em nossos 25 anos de atuação profissional, vários estudos na 

área do currículo no ensino superior, especialmente em algumas áreas do saber como da 

saúde, da engenharia e das ciências exatas. Tivemos oportunidade de participar de algumas 

delas, quer como educandos, quer como educadores, o que tem gerado muitas reflexões sobre 

o tema.  

 Concordamos com Cocco e Bagnato (1999), quando afirmam que não devemos ter 

como meta, enquanto educadores, apenas privilegiar o mercado de trabalho, mas também a 

formação de sujeitos críticos, capazes de buscar o novo, capazes de ousar, colaborando assim 

para a construção de uma nova realidade. 

 Porém, temos observado que as constantes mudanças nos currículos do curso de 

graduação em enfermagem não são precedidas de um diagnóstico fiel da realidade 

profissional de nossos enfermeiros, nem tampouco têm sido sucedidas de uma avaliação do 

impacto dessas mudanças na sociedade. Encontramos na literatura, poucos estudos de 

acompanhamento de egressos das nossas universidades, que busquem identificar suas 

dificuldades e conquistas, os “buracos negros” e os “pontos de luz” de sua formação, 

fornecendo assim pistas para que nós, educadores, possamos refletir sobre quais os melhores 

caminhos a seguir. 

 Some-se a esse fato que, freqüentemente temos notícia de instituições descontentes 

com o desempenho profissional dos enfermeiros, questionando até mesmo a necessidade da 

presença desse profissional nos serviços de saúde, contribuindo, alicerçando assim, cada vez 

mais, a desvalorização, o desprestígio de nossa classe profissional. 

 Concordamos com Figueiredo e Carmo (1989) ao afirmarem que a valorização de 

uma profissão tem muito a ver com sua história. Sob essa ótica, a enfermagem tem sofrido 

muitas influências negativas do passado. Salientam ainda que de todas as profissões da saúde, 

a única que não é exercida exclusivamente pelo seu titular, é a enfermagem. Estamos de 
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acordo com a afirmação que “a existência das outras categorias na equipe é um dos fatores 

que contribuem para a não valorização do profissional” (p.108). 

 Na busca de respostas a esses questionamentos, acreditamos que, com esta 

pesquisa, poderemos contribuir para o ensino de enfermagem, na formação de profissionais 

competentes, não só sob o ponto de vista técnico, mas também sob o ponto de vista ético, 

emocional e político, capazes de buscar e implementar mudanças na realidade que os cerca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.REFERENCIAL TEÓRICO 
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 Muito temos ouvido falar, neste início de milênio, a respeito de competência, e 

uma questão tem nos inquietado: por que somente agora ganha vulto essa discussão sobre 

competência? Por que um atributo que melhora a atuação de pessoas e organizações, 

possibilitando-lhes maior êxito, não foi valorizado e desenvolvido anteriormente? Será 

somente mais um novo modismo? Quais seriam os determinantes para o grande destaque e 

valorização atual da competência? Como surgiu esse movimento de valorização da 

competência? Tentando entender essas indagações, buscamos na literatura bases teóricas para 

discussão e reflexão a respeito do tema. 

3.1. A grande onda da competência 

 Estudos feitos por David C. McClelland, no início da década de 70, durante sua 

participação no processo de seleção de pessoal para o Departamento de Estado Americano, 

começaram a conferir novos significados e a importância de hoje ao conceito de competência. 

Durante suas pesquisas e estudos pioneiros sobre avaliação de competências, Mc Clelland 

disse nessa ocasião que se iniciava a aplicação do conceito de competência em psicologia. 

Hoje, esse conceito, mais forte e ampliado, tem sido aplicado a atributos e requisitos pessoais 

e a vários aspectos de empresas e organizações, tais como, tecnologia, gestão estratégia, entre 

outros (RESENDE, 2000). 

 Segundo esse mesmo autor, seriam dois os determinantes dessa grande valorização 

da competência: um relacionado com a economia e outro, com o comportamento político e 

social. Respectivamente, competitividade no mercado e na economia e evolução da 

democracia, sendo que o fator competitividade é o determinante mais forte por estar 

envolvido com o mundo dos negócios, e é nesse mundo que as evoluções e mudanças 

acontecem com mais efetividade e agilidade. Esse crescente aumento de  competitividade tem 

obrigado as organizações e empresas, a buscarem e adquirirem competências negligenciadas 
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em tempos anteriores, quando a concorrência era menor, quando o controle da conduta de 

seus funcionários era privilegiado em detrimento da melhoria de sua qualificação e, 

conseqüentemente, de seu desempenho profissional. Dessa forma, dentro desses padrões de 

pouca exigência em relação à qualificação, capacitação e atuação profissional, houve 

acomodação por parte dos trabalhadores na busca do autodesenvolvimento pessoal e 

técnico.Isso teve reflexo nas escolas e entidades de treinamento que, com seus padrões de 

ensino mais voltados para o saber do que para o saber fazer, também se acomodaram. Ainda 

hoje percebemos que os currículos predominantes nas escolas de primeiro e segundo grau não 

qualificam, nem preparam as pessoas para uma atuação profissional ou para conduta em 

qualquer situação de vida social. Ou seja, não preparam as pessoas para serem competentes 

por não fornecerem conhecimentos úteis e aplicáveis para que obtenham resultados positivos 

em suas vidas, quer seja em benefício próprio ou em benefício da sociedade. 

 Em relatório para a UNESCO, Delors et al (2003) afirmam que as bases para as 

competências do futuro serão os saberes e saber-fazer evolutivos, e a educação terá, 

principalmente neste século, a responsabilidade da transmissão deles de forma maciça e 

eficaz. “À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele” (p. 

89). Para isso, a educação deverá ser organizada em torno de quatro aprendizagens, que se 

constituirão, para cada individuo, ao longo de suas vidas, nos quatro pilares do conhecimento:  

“aprender a conhecer , isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes” (p.90) 
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 Há, obviamente, como afirmam os mesmos autores, uma indissociabilidade dos 

quatro saberes, que são interligados por múltiplos pontos de contato, de permuta e de 

relacionamento. 

 A idéia de competência na Alemanha, por volta também dos anos 70, estava 

relacionada aos conhecimentos, habilidades e atitudes do campo profissional. Depois, essa 

idéia foi incorporada pela educação geral ao processo pedagógico.Dessa forma, educação 

geral e educação profissional tomavam como referência, competências definidas por um 

grupo representativo da sociedade, empresários, sindicatos e educadores, o que acontece até 

hoje (DEFFUNE; DEPRESBITERIS, 2000).  

 Grandes evoluções sociais organizacionais, comportamentais e políticas só 

acontecem devido a fortes movimentos ambientais, dentro de certas conjunturas, que resultam 

de fatores econômicos, tecnológicos e culturais, combinados entre si. Ao longo da história, 

percebe-se que esses movimentos, que trazem mudanças, avanços para as sociedades e 

organizações, acontecem de forma mais ou menos cíclica, sendo chamados de períodos, eras 

ou gerações.Como ilustração, Resende (2000), traz alguns exemplos: 

a) períodos com predominância de uma atividade econômica – 

• Pré-industrial – predomina atividade agrícola; 

• Industrial – predomina atividade industrial; 

• Pós-industrial – predomina atividade de serviços. 

b) divisão de fases com predominância de um fator que fazia ou faz as empresas mais 

poderosas ou competitivas – 

• era da propriedade – anterior ao século XX; 

• era do capital – pouco mais da metade do século XX; 

• era da tecnologia – três últimas décadas do século XX; 

• era do conhecimento – atual; iniciada no final do século XX. 



 30

 Mudanças e evoluções muito rápidas têm feito surgir eras concomitantes, com as 

quais convivemos atualmente: 

- era da informação; 

- do conhecimento; 

- da descontinuidade; 

- da competitividade; 

- das telecomunicações; 

- dos paradigmas; 

- das competências. 

 Grandes movimentos, trazidos pela globalização da economia e pela 

competitividade, também estão acontecendo nas organizações e na sociedade. São eles, 

respectivamente: 

- movimento da qualidade total; 

- movimento da reengenharia; 

- movimento da valorização do capital humano; 

- movimento da busca da excelência organizacional; 

- ascensão da mulher em todas as áreas; 

- crescimento da cidadania; 

- renascimento das artes; 

- resgate dos valores espirituais; 

- mudanças no comportamento do consumidor; 

- onda da terceira idade (devido ao aumento da expectativa de vida). 

 Todos esses exemplos demonstram que a humanidade vem evoluindo através de 

fases cíclicas que geram novas necessidades, as quais levam sociedades, organizações e 

pessoas a reformularem seus paradigmas. 
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 Nunca houve tantas mudanças de conceitos, modelos, padrões, como nas três 

últimas décadas. A valorização da competência é uma dessas importantes mudanças de 

paradigma, que terá influência decisiva nas carreiras das pessoas, evoluções da sociedade e 

destino de empresas e organizações. Ainda segundo Resende (2000): 

- a competência será mais valorizada do que a erudição; 

- a competência será o atributo mais importante, mais desejado nas pessoas; 

- a promoção e aumento da remuneração dos indivíduos nas empresas serão determinados 

pelas suas competências e habilidades, e não em função do tempo de casa e grau de 

escolaridade; 

- as expressões competência emocional, espiritual e de cidadania são novas formas para 

conceituar essas maneiras de ser, manifestar e agir das pessoas. 

 A competitividade tem crescido em todos os setores, atingindo também os 

profissionais liberais, que anteriormente, tinham mais facilidade para iniciar e desenvolver 

suas carreiras. Isso se deve principalmente ao fato de ter aumentado significativamente o 

número de profissionais formados pelas universidades, o que faz crescer a oferta de serviços 

para um mercado com clientes que não crescem nessa mesma proporção. Assim, esses 

profissionais percebem que devem melhorar seus diferenciais, entre eles, as competências de 

marketing, de atendimento e, é claro, as competências técnicas. 

 Boog (1991) afirma que tanto indivíduos, como empresas competentes, 

demonstram quatro características fundamentais: gratificação adiada, previsão de 

conseqüências, regularidade e confronto construtivo. Gratificação adiada, para esse autor, é 

o poder de sacrificar algumas conveniências agora, para obter grandes resultados amanhã. É 

uma característica menos presente nos indivíduos, mas que também pode carecer a algumas 

organizações. 
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 A previsão de conseqüências, de desvantagens de ações propostas, mesmo as mais 

remotas, e não somente a previsão dos benefícios, faz a diferença entre empresas e/ou 

indivíduos competentes e incompetentes.  

 Na regularidade das organizações está um dos segredos de sua sobrevivência. Não 

que esta regularidade impeça as inovações, mas os competentes avaliam-nas pela sua utilidade 

e não pela novidade; possuem culturas e valores mais estáveis. Já os incompetentes, esbanjam 

no tempo de “vacas gordas”, tendo que tomar decisões drásticas nos tempos de “vacas 

magras”.  

 Em organizações competentes, o confronto é construtivo, os conflitos, são 

reconhecidos, discutidos, trabalhados com dignidade, de forma direta, com negociação; já nas 

incompetentes, ele é negado, foge-se do confronto, permanecem fofocas, cochichos, até que o 

confronto explode em brigas que imobilizam a empresa. 

 Boog (1991) afirma ainda que para ampliar a competência organizacional é 

necessário aumentar a competência individual. Destaca duas maneiras fundamentais para isso. 

Primeiro, detectar e recompensar atos de competência, ampliam a competência. Óbvio, não? 

Porém, se analisarmos as organizações, veremos que pessoas competentes ganham mais 

serviço, mas sem aumento de salário e pessoas incompetentes ganham menos serviço pelo 

mesmo dinheiro. Segundo, selecionar pessoas competentes, o que, apesar de também parecer 

óbvio, não é, pois, a maioria das vezes o processo seletivo limita-se a avaliar a capacidade 

técnica das pessoas. A competência dificilmente é avaliada, até pela dificuldade em defini-la e 

apontá-la.Procurar reconhecer as dimensões acima citadas (gratificação adiada, previsão de 

conseqüências, regularidade e confronto construtivo) talvez seja bastante útil. 

 Assim, em última instância, o grau da competência organizacional é que 

determinará o destino dessa organização. Para oferecer melhor qualidade em produtos e 

serviços exigidos mais a cada dia, pelo fortalecimento da democracia que contribui para o 
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desenvolvimento de ações de cidadania, as empresas devem desenvolver suas competências 

técnicas, operacionais, gerenciais e profissionais (BOOG, 1991; RESENDE, 2000). 

 

3.2. Conceitos, conceitos, mais conceitos. 

 Na busca de uma compreensão mais ampla sobre o tema em discussão, buscamos 

na literatura autores que estudaram sobre Competência. Passaremos então, a apresentar vários 

conceitos encontrados nesses trabalhos, o que contribuirá sobremaneira para ampliarmos a 

discussão. 

 Segundo Ferreira (1999), competência tem origem no latim, competentia, e é 

definida como .... “faculdade concedida por lei a um funcionário, juiz ou tribunal para 

apreciar e julgar certos pleitos e questões; qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver 

certo assunto, fazer determinada coisa”....(p.512). 

 Nas palavras de Deffune e Depresbiteris (2000), é a “capacidade de conhecer e 

agir sobre determinadas situações” (p.15). Ter competência é “ser capaz de fazer algo com 

qualidade”(p.48). Assim, um professor competente é aquele que dá boas aulas, capaz de lidar 

bem com a classe, com conhecimento profundo sobre o assunto de sua matéria, que se 

mantém sempre atualizado, sendo ético, crítico, e assim por diante Apresentam ainda outros 

conceitos: 

- Competência é a capacidade de uma pessoa para desenvolver 

atividades de maneira autônoma, planejando-as, implementando-as e 

avaliando-as. 

- Competência profissional é a capacidade de utilizar os conhecimentos 

e habilidades adquiridas para o exercício de uma situação profissional. 

- Competência é a capacidade para usar habilidades, conhecimentos, 

atitudes e experiência adquirida para desempenhar bem os papéis sociais. 
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- Competência é a capacidade para aplicar habilidades, conhecimentos e 

atitudes em tarefas ou combinações de tarefas operacionais (p.50-51). 

 

 Afirmam também que essas são apenas algumas definições, e que os conceitos 

podem variar segundo autores, metodologias de análise e realidade em que estão inseridas as 

competências. 

 Resende (2000) afirma que o conceito moderno e forte de competência está 

intimamente relacionado à idéia de resultado; somente o saber operacionalizado (saber fazer, 

saber aplicar, saber agir, saber resolver) é que traz resultados. 

 Para esse autor  

competência é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, 

interesse, vontade, etc, em resultados práticos. Ter conhecimento e 

experiência e não saber aplicá-los em favor de um objetivo, de uma 

necessidade, de um compromisso, significa não ser competente, no sentido 

aqui destacado (p.32). 

 Concordamos com ele que competência resulta da combinação de conhecimentos 

com comportamento, entendendo conhecimentos como formação, treinamento, experiência, 

auto-desenvolvimento; e comportamento relacionado a habilidades, interesse, vontade. 

 Para Rios (2000), competência é saber fazer bem, numa dupla dimensão: técnica e 

política. A dimensão técnica se refere ao saber e ao saber fazer, ou seja, ao domínio de 

conteúdos que o indivíduo necessita para desempenhar seu papel social, articulado ao 

domínio das técnicas, das estratégias, que permitam que ele “dê conta do recado” (p. 47). O 

conceito central nesta expressão é esse pequeno vocábulo: bem. Ele dará identidade tanto à 

dimensão técnica – “eu sei bem geografia porque tenho um conhecimento que me permite 

identificar istmos e penínsulas, distinguir planaltos de planícies” - quanto à dimensão política 

– “faço bem meu papel de geógrafa, ou seja, vou ao encontro daquilo que é desejável, que 
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está estabelecido valorativamente com relação à minha atuação” (p.47 – 48). Assim, essa 

autora coloca duas dimensões para a competência, para o saber fazer bem: uma técnica, como 

sendo o domínio das técnicas, dos conteúdos e das estratégias que são necessárias para o 

indivíduo desempenhar o papel requerido dele pela sociedade; e a dimensão política, 

relacionada àquilo que é estabelecido pelos homens como valor dentro de uma sociedade. 

Rios (2000) coloca ainda como intermediadora dessas duas dimensões a questão ética, o 

“fazer bem”, que deve estar presente na definição e organização desse saber, como também 

em como ele será utilizado na sociedade. 

 Mello (1995) também define a competência técnica como o saber fazer, 

advogando também que é necessário atrelar a esse saber fazer, uma outra dimensão – a 

vontade política – que, em última instância irá explicitar essa prática, esse saber fazer, como 

uma forma de agir politicamente. 

 A competência não pode ser estabelecida de uma só vez; não é algo estático  e, 

além de ser construída cotidianamente como um ideal a ser alcançado, deve ser 

compartilhada. Não podemos ser humanos sozinhos; nem tampouco competentes sozinhos. A 

qualidade de nosso trabalho depende de nós mesmos, mas é definida na relação com os 

outros. A competência do profissional e a articulação dessa competência com os outros e com 

as circunstâncias é que possibilitam a realização de um trabalho competente (RIOS, 2000). 

 De acordo com Resende (2000), são apenas potencialmente competentes as 

pessoas eruditas e inteligentes. Só serão efetivamente competentes se oferecerem 

contribuições práticas (grifo nosso), utilizando esses atributos, num mundo atual que 

valoriza resultados e pragmatismo. 

 Afirma que: 

Nesta era da competência, ficará cada dia mais evidente que diplomas e 

graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado não garantem, por 

si sós, que as pessoas serão bem-sucedidas na carreira. Será necessário que 
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os portadores destes títulos desenvolvam também competências e 

habilidade para transformar conhecimentos e teorias em práticas úteis, 

significativas, contributivas (p.53). 

 Encontramos ainda a definição de competência como sendo o  

resultado que se espera atingir, ao longo do desenvolvimento de um 

currículo de formação profissional. A competência profissional envolve o 

saber, como este se aplica à solução de problemas da profissão e a postura 

do profissional face ao seu exercício (COMISSÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR..., 1993, p. 38).  

 Segundo Fischer (1984), competência, em uma perspectiva piagetiana, pode ser 

entendida como aquisição e desenvolvimento de estruturas cognitivas utilizadas pelo 

indivíduo na organização do mundo percebido por ele. 

 Ruffino (1986), em seu estudo, utiliza o termo competência com “a conotação de 

qualidade de ser capaz de apreciar e resolver determinado assunto, de realizar determinada 

tarefa” (p.23). 

 Na definição de Marques (2002), competência  

deve ser compreendida como um conceito político-educacional amplo, 

como um processo de articulação e mobilização de conhecimentos gerais e 

específicos, de habilidades teóricas e práticas, de exercício eficiente do 

trabalho, que possibilite ao trabalhador participação ativa, consciente e 

crítica no mundo do trabalho e na esfera social (p. 26). 

 Perrenoud (1999) define competência como sendo “uma capacidade de agir 

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

limitar-se a eles” (p. 7). 

 Concordamos com as afirmações de Perrenoud (2000) de que não se pode 

dissociar competência da capacidade de enfrentar o novo, na expectativa de poder reduzi-lo 
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ao conhecido, por meio de operações complexas; pela competência podemos  produzir 

hipóteses e até mesmo saberes, constituíveis a partir dos recursos do indivíduo. 

 Kobinger (1996, apud LEDESMA et al., 2001, p. 148) define competência como 

sendo o 

conjunto de comportamentos sócio-afetivos (aprender a ser e aprender a 

conviver) e habilidades cognitivas (aprender a conhecer), psicológicas, 

sensoriais e motoras (aprender a fazer) que permitam concluir 

adequadamente um papel, uma função, atividade ou tarefa.  

 

 Entendemos que além de definições sobre competência, é fundamental o 

entendimento de diversos outros termos afins, que muitas vezes são utilizados como sinônimo 

de competência, com o que não concordamos. Assim, apresentaremos alguns conceitos afins 

tais como, conhecimento, qualificação, aptidão, habilidade, capacidade,  eficácia e 

eficiência. 

 Estamos de acordo com Resende (2000), quando afirma que é necessário clareza 

no entendimento e discernimento dos diferentes significados dessas palavras para que pessoas 

não familiarizadas com o assunto não se confundam, o que acarretará muitas dificuldades e 

problemas nas comunicações, avaliação ou julgamentos de situações. Assim propõe 

definições e explicações desses conceitos: 

- Conhecimento – o mais importante item isolado de competência; informações, idéias, 

acúmulo de saber, experiência, aprendizado; valor muito importante, pois quem o tem em 

maior quantidade tem maior potencial para a competência; porém, para ser competente é 

necessária a aplicação desses conhecimentos na prática, alcançando assim objetivos, 

obtendo resultados. 

- Qualificação – significa ter domínio de conhecimentos específicos que resultam de 

formação, treinamento e experiência, para que possam exercer determinada função; para 
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ser motorista, vendedor, técnico em seguros, piloto de avião, é necessário ter uma 

determinada formação escolar, treinamento, qualificação; quanto mais bem qualificado 

para trabalhos especializados, maior probabilidade de serem competentes no exercício de 

suas funções. 

- Aptidão – refere-se às características mentais, intelectuais, físicas e/ou fisiológicas, de 

personalidade, de temperamento, de caráter; característica ou recurso inato e 

desenvolvido, como por exemplo, memória, resistência física, raciocínio analítico. 

- Habilidade – é mais passível de ser treinada do que a aptidão; assim, ter condição de 

raciocinar, é aptidão; habilidade é ter velocidade de raciocínio.Condição de falar é 

aptidão; usar a fala com clareza e objetividade é habilidade.Esse conceito está mais 

relacionado à maneira de executar tarefas, aplicar conhecimentos. Assim, para aprender a 

jogar tênis, um individuo já possui força física para segurar a raquete, coordenação olhos 

e mãos, sendo possível assim bater na bola com a raquete. Com a pratica, desenvolve a 

habilidade de bater melhor na bola. 

- Capacidade - difere da qualificação no sentido de que não advém de cursos formais, 

treinamentos, experiências especificas, mas da mobilização de recursos inatos (aptidões) 

ou desenvolvidos, necessários para o desenvolvimento de determinadas atividades (por 

exemplo, para ser piloto de prova, deve ter capacidade psicofísica). 

- Eficácia – conceito introduzido há pouco mais de três décadas, pelo mais importante 

teórico da Administração- Peter Drucker - trazendo a conotação de resultado; desenvolver 

trabalhos de forma objetiva e com resultados; não teve a repercussão  que hoje tem o 

conceito de competência, porque foi introduzido numa época de “vacas gordas” para as 

empresas; quando ainda não havia o fenômeno da competitividade que inspirou o 

movimento de valorização de competência. Tem uma conotação valorativa: fazer o que 

deve ser feito. 
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- Eficiência – também diz respeito a uma atuação, desenvolvimento de trabalhos com 

resultados, porém valorizando mais a ordem, a aparência, as normas e procedimentos. 

Possui uma conotação metodológica: fazer bem feito. 

 E, finalmente, competência, que mais vez é apresentada como sendo a “aplicação 

prática de conhecimentos, aptidões, habilidades, valores, interesse – no todo ou em parte – 

com obtenção de resultados” (RESENDE, 2000, p.38). Por ser extremamente elucidativo e, 

na nossa opinião, importante para a compreensão desses conceitos, reproduzimos o exemplo 

proposto pelo autor sobre jogadores de futebol: 

Competências – conhecer e saber aplicar os fundamentos do jogo, com bons 

resultados práticos; saber atuar em várias posições (policompetência); ter 

visão de jogo. 

Habilidades: saber aplicar dribles no seu marcador; bater falta de forma que 

a bola faça uma curva; ter agilidade de movimentação. 

Aptidões: ter tônus ou energia física para correr o campo todo; ter bom 

reflexo para pegar penalidade máxima. 

Postura ou conduta: obediência à orientação do técnico; respeito ao 

adversário ou à torcida (p.39-40). 

 Para Schön (2000), competência tem como base o conhecimento-na-ação, a 

reflexão-na-ação e a reflexão sobre a reflexão-na-ação.  

 Moretto (2002) afirma que competência é a capacidade do individuo para 

mobilizar recursos na abordagem de uma situação complexa. Segundo ele, são cinco os 

recursos necessários para abordar e resolver problemas complexos: conteúdos específicos, 

habilidades e procedimentos, linguagens, valores culturais e administração de emoções. O 

autor destaca a importância desse último recurso na definição da competência do individuo ao 

abordar uma situação complexa. Argumenta que, não é pelo fato  de um jogador de tênis, nº. 1 

do mundo, perder uma partida para um jogador que é o 98º. no ranking, que ele deixa de ser 
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competente. O que acontece é que, naquele dia, sua performance não foi adequada. Da mesma 

forma, critica a avaliação de alunos em apenas uma prova. Estará avaliando, segundo Moretto 

(2002) sua performance naquele momento, o que não indica, necessariamente, falta de 

competência. 

 Para Perrenoud (1999), toda competência tem em sua raiz o “saber-mobilizar”, que 

é muito mais que uma representação, é muito mais do que um saber estrito; “é uma aquisição 

incorporada” (p.69). 

 Concordamos com esse autor, ao afirmar que uma competência não deve ser 

assimilada a um simples objetivo de ensino, à noção pura e simples de desempenho ou 

considerada como uma potencialidade, uma faculdade genérica de qualquer mente humana. 

Na verdade, competências são aprendizados constituídos, aquisições, conhecimentos 

mobilizados diante de situações complexas...Assim, “só há competência quando a 

mobilização dos conhecimentos supera o tatear reflexivo ao alcance de cada um e aciona 

esquemas constituídos” (PERRENOUD, 1999, p.23). 

 Assim, temos que, segundo Bastien (1997 apud PERRENOUD,1999),  

um especialista é competente porque simultaneamente: 

- domina, com muita rapidez e segurança, as situações mais comuns, 

por ter à sua disposição esquemas complexos que podem entrar imediata e 

automaticamente em ação, sem vacilação ou reflexão real; 

- é capaz de, com um esforço razoável de reflexão, coordenar e 

diferenciar rapidamente seus esquemas de ação e seus conhecimentos para 

enfrentar situações imediatas.(p. 26). 

 Podemos concluir daí que uma competência é mais que um savoir-faire, mesmo 

considerando a noção desse savoir-faire como um esquema de certa complexidade, que 

advém de um treinamento intensivo, tal como os gestos de um artesão, de um virtuoso, de um 

patinador, transformam-se em sua segunda natureza, e fundem-se em seu habitus definido por 
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Bordieu (1972 apud PERRENOUD,1999), como sendo um número infindo de práticas, 

geradas pela mobilização de esquemas, que são adaptadas à situações sempre novas, porém 

sem transformarem-se em princípios explícitos. Reafirma, dessa forma, a definição de 

competência como um “saber-mobilizar”: pressupõe a existência de recursos mobilizáveis, 

sem se confundir com eles, para uma ação eficaz diante de uma situação complexa. Há que se 

acrescentar o valor de uso aos recursos mobilizados, relacionando-os, ordenando-os, 

fundindo-os, e não simplesmente utilizando-os em uma união aditiva. 

 Não há exclusividade de recursos a determinadas competências; eles podem e são 

utilizados em contextos e com intenções diferentes . Assim é que uma competência pode 

funcionar como um recurso mobilizável por competências mais amplas (saber escutar uma 

pessoa com simpatia mobiliza outra competência mais específica, como saber colocar uma 

boa pergunta, e assim por diante). Como muito bem coloca o autor, não reinventamos a 

pólvora todo dia para resolvermos situações novas; lançamos mão de nossas experiências e 

aquisições para isso, em um equilíbrio entre respostas rotineiras para semelhantes situações e, 

diante de obstáculos novos, a construção de respostas novas para enfrentá-los. 

(PERRENOUD, 1999). 

 Valemo-nos de mais outras definições de competência para sedimentarmos nossos 

conceitos: 

- “as competências não são elas mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas mobilizam, 

integram, orquestram tais recursos; 

- essa mobilização só é pertinente em ‘situação’, sendo cada situação singular, mesmo que 

se possa tratá-la em analogias com outras, já encontradas; 

- o exercício da competência passa por ‘esquemas de pensamento’..., que permitem 

determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar(de modo mais ou menos 

eficaz) uma ação relativamente adaptada à situação”(PERRENOUD,2000). 
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 Competência é também entendida como a capacidade de mobilizar seus 

conhecimentos (saberes), habilidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser) (DEFFUNE; 

DEPRESBITERIS, 2000). 

 Segundo Marx e Morita (2000), competência é a união de habilidades técnicas e 

conhecimento científico com características pessoais, que resulta em um alto desempenho 

profissional dos indivíduos.Competência, assim entendida, é aquilo que diferencia um 

funcionário dos outros, e não simplesmente aquilo que ele faz dentro de sua função. 

 Buscando aprofundar-nos ainda mais sobre o tema, apresentaremos algumas 

classificações de competência. 

Quanto ao domínio: 

- indivíduos potencialmente competentes: desenvolveram e possuem requisitos, atributos e 

características, tais como habilidades, conhecimentos, habilitações, mas sem conseguir 

aplicá-los com objetividade, na prática; 

- individuo efetivamente competente: quando, pela aplicação desses atributos, requisitos e 

características, obtém resultados e êxito em suas ações e atividades (RESENDE, 2000). 

 Esse mesmo autor traz ainda outras classificações de competência, a saber: 

- Competências técnicas: também chamadas de específicas, pois são de domínio apenas de 

determinados especialistas, como por exemplo, saber dirigir um carro de Fórmula 1 

durante uma corrida – competência específica dos pilotos da Fórmula 1. 

- Competências intelectuais – relacionadas à aplicação de aptidões mentais como, por 

exemplo, ter capacidade de percepção e discernimento em determinadas situações. 

- Competências cognitivas – constituem-se em um misto de capacidade intelectual e 

domínio de conhecimento como, por exemplo, saber lidar com conceitos e teorias. 

Deffune e Depresbiteris (2000) definem competências cognitivas como aquelas que estão 
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presentes em todas as ações, sejam elas manuais, intelectuais ou de relacionamento 

pessoal, ajudando na mobilização das capacidades pessoais. 

- Competências relacionais – envolvem habilidades práticas de relações e interações como, 

por exemplo, saber relacionar-se com pessoas de diferentes níveis e interagir com áreas 

diversas. 

 Nesse sentido, apresentamos o conceito de Moscovici (1985) a respeito dessa 

competência como sendo uma habilidade em lidar com pessoas de forma adequada à 

necessidade de cada uma e às exigências da situação, o que entendemos como sendo 

imprescindível para relações saudáveis entre os seres humanos. 

 Essa mesma autora observa que é fundamental a autopercepção, a 

autoconscientização, a autoaceitação, o reconhecimento da dimensão afetiva/emocional e 

uma flexibilidade comportamental, dando e recebendo feed-back, para que haja o 

desenvolvimento da competência interpessoal, aqui também entendida por nós como 

relacional. 

 Voltando à nossa classificação... 

- Competências sociais e políticas – envolvem concomitantemente, relações e participações 

na atuação em sociedade como, por exemplo, saber exercer influência em grupos sociais 

para objetivos de interesses comuns. A esse respeito, Pires (2001) afirma que através da 

qualidade política (uma intervenção crítica e participativa), que permite às pessoas 

ampliação de suas escolhas, é que poderemos alcançar a emancipação. 

- Competências didático-pedagógicas – aquelas voltadas para a educação e ensino como, 

por exemplo, saber tornar interessantes as apresentações. 

- Competências metodológicas – utilizadas na aplicação de técnicas e meios de 

organização de atividades e trabalhos como, por exemplo, saber elaborar normas de 

procedimentos. 
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- Competências de liderança – reúnem habilidades pessoais utilizadas para influenciar 

pessoas e conduzir situações para determinados fins sociais ou profissionais como, por 

exemplo, saber obter adesão para causas filantrópicas. 

- Competências empresariais e organizacionais – aplicadas a diversos objetivos de gestão e 

organização de empresas. 

 Como apresentamos anteriormente, acreditamos que nessa era da competência, ela 

será o atributo mais requerido e valorizado nas pessoas, ficando a promoção e remuneração 

dos profissionais na dependência dela. Nesse sentido, veremos um pouco sobre 

competências pessoais que entendemos serem fundamentais para discutirmos as 

competências profissionais. 

 De acordo com Resende (2000), são competências fundamentais para a vida 

interior, social e profissional de todos nós e trazem consigo um grande número de 

“subcompetências” (p.65). 

 A primeira delas seria o conhecimento. Muito se tem utilizado indistintamente os 

termos conhecimento e informação. Concordamos com o autor em afirmar que 

conhecimento está numa escala de maior valor. Entendemos informações como matérias-

primas para o conhecimento, assim como dados os são para as informações; o conhecimento 

resulta do armazenamento, elaboração, transmissão e/ou aplicação das informações. 

Conhecimento constrói, realiza, modifica coisas e situações, por isso afirmamos que, em 

nosso trabalho, aplicamos conhecimentos e não informações.Ter informações ou estar bem 

informado não significa, necessariamente, ter conhecimento, aqui considerado como 

competência, como produto de experiência, de busca de informações e elaborações mentais 

aplicados eficaz e objetivamente. O domínio desse conhecimento e sua aplicação com 

utilidade, propriedade, constituem-se em fatores dos mais importantes da competência 

pessoal. 
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 Dentro da competência do conhecimento, podemos destacar e distinguir algumas 

competências denominadas por Resende (2000) como competências técnico-operacionais. 

Por exemplo, saber interpretar desenhos, saber operar máquinas; são ditas como de 

conhecimento mais específico, às vezes associadas com aplicação de aptidões e habilidades, 

utilizadas em atividades profissionais especializadas, tais como saber fazer implantes 

dentários (dentista); saber identificar o estado de saúde do paciente por meio de sinais vitais 

(enfermeira); saber identificar grande variedade de plantas (botânico); entre outros (p.71). 

  A competência intelectual é resultado da combinação e/ou associação de aptidões 

e capacidades intelectuais, tais como, capacidade de compreensão, de análise, de síntese, de 

discernimento, de concentração, de tirar conclusões e fazer inferências, raciocínio lógico, 

memória, entre muitos outros. A utilização na prática dessas combinações e a obtenção de 

êxito em suas ações é que determinam competências como, por exemplo, pensamento 

inovador, flexibilidade mental para adaptar-se às mudanças, aprender a expor e não impor 

idéias.  

 Cada profissão requer o desenvolvimento de algumas aptidões e capacidades 

intelectuais para transformá-las em competência : para o arquiteto, por exemplo, é 

necessário raciocínio espacial, criatividade; já para o professor, sem considerar as 

especialidades, é necessário raciocínio verbal, capacidade de avaliação e discernimento, boa 

memória, capacidade de síntese. Quanto mais desenvolvidas e aplicadas essas aptidões e 

capacidades intelectuais, mais êxito terão profissionais, empresas e organizações. 

 Outra competência pessoal, a nosso ver, fundamental, é a emocional. Segundo 

Resende (2000), até o surgimento do livro de Daniel Goleman, a emoção era considerada 

somente como característica da personalidade humana que determina comportamentos das 

pessoas. Goleman (1995) nos trouxe o conceito de inteligência emocional, ou inteligência 

de emoção, apresentando-nos a idéia de manifestação da razão (inteligência) e manifestação 
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do sentimento (emoção).Assim, afirma que há uma estreita relação entre essas duas 

manifestações: as emoções podem afetar a inteligência como desestabilizadora da sua 

normalidade, mas, em contra-partida, a influência da inteligência (razão) sobre as emoções é 

que determinará a competência emocional. A idéia de administrar nossas emoções para 

obtermos resultados que nos trazem benefícios vem corroborar a discussão que temos 

apresentado até agora sobre a obtenção de resultados no uso de conhecimentos, aptidões e 

habilidades, caracterizando-os como competências. 

 A competência emocional tem sido considerada como mais importante e decisiva 

para o sucesso profissional do que os fatores intelectuais e de conhecimento (competência 

técnica), até agora mais valorizados. Sabe-se hoje que uma das principais causas de 

problemas de relacionamento entre colegas de trabalho, amigos, parceiros de negócios e 

mesmo entre parentes é a falta de controle (competência) emocional. 

 Resende (2000) apresenta várias definições de competência emocional; é saber 

manter-se calmo em uma discussão; saber dosar entusiasmo e euforia; saber manter o bom 

humor em situações difíceis; saber administrar ambição e expectativas exageradas; é saber 

fazer o otimismo superar o pessimismo; a persistência superar o desânimo; a automotivação 

ganhar da frustração e ter alta auto-estima. 

 Sobre a competência espiritual, o autor afirma que quando conseguimos 

desenvolvê-la, não nos deixamos levar pelas forças e influências externas que debilitam e 

enfraquecem a vida espiritual. Temos assim que competência espiritual é quando temos a 

capacidade de dominarmos as forças contrárias à espiritualidade e controlá-las. Podemos 

dizer que desenvolver competências espirituais é o mesmo que, através de reflexão e 

conscientização a respeito do potencial humano e dos valores da vida, fortalecer-se 

espiritualmente. Porém, não basta uma atitude reflexiva, contemplativa somente, pois 

sabemos que para ser competência deve ter aplicações e resultados práticos. Assim, devemos 
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buscar formas mais efetivas de melhorar a vida como um todo, não só para nós mesmos, mas 

para aqueles que nos cercam. Para isso o Criador nos dotou de inteligência, criatividade e 

capacidade de resolver problemas. 

 Continuando a elencar as competências pessoais, Resende (2000) fala da 

competência física, definida por ele como conhecer melhor o potencial físico e saber 

preservá-lo, melhorá-lo e utilizá-lo. Hoje em dia, quando muito se fala sobre busca de 

longevidade, saúde e felicidade, é importante sabermos diferenciar habilidades  e aptidões 

físicas da competência física. Para melhor elucidar, trazemos os exemplos de cada uma delas: 

Aptidões: resistência ao calor, força física, capacidade de enxergar. 

Habilidades: destreza manual, capacidade de contorcionismo, saber tocar um instrumento. 

Competência física: saber manter a saúde por meio de exercícios e dieta alimentar, saber 

abrir mão de pequenos prazeres em benefício da saúde, saber respeitar seu corpo e físico. 

 Temos ainda as competências de vida, associações de uma ou mais competências 

intelectuais, emocionais, espirituais e físicas. Administrar sua vida conciliando a dedicação 

ao trabalho, à família, ao lazer e ao auto-desenvolvimento; ter espírito de cidadania, 

procurando integrar suas buscas e metas pessoais com o interesse e contribuição para uma 

sociedade melhor; ter consciência ecológica e respeito à natureza; não prejudicar os outros 

para conquistar espaços e obter sucesso; ter valores, desenvolvê-los, segui-los; seriam 

algumas delas (RESENDE, 2000). 

 Passaremos agora a apresentar, segundo Resende (2000), competências que devem 

ser desenvolvidas por todos que buscam obter sucesso principalmente nos âmbitos sociais e 

relacionais. Essas competências se somam às competências essenciais (necessárias ao 

desenvolvimento global das pessoas e base para todas as outras), e às competências 

específicas (necessárias ao exercício de cargos, funções e profissões). A primeira delas é o 

autocontrole emocional, seguida pela empatia, comunicação, flexibilidade mental e atitudinal 
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e ser voltado para resultados. Apesar de serem termos comuns e usados com freqüência, 

achamos necessário discorrermos sobre eles.  

 Em relação ao autocontrole emocional, podemos dizer que ele é decisivo na vida 

das pessoas, pois quase todas as profissões, atividades, pressupõem relacionamento 

interpessoal, seja entre educador e educando, superior e subordinado, profissionais liberais e 

clientes. Esse relacionamento, que envolve trocas, acordos, parcerias na busca de um bem 

comum, deve ser  positivo, amigável, cordial, permeado de muita harmonia, para que haja 

sucesso. Assim, a emoção descontrolada pode ser causa de conflitos e atritos interpessoais, 

que comprometem negócios, sociedades, finalização de projetos, entre outros. Normalmente 

observamos que o subordinado ou dependente na relação, esmera-se pelo autocontrole, ao 

contrario daqueles que exercem poder, muitas vezes negligenciando o autocontrole 

emocional. Nesse sentido, entendemos que as pessoas, para preservar coisas importantes, 

precisam desenvolver o autocontrole, “engolir sapos digeríveis”(até presidentes, papas, 

pessoas importantes também  o fazem ), em uma perspectiva de sucesso para aqueles que 

desenvolverem essa competência. 

 Empatia, que pode ser definida como a capacidade de colocar-se no lugar do outro 

para compreender suas atitudes, necessidades, interesses, carências, preocupações e 

dificuldades, é citada pelo autor como uma das mais importantes competências interpessoais, 

embora ainda muito pouco conhecida e valorizada pelos que conhecem seu significado. As 

pessoas que desenvolvem a empatia, apresentam maior capacidade de serem compreensivas, 

de melhor avaliar os motivos e necessidades dos outros, são melhor aceitas e respeitadas, o 

que ajudará a se tornarem mais competentes, por exemplo,  nas funções de líder, de professor, 

de médico, de enfermeiro, entre outros. 

 Nesse sentido, gostaríamos de trazer a diferenciação feita por Bryn C. Collins, 

citado por Resende (2000), entre empatia e simpatia: 
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- simpatia – quando a pessoa esforça-se em agradar, porém sem se colocar no lugar do 

outro; quer resolver tudo ,  sem que o outro tenha poder de decisão, invadindo sua 

privacidade; 

- empatia -  como já foi dito, a pessoa envida esforços para entender o outro, coloca-se à 

disposição para ajudá-lo, respeitando sua individualidade, seus sentimentos, propondo-

lhe compartilhar das decisões para a solução dos seus problemas. 

 Como exemplo de falta de empatia, podemos citar aquela velha situação quando o 

chefe, percebendo desatenção e baixo rendimento de um funcionário num determinado dia, 

descarrega toda sua irritação sobre ele, sem procurar saber  se há algum problema pessoal ou 

familiar que o esteja afligindo. 

 Pessoas empáticas possuem uma competência importante para seu sucesso nas 

relações pessoais, sejam elas familiares, de amizade ou profissionais. 

 A outra competência da mais alta relevância para todas as pessoas (líderes, 

formadores de opinião, professores, pais, governantes, organizações, profissionais de qualquer 

ramo) é a comunicação. Como afirma o autor: 

a comunicação é o processo mais vivenciado pelas pessoas todos os dias, 

todas as horas, seja como emissoras, seja como receptoras de mensagens de 

diversas naturezas ( informações, indagações, afirmações, conversações, 

orientações, etc.) através de diversos meios e canais (fala, escrita ou gesto; 

avisos, bilhetes, cartas; telefone, e-mail, fax, etc.) (RESENDE, 2000, p.95). 

 Passamos a maior parte do tempo nos comunicando e inúmeras vezes, sem 

percebermos, cometemos erros que trarão conseqüências maiores ou menores em nossa vida 

pessoal ou profissional. Diz o autor que há quase trinta anos ouve dirigentes de organizações 

reclamarem da comunicação em suas empresa, porém sem nada fazer para sanar esse grave 

problema. Quando abordados sobre o que fazem a respeito, agem como se a responsabilidade 

fosse de outras pessoas. 
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 A comunicação como um processo complexo, que está presente em todas as 

situações de vida (familiar, profissional, a sociedade, no amor, nos negócios, no lazer, na 

amizade, no ensino) requer diferentes formas de expressão.  

 Nesse sentido, Resende (2000) propõe que, para desenvolverem e aperfeiçoarem 

essa importante competência – a comunicação – , e serem mais bem sucedidas em suas 

organizações, em seu meio familiar, nas relações sociais, as pessoas deverão: 

- Saber fazer-se entender. 

- Saber persuadir e convencer. 

- Saber entender e decodificar mensagens. 

- Saber ouvir. 

- Saber dar feedback. 

- Saber orientar e ensinar. 

- Saber dialogar. 

- Saber fazer apresentações em público. 

- Saber redigir clara e objetivamente (p.96). 

 Com o fenômeno da globalização, evoluções tecnológicas, principalmente na área 

de telecomunicações, temos ouvido, com freqüência, frases como: “o que há de mais continuo 

no mundo de hoje é a descontinuidade” e “a única certeza que temos é a das mudanças”, 

citadas pelo autor.Assim, para que as pessoas obtenham êxito neste mundo moderno, se faz 

necessário que flexibilizem idéias, conceitos, hábitos costumes. Nesse sentido, algumas 

competências relacionadas à flexibilização mental e atitudinal devem ser desenvolvidas: 

capacidade de adaptar-se às mudanças; de aprender e desaprender; de negociar, “ter jogo de 

cintura”. 

 Finalmente, ser voltado para resultados é uma competência decisiva para o êxito e 

sobrevivência de organizações, empresas, políticos, para o sucesso pessoal, profissional e 

gerencial dos indivíduos. O crescente desenvolvimento da cidadania, a disseminação de 

conceitos de qualidade e melhoria contínua, o crescimento da competitividade, a valorização 
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do capital humano, exigirão dos profissionais e organizações o desenvolvimento da 

competência de saberem orientar-se para resultados.Para tanto, deverão desenvolver o sentido 

da vontade, da objetividade; aprender a definir, identificar, lidar com padrões de resultados; 

traçar, buscar e alcançar objetivos com persistência e desenvolver espírito empreendedor 

(RESENDE, 2000). 

 Assim, com as rápidas e constantes mudanças tecnológicas e no mundo do 

trabalho, fica cada vez mais difícil obter êxito na vida social e profissional, afirma Resende 

(2000). O conhecimento e as tecnologias se tornam obsoletos muito mais rapidamente, o que 

deixa um tempo cada vez menor para reciclagem. Nesse sentido, é urgente que todos 

entendam a necessidade de estudar permanentemente e desenvolver a capacidade de aprender 

e desaprender no mundo atual. Recentemente, o termo empregabilidade ganhou vulto, 

indicando uma condição profissional que deverá ser adquirida para concorrerem à 

oportunidades no trabalho.  

Cuidar da empregabilidade significa ajustar ou adequar suas qualificações 

aos novos desenhos das profissões e dos cargos que estão sendo criados nas 

organizações.Significa adquirir novos conhecimentos e habilidades, 

desenvolver novas especialidades para tornar-se policompetente e assim 

poder atender aos requisitos dos cargos multifuncionais em crescimento nas 

empresas.Significa identificar e aprimorar valores pessoais que as empresas, 

cada vez mais exigentes, estão requerendo dos candidatos ao trabalho ou 

serviços contratados. Significa aprender a planejar e replanejar sua carreira, 

mantendo-se atento às mudanças que estão acontecendo no meio ambiente 

(RESENDE, 2000, p.105). 

 Assim, Deffune e Depresbiteris (2000) afirmam que “competência, em uma 

profissão, é o conjunto de saberes (conhecimentos), saber-fazer (práticas), saber-ser 

(atitudes), saber-agir (mobilização de tudo para fazer algo como deve ser feito)” (p.59). 
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 Na enfermagem, em especial, temos buscado identificar esses saberes 

profissionais tão importantes para a definição do perfil dos enfermeiros que queremos formar 

para “dar conta” das policompetências e multifunções desse profissional. 

 Na Resolução CNE/CES nº. 3, de novembro de 2001 (Anexo A, p. 168), que trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem, 

encontramos listadas seis competências gerais e trinta e três (!) (grifo nosso) competências 

específicas. Percebemos também nesse texto que habilidades e competências são utilizados 

como sinônimos, do que discordamos, embasados em tudo  que discorremos até agora. 

Entendemos competência como um termo mais amplo, mais abrangente. Entendemos que, 

para sermos competentes, é preciso mobilizarmos recursos (conhecimentos, habilidades, 

aptidões) para atuarmos, com sucesso, em uma determinada situação. 

 Em seu estudo, Santos et al. (1984) definem, como sendo funções do enfermeiro, a 

função assistencial, administrativa, educativa, de pesquisa e integrativa, atribuindo, a cada 

uma delas, determinadas competências.  

 Segundo a Comissão de Reestruturação Curricular da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – USP (1993), a formação do enfermeiro deve assegurar ao profissional uma 

“competência técnica, científica, administrativa e política” (p.30).  

 A competência técnico-científica possibilita a atuação do enfermeiro na assistência 

à saúde nos níveis primário, secundário e terciário, incluindo conhecimentos das ciências 

sociais e humanas, da epidemiologia, da estatística, das ciências biológicas e do processo 

tecnológico aplicado à saúde. 

 A competência administrativa requer o desenvolvimento de capacidades para 

exercer as funções de coordenação, ensino e supervisão. 
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 A competência política exige o desenvolvimento pelo profissional de uma 

consciência crítica, resultando em uma ação participativa e transformadora para a prática da 

saúde. 

 Ainda acrescentaríamos a essas, a competência ética que entendemos deva 

perpassar todas as outras; a competência emocional, que, como dissemos anteriormente é de 

vital importância para o sucesso na resolução de situações complexas, e a competência 

investigativa, pois acreditamos que a teorização advém da prática e reflete-se no ensino. Além 

disso, entendemos que só se constrói ciência com investigação. 

 Gostaríamos ainda de desmembrar a competência educacional englobada na 

competência administrativa (COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO..., 1993) por 

entendermos ser essa competência fundamental para o exercício profissional do enfermeiro. 

 Além disso, como afirmam Delors et al.(2003), as bases das competências do 

futuro, também definidas pelos autores como os quatro pilares da educação, aprender a 

conhecer , aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser,  são fundamentais na 

formação do profissional enfermeiro. 

 Brasil (2001) explicita que a formação do enfermeiro deve dotar o profissional 

para: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e educação permanente. 

 Nesse sentido, como dissemos no início deste estudo, nossa reflexão está centrada 

na formação do enfermeiro, na busca da compreensão de que competências são essas, 

necessárias à atuação desse profissional, e em que medida a formação formal tem contribuído 

(ou não) para isso. 

 Dessa forma, traçamos os objetivos expostos a seguir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.OBJETIVOS 
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4.1. Objetivo Geral: 

 

- Analisar a avaliação que um grupo de enfermeiros faz em relação à formação 

conferida pelo seu curso de graduação, bem como, analisar a avaliação que um 

outro grupo de enfermeiros, chefes de enfermagem, faz da formação que o curso 

de graduação conferiu aos enfermeiros, seus subordinados. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

⎯ Detectar a avaliação que os enfermeiros fazem de sua formação acadêmica quanto às 

competências; 

 

⎯ Identificar, segundo enfermeiros, quais os pontos positivos/fortes e os pontos 

negativos/fracos, em sua formação acadêmica; 

 

⎯ Detectar a avaliação que as chefias de enfermagem fazem da formação acadêmica dos 

enfermeiros, quanto às competências; 

 

⎯ Identificar, segundo chefias de enfermagem, quais os pontos positivos/fortes e os 

pontos negativos/fracos, na formação acadêmica do profissional enfermeiro; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.METODOLOGIA 
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5.1. Tipo de estudo 

 

 Trata-se de uma pesquisa quantitativa, não experimental, do tipo survey, de 

natureza descritiva.Esse tipo de estudo, de acordo com Polit e Hungler (1995) é muito 

utilizado para descrever fenômenos relativos à profissão. Nela, o pesquisador observa, 

descreve e classifica. Ainda segundo essas mesmas autoras, a pesquisa quantitativa envolve 

coleta e análise de informações numéricas através de processos estatísticos, geralmente 

mediante condições de muito controle.  

  

5.2. Local de estudo 

 

 O estudo foi realizado em um município do interior do Estado de São Paulo, em 

todas as Instituições de saúde (públicas e privadas), que possuíam em seus quadros 

funcionais, enfermeiros que terminaram seu curso de graduação nos anos de 2000, 2001, 2002 

e 2003. 

  

5.3. População 

 

 Constituída por 57 enfermeiros atuantes profissionalmente em Instituições de 

Saúde de um município do interior paulista, que concluíram seu curso de graduação nos anos 

de 2000, 2001, 2002 e 2003, e que concordaram em participar de livre e espontânea vontade 

dele, bem como, 32 enfermeiros, seus respectivos chefes, que também aceitaram colaborar, 

espontaneamente. 
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 Foram escolhidos como sujeitos os enfermeiros concluintes do curso de graduação 

nos anos já citados, porque entendemos que esse período, por não ser muito longo,  facilitaria 

a lembrança de pontos relevantes fornecidos pela graduação para sua formação profissional, e 

por não ser muito curto, permitiria também a inclusão de um maior número de sujeitos. 

 Foram escolhidos os enfermeiros chefes dos locais de trabalho dos enfermeiros 

que atendiam aos critérios de inclusão na população deste estudo, buscando detectar a 

avaliação que esses chefes fazem da formação acadêmica recente dos profissionais 

enfermeiros. 

 

5.4. Amostra 

 Foram sujeitos deste estudo, 53 enfermeiros, atuantes profissionalmente  em 

Instituições de Saúde de um município do interior paulista, que concluíram o curso de 

graduação em enfermagem nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, e 31 enfermeiros, seus 

respectivos chefes. 

 

5.5. Instrumento de coleta de dados  

 Em levantamento realizado na literatura científica não encontramos nenhum 

instrumento já elaborado que identificasse a avaliação que os profissionais enfermeiros e 

enfermeiros que atuam em cargo de chefia fazem em relação à formação acadêmica fornecida 

pelo curso de graduação em enfermagem. Dessa forma, buscamos construir um instrumento 

de coleta de dados que atendesse aos objetivos propostos para esse estudo. 

 

 

5.5.1. Construção do instrumento de coleta de dados 
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 Para elaboração do presente instrumento utilizamos vários referenciais (BRASIL. 

MEC/CFE, 1994; BRASIL. MEC/CNE/CES, 2001; CARDOSO et al., 1995; GHIORZI et al., 

1995; RESENDE, 2000; SANTOS, 2000; SAUPE; NASCIMENTO, 1995;  SIMÕES, 1983; 

SORDI et al., 1996).  

 Dessa forma, construímos um instrumento composto por 02 partes: a primeira, 

caracterizando os sujeitos do estudo e a segunda, com a descrição de 45 (quarenta e cinco) 

competências inerentes à atuação profissional do enfermeiro e uma questão sobre o estímulo 

fornecido, durante o curso de graduação, para a participação em entidades de classe 

(apêndice A, p.120). Os estudos anteriormente citados também embasaram o enquadramento 

das competências em 07 (sete) grandes categorias, a saber: competência para assistência – 

propedêutica e/ou terapêutica, competência administrativa, competência política, 

competência ética, competência educativa, competência investigativa e competência 

emocional.  

 Na construção desse instrumento, também utilizamos a escala analógica visual, 

tanto para as respostas dos enfermeiros em relação à avaliação da formação conferida pelo seu 

curso de graduação, quanto para as respostas dos chefes enfermeiros em relação à avaliação 

que fazem da formação dos enfermeiros, recentemente graduados. Optamos pela escala 

analógica visual pela possibilidade que ela nos dá para quantificar sentimentos internos, 

percepções, sensações, atitudes, receios, motivações, traços de personalidade e necessidades, 

que são difíceis de serem mensurados ou escalados em intervalos regulares. Os sujeitos 

participantes do estudo podem conferir escores numéricos a atributos subjetivos que se queira 

mensurar. A Escala Analógica Visual (VAS – visual analog scale) constitui-se em uma linha 

reta, onde as extremidades são denominadas de limites máximos da sensação, sentimento ou 

percepções a serem medidos. Apresentamos, como exemplo, a VAS que utilizamos neste 

estudo:    
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                    nenhum preparo              preparo adequado    
 
                                                                                                                           
                  Pede-se então aos sujeitos que marquem um ponto sobre essa linha, 

correspondente à intensidade de sensação que estão experimentando. Tradicionalmente, essa 

linha mede 100mm de comprimento, facilitando a derivação de um escore de 0 a 100, pela 

medida da distância da extremidade da escala até a marca que o sujeito fez na linha 

(LEE;KIECKHEFER,1989;  POLIT;HUNGLER, 1995). 

 

5.5.2. Validação aparente e de conteúdo do instrumento 

 

 Validade aparente é a determinação da clareza e compreensão dos itens do 

instrumento, realizada por peritos ou juizes, conhecedores do objetivo de analisar a clareza, 

facilidade de leitura, compreensão e forma de apresentação do instrumento.  

 A validade de conteúdo verifica a adequação dos itens do instrumento à área do 

conteúdo a ser medida. Ou seja, o quanto são representativos esses itens dentro do universo de 

todos os itens que poderiam ser elaborados sobre esse tópico (POLIT;HUNGLER,1995). 

 Entendemos que uma amostra verdadeiramente significativa de itens é muito 

difícil. Assim, analisamos cuidadosamente o conteúdo de cada item, a fim de contemplar os 

aspectos referentes as competências necessárias ao enfermeiro no desempenho de seu 

trabalho. 

 Submetemos o instrumento para validação aparente e de conteúdo a três juizes, 

sendo dois enfermeiros e uma pedagoga, com experiência e renome no tocante ao tema em 

estudo (apêndice B, p. 130). 

5.5.3. Testagem do instrumento 
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 Após a validação pelos juízes, fizemos o pré-teste, aplicando o instrumento a 

enfermeiros e enfermeiros chefes não participantes do estudo. Consideramos esse passo 

concluído com êxito, já que as respostas ao instrumento não mostraram tendência à 

centralidade (apêndice C, p.131  ). 

 

5.6. Procedimentos Éticos 

 Em atendimento à Resolução nº. 196/96 (BRASIL, 1996), o projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Barão de Mauá, para 

análise e emissão de parecer. Após a aprovação pelo referido comitê e recebimento do parecer 

consubstanciado (Anexo B, p.174), demos inicio ao presente estudo. 

 

5.7. Aplicação do instrumento 

 Foram encaminhados ofícios a todas as instituições de saúde de um município do 

interior paulista, solicitando relação dos enfermeiros que lá atuavam há menos de três anos 

(apêndice D, p.136), bem como dos enfermeiros que ocupavam cargos de chefia, buscando 

identificar os sujeitos. Feito isso, e após autorização formal das instituições, fez-se contato 

pessoal com cada um deles, para identificarmos aqueles que atendiam aos critérios de 

inclusão do estudo. Feito isso, esclarecemos os objetivos do estudo e  entregamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice E, p.137), que foi assinado pela pesquisadora e  

por todos os sujeitos que concordaram em participar desta pesquisa. Somente após esse 

procedimento, foi entregue e recolhido pela autora, logo após seu preenchimento, o 

instrumento de coleta de dados. 
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5.8. Análise dos dados 

 A análise dos resultados foi feita utilizando-se o Programa SPSS (Statistical 

Package for Social Science), versão 11.5.  

 Utilizamos a mediana (Md.) para análise dos dados. Segundo Polit e Hungler 

(1995), a mediana é o ponto, em uma distribuição, do qual, acima e abaixo, distribuem-se 

50% dos casos.Tem a característica importante de não ser sensível a valores extremos. É o 

índice de tendência central preferido quando há uma grande variabilidade dos dados. Essa 

variabilidade é demonstrada pela distância interquartílica, outra medida que utilizamos para 

análise dos dados. A distância interquartílica é a distância determinada entre o primeiro e o 

terceiro quartil, sendo que, em cada um dos quartís estão distribuídas 25% das respostas. 

Quanto maior essa medida, maior a variabilidade dos dados. A guisa de exemplo, 

apresentamos a figura que se segue: 

82N =

12

10

8

6

4

2

0

 Nessa figura temos que o valor da Md, que também 

delimita o 2º quartil,  é 6,0; o primeiro quartil é 

delimitado pelo valor 4,45; e o terceiro quartil é 

delimitado pelo valor 7,72. A distância interquartílica 

portanto é 3,27, ou seja, como não é um valor muito alto, 

indica que não houve grande variabilidade dos dados (observe-se o espaço colorido entre as 

linhas). 

 A escolha da mediana como medida de tendência central utilizada para este estudo 

também deveu-se ao fato de a escala analógica visual, que utilizamos para medir a avaliação 

que o enfermeiros e enfermeiros chefes fazem da formação profissional  fornecida pelo curso 

de graduação, ser uma escala de medida ordinal. A Md delimita o segundo quartil, ou seja, 

abaixo e acima dela estão 50% das respostas. O que equivale a dizer que ela representa o 

valor mais próximo dos valores atribuídos pela maioria dos sujeitos. Quanto maior o valor da 
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Md, maiores serão os valores atribuídos pela maioria dos sujeitos; quanto menor, menores os 

valores atribuídos. 

 Também utilizamos o Teste de  Mann Whitney para analisar os dados encontrados. 

Trata-se de um teste não paramétrico, utilizado para testar a diferença nas classificações dos 

escores de dois grupos independentes (POLIT;HUNGLER,1995). O nível de significância 

adotado para o estudo foi de 5%, ou seja, 0.05. Esse α  adotado permite inferir que, se houver 

diferenças, elas não serão decorrentes do acaso, ou seja, as diferenças, se houverem, serão 

estatisticamente significantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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 A amostra deste estudo constituiu-se de 84 enfermeiros, divididos em dois grupos, 

sendo 53 que concluíram a graduação nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, e 31 enfermeiros 

chefes.  

 Entre os enfermeiros, a grande maioria (43 - 81,1%) é de mulheres, com idade 

predominantemente na faixa etária entre 20 a 25 anos (27 sujeitos – 50,9%) , sendo que 47 

sujeitos (88,7%) atuam em  instituições hospitalares, 47 sujeitos ( 88,6 %) cursaram a 

graduação em escolas do município onde foi realizado o estudo e  26 (49,1%) enfermeiros 

concluíram a graduação no ano de 2000 (Apêndice F, p.138).   

 Entre os enfermeiros chefes, 25 (80,6%) são mulheres, 14 (45,2%) estão na faixa 

etária entre  36 e 40 anos, 19 ( 61,3%) concluíram a graduação até 1990, 28 (90,3%) 

atuam em hospitais, 30 (96,8%) cursaram a graduação em escolas do município onde foi 

realizado o estudo, sendo que 19 (61,3%) estão no cargo há até 05 anos (Apêndice G, 

p.140). 

 Buscando uma apresentação clara dos resultados e para facilitar sua análise, 

agrupamos as competências listadas no instrumento segundo as categorias utilizadas para a 

construção do mesmo: assistência – propedêutica e/ou terapêutica, administrativa, política, 

ética, educativa, investigativa e emocional.  

 A tabela 1, a seguir, apresenta os valores das medianas obtidos pelos escores das 

respostas dos dois grupos estudados – enfermeiros e enfermeiros chefes, referentes a cada 

uma das competências para a assistência listadas no instrumento de coleta de dados. Buscando 

aprofundar a análise, agrupamos as competências para a assistência,  em outras duas 

categorias – coletiva e individual. 
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Tabela 1 –  Distribuição dos valores das Mds, referentes às competências assistenciais, 
quanto ao tipo de assistência, por grupo estudado. 

 
 Tipo de Assistência 
 coletiva  individual 

Itens Md. Chefes Md. Enf  Md. Chefes Md. Enf 
Nº 1 4,90 6,80    
Nº 2 4,75 7,00    
Nº 4    7,20 8,75 
Nº 5 5,50 7,50    
Nº 6    5,85 6,70 
Nº 7    5,15 5,40 
Nº 8    6,30 8,50 
Nº 9    6,10 8,20 
Nº 10    5,80 7,00 
Nº 11 5,65 6,70    
Nº 12 5,40 6,60    
Nº 13 5,00 7,70    
Nº 14 3,80 6,20    
Nº 19    3,55 7,50 
Nº 24    5,80 8,00 
Nº 31    5,10 8,55 
Nº 35 5,70 8,30    
Nº 42 3,55 7,10    

  

 Podemos perceber que todas as medianas obtidas pelas respostas do grupo de 

enfermeiros estudado são de valores mais altos do que os valores das medianas referentes às 

respostas do grupo de enfermeiros chefes. 

 Das medianas obtidas pelos escores das respostas do grupo de enfermeiros, 

referentes à nove competências listadas e classificadas como competências para  assistir 

coletivamente, apenas uma (nº 35 “desenvolver seu trabalho fundamentado em uma 

metodologia de assistência de enfermagem”) está acima do valor 8,00, enquanto que para as 

outras nove competências referentes ao assistir individualmente, cinco delas (nº 4 “prestar 

assistência de enfermagem a indivíduos”, 8 “promover a saúde, prevenir a doença e prestar 

assistência de enfermagem integral ao adulto com problemas de saúde”, 9 “promover a saúde, 

prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral a mulher com problemas de 

saúde”, 24- “executar procedimentos de enfermagem com habilidade, embasados nos 
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princípios científicos” e 31 – “assistir ao ser humano na sua integralidade”) são iguais ou 

maiores que esse valor. 

 Já para o grupo de enfermeiros chefes, as medianas referentes ao assistir  

coletivamente, entre as nove, quatro (nº 1 – “identificar os problemas e as necessidades 

básicas de saúde da população, com enfoque epidemiológico e socioeconômico”, 2 – 

“identificar grupos de risco e vulnerabilidade, planejar e prestar assistência direta a eles” , 14 

– “desenvolver ações básicas de vigilância como notificação de caso, proteção de grupos 

suscetíveis e divulgação de medidas preventivas adequadas” e 42 – “atuar nos diferentes 

cenários profissionais do enfermeiro [empresas, escolas, serviços de urgência/emergência 

móveis ou não, unidades especializadas,etc”]) estão abaixo de 5,00, sendo que o maior valor  

não chega a 6,00. Para as competências referentes ao processo de assistir individualmente, 

apenas um valor é menor do que 5,00, sendo que o maior valor ultrapassa 7,00. 

 Em dois itens, chamou-nos a atenção a diferença entre as medianas das respostas 

dos dois grupos, evidenciada nas figuras do apêndice H. São eles o item 19 ( a graduação 

prepara adequadamente para “utilizar a sistematização da assistência de enfermagem 

[incluindo coleta de dados, exame físico completo com ausculta, palpação, percussão e 

inspeção, diagnostico de enfermagem, implementação e avaliação]”) e o item 42 (a graduação 

prepara adequadamente para “atuar nos diferentes cenários profissionais do enfermeiro 

[empresas, escolas, serviços de urgência/emergência móveis ou não, unidades especializadas, 

etc]”). A Md das respostas dos enfermeiros é, nesses dois itens, aproximadamente 50% 

maior do que a encontrada nas respostas dos enfermeiros chefes. Evidencia que os 

enfermeiros consideram-se adequadamente preparados pelo seu curso de graduação para 

essas competências, enquanto que, para os enfermeiros chefes, a graduação não os tem 

preparado adequadamente para essas competências. Cabe um questionamento: será que as 
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condições de trabalho (recursos físicos e humanos) desses enfermeiros permitem que eles 

utilizem seu preparo, demonstrando assim sua competência? 

 As diferenças entre as Md dos dois grupos pode ser melhor visualizada no gráfico 

a seguir: 
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Gráfico 1 – Distribuição dos valores das Md obtidas pelos escores das respostas dos grupos de enfermeiros e enfermeiros chefes em relação a 
avaliação do preparo fornecido pela graduação, quanto as competências para a assistência. 
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     Para todos os itens, o Teste de Mann Whitney mostrou que as diferenças entre os 

valores das Md obtidos pelos escores das respostas de cada um dos grupos, são  significativas 

(Apêndice I, p.155), com exceção dos itens 10 e 11, onde a diferença entre as Md é apenas 

marginalmente significativa ( próximo do alfa de 0,05) e no item 7, quando a diferença não se 

mostrou significativa. Ou seja, apenas neste item ( “promover a saúde, prevenir a doença e 

prestar assistência de enfermagem integral ao adolescente com problemas de saúde”), parece 

haver alguma convergência entre as respostas dos dois grupos estudados. A Md foi próxima 

de 5,0, indicando que, na avaliação dos dois grupos, o curso de graduação confere uma 

formação pouco adequada (próxima de 50%) para o desempenho dessa competência. 

 Chamou-nos a atenção também o fato de que, em relação ao item 24, referente à 

competência para “executar procedimentos de enfermagem com habilidade, embasados nos 

princípios científicos”, na avaliação do grupo de enfermeiros chefes, o curso de graduação 

fornece um preparo também próximo a 50%, enquanto que, na avaliação dos enfermeiros 

estudados, esse preparo está próximo de 8,0.  

 Outro fato que merece destaque é a distância interquartílica (Apêndice H) nas 

questões 24 (“executar procedimentos de enfermagem com habilidade, embasados em 

princípios científicos”) e 31 (“assistir o ser humano na sua integralidade”).  Para o grupo dos 

enfermeiros chefes, essas distâncias interquartílicas são 50% maiores do que para o grupo de 

enfermeiros. Essa diferença entre as distâncias interquartílicas evidencia que a variabilidade 

das respostas entre o grupo de enfermeiros chefes é muito maior do que entre o grupo de 

enfermeiros, indicando uma maior discordância na avaliação dos enfermeiros chefes.  

 Apresentamos, a seguir, as tabelas com a distribuição dos escores das respostas 

dos dois grupos estudados quanto às competências para a assistência, listadas no instrumento 

de coleta de dados, nos quartís. 
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Tabela  2 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes quanto às competências assistenciais, segundo os quartis. 
 

              Itens 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 24 31 35 42 
N Validos 29 30 31 29 30 30 30 29 30 30 31 31 31 31 30 31 31 31 30 
  SR 2 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Percentis 25 2,25 3,12 5,10 4,10 3,35 3,27 4,92 3,55 3,37 3,37 3,60 3,40 2,60 3,20 2,32 2,50 3,60 3,90 2,10 
  50 4,90 4,75 7,20 5,50 5,85 5,15 6,30 6,10 5,80 5,65 5,40 5,00 3,80 4,90 3,55 5,80 5,10 5,70 3,55 
  75 6,80 7,32 8,40 7,45 7,02 7,12 7,82 7,85 7,30 7,52 7,70 7,90 7,00 7,00 6,92 7,90 8,10 7,20 6,12 

 
 
 

Tabela 3 - Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros  quanto às competências assistenciais, segundo os quartis. 
 

              Itens 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 24 31 35 42 
N Validos 53 53 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 53 53 
  SR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Percentis 25 5,35 5,30 7,70 5,35 4,85 4,50 7,25 6,00 4,45 4,55 4,70 5,60 4,30 6,10 5,50 6,75 7,42 7,70 4,70 
  50 6,80 7,00 8,75 7,50 6,70 5,40 8,50 8,20 7,00 6,70 6,60 7,70 6,20 7,20 7,50 8,00 8,55 8,30 7,10 
  75 7,90 8,20 9,60 8,60 8,50 7,50 9,15 9,10 8,20 8,15 8,25 8,70 7,60 8,80 9,20 9,30 9,60 9,40 8,40 
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 As tabelas 2 e 3 mais uma vez mostram as diferenças entre as avaliações dos 

enfermeiros chefes e dos enfermeiros em relação à formação dada pelo curso de graduação 

para essas competências referentes ao assistir. O que chama muito a atenção é que nos itens 1 

( “identificar os problemas e as necessidades básicas de saúde da população, com enfoque 

epidemiológico e socioeconômico”), 19 (“utilizar a sistematização da assistência de 

enfermagem.....”)  e 42 (“atuar nos diferentes cenários profissionais do enfermeiro....”) ,  75% 

das respostas do grupo de enfermeiros chefes estão abaixo de 7,0,  indicando que, na 

avaliação desses sujeitos, o curso de graduação fornece um preparo apenas razoavelmente 

adequado aos enfermeiros, em relação à essas competências. 

 Já no grupo dos enfermeiros, para os mesmos itens, 75% das respostas estão 

abaixo de valores bem maiores - 7,9, 9,2 e 8,4, respectivamente, indicando que eles avaliam 

que o curso de graduação fornece um melhor  preparo ao enfermeiro, em relação à essas 

competências.  

 Passaremos agora  a apresentação dos resultados referentes às competências, 

categorizadas neste estudo, como competências administrativas do enfermeiro. 

Tabela 4 - Distribuição dos valores das Mds, referentes às competências administrativas, 
segundo os grupos estudados 

 
Itens Valores Mds Enf. Chefes Valores Mds. Enf 
Nº 3 5,00 7,20 
Nº 15 3,30 6,10 
Nº 16 3,10 5,20 
Nº 18 4,65 7,10 
Nº 20 3,60 7,30 
Nº 36 5,00 7,50 
Nº 37 5,00 7,50 
Nº 38 5,10 7,45 
Nº 39 5,40 7,00 
Nº 40 4,90 6,80 
Nº 41 4,80 6,80 
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 Podemos perceber que todas as medianas obtidas pelas respostas do grupo de 

enfermeiros chefes estudado são de valores mais baixos do que os valores das medianas 

referentes às respostas do grupo de enfermeiros. 

 Das medianas obtidas das respostas do grupo de enfermeiros chefes,  referentes à 

onze competências listadas e classificadas como administrativas do enfermeiro, todas estão 

próximas do valor 5,00. 

 Já para o grupo de enfermeiros, as medianas referentes às competências 

administrativas, todas giram em torno do valor 7,0, com exceção dos itens 15 (“ organizar e 

dirigir serviços de enfermagem “) e 16 (“ organizar e dirigir serviços de saúde”), com valores 

de Md iguais a 6,10 e 5,20, respectivamente. 

 Chamou-nos a atenção a diferença entre as medianas das respostas dos dois 

grupos, em relação ao item 20 (“desenvolver a sistemática de cooperação no trabalho através 

da participação democrática e efetiva de todos os membros da equipe”) A Md das respostas 

dos enfermeiros é, nesse item, 50,68% maior do que a encontrada nas respostas dos 

enfermeiros chefes. Evidencia que os enfermeiros consideram-se mais adequadamente 

preparados pelo seu curso de graduação para essa competência, do que os enfermeiros chefes 

avaliam que a graduação os tem preparado. 

 Outro fato que merece destaque na Tabela 4 é a grande diferença (maior que 

40%) entre os valores das Md  dos itens 15 (“ organizar e dirigir serviços de enfermagem “) e 

16 (“ organizar e dirigir serviços de saúde”). Apesar de valores mais baixos encontrados nas 

respostas dos dois grupos, os enfermeiros continuam avaliando  sua formação na graduação 

muito melhor do que os enfermeiros chefes avaliam. 

 No gráfico 2, a seguir, essas diferenças podem ser melhor visualizadas, bem como 

também nas figuras do apêndice H. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos valores das Md obtidos pelos escores das respostas dos grupos de enfermeiros e enfermeiros chefes em relação a 
avaliação do preparo fornecido pela graduação quanto as competências administrativas.  
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 A exemplo dos resultados encontrados para as competências administrativas, 

listadas no instrumento de coleta de dados, o teste de Mann Whitney (apêndice I) aplicado às 

Md obtidas a partir das respostas dos sujeitos estudados para as competências administrativas, 

mostrou que há diferença significativa entre os valores dos dois grupos para todos os itens. 

Isso corrobora a diferença que podemos observar no gráfico número 2, apresentado 

anteriormente.  

      Já, as distancias interquartílicas (apêndice J) das respostas dos dois grupos  para 

esse bloco de competências, são bastante próximas, demonstrando uma menor variabilidade 

das respostas, o que sugere uma maior concordância dos sujeitos  de cada um dos grupos, em 

relação a formação que a graduação confere em relação à essas competências. 

 Chamou-nos a atenção o fato de nos itens 20 (“desenvolver a sistemática de 

cooperação no trabalho através da participação democrática e efetiva de todos os membros da 

equipe”) e 37 (“organizar a assistência de enfermagem prestada a indivíduos, grupos e 

comunidades”) a distancia interquartílica ser aproximadamente 16% maior no grupo de 

enfermeiros do que no grupo dos enfermeiros chefes, demonstrando uma maior 

variabilidade de respostas na avaliação que fazem da formação conferida pelo curso de 

graduação, em relação à essas competências. Já no grupo de competências assistenciais, para 

todos os itens, detectamos uma maior variabilidade das respostas dos enfermeiros chefes. 

 A seguir, apresentamos a distribuição das respostas dos dois grupos quanto às 

competências administrativas, segundo os quartís. 

 



 

  
Tabela 5 - Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes  quanto às competências administrativas, segundo os quartís. 
 
 

                  Itens  3 15 16 18 20 36 37 38 39 40 41 
N Validos 30 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 
  SR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Percentis 25 3,42 1,90 1,90 2,77 1,90 3,50 3,40 3,20 2,80 2,90 2,80 
  50 5,00 3,30 3,10 4,65 3,60 5,00 5,00 5,10 5,40 4,90 4,80 
  75 7,67 5,30 4,00 7,00 5,40 7,60 6,20 7,40 7,00 6,60 6,20 
 
 

  

Tabela 6  - Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros  quanto às competências administrativas, segundo os quartís. 
 
 

               Itens  3 15 16 18 20 36 37 38 39 40 41 

N Válidos 53 53 53 53 53 53 53 52 53 53 53 
  SR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Percentis 25 4,85 4,95 3,90 5,25 4,95 5,80 5,40 5,45 5,80 5,00 5,45 
  50 7,20 6,10 5,20 7,10 7,30 7,50 7,50 7,45 7,00 6,80 6,80 
  75 9,00 7,80 6,80 8,10 9,15 9,00 8,75 8,97 8,80 8,80 8,65 
 
 



 74

 Observamos nas tabelas 5 e 6 que, na avaliação dos enfermeiros, o curso de 

graduação fornece um preparo bem melhor, em relação à essas competências administrativas, 

do que avaliam os enfermeiros chefes. Para esses, em todos os itens, 25% das respostas estão 

abaixo de 3,5, enquanto que para os enfermeiros, 25% estão abaixo de um valor mais alto 

(próximo de 5,0). 

 Destacamos também que, para a maioria dos itens referentes às competências 

administrativas respondidos pelos enfermeiros chefes, 75% das avaliações estão abaixo de 

7,0. Já, para os enfermeiros, esses valores estão abaixo de índices mais altos (maiores que 

8,0), com exceção do item 16 (“organizar e dirigir serviços de saúde”), onde 75% das 

respostas ficou abaixo de 6,8. As respostas de 75% dos enfermeiros chefes para esse item, 

também ficaram bem abaixo dos valores atribuídos aos demais itens, o que sugere que os dois 

grupos estudados concordam que a graduação tem fornecido pouco preparo em relação à essa 

competência. 

 Chama a atenção também que, nos itens 15, 16 e 20, 50% das respostas dos 

enfermeiros chefes variou entre valores bastante baixos (entre 1,90 e 5,40)  

 A seguir, apresentamos a tabela 7, com os valores das Mds referentes aos escores 

das respostas dos dois grupos que fizeram parte deste estudo, em relação aos itens referentes 

às competências investigativas. 

Tabela 7 -  Distribuição dos valores das Mds, referentes às competências investigativas, 
segundo os grupos estudados 

 
Itens Valores Mds Enf. Chefes Valores Mds. Enf 
Nº 23 3,80 7,10 
Nº 28 4,40 5,50 
Nº 29 3,30 4,90 
Nº 30 5,20 8,15 
Nº 33 4,00 7,80 

 

 Em relação à essas competências, podemos observar que os valores das Mds 

obtidas pelos escores das respostas dos dois grupos permanecem diferentes, sendo que , os 

valores encontrados  nas respostas dos grupos dos enfermeiros são mais altos do que os 

encontrados no grupo dos enfermeiros chefes. Das 05 (cinco) competências investigativas 

relacionadas na tabela acima, para três delas (69%), os valores das Mds encontrados a partir 

dos escores das respostas dos enfermeiros estão acima de 7,0, demonstrando que, na 

avaliação desses sujeitos,  o curso de graduação fornece um preparo adequado em relação à 

essas competências ( item 23 - “ler e discutir criticamente trabalhos científicos”,  item 30 - 
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“elaborar e apresentar trabalhos respeitando as normas científicas” e item 33 - “produzir e 

publicar trabalho técnico-científico”). Entretanto, na avaliação dos enfermeiros chefes, esse 

preparo parece ser pouco adequado, já que os valores das Mds obtidas pelos escores das 

respostas desses sujeitos ficaram em torno de 5,0, o que sugere um preparo de 

aproximadamente 50% apenas do que seria desejado para a formação do profissional 

enfermeiro.  

 Chama também a nossa atenção o fato de, para as competências “desenvolver 

investigações que possam contribuir para a melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem” e “desenvolver e utilizar instrumentos que avaliem o impacto das ações de 

saúde e de enfermagem na população”, os valores  das Mds obtidas pelos escores das 

respostas dos dois grupos terem se aproximado, e com valores mais baixos do que para as 

demais competências investigativas. Para o grupo de enfermeiros chefes, esses valores são 

4,40 e 3,30, respectivamente, e para o grupo de enfermeiros, 5,50 e 4,90, o que aponta para 

um preparo pouco adequado, na opinião dos dois grupos, quanto à essas duas competências 

referentes à contribuição direta da produção científica para a assistência e para avaliação do 

impacto que ações de enfermagem/saúde causam na comunidade. 

 No gráfico 03, apresentado a seguir, destacamos as diferenças entre os valores das 

Mds para os dois grupos estudados em relação às competências “ler e discutir criticamente 

trabalhos científicos”(item 23) e “produzir e publicar trabalho técnico-científico”(item 33). 

No grupo de enfermeiros encontramos um valor quase 50% mais alto do que no grupo de 

enfermeiros chefes, o que novamente evidencia que os enfermeiros avaliam-se bem mais 

preparados pela graduação do que os enfermeiros chefes consideram o preparo conferido pelo 

curso de graduação. 
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Gráfico 3 - Distribuição das Md dos escores das respostas dos grupos de enfermeiros e 

enfermeiros chefes em relação a avaliação do preparo fornecido pela graduação 
quanto as competências investigativas.  

 

 

 Para essas competências investigativas, também foi utilizado o teste de Mann 

Whitney (apêndice I,p.155) que, aplicado às Mds obtidas a partir dos escores das respostas 

dos sujeitos dos dois grupos estudados, mostrou que há diferença significativa entre os 

valores dos dois grupos para todos os itens. 

 As distancias interquartílicas (apêndice J,p.156) das respostas dos dois grupos  

para esse bloco de competências, são bastante próximas, o que sugere uma concordância 

das repostas dos sujeitos de cada grupo, em relação a formação que a graduação confere para 

o desempenho dessas competências. 

 Apenas no item 30 (“elaborar e apresentar trabalhos respeitando as normas 

científicas”), a distância interquartílica é aproximadamente 40% maior no grupo de 

enfermeiros chefes do que no grupo dos enfermeiros, demonstrando uma maior 

variabilidade de respostas no grupo de enfermeiros chefes em relação à avaliação que fazem 

da formação conferida pelo curso de graduação, em relação à essa competência. 

 A seguir, apresentamos os quartis referentes às respostas dos dois grupos para os 

itens referentes as competências  investigativas. 
  
 



 77

 
Tabela 8 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes  quanto às 
competências investigativas, segundo os quartís. 
 

Itens 23 28 29 30 33

N Validos 29 31 30 29 29
  SR 2 0 1 2 2
Percentis 25 1,70 2,40 2,10 2,25 2,20
  50 3,80 4,40 3,30 5,20 4,00
  75 6,40 5,50 5,55 6,95 6,45
 
 
 
Tabela 9 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros  quanto às competências 
investigativas, segundo os quartís. 
 

Itens 23 28 29 30 33

N Validos 53 53 52 52 53
  SR 0 0 1 1 0
Percentis 25 4,85 4,20 3,52 6,65 5,10
  50 7,10 5,50 4,90 8,15 7,80
  75 8,75 7,55 6,85 9,40 9,10
 
 Observamos nas tabelas 8 e 9 que, na avaliação dos enfermeiros, o curso de 

graduação fornece um melhor preparo, em relação à essas competências investigativas, do 

que avaliam os enfermeiros chefes. Para esses, em todos os itens, 25% das respostas estão 

abaixo de 2,4, enquanto que para os enfermeiros, 25% estão abaixo de um valor mais alto, 

próximo de 4,0. 

 Destacamos também que, para todos os itens referentes às competências 

investigativas respondidos pelos enfermeiros chefes, 75% das avaliações estão abaixo de 

6,95. Já, para os enfermeiros, esses valores estão abaixo de índices mais altos (maiores que 

8,0), com exceção do item 29 (“desenvolver e utilizar instrumentos que avaliem o impacto das 

ações de saúde e de enfermagem”), onde 75% das respostas ficaram abaixo de 6,85. 

Também, no grupo dos enfermeiros chefes, 75% das respostas para esse item, estão abaixo 

de 5,55, o que sugere que os dois grupos estudados concordam que a graduação tem fornecido 

um preparo pouco adequado, em relação à essa competência.  

 Nos itens 23 (“ler e discutir criticamente trabalhos científicos”) e 30 (“elaborar e 

apresentar trabalhos respeitando as normas científicas”), enquanto que para o grupo de 
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enfermeiros, 25% das respostas estão abaixo dos valores 4.85 e 6.65, respectivamente, no 

grupo dos enfermeiros chefes, 25% das respostas ficaram abaixo de 1,70 e 2,25, 

respectivamente, valores esses cerca de 65% mais baixos do que os valores encontrados no 

grupo dos enfermeiros. 

 A tabela a seguir, apresenta as Mds das respostas dos dois grupos estudados – 

enfermeiros e enfermeiros chefes, referentes a cada uma das competências educativas listadas 

no instrumento de coleta de dados.  

Tabela 10 -  Distribuição dos valores das Mds, referentes às competências educativas, 
segundo os  grupos estudados 

 

Itens Valores Mds Enf. Chefes Valores Mds. Enf 
Nº 25 2,30 5,50 
Nº 26 4,40 6,70 
Nº 27 3,50 5,00 

 
 A exemplo das outras categorias de competências utilizadas para a construção do 

instrumento de coleta de dados e também para a analise de dados deste estudo,  já 

apresentadas anteriormente (assistência, administrativa e investigativa), também nesta tabela 

observamos que todas as medianas obtidas pelos escores das respostas do grupo de 

enfermeiros estudado são de valores cerca de 30% mais altos do que os valores das 

medianas referentes às respostas do grupo de enfermeiros chefes, com destaque para o item 

25 (“organizar, executar e avaliar programas de capacitação de pessoal de enfermagem e 

participar do processo de recrutamento e seleção deste pessoal”) quando essa diferença chega 

a 50,18%. 

 No gráfico 04, apresentado a seguir, as diferenças entre as Md dos dois grupos 

podem ser melhor visualizadas: 
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Gráfico 04 -  Distribuição dos valores das Md obtidos pelos escores das respostas dos grupos 

de enfermeiros e enfermeiros chefes, em relação a avaliação que fazem do 
preparo fornecido pela graduação quanto as competências educativas.  

 

 Para todos os itens, o Teste de Mann Whitney mostrou que as diferenças entre os 

valores das Md das respostas do grupo de enfermeiros e de enfermeiros chefes são  

significativas (Apêndice I, p.155).  

 Outro fato que nos chamou a atenção é a distância interquartílica (Apêndice J, 

p.156) que, em

pr entre os dois grupos, evidenciando que a variabilidade de respostas, tanto no 

grupo de enfermeiros, quanto no grupo de enfermeiros chefes, não foi expressiva, 

traduzindo uma concordância entre as respostas de cada um dos grupos. Isso corrobora q

na avaliação dos enfermeiros, sujeitos deste estudo, o curso de graduação fornece um preparo 

próximo a 50% para o “organizar, executar e av

e
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enfermeiros chefes, que responderam ao instrumento de coleta de dados, esse preparo não 

chega a 50%. 

 Já para “desenvolver ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e 

grupos sociais”, na opinião dos enfermeiros estudados, o preparo fornecido pela graduação 

está próximo de 70%, mas, para os enfermeiros chefes, ele também está abaixo de 50%. 

 As figuras 1, 2 e 3 apresentadas a seguir, evidenciam as distâncias interquartílicas 

dos itens referentes as competências educativas: 
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Figura 1  -  Comparativo  entre as respostas dos dois grupos, em relação ao item 25 -  

Organizar, executar e avaliar programas de capacitação de pessoal de 
enfermagem e participar do processo de recrutamento e seleção deste pessoal 
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Comparativo  entre as respostas dos dois grupos, em relação ao
Desenvolver ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos 
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Figura 3 - Comparativo  entre as respostas dos dois grupos, em relação ao item 27 - 

Desenvolver atividades de ensino na formação de recursos humanos 
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 Dessa forma, analisamos que há uma certa coerência entre as respostas dos sujeitos 

de cada um dos grupos. Porém, são evidentes as diferenças nas avaliações que enfermeiros e 

enfermeiros zem quanto ao preparo fornecido aos profissionais pelo curso de 

. Para 75 dos sujeitos enfermeiros chefes estudados, o preparo fornecido pelo 

curso de graduação ao enfermeiro, em relação às competências educativas elencadas em nosso 

strumento de coleta de dados, está em torno do valor 5,53, ou seja, próximo de 50% do 

que seria es  dos sujeitos enfermeiros, esse preparo está 

próxim a 7 ja, em torno de 75  do que seria desejável para a formação do 

 ou seja, uma avaliação 25% lhor do que fazem aioria dos enferme

chefes estudados. 

Evidenciando essa nossa analise,  as Tabelas 11 e 12, a seguir, apresentam a 

 

trumento de coleta de dados, em quartis.  

abela 11 –  Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes  quanto às   

  25 26 27

chefes fa

graduação % 

in

perado. Já, na avaliação de 75%

o ,5, ou se %

profissional,  me  a m iros 

 

distribuição das respostas dos dois grupos estudados, quanto as competências educativas

listadas no ins

T
competências educativas, segundo os quartís 

 
Itens 

N Va 0lidos 31 3 31
 SR 0 1 0

Percentis 1,30 2,55 1,90
 2,30 4,40 3,50

5,30 5,53 4,80

25
50

 75
 
 
Tabela 12 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros  quanto às competências 

 
  Itens 25 26 27

educativas, segundo os quartís 

N Validos 53 53 53
 SR 0 0 0

Percentis 25 3,55 5,15 2,95
 50 5,50 6,70 5,00
 75 7,75 8,35 7,35
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 Apresentaremos, a seguir, os resultados das respostas dos sujeitos dos dois grupos 

estudados, em relação às competências políticas elencadas no instrumento de coleta de dados 

 

Tabela 13 -  Distribuição dos valores das Mds, referentes às competências políticas, segundo 

 

deste estudo. 

os grupos estudados 

Itens Valores Mds Enf. Chefes Valores Mds. Enf 
Nº 21 3,10 5,20 
Nº 22 3,65 5,60 
Nº 32 3,70 5,00 

Participação em entidade de classe 3,10 5,30 
 

 Também para essa categoria, a exemplo das outras categorias de competências 

utilizadas para a construção do instrumento de coleta de dados e também para a analise de 

dados deste estudo,  já apresentadas anteriormente (assistência, administrativa, investigativa e 

educativa), nesta tabela observamos que todas as Mds obtidas pelos escores das respostas do 

grupo de enfermeiros estudado são de valores mais altos do que os valores das medianas 

referentes às respostas do grupo de enfermeiros chefes, a saber: para o item 21 (“conhecer as 

entidades representativas da categoria e defender a participação nas suas atividades”) a 

diferença é de 40,38%; para o item 22 (“analisar a problemática de saúde e da enfermagem 

em uma visão histórica”) a diferença é de 34,82%; para o item 32 (“estar apto e 

comprometido com as questões de saúde da população, participando e estimulando a 

participação dos usuários dos serviços e/ou profissionais, nas políticas de saúde 

governamentais”) a diferença é de 26,00% e, para o item “estímulo para a participação em 

entidade de classe”, a diferença entre os valores das Mds das respostas dos dois grupos chega 

a 41,51%. 

 No gráfico 05, apresentado a seguir, as diferenças entre as Md dos dois grupos 

podem ser melhor visualizadas: 
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Gráfico 5 - Distribuição dos valores das Md obtidos pelos escores das respostas dos grupos de 
enfermeiros e enfermeiros chefes em relação a avaliação do preparo fornecido pela graduação 

  

 A exemplo da grande maioria dos itens que compõem o instrumento de coleta de 

dados deste estudo, também para estes itens referentes à competência política, foi aplicado o 

Teste de Mann Whitney (Apêndice I, p.155) que mostrou haver diferenças significativas entre 

os valores das Md das respostas dos dois grupos estudados (enfermeiros e enfermeiros 

chefes). A distância interquartílica (Apêndice J, p.156) para os itens  22 (“analisar a 

problemática de saúde e da enfermagem em uma visão histórica”), 32 (“estar apto e 

comprometido co

participação dos usuários dos serviços e/ou profissionais, nas políticas de saúde 

governamentais”) e  “estímulo para a participação em entidade de classe”, referentes às 

competências políticas, têm valores muito próximos entre os dois grupos, evidenciando que a 

variabilidade de respostas, tanto no grupo de enfermeiros, quanto no grupo de enfermeiros 

chefes, não foi expressiva, traduzindo uma concordância entre as respostas de cada um dos 

grupos. Isso corrobora que, na avaliação dos enfermeiros, 
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graduação fornece um preparo próximo a 50% para essas competências, e, na avaliação dos 

enfermeiros chefes, que responderam ao instrumento de coleta de dados, esse preparo está 

abaixo de 37%. 

 Já para o item 21 (“conhecer as entidades representativas da categoria e defender a 

participação nas suas atividades”),  a distância interquartílica referente aos valores das Mds 

das respostas do grupo de enfermeiros chefes é 28,75% maior do que no grupo de 

enfermeiros, o que demonstra uma maior variabilidade nas respostas dos enfermeiros chefes, 

sujeitos deste estudo. Isso traduz uma certa discordância entre as respostas dos enfermeiros 

chefes que responderam ao instrumento de coleta de dados. 

 Independente dessas diferenças, o preparo fornecido pelo curso de graduação ao 

profissional enfermeiro, em relação a essas competências políticas, parece pouco adequado, 

na opinião dos dois grupos. 

 As figuras 4, 5, 6 e 7, apresentadas a seguir, apontam as distâncias inter-quartílicas 

dos itens referentes as competências políticas: 
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Figura 4 - Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao item 21  - conhecer 
 entidades representativas da categoria e defender a participação nas suas 
ividades. 
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Figura 5 - Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao Item 22  - analisar a 
problemática de saúde e da enfermagem em uma visão histórica.  
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apto e comprometido com as questões de saúde da população, participando e 

políticas de saúde governamentais. 

Figura 6 -  Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao Item 32  - Estar 

estimulando a participação dos usuários dos serviços e/ou profissionais, nas 
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omparativo entre as respostas Figura 7 -  C dos dois grupos, em relação ao estímulo para a 

participação em entidade de classe. 
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 Como os observar, as distâncias i artilicas têm valores próximos para 

os dois grupos, sendo que, para o grupo dos enferm as distancias são apr damente 

5% maior

  Itens 21 22 32 entidade classe

 podem nterqu

eiros, oxima

1  do que no grupo dos enfermeiros chefes, salvo no item 21, que já foi comentado 

anteriormente. Chamou-nos a atenção que, nas demais categorias apresentadas (assistência, 

administrativa, educativa e investigativa), a maior variabilidade de respostas acontecia no 

grupo dos enfermeiros chefes, e para esta categoria (política), os resultados apontam para uma 

maior discordância entre as respostas dos enfermeiros.  

 As tabelas 14 e 15 apresentadas, a seguir, evidenciam as diferenças entre as 

avaliações que os dois grupos estudados fazem do preparo fornecido pelo curso de graduação 

ao profissional enfermeiro: 

 
Tabela 14 –   Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes  quanto às 

competências políticas, segundo os quartís. 
 

N Validos 31 30 31 31
 SR 0 1 0 0

Percentis 25 1,00 2,03 2,10 2,00
 50 3,10 3,65 3,70 3,10
 75 5,00 5,15 5,40 5,50

 

Tabela 15 –  Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros   quanto às competências 
políticas, segundo os quartís. 

 
  Itens 21 22 32 entidade classe

N Validos 53 53 53 53
 SR 0 0 0 0

Percentis 25 4,75 4,90 3,40 3,15
 50 5,20 5,60 5,00 5,30
 75 7,60 8,60 7,50 7,50

  

 Enquanto que, de maneira geral, para esses itens referentes à categoria 

mpetênc

os chefes, 75% das respostas ficaram abaixo de 5,5. Destacamos também, que 

25% das respostas dos enfermeiros ficaram abaixo de um valor significativamente maior 

do que o valor encontrado nas respostas dos enfermeiros chefes (4,9 e 2,1, respectivamente), 

co ias políticas, 75% das respostas dos enfermeiros, ficaram abaixo de 8,6, no grupo 

dos enfermeir
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evidenciando novamente, a grande diferença entre as avaliações que enfermeiros e 

enfermeiros chefes fazem do preparo fornecido pelo curso de graduação ao profissional 

enfermeiro, para as competências políticas descritas neste estudo. 

 A outra categoria de competências, utilizada na construção do instrumento de 

coleta de dados deste estudo, é a emocional. A tabela 16 apresenta os valores das medianas 

obtidas pelos escores das respostas dos dois grupos em relação aos itens referentes às 

competências emocionais elencadas no instrumento de coleta de dados. 

 

Tabela  16 -  Distribuição dos valores das Mds, referentes às competências emocionais, 
segundo os grupos estudados 

 
itens Valores Mds Enf. Chefes Valores Mds. Enf 
Nº 43 4,50 8,00 
Nº 44 3,00 7,10 
Nº 45 3,00 7,20 

 

 Observamos que os valores de todas as Mds obtidas pelos escores das respostas do 

grupo de enfermeiros estudado são de valores bem mais altos do que os valores das 

medianas referentes às respostas do grupo de enfermeiros chefes, a saber: para o item 43 

(“saber relacionar-se com pessoas de diferentes níveis e interagir com os diversos serviços 

institucionais”) o valor da Md obtido pelos escores das respostas dos enfermeiros é 43,75% 

maior do que o valor da Md encontrado pelos escores das respostas do grupo de enfermeiros 

chefes; para o item 44 (“lidar com as relações interpessoais de maneira eficaz e com as 

pessoas de forma adequada à necessidade de cada uma e às exigências da situação (saber 

manter-se calmo em uma discussão; saber dosar entusiasmo e euforia; manter o bom humor 

em situações difíceis; saber administrar ambição e expectativas exageradas; saber fazer o 

otimismo superar o pessimismo, a persistência superar o desânimo; a auto-motivação ganhar 

da frustração e ter alta auto-estima”) a diferença chega a 57,75%; e,  para o item 45 

(“comunicar-se eficazmente (saber fazer-se entender, persuadir e convencer, entender e 
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decodificar mensagens; saber ouvir, dar feedback; saber orientar, ensinar, dialogar; saber 

fazer apresentações em público; saber redigir clara e objetivamente ”), a diferença é de 

58,33%. Essas diferenças indicam claramente que os enfermeiros estudados consideram-se 

construção d a de dados deste estudo, como emocionais, do que os 

enfermeiros chefes. 

 No gráfico 06, as diferenças entre as Md dos dois grupos podem ser melhor 

visualizadas: 

melhor preparados pelo seu curso de graduação, para as competências classificadas, na 

o instrumento de colet

Median chefes

Median enf
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Gráfico 6 

 
. 

de Mann Whit

valores das M

- Distribuição das Md obtidas pelos escores das respostas dos grupos de 
enfermeiros e enfermeiros chefes em relação a avaliação do preparo fornecido
pela graduação quanto as competências emocionais

  

 Também para estes itens referentes à competência emocional, foi aplicado o Teste 

ney (Apêndice I, p.155) que mostrou haver diferenças significativas entre os 

d das respostas dos dois grupos estudados (enfermeiros e enfermeiros chefes).

 As distâncias interquartílicas (Apêndice J, p.156) para esses itens, que podem ser 

visualizadas nas figuras a seguir, têm também valores bastante próximos entre os dois 
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grupos, evidenciando que a variabilidade de respostas, tanto no grupo de enfermeiros, 

quanto no grupo de enfermeiros chefes, foi semelhante, traduzindo uma concordância entre 

s respostas de cada um dos grupos. Isso corrobora que, na avaliação dos enfermeiros, 

petênci e, na avaliação dos ermeiros chefes, que 

responderam ao instru nto de coleta de dados, esse preparo tá abaixo de 45%

denunciando, mais um ez,  um grande grupo de 

enfermeiros e o de enfermeiros chefes faz do preparo que o curso de graduação fornece ao 

profissional e

a

sujeitos deste estudo, há grande concordância de que o curso de graduação fornece um 

preparo acima de 70% para essas com as, enf

me es , 

a v  desencontro nas avaliações que o 

nfermeiro.  
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Figura 8 -  Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao Item 43 - saber 

serviços institucionais. 
relacionar-se com pessoas de diferentes níveis e interagir com os diversos 
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Figura 9 - Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao Item 44 - lidar com 
as relações inter-pessoais de maneira eficaz e com as pessoas de forma adequada à 
necessidade de cada uma e às exigências da situação (saber manter-se calmo em 

 superar o pessimismo, a persistência superar o desânimo; a auto-
motivação ganhar da frustração e ter alta auto-estima). 

 

uma discussão; saber dosar entusiasmo e euforia; manter o bom humor em 
situações difíceis; saber administrar ambição e expectativas exageradas; saber 
fazer o otimismo
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Figura 10 - Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao Item 45 - 

objetivamente). 

comunicar-se eficazmente (saber fazer-se entender, persuadir e convencer, 
entender e decodificar mensagens; saber ouvir, dar feedback; saber orientar, 
ensinar, dialogar; saber fazer apresentações em público; saber redigir clara e 
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 Nas tabelas 17 e 18, também podemos observar as diferenças entre as avaliações 

que os dois grupos estudados fazem do preparo fornecido pelo curso de graduação ao 

profissional enfermeiro em relação á categoria de competências emocionais elencadas no 

instrumento de coleta de dados do presente estudo: 

 

Tabela 17 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes  quanto às 
competências emocionais, segundo os quartís. 

 
   Ítens  43 44 45

N Válidos 31 31 31
SR 0 0 0

50 4,50 3,00 3,00
75 6,50 6,00 5,80

Percentis 25 2,60 1,70 1,80

Tabela 18 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros quanto às competências 

 
43 44 45

emocionais, segundo os quartís. 

 Ítens 
N Válidos 53 53 53

SR 0
5

0 0
Percentis 25 6,3 4,80 4,95

50 8,00 7,10 7,20
75 9,20 8,95 9,05

 

nal, no grupo dos enfermeiros chefes, 75% das respostas 

caram abaixo de 6,5, ou seja, na avaliação da maioria dos sujeitos desse grupo, o curso de 

graduação em e ermeiros de, no máximo, 65%, em 

relação à essas competências. Destacamos também, que 25% das respostas dos enfermeiros 

ficaram  de um valor significativamente maior do que o valor encontrado nas 

respostas dos enfermeiros chefes (4,8 e 2,6, respectivamente), evidenciando novamente, a 

 

 Enquanto que, para 75% dos enfermeiros estudados, o preparo fornecido pelo 

curso de graduação é de, de maneira geral, aproximadamente 9,0 para esses itens referentes 

à categoria competência emocio

fi

nfermagem fornece um preparo aos enf

 abaixo

grande diferença entre as avaliações que enfermeiros e enfermeiros chefes fazem do preparo 
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fornecido pelo curso de graduação ao profissional enferm , para as competências 

emocionais descritas neste estudo. 

 seguir, apresentaremos os resultados referentes à última categoria - ética - 

 que, em 

todos os demais itens deste instrumento, a questão ética está implícita.  

Tabela 19 - Distribuição dos valores das Mds, referentes à competência ética, segundo os 
grupos estudados 

 
item Valores Mds Enf. Chefes Valores Mds. Enf 

eiro

 A

utilizada na construção do instrumento de coleta de dados deste estudo. Para esta categoria 

elencamos apenas um item que faz alusão clara ao comportamento ético, entendendo

Nº 34 6,50 8,90 
 

 A exemplo das demais categorias já apresentadas (assistencial, administrativa, 

investigativa, educativa, política e emocional), em relação à ética, as respostas dos dois 

grupos estudados – enfermeiros e enfermeiros chefes , comportaram-se de maneira 

semelhante, ou seja, os enfermeiros valiam-se melhor preparados pelo curso de graduação do 

que os enfermeiros chefes. 

 O gráfico 7, a seguir, evidencia a diferença entre os valores das Md obtidos pelas 

respostas dos dois grupos:  
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Gráfico 7 -  Distribuição dos escores das respostas dos grupos de enfermeiros e enfermeiros 

chefes em relação a avaliação do preparo fornecido pela graduação quanto à 
competência ética  
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 O valor da Md obtido pelos escores das respostas dos enfermeiros é 26,97% 

maior do que o valor da Md encontrado pelos escores das respostas do grupo de enfermeiros 

chefes. 

 O Teste de Mann Whitney (Apêndice I, p.155) aplicado também para este item 

referente à competência ética, mostrou haver diferença significativa entre os valores das Md 

obtidas pelos escores das respostas dos dois eiros e enfermeiros 

chefes).  

 A distância interquartílica (Apêndice J, p.156) para esse item, evidenciada na 

figura a seguir, têm também valores bastante diferentes entre os dois grupos (1,85 para o 

grupo dos enfermeiros e 3,60 para o grupo de enfermeiros chefes), evidenciando que houve 

uma maior variabilidade de respostas no grupo dos enfermeiros chefes do que no grupo dos 

enfermeiros. Esse fato aponta uma maior concordância entre as respostas dos enfermeiros, 

sujeitos deste estudo, do que entre os enfermeiros chefes, em relação ao preparo que o curso 

de graduação fornece ao profissional e eiro quanto a “exercer a profissão 

fundamentando-se nas questões éticas”.  
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nferm
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Figura 11 -  Comparativo entre as respostas dos dois grupos, em relação ao Item 34 - exercer 
a profissão fundamentando-se nas questões éticas. 
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 Nas tabelas 20 e 21 observamos que, na avaliação de 50% dos enfermeiros, a 

graduação fornece um preparo que varia de 78 a 97% em relação à essa competência, 

esse preparo está abaixo de 7,8. 

competência ética, segundo os quartís. 

 Itens 34 

enquanto que na avaliação de 75% dos enfermeiros chefes, esse preparo está abaixo de 

82%. Para 25% destes, esse preparo está abaixo de 4,6, enquanto que, para os enfermeiros, 

 

Tabela 20 –   Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros chefes  quanto à 

 

N Validos 31 
 SR 0 

 75 8,20 

Percentis 25 4,60 
 50 6,50 

 

Tabela 21 – Distribuição dos escores das respostas dos enfermeiros  quanto à competência 
ética, segundo os quartís. 

 
Itens 34 

N Validos 53 
SR 0 

Percentis 25 7,80 
50 8,90 
75 9,65 

   

 Também para esta competência, classificada neste estudo como competência ética, 

fica bastante evidente a diferença existente entre os dois grupos estudados, em relação à 

avaliação que fazem do preparo conferido ao enfermeiro, pelo curso de graduação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.DISCUSSÃO 
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 7.1.Avaliação dos enfermeiros e enfermeiros chefes em relação ao preparo fornecido 

pelo curso de graduação, quanto às competências  

 De maneira geral, para todas as competências elencadas em nosso instrumento de 

coleta de dados, o grupo de enfermeiros, participantes deste estudo, avalia o preparo conferido 

pelo curso de graduação como mais adequado do que os enfermeiros chefes que colaboraram 

nesta pesquisa. Os valores das Md obtidas pelos escores das repostas dos enfermeiros variou 

em torno de valores consideravelmente mais altos do que os valores das Mds referentes às 

respostas do grupo de enfermeiros chefes. 

 Em relação às competências assistenciais, de um total de 18 competências,  os 

valores das Mds, obtidos pelos escores das respostas do grupo de enfermeiros, ficaram acima 

de 7,0, para onze (66,67%) delas, enquanto que no grupo de enfermeiros chefes, apenas para 

uma (5,56%) competência (“prestar assistência de enfermagem a indivíduos”), o valor da Md 

foi maior do que 7,0. Para as outras 17 competências (94,44%),  os valores das Mds nesse 

grupo, foram menores do que 7,0, sendo que para 12 (66,67%), foram maiores do que 5,0 e 

para as outras 5 competências (27,78%), foram menores do que esse valor. 

 Em relação às competências administrativas elencadas neste estudo, de um total 

de 11 competências,  os valores das Mds, obtidos pelos escores das respostas do grupo de 

enfermeiros, ficaram acima de 7,0, para sete (63,64%) delas, sendo que para as outras 

4(36,36%), os valores ficaram entre 5,0 e 7,0.  Já no grupo de enfermeiros chefes, para 

nenhuma competência dessa categoria administrativa, o valor da Md foi maior do que 7,0. 

Para as 11 competências (100,00%),  os valores das Mds nesse grupo, foram menores do que 

7,0, sendo que para 09 (81,82%), foram menores ou iguais a 5,0 e apenas para as outras 02 

competências (18,18%), os valores foram superiores a 5,0 (5,1 e 5,4).  

 Novamente estamos diante de avaliações muito diferentes entre os dois grupos, em 

relação ao preparo que o curso de graduação confere ao enfermeiro para sua atuação 

profissional, no que diz respeito ao processo de administrar-gerenciar.  
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 Em relação às competências investigativas, de um total de 05 competências,  os 

valores das Mds, obtidos pelos escores das respostas do grupo de enfermeiros, ficaram acima 

 7,0, par

oram menores do que 5,0.  

tadas, os valores ficaram entre 5,0 e 6,0.  

ambém n

para as 03 

ompetênc

o de 

de a 03 (60%) delas, sendo que para as outras 2(36,36%), os valores ficaram entre 

4,5 e 5,5.  Já no grupo de enfermeiros chefes, para nenhuma dessas competências, o valor da 

Md foi maior do que 7,0. Para as 05 competências (100,00%),  os valores das Mds nesse 

grupo, foram menores do que 7,0, sendo que para 04 (80%), foram menores do que 5,0 e 

apenas para 01(20%), o valor foi maior que 5,0 (5,2).  

 Em relação às competências educativas, para as 03(100%) competências dessa 

categoria,  os valores das Mds, obtidos pelos escores das respostas do grupo de enfermeiros, 

ficaram entre 5,0 e 7,0.  Já no grupo de enfermeiros chefes, para nenhuma dessas 

competências, o valor da Md foi maior do que 7,0. Para as todas essas competências, os 

valores das Mds nesse grupo, f

 Na categoria de competências políticas, encontramos valores das Mds, obtidos 

pelos escores das respostas da população estudada, ainda mais baixos.No grupo dos  

enfermeiros, para todas as competências lis

T o grupo de enfermeiros chefes, esses valores das Mds, para todas as competências 

dessa categoria, foram mais baixos (menores do que 4,0).  

 Na categoria de competências emocionais, os valores das Mds obtidos pelos 

escores das respostas dos enfermeiros foram consideravelmente maiores: 

c ias dessa categoria, os valores encontrados foram maiores do que 7,0. Em relação 

à essas mesmas competências, os valores das Mds encontrados a partir das respostas dos 

enfermeiros chefes foram todos menores do que 5,0, confirmando mais uma vez, a 

disparidade nas avaliações dos dois grupos em relação ao preparo conferido pelo curs

graduação ao profissional enfermeiro. 
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 Em relação à competência ética, elencada no instrumento de coleta de dados do 

presente estudo, para ambos os grupos os valores das Mds foram mais altos do que para as 

demais categorias, porém persistindo a diferença na avaliação dos enfermeiros (valor da Md 

maior do que 8,0) e dos enfermeiros chefes (valor da Md menor do que 7,0). 

 Ao analisarmos os resultados obtidos quanto à avaliação que enfermeiros e 

enfermeiros chefes fazem do preparo fornecido pelo curso de graduação no que se refere às 

competências, gostaríamos de destacar que, em relação às competências: “utilizar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (incluindo coleta de dados, o exame físico 

completo com ausculta, palpação, percussão e inspeção, diagnóstico de enfermagem, 

implementação e avaliação)” e “atuar nos diferentes cenários profissionais do enfermeiro 

mpresas,

as dos  enfermeiros chefes foram 3,55, 

ind

essas c o que encontramos na literatura.  

 

determ ficientes (SOUZA, 

200

 

direcio  

enc a 

(e  escolas, serviços de urgência/emergência móveis ou não, unidades especializadas, 

etc)”, os valores das Mds obtidos pelas respost

icando um preparo que nos parece pouco adequado na avaliação desse grupo em relação à 

ompetências. Esse achado contradiz 

Historicamente, a ênfase dos cursos de enfermagem sempre foi para a assistência, 

inando a formação de enfermeiros considerados tecnicamente e

0).  

Silva (2001) afirma que o estudante de enfermagem, durante toda sua formação, é 

nado para atuar na assistência direta aos indivíduos, o que é corroborado pelas falas

ontradas no estudo de Cardoso (2002): “(...)...na minha opinião o curso foi voltado para 

parte assistencial.../...fui preparada para exercer enfermagem de cabeceira.../...acredito que o 

curso tenha sido direcionado para área hospitalar, voltado para os cuidados...(...)” (p.96). 

 Paradoxalmente, essas falas corroboram o que encontramos nas respostas do grupo 

de enfermeiros, participantes deste estudo: escores maiores do que 7,0, indicando que, na 
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avaliação da maioria destes, o preparo conferido pelo curso de graduação, para essas 

competências, nos parece ser considerado adequado (próximo a 70%). 

 Já Gerolin (1998), em seu estudo, declara que a graduação não prepara o 

profissional enfermeiro para atuação em áreas não tradicionais, tais como as relacionadas à 

tecnologia e equipamentos específicos, transplante de órgãos, quimioterapia, custos, entre 

outras, o que corrobora as repostas do grupo de enfermeiros chefes, mas também contradiz os 

nsforme em práxis, 

validação

ião 000), nos currículos de enfermagem, ainda se privilegia 

competê

 cursos de enfermagem. 

à prática adotada pelo mercado de trabalho. 

achados em relação às respostas dos enfermeiros deste estudo. 

 O que haveria, então, atrás desse impasse ? Acreditamos que ainda hoje, apesar de 

todas as discussões e mudanças ocorridas no ensino de graduação em enfermagem, persiste a 

dicotomia entre teoria e prática, o que impede que a atividade prática se tra

a  do conhecimento teórico e, em última instância, impossibilita a transformação da 

realidade (FONSECA, 1995). 

 Como afirma Esperid (2

a ncia técnica do profissional, a despeito de existirem vários movimentos de 

transformação na concepção desses currículos. 

 Souza Júnior et al. (2003) corroboram essa idéia ao afirmarem que as contradições 

da prática profissional do enfermeiro, tais como, pensar/fazer, teoria/prática, 

cuidar/administrar, não são discutidas e/ou enfrentadas durante a graduação, apesar das 

reformas curriculares dos cursos de graduação em enfermagem nos últimos anos. 

 Nesse sentido, Ern e Backes (1999) afirmam que acrescentar ou retirar disciplinas, 

aumentar ou diminuir carga horária, trocar períodos de inclusão de disciplinas, não produzem 

mudanças concretas no processo ensino-aprendizagem, denunciando que essas alterações de 

aspectos pontuais têm acompanhado as reformas curriculares dos

 No estudo de Silva (2001), os depoimentos dos sujeitos denunciam que a teoria 

ensinada na escola, não se adapta 
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  Não compactuamos com a idéia de que apenas o mercado deva “ser considerado” 

na formação dos profissionais, principalmente dos que atuam na área da saúde. Entendemos 

que escolas e universidades, enquanto instituições educacionais, têm responsabilidade e um  

compromisso ético, na formação de profissionais críticos, reflexivos, comprometidos com os 

princípios de solidariedade, equanimidade, respeito, dignidade e integralidade, buscando, 

sim, tran

te dos professores, que também não 

se a

endedorismo e a capacidade de liderar; 

⎯ os c

 encontrados nas respostas dos enfermeiros chefes para avaliar o 

as sformações sociais, principalmente na área da saúde. Porém, não podemos ignorar 

a realidade complexa em que vivemos, em uma era de globalização e internacionalização, 

palco onde as relações econômicas e sociais, bem como a produção de tecnologias e de 

conhecimento se dão em uma velocidade espantosa. Isso gera cada vez mais, exigências para 

o profissional ingressante, bem como para o que já está no mercado de trabalho. 

 Weinberg e Brasil (2003), em uma pesquisa com empregadores do mercado de 

trabalho, trazem as críticas feitas pelas empresas:  

⎯ a realidade do mercado é desconhecida por boa par

tualizam em cursos e palestras; 

⎯ os egressos de cursos superiores não possuem competências essenciais exigidas pelo 

mercado, tais como, empre

urrículos em muitos cursos estão defasados (década de 70); 

⎯ a maioria das instituições prevê um conteúdo extenso de aulas expositivas, e apenas 

uma pequena carga de aulas práticas; 

⎯ os livros adotados e discutidos em sala de aula, muitas vezes já estão desatualizados. 

 Também foi motivo de surpresa os baixos valores (em 50% das respostas, 

variaram entre 2,5 e 7,9)

preparo conferido pela graduação aos enfermeiros para  “executar procedimentos de 

enfermagem com habilidade, embasados nos princípios científicos”, já que contradiz o 
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pressuposto de que, a racionalidade cartesiana dos cursos superiores ainda privilegiam a 

formação centrada em uma racionalidade técnica (ESPERIDIÃO, 2000; SORDI, 2003). 

 Depoimento encontrado no trabalho de Silva (2001), também contraria a avaliação 

afirma que a prática na área da 

área de saúde pública para a da assistência 

ermeiros estudados, para “organizar e dirigir 

rviços de

ia é a atividade que 

predomina na vida profissional.  

feita pelos enfermeiros chefes estudados, em relação à essa competência: “a faculdade ensina 

o aluno a ser técnico de enfermagem com maior conhecimento teórico mas não 

especificamente a ser enfermeiro” (p. 26). 

 Em outro estudo, com alunos concluintes do curso de enfermagem da PUCCAMP, 

Magalhães et al. (1999) reafirmam que o ponto mais forte do curso, que aparece nos 

resultados de sua pesquisa, é a “competência técnico-científica para a prestação de assistência 

ao paciente nos diferentes níveis de atenção do sistema de saúde” (p.281). 

 Gomes (2001), citando Sordi e Bagnato, também 

saúde, ainda é a marcada pela ênfase dada ao saber e ao saber fazer, privilegiando conteúdos 

centrados no modelo biológico.  

 Nossos resultados, de certa forma, também contradizem o que dizem Geib et al. 

(1999), ao afirmarem que o ensino nas escolas de enfermagem, há décadas,  influenciado pelo 

deslocamento do mercado de trabalho da 

hospitalar, pela expansão de cursos e da formação de auxiliares de enfermagem, voltou-se 

para a formação de enfermeiros-líderes, aptos a administrar, supervisionar e treinar pessoal de 

enfermagem; de fato, na avaliação dos enfermeiros chefes, o preparo conferido ao 

enfermeiro, pela graduação, em relação às competências administrativas,  está próximo 

apenas de 50%. Também, na opinião dos enf

se  enfermagem” e “organizar e dirigir serviços de saúde”, o curso de graduação em 

enfermagem tem fornecido um preparo apenas entre 50 e 60%.  

 Para 40% dos egressos do estudo de Souza (2000), a gerênc
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 Assim, se a formação é centrada na assistência, com pouca ênfase na função 

gerencial do enfermeiro, é de se esperar que isso leve ao dilema assistir-gerenciar. Dessa 

forma, o enfermeiro não consegue desempenhar  suas funções assistenciais, e também não 

desempenha, a contento, suas funções gerenciais, mais requeridas pelas instituições, por não 

ter sido preparado adequadamente para elas. (SOUZA, 2000). 

 Outro aspecto dessa função gerencial do enfermeiro são as competências 

emocionais, diretamente ligadas ao administrar, que, na avaliação de nossos enfermeiros 

chefes, o preparo fornecido pela graduação em relação à elas, tem deixado a desejar. Para a 

maioria desses enfermeiros chefes, esse preparo está abaixo de 50%, apesar de que, na 

avaliação dos enfermeiros estudados, esse preparo esta acima de 70%. Como podemos formar 

líderes, gerentes, sem desenvolver neles essas competências emocionais, a nosso ver, 

indispensáveis para todo o processo de trabalho do enfermeiro, quer seja no assistir/intervir, 

administrar/gerenciar, no educar/ensinar ou no investigar. 

 estudo, Barros et al. (1983) já chamavam a atenção para o fato de o 

nfermeiro

rnar um profissional desnecessário, pois, só permanece o que é 

tritament

ico, vagas de enfermeiros foram substituídas por um maior número de vagas 

para profissionais de nível técnico.  

 Trevizan et al.(1984) citando Ribeiro, já insistiam que as escolas deveriam, se não 

preparar os enfermeiros para imediatamente ocuparem cargos de chefia, pelo menos prepará-

los para o exercício de liderança. 

 Em seu

e  terminar a sua graduação incapacitado para exercer cargos administrativos, 

profetizando que, salvo houvesse (na nossa opinião – haja) um posicionamento claro e uma 

formação sintonizada com o mercado de trabalho, o enfermeiro poderia (ou, poderá – grifo 

nosso) em breve se to

es e necessário.  

 Estamos completamente de acordo com as autoras pois, já temos notícia de que, 

em concurso públ
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 Jesus (1987) também já alertava que o profissional enfermeiro está mais voltado 

para as atividades de gerência e para outras atividades sem qualquer caracterização 

profissional, que poderiam ser desenvolvidas por diferentes profissionais. 

 Quanto à questão do preparo conferido pela graduação em relação às competências 

investigativas, no estudo de Cardoso (2002) encontramos que, nos depoimentos da população 

estudada,  a maioria (55,7%) declara não ter sido preparada, o que de certa forma corrobora 

nossos resultados, haja vista que os valores das Mds, obtidos pelas respostas dos dois grupos 

– enfermeiros e enfermeiros chefes - para essas categoria, foram mais baixos, especialmente 

para as competências - “desenvolver investigações que possam contribuir para melhoria da 

qualidade da assistência de enfermagem” e “desenvolver e utilizar instrumentos que avaliem o 

impacto das ações de saúde e de enfermagem na população”. 

 Sob nosso ponto de vista, o estimulo à prática investigativa é de fundamental 

importância na formação do enfermeiro, entendendo que a pesquisa é a mola mestra para o 

processo de questionar a realidade, formular problemas, e melhor compreendê-los, o que 

permite uma atuação mais adequada diante deles (RAMOS et al., 1999). É através dela que 

construímos nosso corpo de conhecimentos.  

 Essas mesmas autoras, trabalhando com a avaliação que egressos de curso de 

enfermagem fazem das atividades curriculares em pesquisa, desenvolvidas por alunos, 

durante a graduação, sa

pela curiosidade; refl

movido pelo interesse” 

 Esses resulta o em 

agem

lientam três componentes da ação de pesquisar: “conhecer, movido 

etir/criticar, movido pela dúvida/problematização e construir, 

(p. 233) (grifo nosso). 

dos traduzem a importância do ensino da pesquisa na graduaçã

enferm , pois acreditamos que assim, e só assim, talvez saiamos do discurso de formar 

profissionais críticos, reflexivos, capazes de intervir e mudar a realidade. 
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 Os resultados encontrados quanto às competências educativas não nos 

surpreendem, na medida em que é sabido que, durante a graduação do enfermeiro, a formação 

em relação a essas competências se resume, praticamente, em uma disciplina, na grande 

maioria dos cursos. Em grande parte, isso se deve à supressão da área temática - educação em 

fermagem

oi 

de conteúdos que possam fornecer subsídios para um desempenho consistente do 

nfermeiro

 De acordo 

descontextualizada, em 

suficiente para que, os e

função educativa. 

 Pettengil et al (1998) acreditam

de educar, o faz intuitivam

formação, já que os aspectos biológicos do processo de assistir são mais valorizados pelos 

cursos de graduação. 

 Concordamos com a afirm

para o enfermeiro, tan o quando atua na docência 

en  – contida na proposta do currículo mínimo para o curso de graduação em 

enfermagem, encaminhada ao MEC – Ministério da Educação e Cultura, pela Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn),  em 1991. Essa proposta, após sofrer modificações, f

aprovada pelo Ministro da Educação, como Parecer 314/94, passando a Portaria 1721 do 

MEC, em dez./94, em função da extinção do Conselho Federal de Educação – CFE 

(MENDES, 1996). Infelizmente, também na legislação atual, que determina as Diretrizes 

Curriculares para os Cursos de Enfermagem (BRASIL, 2001), não há uma definição clara da 

inclusão 

e  na área da educação. 

com Souza (2000), a abordagem da didática, de forma 

uma disciplina, e de modo informal, nas demais disciplinas, não foi 

gressos por ela estudados, se sentissem capazes para desenvolver essa 

 que o enfermeiro, quando desempenha as funções 

ente, seguindo modelos que tenham sido significativos durante sua 

ação de que a didática é um instrumento fundamental 

to em sua prática profissional, com

(SOUZA,2000). 
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 No que se refere às competências políticas, também eram esperados os resultados 

encontrados, já que, como dissemos anteriormente, a enfermagem tem-se preocupado com a 

aquisição da competência técnica, deixando de lado sua competência política, enquanto 

agente transformador. Sabemos também que o processo de formação do enfermeiro raramente 

transcende os muros de escolas e universidades, impedido assim a interação necessária com a 

alidade ao redor. Além disso, historicamente, a enfermagem mantém a ênfase nos aspectos 

osso) em detrimento da construção de seu 

onhecimento próprio (GASTALDO; MEYER, 1989). Infelizmente, concordamos que a 

rita por essas autoras há 15 anos atrás: 

(...)...desv

chas de avaliação” das atividades práticas 

dos alunos (anteriormente denominadas de “estágio”), com certeza encontraremos até hoje um 

grande número delas privilegiando “ postura, cooperação, pontualidade, equilíbrio emocional, 

interesse “, entre outras pérolas (grifo nosso). 

Acho que a pouca participação dos enfermeiros nos órgãos de classe é fruto 

de uma prática onde o estudante participa muito pouco de sua entidade 

estudantil e é pouco incentivado a questionar dentro da sala de aula. Ao 

contrário, o aluno que questiona é discriminado (LIMA, 1993, p. 35). 

 Esse depoimento corrobora que ainda hoje, reafirmando o que disse Germano 

(1985), a educação em enfermagem privilegia a formação de um profissional disciplinado, 

obediente, que não exerça crítica social. A educação “bancária”, como a denominou Paulo 

Freire (FREIRE,1983). 

re

de moral e conduta, mantendo-se fiel ao seu espírito de obediência e à sua concepção de 

profissão social – servir a humanidade - (grifo n

c

enfermagem ainda se encontra hoje como desc

“ inculada das necessidades da maioria da população, pouco conhecida em sua 

estrutura e organização...(...)...mantendo a crença de que a conduta e a moral são elementos 

fundamentais para conquistar a respeitabilidade da profissão” (p. 12). Essa afirmação das 

autoras vem apoiada em fatos que nós mesmos presenciamos constantemente pelo contato 

com escolas e universidades: se analisarmos as “fi
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 Sordi et al. (1996) questionam o discurso sobre a formação do enfermeiro crítico 

se, ao avaliar o aluno, as escolas privilegiam  “sua capacidade de reproduzir o discurso do 

professor pela equivalência das respostas que emite n s teóricas o 

rática” (p.393). 

 Question  já não se surpreendeu ‘punindo’ o pensamento 

ivergente, quando primeiro esboço de autonomia intelectual do 

estudante, traço este e enfermagem tanto clama? (p.393) (grifo nosso). 

 Em nossa experiência, trabalhando com docentes e discentes há 20 anos, 

s o quant  Em nosso discurso queremos o aluno critico, 

questionador. Mas, tes reclamando e, até mesmo, 

rquitetando puniçõ q trapalha minha au !!” (grifo 

nosso).  

 Nesse sentido, Cocco e Bagnato (1999) nos chamam a refletir: 

“No discurso avançamos, mas na prática, isso não tem ocorrido com a 

idade. Numa relação dialógica temos que aprender a 

ercitar a argumentação e a contra-

tem chances, sem ser discriminado, de expressar 

ção orias vigentes e mesm

pensa o professor? Muitos de nós trocamos a roupagem, a aparência, mas, 

 os mesmos. Não somos perfeitos. Temos que 

ossa práti ilo que falamos e pe os, essas 

atividades não podem estar dissociadas e para que isso ocorra, é 

damos a trabalhar com as diferenças, ontos de 

vista divergentes” (p.58). 

as prova e campos de atuaçã

p

am ainda: “quem de nós

o mesmo poderia ser o 

que a profissão d

d

 

percebemo o é atual esse depoimento.

......inúmeras vezes ouvimos docen

es para aquele aluno questionador a ue “a la!!

mesma rapidez e intens

trabalhar com as diferenças, ex

argumentação. O aluno 

uma opinião diferente em rela  às te o sobre o que 

na essência, continuamos

buscar incorporar em n ca aqu nsam

fundamental que apren com p

 É necessário e urgente abrirmos a “caixa-preta” da sala de aula.... 



 108

 Pires (2001) em seu estudo, também explicita a fragilidade política do profissional 

enfermeiro, apesar de sua excelência técnica, mas que nem sempre se apercebe, de forma 

crítica, das contradições e conflitos presentes em sua prática., atuando mais de forma a 

legitimar poderes de outros, do que “imprimir com voz própria as marcas de sua prática” 

.8). (p

 

7.2. Pontos positivos/fortes e os pontos negativos/fracos, da formação acadêmica, na 

avaliação dos enfermeiros e enfermeiros chefes 

 

7.2.1. Pontos positivos/ fortes – “Pontos de luz” 

 Para realizarmos essa análise, a seguir apresentamos na tabela 22, os valores mais 

altos das Mds encontrados a partir dos escores das respostas dos sujeitos dos dois grupos, 

divididos em categorias, já que, abaixo e acima desse valor estão 50% das respostas dos 

sujeitos estudados e, conseqüentemente, quanto maior o valor da Md, maiores escores foram 

atribuídos pelos respondentes a essa competência. 
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Tabela 22 – Distribuição dos maiores valores das Mds segundo as categorias de 

 

Categorias Itens Chefes Valores Mds. Enf 

competências, por grupo estudado  

Valores Mds Enf. 

 de enfermagem a 
indivíduos”. 
 

--------- 7,20 

Nº. 4 – “Prestar assistência 

 assistência de enfermagem 

problemas de saúde”. 
 

8,50 6,30 

Assistencial 

Nº omover a saúde, 
prevenir a doença e prestar 

integral à mulher com 
problemas de saúde”. 
 

8,20 6,10 

 

Nº.  24 – “Executar 

enfermagem com 

princípios científicos”. 
 

8,00 --- 

Nº. 8 – “Promover a saúde, 
prevenir a doença e prestar 

integral ao adulto com 

. 9 – “Pr

assistência de enfermagem 

procedimentos de 

habilidade, embasados nos 

 integralidade”. 8,55 --- 

 

Nº.  35 – “Desenvolver seu 
trabalho fundamentado em 
uma metodologia de 

 

8,30 --- 

apresentar trabalhos 

se com pessoas de 

com os diversos serviços 

nas questões éticas”. 

Nº.  31 – “Assistir ao ser 
humano na sua 

 

assistência de 
enfermagem”. 

Investigativa 

Nº. 30 – “Elaborar e 

respeitando as normas 
científica”. 
 

8,15 --- 

Emocional 

Nº.  43 – “Saber relacionar-

diferentes níveis e interagir 

institucionais”. 
 

8,00 --- 

Ética 
Nº.  34 – “Exercer a 
profissão fundamentando-se 8,90 6,50 

 

   Na tabela 22, podemos destacar que, no grupo de enfermeiros chefes, dos 

46 itens listados no instrumento de coleta de dados,  encontramos apenas 4 (8,70%) itens 
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cujos valores das Mds são os mais altos (maiores do que 6,0),sendo que 3 (75%) deles são da 

categoria assistencial e 1 (25%) 3 (17,65%) da categoria ética, indicando que, na opinião 

desses enfermeiros chefes, os pontos altos do preparo fornecido pela graduação, concentram-

se nas competências assistenciais. 

 No grupo de enfermeiros, entre os 46 itens originais, encontramos 8 (17,40%) 

deles que evidenciaram valores mais altos (maiores ou iguais a 8,0) das Mds, sendo que 5 

(62,50%) itens são da categoria assistencial, 1 (12,50%) da categoria investigativa, 1 

(12,50%) da categoria emocional e 1 (12,50%) da categoria ética, sugerindo, assim, que na 

avaliação desse grupo, os pontos fortes encontrados em seu curso de graduação concentram-

se na categoria das competências assistenciais, a exemplo do grupo de enfermeiros chefes.  

 Esses achados corroboram a análise que Lima (1993) faz de depoimentos colhidos 

de enfermeiros com 1 a 2 anos e meio de experiência profissional, sobre sua formação. Para 

eles, a graduação privilegia a assistência global ao ser humano, porém com “boa formação 

teórica e pouco conhecimento prático”, indicando assim, que o almejado equilíbrio entre 

oria e prá

tividade.  

olvermos estratégias de ensino 

éticas e políticas. Costumamos dizer, em nossa atuação profissional, a alunos e professores, 

te tica ainda não foi alcançado. Se por um lado entendemos que a formação não pode 

e não deve estar centrada apenas no fazer, não podemos negar que a falta de habilidade 

técnica também traz conseqüências indesejáveis ao desempenho profissional do enfermeiro, 

comprometendo, em última instância, a assistência ao indivíduo, família e cole

 Nesse sentido, Martin e Valentim (2000) afirmam que o processo de assistir e 

gerenciar são inter-relacionados, sendo que a separação entre eles compromete a realização do 

enfermeiro e leva à perda de qualidade da assistência.  

 Como educadores, temos uma árdua missão: desenv

aprendizagem em um meio-ambiente adequado, que permita ao aluno o desenvolvimento de 

suas potencialidades cognitivas, mas integradas com as habilidades técnicas, emocionais, 
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ssões, salientamos que, historicamente, a 

as de saúde”, 

 os 

 conferidos pelo curso de graduação, ao enfermeiro. 

  

 a contribuição do curso para o desenvolvimento dessa 

competência, pelo fato do aspecto ético ser reforçado durante todo o curso. Isso vem ao 

encontro do que temos visto em nossa atuação profissional. Historicamente, como afirmam 

Gastaldo e Meyer (1989), a enfermagem, ao tentar apagar a imagem da mulher que 

primeiramente cuidou de doentes mediante remuneração - bêbada, desqualificada e prostituta 

(JAMIESON, 1966 apud SILVA, 1986, p. 47), encaminhou a formação do enfermeiro, para 

uma predominância dos aspectos morais e de conduta, que acreditamos presentes até hoje.  

que é preciso saber (compreender) “os porquês” do nosso fazer, para que possamos decidir “o 

que, quando e como fazê-lo”. Em nossas discu

organização do processo de trabalho do enfermeiro perpetua a divisão entre o pensar e o fazer, 

mas é urgente superarmos essa dicotomia que ameaça até mesmo, a nosso ver, a existência do 

profissional enfermeiro.  

 Destacamos que, na Tabela 22 estão evidenciados (três) itens, Nº. 8 – “Promover a 

saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral ao adulto com 

problem Nº. 9 – “Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de 

enfermagem integral à mulher com problemas de saúde”e Nº.  34 – “Exercer a profissão 

fundamentando-se nas questões éticas”, para os quais houve concordância nas avaliações dos 

dois grupos. Para enfermeiros e enfermeiros chefes participantes deste estudo, esses seriam

pontos altos

 Vários estudos (GHIORZI et al., 1995; SAUPE; NASCIMENTO, 1995;

SERAPHIM et al., 1996) também enfatizam que a graduação confere um bom preparo para a 

assistência. 

 Em seu estudo, Souza (2000) também encontrou, dentre as 13 competências 

listadas em seu instrumento de coleta de dados, aplicado a 55 enfermeiros, escores mais altos 

às respostas referentes a “atuar na assistência de enfermagem” e “atuar respeitando princípios 

éticos e legais da profissão”. Justificam
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enferm aduação parece conferir um preparo adequado 

( ou uma “grande contribuição”, segundo SOUZA, 2000) ao desenvolvimento da competência 

ética, em n  da nde p cupação dos docentes com asp s o spectos éticos e 

 todas as disciplinas, durante todo o curso (SOUZA, 2000).  

 nosso estudo, que cham

 da Sistem  Assistência de Enferma  

 50% das respostas variando de 

 dos enferm es, não nos parece tã  – 3,55 e 

e 2,32 e 6,92). Essa discrepância

 lado os enfermeiros se sentem preparados pela graduação para atuarem utilizando a 

 dem petência em seu desem enho profissional, já que 

ei am pouco adequado o preparo dos enfermeiros 

o  

as, estabelecimento de 

eiro, além

petência técnica da equipe e poss e

ta  concordamos que alguns fa na não utilização 

 a escassez de recursos humanos e as 

eras atribuições adm cuidar, im

eiro  i e vo m u h

Nesse sentido, os enfermeiros, sujeitos do estudo de Souza (2000), justificaram a 

 função da falta de tempo e de enfer eiros, da alta rotatividade e 

Daí a coerência nos resultados que obtivem

eiros chefes indicando que o curso de gr

os pelas respostas dos enfermeiros e 

 fu ção gra reo os ecto s a

morais da profissão discutidos, em

 

preparo para utilização

avaliação do

5,5 a 9,2) e na opin

50% das respostas variando entr

por um

SAE, não c

os enferm

para ess

 

contribui p

prioridades para o cuidado direto a ser pr

com

 

dessa sistem

inúm

enferm

 

não utilização da SAE em

Outro fato, encontrado e

s enfer

onseguem

ros chefes estudados, considerar

mpetência. 

Entendem

ara a avaliação do serviço, id

Mas, 

atização pelo enferm

s pelas

m

atização da

eiros chef

 para Martin e 

ibilitar a padronização do atendim

eiro, tais 

 desen

ou a atenção, é quanto ao 

o ad

 nos resultados indica que, se 

p

gem - SAE, que, na

equado (Md

nto.  

meiro

ião

os que, com

mbém

institu

s foi bastante adequado (MD – 7,5 e

onstrar essa com

inistrativas, não relaci

ções ond

a co

Valentim

tores estão envolvidos 

 trabal

 (2000), a utilização da SAE

 enferm

o. 

en

com

lve

tificação de problem

estado pelo

o

onadas ao processo de 

 se

 de elevar a 

pingidas aos 

m
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grande número de pacientes atendidos no serviço, ou ainda por não estar implantado a SAE na 

instituição que atuavam. 

Concordamos com Vietta et al. (1998) que não é suficiente a autorização legal (de 

it  a S ; é cis alizarmos de fato sua implantação em todos os 

aç e haja assistência de enfermagem. Acreditamos que isso só será possível quando 

róprios ermeiros e as instituições consci portância, não só para a 

horia da sistência s tam  co fato te n nuição de custos. 

tacamos e, pa s c petê ministrativa, as mais 

eridas pelas instit es (S , 01; 200 que, há décadas, estudos 

tam sob  necessi e p r nfe ante a graduação, para desempenhá-

  os valo  da o r e  os is al

2. Pont ega o a  r s ne

a r o e  re  pontos negativos/fracos, a seguir 

sentam a t la ,  m  ba ds trados a partir dos escores 

 respost  e d d u , di a 

se valo % s s   su o onseqüentemente, quanto 

or o v d m c s f o  respondentes, a essa 

petênc

 

dire

esp

os p

mel

 

requ
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b 3 is ui d e s n , r e d

It Valores Md
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Valores Mds. 
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 valores das Mds segundo as categorias de com

ens 
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Nº. 7 – “Promover a saúde, pre
prob mas  saúd ”. 
 

 ve d st  d e e g  a sc co
le de e 5, -- 

nir a oença e prestar assi ência e enf rmag m inte ral ao dole ente m 
40 --

As tenci  
Nº.  - “ es r a ões b
grup  susc tíveis  divu ação 
 

 

Nº. 1  – “U ilizar  Sistematiza
com eto c m au culta, palp

 

 
Nº. 2 – tuar nos fere
urgê ia/em rgên a móv is ou
 

Ad ini a Nº. 1  – “O gani  dir r se
 

 Nº. 1  – “O gani  dir r se
 

 
Nº. 2  – “D sen r má
todo os me bros a equ e”. 
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Nº. 2  – i tir c icam
 

 
Nº.  – “Desen ver vesti
enfe agem . 
 

 
Nº. 2  – v lver e tiliza
popu ção”
 

 Nº. 3  – “P duzir  publ ar m
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-- 80 

28 vol in g o c buir para m horia da lid da assis  
rm ” 5, - 

9  “Desen o u r m  v ac s ações d úd e enferm  
la . 4, ,30 

3 ro  e ic at éc -c tífico -- ,00 

sicas e vig ância pide
e me as pr venti s ad das  

ão da ssist ncia d  Enfe mage  (incl
ação, pe cussão e inspeçã  diag óstico

es cenários rofis onais do e erme
o, des speci izada  etc)

ços nfe age ”. 

ços úd . 

ca de cooperação no traba ho atra és da

te tra alhos ientíf os”. 

ações que p ssam ontri el

instru entos que a aliem o imp to da

erial t nico ien ”. 

o not icaçã de c

ndo c leta d  dado
de e ferm m, 

o (e presa  escol

ação emoc

 qua ade 

e sa e e d

os, p teção de 
-- 3,
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-- 3,
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-- 3,
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(continua) 
 
 



 115 

e s m n , r e d o sã

Valores Md
C es 

Valores Mds. 
Enf 

Tabela 23 – Distribuição dos m nore valores das Mds segundo as categorias de co petê cias

Categorias Itens 

por g upo studa o (c nclu o) 

s 
Enf. hef

Educativa 
N 25 – “ g r, ut s de ca ci  ss e r m e part  

o o p l”
 

5, 30 
º. Or aniza exec ar e avaliar programa pa tação de pe oal d  enfe mage

process  de recrutamento e seleçã deste essoa  
icipar do 

50 2,

 – e er d de form o  recursos hum os
 5, 50 

Política – a repres d g  d de ar ç s atividade
 5, 10 

 – li p m d de e a m h ca
 5, 65 

 
N 32 – “E o et o  q e de saúde d ul  ip  e estim lando a 
p pa o ári os iç u is ú v amen . 
 

5, 70 

 
P e o o de graduação, o rt ar de guma
e a ” 
 

5, 10 

Emocional 

N 4 i o  r rp  m a az om oas de orma ad a
e   e à i as er m m o; sa os

e s te bo u m r ni a ão e exp iv
e ad ab z ti o s  supe n a auto-motivação 
g  d t  e ta -e )
 

-- ,00 

 

N  o ar fi e sa a  d er r nv r r e de ic
m ge r ; sabe ri  e re ções em ic

)”
 

-- ,00 

Nº. 27 “Des nvolv  ativi ades  ensino na açã de an ”. 

Nº. 21 “Conhecer as entid des entativas a cate oria e efen r a p ticipa ão na suas 

Nº. 22 “Ana sar a roble ática e saú  e da nferm gem e  uma visão istóri ”.  

º. star apt  e comprom ido c m as uestõ s a pop ação, partic ando
artici ção d s usu os d  serv os e/o   prof sionais nas políticas de sa de go ern tais”

art. Entidad classe - “Durante curs você foi estimulad  a pa icip  al
nferm gem?

º.  4  – “L dar c m as elações inte essoais de aneir  efic  e c  as pess  f
necessidade d  cada uma s ex gênci  da situação (sab anter-se calmo e  uma discussã
ntusia mo e euforia; man r o m h mor e  situações difíceis; sabe admi strar mbiç
xager as; s er fa er o o mism  superar o pessimi mo, a persistência rar o desâ imo; 
anhar a frus ração  ter al  auto stima ”. 

º. 45 – “C munic -se e cazm nte ( ber f zer-se enten er, p suadi e co ence ,entende
ensa ns; saber ouvir, da  feedback r o entar, nsinar, dialogar; saber fazer ap senta

saber redigir clara e objetivamente . 

00 3,

s”. 20 3,

60 3,

u
00 3,

 entidade de 
30 3,

equad  à 
ber d ar 
ectat as 

- 3

codif ar 
 públ o; - 3

 

 

 

 

  



 116

  Na tabela anterior, podemos destacar que, no grupo de enfermeiros chefes, dos 

46 itens listados no instrumento de coleta de dados,  encontramos 17 (36,95%) itens cujos 

valores das Mds são os m

assistencial, 3 (17,65

investigativa, 2 (11,76

(11,76%) são da catego

os pontos fracos do preparo fornecido pela graduação, não se concentram em nenhuma 

categoria, distribuindo-se entre elas. 

 Segundo nosso entendimento, cada uma dessas competências são fundamentais 

 categoria educativa e 4 (40%) da categoria 

política, sugerindo, assim, que na avaliação desse grupo, os pontos fracos encontrados em 

seu curso de graduação concentram-se na categoria das competências políticas.  

 Dos 19 itens apresentados na tabela 23, como aqueles que receberam os menores 

valores das Mds obtidos pelos escores das respostas dos sujeitos estudados, dessa forma, por 

nós considerados como sendo os pontos fracos da formação do enfermeiro,  houve 

concordância dos dois grupos em 8 (oito) deles: nº. 16 – “Organizar e dirigir serviços de 

Saúde” (categoria administrativa), nº. 29 – “Desenvolver e utilizar instrumentos que avaliem o 

impacto das ações de saúde e de enfermagem na população” (categoria investigativa) ,  nº. 25 

– “Organizar, executar e avaliar programas de capacitação de pessoal de enfermagem e 

participar do processo de recrutamento e seleção deste pessoal” (categoria educativa), nº. 27 – 

ais baixos (menores do que 4,00): 3 (17,65%) deles são da categoria 

%) da categoria administrativa, 3 (17,65%)  da categoria 

%) da categoria educativa, 4 (23,53%) da categoria política e 2 

ria emocional, indicando que, na opinião desses enfermeiros chefes, 

para a vida profissional do enfermeiro e, ao que parece, o curso de graduação não tem 

fornecido um preparo adequado a elas. 

 Quanto ao grupo de enfermeiros, entre os 46 itens originais, encontramos 10 

(21,74%) deles que evidenciaram valores mais baixos (menores do que 6,0) das Mds, sendo 

que 01 (10%) item é da categoria assistencial, 01 (10%) da categoria administrativa, 2 

(20%)  da categoria investigativa, 2 (20%) da
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“Desenvolver atividades de ensino na formação de recursos humanos” (categoria educativa), 

nº. 21 – “Conhecer as entidades representativas da categoria e defender a participação nas 

suas atividades”, nº. 22 – “Analisar a problem  saúde e da enfermagem em uma visão 

histórica”, nº. 32 – “Estar apto e comprome o com as questões de saúde da população, 

participando e estimulando a participação dos usuários dos serviços e/ou  profissionais nas 

políticas de saúde governamentais” e a pergunta - “Durante o curso de graduação, você foi 

estimulado a participar de alguma entidade de enfermagem?” (essas 4 últimas da categoria 

política). 

 Novamente fica explícito que, o discurso de formarmos um profissional crítico, 

reflexivo, capaz de atuar e promover mudanças na realidade que os rodeia, ainda está apenas 

na retórica. Sordi et al. (1996) nos levam a refletir, ao descreverem algumas “verdades-

mentiras” de nossa prática enquanto educadores. Será mesmo que queremos formar 

enfermeiros críticos, aptos a transformar a realidade social e a explicitarem a serviço de quem 

estão colocando sua prática, já que convivemo muito mal com alunos questionadores, que se 

colocam contra o poder constituído? Será que, como educadores, queremos que futuros 

enfermeiros aprendam a construir o conhecim nto, a acessar fontes, a usar a pesquisa como 

instrumento cotidiano de trabalho, a pensar cientificamente, já que os estudos com egressos, 

inclusive este, demonstram que o preparo fornecido para a pesquisa na graduação, deixa a 

desejar? Carvalho e Pelá (1992) já mencionavam a pouca utilização do conhecimento que é 

produzido na enfermagem e afirmavam qu investigação cientifica leva melhorias à 

qualidade da assistência prestada, pelo fato de aumentar o corpo de conhecimento da

enfermagem. Apesar disso, estudos recentes (CARDOSO mam 

ue a graduação não tem formado profissionais aptos para a investigação científica. 

  

ática de

tid

s 

e

e a 

 

, 2002; SOUZA,2000) reafir

q
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 As falas dos sujeitos estudados por Cardoso (2002), corroboram os nossos achados 

m relação

o período de 

administrativa.../......insegurança.../....deficiência em administração ou seja, 

gerenciamento.../...o curso não nos dá uma visão da importância e como 

produzir uma pesquisa científica.../...deveriam ter dado mais ênfase a 

 mbém a atenção para o item nº. 7 – “Promover a saúde, prevenir a 

doe

para o 

muito baixos (5,40, no grupo dos enfermeiros e 5,15, no grupo dos enfermeiros chefes), 

evid

urgente

e  aos pontos fracos da formação do enfermeiro:  

“(...)... despreparo para enfrentar a equipe de enfermagem.../...a pouca 

experiência prática na área de coordenação da equipe de 

enfermagem.../...pouca vivencia prática durante 

graduação.../...curto período de estágio voltado para a parte 

pesquisa.../...(...)” (p. 99). 

Chamamos ta

nça e prestar assistência de enfermagem integral ao adolescente com problemas de saúde”, 

qual, os valores das Mds obtidos pelos escores de ambos os grupos estudados, são 

enciando um ponto importante de fragilidade na formação do enfermeiro que precisa, 

mente, ser repensado pelos educadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.CONCLUSÕES 
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 te estudo nos possibilitou concluir que:  

⎯ 

⎯ eiros é de 

⎯ os enfermeiros chefes consideram que, para todas as competências administrativas 

elencadas, o preparo dos enfermeiros é de aproximadamente 50% apenas; já, para os 

enfermeiros, esse preparo está próximo de 70%; 

⎯ o preparo para organizar e dirigir serviços de enfermagem e/ou de saúde, em 

especial, foi considerado pouco adequado pelos dois grupos; 

⎯ para os enfermeiros chefes, o preparo para a liderança da equipe de enfermagem é 

inadequado, o que contradiz a percepção dos enfermeiros; 

⎯ o preparo para a pesquisa que tenha impacto e possa intervir na prática 

profissional do enfermeiro foi considerado  pouco adequado pelos dois grupos; 

⎯ quanto às competências educativas, também foram consideradas pelos dois grupos, 

como pouco adequadas; em especial, para a questão de programas de capacitação, 

De acordo com os resultados, o presen

⎯ o preparo fornecido pela graduação para as competências da categoria assistir 

individualmente é melhor do que para as da categoria assistir coletivamente, na 

opinião tanto dos enfermeiros, quanto na dos enfermeiros chefes; 

que os enfermeiros não têm demonstrado competência para utilizarem a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, apesar de se sentirem preparados pela 

graduação, para exercerem essa função; 

⎯ para os dois grupos, o preparo para a assistência ao adolescente é pouco adequado 

(cerca de 50%); 

na opinião dos enfermeiros chefes, o preparo técnico dos enferm

aproximadamente 50%; já, para os enfermeiros, essa avaliação esta próxima de 

80%; 
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recrutamento e seleção de pessoal, o preparo foi praticamente considerado como 

inadequado; 

⎯ para os enfermeiros e enfermeiros chefes, o preparo político do profissional também 

foi considerado muito deficiente; 

⎯ o preparo para as competências emocionais, intimamente relacionadas ao processo de 

administrar/gerenciar, deixa muito a desejar na avaliação dos enfermeiros chefes; já 

os enfermeiros, sentem-se muito melhor preparados, pelo curso de graduação, em 

relação a elas; 

⎯ para os dois grupos, a graduação fornece um preparo adequado em relação ao 

aspecto ético; 

⎯ para todas as competências, de todas as categorias utilizadas nesse estudo, os 

enfermeiros avaliam-se melhores preparados pela graduação do que avaliam os 

enfermeiros chefes; 

⎯ para os enfermeiros chefes, em 66,67% das competências assistenciais os valores 

das Mds ficaram entre 5,0 e 7,0; em 81,82% das competências administrativas, esses 

valores foram menores ou iguais a 5,0 em 80% das competências investigativas, os 

valores foram menores do que 5,0;  em 100% das competências educativas e 

emocionais, os valores foram menores do que 5,0; em 100% das competências 

políticas, os valores das Mds ficaram  e para a competência ética, esse 

valor foi de 6,5;  

⎯ para os enfermeiros, em 66,67% das competências assistenciais,  em 63,64% das

competências administrativas,  das 

competências emocionais, os valores das Mds ficaram acima de 7,0;  em 100% das 

competências educativas, os valores ficaram entre 5,0 e 7,0; em 100% das 

; 

abaixo de 4,0

 

 60% das competências investigativas e em 100%
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competências políticas, os valores das Mds ficaram entre 5,0 e 6,0 e para a 

com

ucativa, emocional e política), 

⎯ 

e, 

⎯ 

petência ética, esse valor foi de 8,9;  

⎯ tanto para o grupo de enfermeiros chefes, como para o grupo de enfermeiros, os 

pontos altos da graduação se referem, principalmente, às competências assistenciais; 

⎯ os enfermeiros chefes consideraram que, das 46 competências elencadas nesse 

estudo,  para 17 (36,95%) delas, distribuídas, quase que eqüitativamente, em 06 

categorias (assistencial, administrativa, investigativa, ed

o preparo conferido pela graduação deixa muito a desejar; 

os enfermeiros consideraram que, das 46 competências elencadas nesse estudo,  para 

10 (21,74%) delas, o preparo conferido pela graduação é pouco adequado, sendo qu

dessas 10 competências, 40% pertencem à categoria política; 

sob a avaliação dos dois grupos - enfermeiros e enfermeiros chefes - os pontos 

fracos se referem, majoritariamente, às competências políticas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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estudo 

compet

emocio

respeito iais, principalmente 

na á

1º. 

2º. 

aprende e o que se vivencia. Como dissemos no início 

3º. 

Sem pretendermos generalizar nossos resultados, mas cientes de que o presente 

poderá contribuir para o ensino de enfermagem, na formação de profissionais 

entes, não só sob o ponto de vista técnico, mas também sob o ponto de vista ético, 

nal e político, comprometidos com os princípios de solidariedade, equanimidade, 

, dignidade e integralidade, buscando, assim, transformações soc

rea da saúde, gostaríamos de tecer algumas considerações: 

Encontramos, em nossa população, um dado surpreendente: tanto no grupo de 

enfermeiros como no de enfermeiros chefes a proporção de homens já é de cerca de 

20%, indicando talvez, uma mudança histórica na profissão, para os próximos anos. 

O processo formativo ainda nos parece desvinculado da prática profissional, levando a 

um descompasso entre o que se 

deste trabalho, temos observado em nossos 25 anos de atuação profissional, constantes 

mudanças nos currículos dos cursos de enfermagem, porém sem muitas investigações 

sobre a realidade profissional do enfermeiro ou sobre o impacto que essas mudanças 

provocaram na sociedade. Reafirmamos que  não advogamos a idéia de que apenas o 

mercado deva “ser considerado” na formação dos profissionais, principalmente dos 

que atuam na área da saúde. Porém, não podemos ignorar a realidade complexa em 

que vivemos, em uma era de globalização e internacionalização, palco onde as 

relações econômicas e sociais, bem como a produção de tecnologias e de 

conhecimento se dão em uma velocidade espantosa. Isso gera cada vez mais, 

exigências para o profissional ingressante, bem como para o que já está no mercado de 

trabalho.  

O discurso de formarmos um profissional crítico, reflexivo, capaz de atuar e promover 

mudanças na realidade que os rodeia, continua apenas na retórica. Precisamos abrir a 
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“caixa preta” da sala de aula.....Precisamos “de fato”, e não apenas somente “de 

direito”, ocuparmos, com competência, os vários espaços onde haja a assistência de 

enfermagem. É preciso que as escolas de fato se comprometam com a formação de um 

profissional enfermeiro com competência política, dotado de um caráter interrogativo 

e questionador da realidade, capaz de implementar mudanças, em busca de uma 

melhor qualidade na assistência. 

Há décadas, temos discutido e criticado a formação de enfermeiros acríticos, que não 

atendem as necessidades do mercado de trabalho; sem qualidade política, que não 

assumem seu papel de atores sociais no sistema de saúde; incapazes de propor e 

implementar mudanças eficazes na realidade, na busca de uma melhor assistência à 

saúde da população; sem compromisso com os pressupostos de equidade, 

universalidade, integralidade e respeito, sen

4º. 

do que, novamente constatamos que 

s mudanças curriculares tem efetivamente se dado nos “intra-muros” 

das

s instituições formadoras, por intermédio 

de nossa associação – a ABEn – que sempre teve e continua tendo, ao longo da nossa 

história profissional brasileira, um papel fundamental nas discussões, orientações e 

praticamente nada mudou na formação desse profissional. Percebemos que, as várias 

reformas curriculares dos cursos de enfermagem têm levado apenas a alterações de 

aspectos pontuais, tais como acrescentar ou retirar disciplinas, aumentar ou diminuir 

carga horária, trocar períodos de inclusão de disciplinas,  sem contudo produzirem 

mudanças concretas no processo ensino-aprendizagem. Não basta legislar; é preciso 

mudar, romper com o velho, em busca do novo. É preciso realizarmos mais estudos 

sobre como essa

 escolas. É preciso que as propostas de reformas curriculares sejam embasadas 

também por estudos sobre o desempenho dos egressos de cursos de graduação e levem 

em conta seus depoimentos, bem como os das instituições de saúde e dos usuários. É 

preciso buscar uma maior integração, entre a
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encaminhamentos sobre o ensino de enfermagem. É preciso nos fortalecermos 

enquanto entidade de classe atuante, de muitas lutas e inúmeras conquistas na 

enfermagem brasileira. É preciso que, educadores e profissionais, participem das 

entidades de classe, estimulando e despertando assim,  o interesse dos alunos pela vida 

associativa.É preciso que desde o início de sua formação o aluno compreenda a 

importância e a necessidade de se engajar nas entidades de classe. 

5º. A utilização da pesquisa como “norte” da formação do enfermeiro ainda está muito 

distante. É preciso estimularmos a prática investigativa na formação do enfermeiro, 

pois é através da pesquisa que poderemos fortalecer e ampliar nosso corpo de 

conhecimentos. A pesquisa na graduação em enfermagem, talvez seja “a ponte” para 

passarmos do discurso à ação de forma mos profissionais críticos, reflexivos, capazes 

de intervir e mudar a realidade. 

6º. A nossa afirmação sobre alunos que, ao final da graduação, se sentem inseguros, 

incapazes para exercerem a profissão, e sobre o descontentamento das instituições 

com o desempenho do profissional enfermeiro, questionando a necessidade da 

presença desse profissional nos serviços de saúde, nos parece real. As instituições, de 

maneira geral, requerem do enfermeiro, funções administrativas, sendo que, 

constatamos que a formação desse profissional ainda é centrada na assistência, com 

pouca ênfase na função gerencial do enfermeiro, reforçando o dilema assistir-

gerenciar. O movimento de intelectualização da profissão, em busca de maior prestígio 

e identidade profissional, que teve início na década de 80, levou à ampliação da carga

horária teórica, e sse 

do cuidado direto aos pacientes.  É preciso que haja um posicionamento claro e uma 

formação sólida, que possibilite ao enfermeiro o domínio de conhecimentos científicos 

e técnicos que, quando mobilizados, lhe dêem competência para assistir/intervir, 

r

 

à redução da prática., fazendo com que o enfermeiro se distancia
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administrar/gerenciar, ensinar/educar e investigar, sem abrir mão de nenhum desses 

processos, entendendo que todos são indispensáveis a um “cuidar” com qualidade. 

Não entendemos esse “cuidar” somente como um cuidado físico, que para nós, 

 ensinamos, quando 

valiamos..... e assim por diante. Acreditamos que 

vitar que, em um breve espaço de tempo, o enfermeiro se torne um 

para o enfermeiro, tanto em sua prática profissional, como quando atua na docência. É 

ornecer 

refletir e fazer nossas escolhas de quais caminhos precisamos e 

também é fundamental; entendemos que cuidamos quando

provemos os recursos físicos e humanos, quando selecionamos, quando treinamos, 

quando supervisionamos, quando a

essa prática do “cuidar” que advogamos,  está sintonizada com o mercado de trabalho 

e que, com esse posicionamento de profissionais da saúde que “cuidam”, talvez 

possamos e

profissional desnecessário. É preciso que encontremos, em nossos cursos de 

enfermagem, um equilíbrio entre habilidades técnicas e habilidades intelectuais para 

que a  formação do enfermeiro seja completa.  

7º. A graduação deixa a desejar quanto ao preparo do enfermeiro para desempenhar a 

função de ensinar/educar. Acreditamos que a didática é um instrumento fundamental 

preciso que, desde o início da formação desse profissional,  sejam incluídos conteúdos, 

trabalhados de forma contextualizada à prática do enfermeiro, que possam f

subsídios para um desempenho consistente desse profissional no processo de 

ensinar/educar. 

 Ao encerrar este trabalho, esperamos ter dado “pistas” em relação aos “buracos 

negros” e os “pontos de luz” da formação do enfermeiro, contribuindo assim, para que nós, 

educadores, possamos 

devemos trilhar em busca de um novo profissional.  
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Instrumento de coleta de dados 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ENFERMEIROS ASSISTENCIAIS) 
NTIFICAÇÃO: 
Idade: __________________

IDE
- __    - Sexo: (  ) F    (  ) M 
- Escola onde cursou a graduação: ________________________________________ 

__ 

prof , faça um traço vertical dentro do espaço 
compreendido entre o ponto 0 (zero), nenhum preparo e o ponto 10 (dez) preparo adequado, 

roxima da 

1. s problemas e as necessidades básicas de saúde da população, com enfoque 
epidemiológico e sócio-econômico.  

- Período da graduação: de 19___ a 19___ 
- Local de trabalho: __________________________________________________
 Abaixo, estão descritas competências que o enfermeiro utiliza em sua atuação 

issional. De acordo com sua opinião

considerando que o preparo se torna mais adequado a medida em que ele se ap
extremidade direita da linha. 
I – Na sua opinião, seu curso de graduação preparou você para: 

Identificar o

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

2. Identificar grupos de risco e vulnerabilidade, planejar e prestar assistência direta a eles.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

3. Coordenar as ações de assistência à saúde prestada pela equipe de enfermagem, 
programando as ações prioritárias para assistência de enfermagem.  

 
     
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       preparo 

4. Prestar assistência de enfermagem a indivíduos  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

5. Prestar assistência de enfermagem a grupos e comunidades  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

6. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral à criança 
com problemas de saúde  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

7. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enferm  agem integral ao
adolescente com problemas de saúde 

 
     
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       preparo 

8. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral ao adulto 
com problemas de saúde  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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9. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral à mulher 
com problemas de saúde  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

10. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral ao idoso 
com problemas de saúde  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

11. Prestar assistência integral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos sociais em 
unidade de atenção primária à saúde. 

 
     
           

                    nenhum                                                                                       preparo 
              preparo                                                                                       adequado 

12. gral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos sociais em 
unidade de atenção secundária à saúde. 
 Prestar assistência inte

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

13. Prestar assistência integral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos sociais em 
unidade de atenção terciária à saúde. 

 
                     preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                       

14. Desenvolver ações básicas de vigilância epidemiológica como notificação de casos, proteção 
de grupos suscetíveis e divulgação de medidas preventivas adequadas. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
15. Organizar e dirigir serviços de Enfermagem.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
16. Organizar e dirigir serviços de Saúde.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
17. Identificar, planejar, organizar, executar e avaliar a assistência de enfermagem. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
18. Estabelecer objetivos assistenciais, em qualidade e quantidade adequadas às necessidades 

individuais e/ou coletivas.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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19. Utilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (incluindo coleta de dados, o exame 
físico completo com ausculta, palpação, percussão e inspeção, diagnóstico de enfermagem, 
implementação e avaliação) 

 
     
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       preparo 

20. Desenvolver a sistemática de cooperação no trabalho através da participação democrática e 
efetiva de todos os membros da equipe.  

 
     
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       preparo 

21. Conhecer as entidades representativas da categoria e defender a participação nas suas 
atividades. 

 
     
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       preparo 

22. Analisar a problemática de saúde e da enfermagem em uma visão histórica. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

23. Ler e discutir criticamente trabalhos científicos. 
 

              nenhum                                                                                       preparo 
              preparo                                                                                       adequado 

           
           

24. entos de enfermagem com habilidade, embasados nos princípios 
científicos.  
 Executar procedim

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

25. Organizar, executar e avaliar programas de capacitação de pessoal de enfermagem e 
participar do processo de recrutamento e seleção deste pessoal.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

26. Desenvolver ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos sociais. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

27. Desenvolver atividades de ensino na formação de recursos humanos. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

28. Desenvolver investigações que possam contribuir para melhoria da qualidade da assistência 
de enfermagem. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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29. Desenvolver e utilizar instrumentos que avaliem o impacto das ações de saúde e de 
a população. enfermagem n

 
    
                         preparo                                                                                       adequado 
                     nenhum                                                                                       preparo 

30. Elaborar e apresentar trabalhos respeitando as normas científicas. 
 

    
    
                     nenhum                                                                                       preparo 
                     preparo                                                                                       adequado 

31. Assistir ao ser humano na sua integralidade.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

32. Estar apto e comprometido com as questões de saúde da população, participand
estimulando a particip

o e 
ação dos usuários dos serviços e/ou profissionais nas políticas de 

saúde governamentais. 
 

  
                         preparo                                                                                       adequado 
                       nenhum                                                                                       preparo 

33. Produzir e publicar material técnico-científico. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

34. Exercer a profissão fundamentando-se nas questões éticas.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

3 assistência de enfermagem 5. Desenvolver seu trabalho fundamentado em uma metodologia de 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
o                          preparo                                                                                       adequad

3 a indivíduos, grupos e comunidades. 6. Planejar a assistência de enfermagem prestada 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
o                          preparo                                                                                       adequad

3 os, grupos e comunidades.  7. Organizar a assistência de enfermagem prestada a indivídu
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
o                          preparo                                                                                       adequad

38. Supervisionar a assistência de enfermagem prestada a indivíduos, grupos e comunidades. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
do                          preparo                                                                                       adequa

39. Avaliar a assistência de enfermagem prestada a indivíduos, grupos e comunidades. 
 

                  nenhum                                                                                              preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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4 rmagem na assistência prestada a indivíduos, grupos e comunidades.0. Liderar a equipe de enfe
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
o                          preparo                                                                                       adequad

4 e 1. Tomada de decisões na assistência de enfermagem prestada a indivíduos, grupos 
comunidades. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

o                          preparo                                                                                       adequad
42. Atuar nos diferentes cenários profissionais do enfermeiro (empresas, escolas, serviços d

urgência/emergência m
e 

óveis ou não, unidades especializadas, etc)  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
o                          preparo                                                                                       adequad

43. Saber relacionar-se com pessoas de diferentes níveis e interagir com os diversos serviço
institucionais.  

s 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

o                          preparo                                                                                       adequad
44. Lidar com as relações interpessoais de maneira eficaz e com as pessoas de forma adequada 

necessidade de cada uma e às exig
à 

ências da situação (saber manter-se calmo em uma 
discussão; saber dosar entusiasmo e euforia; manter o bom humor em situações difíceis; 

ismo superar o 
rustração e ter 

saber administrar ambição e expectativas exageradas; saber fazer o otim
pessimismo, a persistência superar o desânimo; a automotivação ganhar da f
alta auto-estima).  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

do                          preparo                                                                                       adequa
45.  Comunicar-se eficazmente (saber fazer-se entender, persuadir e convencer,entender e 

er decodificar mensagens; saber ouvir, dar feedback; saber orientar, ensinar, dialogar; sab
fazer apresentações em público; saber redigir clara e objetivamente). 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

o                          preparo                                                                                       adequad
 
II – Durante o curso de graduação, você foi estimulado a participar de alguma entidade de 
enfermagem? 

 
nenhum estimulo                                                                  estimulo adequado                                   
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ENFERMEIROS CHEFES) 
 
IDENTIFICAÇÃO: 

 ) M 
____ 

- 
- ______________________________________________ 
- Tempo no cargo:_______________________________________________________ 

______ 

prof , faça um traço vertical dentro do espaço 
compreendido entre o ponto 0 (zero), nenhum preparo e o ponto 10 (dez) preparo adequado, 

roxima da 

I – Na sua opinião, o curso de graduação em enfermagem prepara o enfermeiro para: 
1. Identificar os problemas e as necessidades básicas de saúde da população, com enfoque 

- Idade: _____________________                                              - Sexo: (  ) F    ( 
- Escola onde cursou a graduação: ______________________________________
- Período da graduação: de 19___ a 19___ 

Local de trabalho: ______________________________________________________ 
Cargo ocupado: __________

- Nº. de enfermeiros sob sua chefia: ___________________________________
 
 Abaixo, estão descritas competências que o enfermeiro utiliza em sua atuação 

issional. De acordo com sua opinião

considerando que o preparo se torna mais adequado a medida em que ele se ap
extremidade direita da linha. 
 

epidemiológico e sócio-econômico.  
 

     o 
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       prepar

2. Identificar grupos de risco e vulnerabilidade, planejar e prestar assistência direta a eles.  
 

                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                     

3. Coordenar as ações de assistência à saúde prestada pela equipe de enfermagem, 
programando as ações prioritárias para assistência de enfermagem.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

4. Prestar assistência de enfermagem a indivíduos.  
 

     
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                       preparo 

5. Prestar assistência de enfermagem a grupos e comunidades.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

6. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral à criança 
com problemas de saúde. 

 
      preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                                      

7. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral ao 
adolescente com problemas de saúde. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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8. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral ao adulto
com problemas d

 
e saúde. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

9. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral à mulher 
com problemas de saúde. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

10. Promover a saúde, prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem integral ao idoso 
com problemas de saúde. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

11. Prestar assistência integral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos sociais em 
unidade de atenção primária à saúde. 

 
     
           

                    nenhum                                                                                       preparo 
              preparo                                                                                       adequado 

12. gral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos sociais em 
unidade de atenção secundária à saúde.  
 Prestar assistência inte

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

13. Prestar assistência integral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos sociais em 
unidade de atenção terciária à saúde.  

 
                     preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

                    nenhum                                                                       

14. Desenvolver ações básicas de vigilância epidemiológica como notificação de casos, proteção 
de grupos susceptíveis e divulgação de medidas preventivas adequadas. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
15. Organizar e dirigir serviços de Enfermagem.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
16. Organizar e dirigir serviços de Saúde.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
17. Identificar, planejar, organizar, executar e avaliar a assistência de enfermagem. . 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 

                          preparo                                                                                       adequado
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18. Estabelecer objetivos assistenciais, em qualidade e quantidade adequadas às necessidades 
individuais e/ou coletivas.  

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

19. Utilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (incluindo coleta de dados, o exame 
 enfermagem, físico completo com ausculta, palpação, percussão e inspeção, diagnóstico de

implementação e avaliação) 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

20. Desenvolver a sistemática de cooperação no trabalho através da participação democrática e 
efetiva de todos os membros da equipe.  

 
              nenhum                                                                                                  preparo 

                         preparo                                                                                       adequado 
21. Conhecer as entidades representativas da categoria e defender a participação nas suas 

atividades. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

22. Analisar a problemática de saúde e da enfermagem em uma visão histórica. 
 

     
           

                    nenhum                                                                                       preparo 
              preparo                                                                                       adequado 

23. Ler e discutir criticamente trabalhos científicos. 
 

              nenhum                                                                                       preparo            
                         preparo                                                                                       adequado 

24. Executar procedimentos de enfermagem com habilidade, embasados nos princípios 
científicos.  

 
     
           

                    nenhum                                                                                       preparo 
              preparo                                                                                       adequado 

25. oal de enfermagem e 
participar do processo de recrutamento e seleção deste pessoal.  
 Organizar, executar e avaliar programas de capacitação de pess

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

26. Desenvolver ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos sociais.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

27. Desenvolver atividades de ensino na formação de recursos humanos. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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28. Desenvolver investigações que possam contribuir para melhoria da qualidade da assistência 
de enfermagem. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

29. Desenvolver e utilizar instrumentos que avaliem o impacto das ações de saúde e de 
enfermagem na população. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

30. Elaborar e apresentar trabalhos respeitando as normas científicas. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

31. Assistir ao ser humano na sua integralidade.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

32. Estar apto e comprometido com as questões de saúde da população, participando e 
estimulando a participação dos usuários dos serviços e/ou profissionais nas políticas de 
saúde governamentais. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

33. Produzir e publicar material técnico-científico. 
 

                         nenhum
             

                                                                                       preparo 
            preparo                                                                                       adequado 

34. Exercer a profissão fundamentando-se nas questões éticas.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

35. Desenvolver seu trabalho fundamentado em uma metodologia de assistência de enfermagem.
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

36. Planejar a assistência de enfermagem para indivíduos, grupos e comunidade. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

37. Organizar a assistência de enfermagem para indivíduos, grupos e comunidade. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

38. Supervisionar a assistência de enfermagem para indivíduos, grupos e comunidade.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 
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39. Avaliar a assistência de enfermagem para indivíduos, grupos e comunidade.  
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

40. Liderar a equipe de enfermagem na assistência prestada a indivíduos, grupos e comunidade. 
 

                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

41. Tomada de decisões na assistência de enfermagem prestada a indivíduos, grupos e 
comunidade. 

 
                         nenhum                                                                                       preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

42.
rg ncia/e ergência (mó

 Atuar nos diferentes cenários profissionais do enfermeiro: empresas, escolas, serviços de 
u ê m veis ou não), unidades especializadas, etc.  

 
                                                                                       preparo 

               preparo                                                                                       adequado 
                         nenhum
          

43. s  Saber relacionar-se com pessoas de diferentes níveis e interagir com os diversos serviço
institucionais.  

 
               nenhum                                                                                       preparo 

 
          
                         preparo                                                                                       adequado

44. e maneira eficaz e com as pessoas de forma adequada à 
ade de cada um a 

 situações difíceis; 
otimismo superar o 

es imism , a pe istênc r 

 Lidar com as relações interpessoais d
necessid a e às exigências da situação (saber manter-se calmo em um
discussão; saber dosar entusiasmo e euforia; manter o bom humor em
saber administrar ambição e expectativas exageradas; saber fazer o 
p s o rs ia superar o desânimo; a automotivação ganhar da frustração e te
alta auto-estima).  

 
                                           preparo 
                         preparo                                                                                       adequado 

               nenhum                                                      

45.  Comunicar-se eficazmente (saber fazer-se entender, persuadir e convencer, entender e 
decodificar mensagens; saber ouvir, dar feedback; saber orientar, ensinar, dialogar; saber 
fazer apresentações em público; saber redigir clara e objetivamente). 

 
                         nenhum                                                   
                         preparo                                                               

                                    preparo 
                        adequado 

 
II – Durante o curso de graduação, o enfermeiro é estimula
de enfermagem 

do a participar de alguma entidade 

 
                 nenhum estimulo                                                                  estimulo adequado 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

11.2. APÊNDICE B 
Ofício - validação do instrumento de coleta de dados 
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Ribeirão Preto, setembro de 2002. 

 

 

Ilustríssima Senhora 

 

 

 

    Dirigimo-nos à V. Sª. para solicitar a validação do instrumento 

de coleta de dados, parte integrante de nosso estudo intitulado “Os buracos negros.Quais 

são eles na formação do enfermeiro?”, que tem como objetivo identificar a avaliação que 

um grupo de enfermeiros faz em relação à formação conferida pelo seu curso de 

graduação, bem como, identificar também a avaliação que um outro grupo de 

enfermeiros, chefes de enfermagem, faz da  graduação conferiu 

aos enfermeiros, seus subordinados. 

    Na certeza de sermos atendidos, o que contribuirá sobremaneira 

para o desenvolvimento desta pesquisa, agradecemos antecipadamente. 

    Aceite, Prezada Senhora, nossos protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

    Atenciosamente, 

  

 

 

_________________________________ 
Joyce Maria Worschech Gabrielli 

Doutoranda do Programa de Pós –Graduação, 
Área - Enfermagem Fundamental, 

 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP 
 
 
 
 

 
 
 
 
P.S.-  Meus telefones para contato são: 629-2740 (res.); 603-6600 (Barão de Mauá); 9993-5455 (cel.) 

 formação que o curso de



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3. APÊNDICE C 
Resultados pré-teste 
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Ofício – solicitação informação quanto população 

 
 

11.4. APÊNDICE D 
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Ribeirão Preto, outubro de 2002. 
 

 
Ref.: solicita informação 

 

Prezada Senhora, 
 

    Dirigimo-nos à V. Sª. para solicitar relação dos profissionais 

enfermeiros que atuam nesse renomado hospital há três anos ou menos, bem como, uma 

listagem dos enfermeiros que aí exercem cargo de chefia 

orado, da Escola de 

Enfermagem

de enfermeiros faz em relação à formação conferida pelo seu curso de graduação, bem como, 

identifi faz da 

mos atendidos, o que contribuirá sobremaneira 

estos de elevada estima e distinta 

con

_________________________________ 

Essas informações serão utilizadas para realização de nossa tese 

de doutorado, intitulada, provisoriamente, “Buracos negros. Quais são eles na formação do 

enfermeiro?”, pesquisa orientada pela Profª. Drª. Nilza Teresa Rotter Pelá, e requisito 

obrigatório para cumprirmos o Programa de Pós-graduação, Nível Dout

 de Ribeirão Preto-USP.Tem como objetivo identificar a avaliação que um grupo 

car a avaliação que um outro grupo de enfermeiros, chefes de enfermagem, 

formação que o curso de graduação conferiu aos enfermeiros, seus subordinados. 

Caso autorizado, de posse dessas informações, manteremos 

contato pessoal com os possíveis sujeitos para convidá-los a participar de nosso estudo. 

Apresentaremos nossos objetivos, o instrumento de coleta de dados e o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

    Na certeza de ser

para o desenvolvimento desta pesquisa, agradecemos antecipadamente. 

    Aceite, Prezada Senhora, nossos prot

sideração. 

    Atenciosamente, 

  

 

Joyce Maria Worschech Gabrielli 
a de Pós –GraduaçãDoutoranda do Program o, 

Área - Enfermagem Fundamental, 
 Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.5. APÊNDICE E 

Termo consentimento livre e esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos realizando um estudo com enfermeiros que terminaram o curso de graduação em 

até 03(três) anos e enfermeiros que possuem cargo de chefia em hospitais e serviços de saúde do 

município de Ribeirão Preto, com o objetivo de identificar a avaliação que os enfermeiros fazem em 

relação à formação conferida pelo seu curso de graduação, bem como, identificar também a avaliação 

que os chefes de enfermagem, fazem da formação que o curso de graduação conferiu aos enfermeiros, 

seus subordinados. Acreditamos que, com essa pesquisa, poderemos contribuir para o ensino de 

enfermagem, na formação de profissionais tanto técnica, quanto politicamente competentes, capazes 

de buscar e implementar mudanças reais. 

Assim, solicitamos sua colaboração, respondendo aos itens do questionário apresentado. 

Todas as informações obtidas serão utilizadas para fins de uma pesquisa científica e, em nenhum 

omento, os dados aqui registrados serão divulgados com a sua identificaç o.Sua participação no 

tudo não envolv

Você poderá, a qualquer  

consentimento e/ou solicitar outros esclarecimentos sobre a investigação, se assim desejar. 

 

Eu, ______ ________ 

RG nº.____________________________, ciente das informações recebidas, concordo em participar 

da pesquisa intitulada “Buracos negros: quais são eles na formação do enfermeiro?”, que será 

alizada sob a responsabilidade de Joyce Maria Worschech Gabrielli, Doutoranda da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, pois estou ciente que em nenhum momento serei exposto(a) a 

riscos em decorrência de minha participação, e que poderei, a qualquer momento, me recusar a 

continuar, sem nenhum prejuízo à minha pessoa.  

 Também estou ciente que os dados do questionário por mim respondido serão usados somente 

para fins científicos, com a garantia de que não serei identificado(a). 

 Fui informado(a) que não terei nenhum tipo de despesa e nem receberei pagamento ou 

gratificação pela minha participação nesse estudo e que terei acesso aos resultados da pesquisa, uma 

vez que os 

Desta forma, concordo voluntariamente em participar da supracitada pesquisa. 

___________________________                                ______________________________ 
Assinatura do enfermeiro                                                             Pesquisador responsável 

       Profª. Joyce Maria Worschech Gabrielli 
 R. Ramos de Azevedo, 423 – Jardim Paulista. 

CEP. 14090-180. Ribeirão Preto – SP. 
Tel. 16 – 6036622 

m ã

es e nenhuma despesa e nenhuma gratificação. 

 momento, recusar sua participação na pesquisa, retirar seu

____________________________________________________

re

mesmos serão publicados em periódicos científicos. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.6. APÊNDICE F 
Gráficos – caracterização da  amostra - enfermeiros 
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Gráfico 8 - Distribuição dos en rmeiros, segundo faixa etária 
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Gráfico 9 - Distribuição dos enfermeiros, segundo o sexo 

 
 

 

local graduação

outrosmunicípio do estudoSR

N

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

 
Gráfico 10 - Distribuição dos enfermeiros, segundo o local da  graduação 

faixa etária
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Gráfico 11 - Distribuição dos enfermeiros, segundo o ano de graduação 
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Gráfico 12 - Distribuição dos enfermeiros, segundo o local de trabalho 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

11.7. APÊNDICE G 
Gráficos – caracterização da amostra – enfermeiros chefes 
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Gráfico 13 - Distribuição dos enferm

 

eiros chefes, segundo a faixa etária 
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Gráfico 14 - Distribuição dos enfermeiros chefes, segundo o sexo 
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Gráfico 15 - Distribuição dos enfermeiros chefes, segundo o local da graduação 
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Gráfico 16 - Distribuição dos enfermeiros chefes, segundo o ano de graduação 
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Gráfico 17 - Distribuição dos enfermeiros chefes, segundo o local de trabalho 

 
 

tempo no cargo

mais de 5 anosmenos de 5 anos

N

12

10

20

18

16

14

 
Gráfico 18 - Distribuição dos enfermeiros chefes, segundo  tempo no cargo 
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Gráfico 19 - Distribuição dos enfermeiros chefes, segundo o número de subordinados 
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Figura 12  - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 1- “identificar os problemas 
e as necessidades básicas de saúde da população, com 
enfoque epidemiológico e sócio-econômico”. 
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Figura 13 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 2 – “Identificar grupos de 
risco e vulnerabilidade, planejar e prestar assistência 
direta a eles”. 
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Figura 14 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 3 – “Coordenar as ações de 
assistência à saúde prestada pela equipe de 
enfermagem, programando as ações prioritárias para 
assistência de enfermagem” 
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Figura 15 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 4 – “Prestar assistência de 
enfermagem a indivíduos”. 
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Figura 16 -  Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 5 – “Prestar assistência de 
enfermagem a grupos e comunidades” 
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Figura 17 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 6 – “Promover a saúde, 

venir a doença e prestar assistência de 
enfermagem integral à criança com problemas de 
saúde” 
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Figura 18 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 7 – “Promover a saúde, 
prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem 
integral ao adolescente com problemas de saúde”. 
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gura 19 - Comparativo entre as respostas dos dois 

rupos, em relação ao item 8 – “Promover a saúde, 
prevenir a doença e prestar assistência de 

rmagem integral ao adulto com problemas de 
úde”. 
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Figura 20 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 9 – “Promover a saúde, 
prevenir a doença e prestar assistência de enfermagem 
integral à mulher com problemas de saúde”. 
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Figura 21 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 10 – “Promover a saúde, 
prevenir a doença e prestar assistência de 
enfermagem integral ao idoso com problemas de 
saúde”. 
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Figura 22 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 11 – “Prestar assistência 
integral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos 
sociais em unidade de atenção primária à saúde”. 
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Figura 23 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 12 – “Prestar assistência 
integral de enfermagem a indivíduos, famílias e 
grupos sociais em unidade de atenção secundária à 
saúde”. 
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Figura 24 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 13 – “Prestar assistência 
integral de enfermagem a indivíduos, famílias e grupos 
sociais em unidade de atenção terciária à saúde”. 
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Figura 25 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 14 – “Desenvolver ações 
básicas de vigilância epidemiológica como 
notificação de casos, proteção de grupos suscetíveis e 
divulgação de medidas preventivas adequadas”. 
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Figura 26 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 15 – “Organizar e dirigir 
serviços de Enfermagem”. 
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Figura 27 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 16 – “Organizar e dirigir 
serviços de Saúde”. 
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Figura 28 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 17 – “Identificar, planejar, 
organizar, executar e avaliar a assistência de 
enfermagem”.  
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Figura 29 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 18 – “Estabelecer 
objetivos assistenciais, em qualidade e quantidade 
adequadas às necessidades individuais e/ou 
coletivas”. 
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Figura 30 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 19 – “Utilizar a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(incluindo coleta de dados, o exame físico completo 
com ausculta, palpação, percussão e inspeção, 
diagnóstico de enfermagem, implementação e 
avaliação)”. 
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Figura 31 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 20 – “Desenvolver a 
sistemática de cooperação no trabalho através da 
participação democrática e efetiva de todos os 
membros da equipe”. 
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Figura 32 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 21 – “Conhecer as entidades 
representativas da categoria e defender a participação 
nas suas atividades”. 
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Figura 33 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 22 – “Analisar a 
problemática de saúde e da enfermagem em uma 
visão histórica”.  
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Figura 34 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 23 – “Ler e discutir 
criticamente trabalhos científicos”. 
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Figura 35 - Comparativo entre as respostas dos dois 

, em relação ao item 24 – “Executar 
procedimentos de enfermagem com habilidade, 
embasados nos princípios científicos”. 

grupos
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Figura 36 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 25 – “Organizar, executar e 
avaliar programas de 

r 
capacitação de pessoal de 

enfermagem e participa do processo de recrutamento e 
seleção deste pessoal” 
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Figura 37 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 26 – “Desenvolver ações 
de educação em saúde com indivíduos, famílias e 
grupos sociais”. 

3153N =

função

enfermeiros chefesenfermeiros

ite
m

 2
7

12

10

8

6

4

2

0

-2

2

em 27 – “Desenvolver 
atividades de ensino na formação de recursos 
humanos”. 

 
Figura 38 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao it
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Figura 39 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 28 – “Desenvolver 
investigações que possam contribuir para melhoria da 
qualidade da assistência de enfermagem”. 
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Figura 40 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 29 – “Desenvolver e utilizar 
instrumentos que avaliem o impacto das ações de saúde 
e de enfermagem na população”. 
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Figura 41 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 30 – “Elaborar e 
apresentar trabalhos respeitando as normas 
científica”. 
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Figura 42 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 31 – “Assistir ao ser 
humano na sua integralidade”. 
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Figura 43 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 32 – “Estar apto e 
comprometido com as questões de saúde da 
população, participando e estimulando a participação 
dos usuários dos serviços e/ou profissionais nas 
políticas de saúde governamentais”. 
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Figura 44 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 33 – “Produzir e publicar 
material técnico-científico”. 
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Figura 45 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 34 – “Exercer a profissão 
fundamentando-se nas questões éticas”. 
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Figura 47 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 36 – “Planejar a 
assistência de enfermagem prestada a indivíduos, 
grupos e comunidades”. 
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Figura 46 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 35 – “Desenvolver seu 
trabalho fundamentado em uma metodologia de 
assistência de enfermagem”. 
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Figura 48 - Comparativo entre as respostas dos dois
grupos, em relação ao item 37 – “Organizar a
assistência de enfermagem prestada a indivíduos,

 
 
 

grupos e comunidades”. 
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Figura 50 - Comparativo entre as respostas dos dois 

 
 

grupos, em relação ao item 39 – “Avaliar a assistência
de enfermagem prestada a indivíduos, grupos e
comunidades”. 
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Figura 49 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 38 – “Supervisionar a 
assistência de enfermagem prestada a indivíduos, 
grupos e comunidades”. 
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Figura 51 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos
enfe
gru

, em relação ao item 40 – “Liderar a equipe de 
rmagem na assistência prestada a indivíduos, 

pos e comunidades”. 
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Figura o ativo entre as respostas dos dois 
grupos  – “Atuar nos diferentes 
cenários profissionais do enfermeiro (empresas, 
escolas, serviços de urgência/emergência móveis ou 
não, un etc)”. 
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Figura 55 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item 44 – “Lidar com as 
relaçõe e is d aneira eficaz e com as 
pessoas de rm  à necessidade de cada 
uma e às exigências da situação (saber manter-se 
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Figura 56 - Comparativo entre as respostas dos dois
grupos, em relação ao item 45 – “Comunicar-se 
eficazmente (saber fazer-se entender, persuadir e
convencer,entender e decodificar mensagens; saber 
ouvir, dar feedback; saber orientar, ensinar, dialogar;
saber fazer apresentações em público; saber redigir
clara e objetivamente)”. 
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Figura 57 - Comparativo entre as respostas dos dois 
grupos, em relação ao item – “Durante o curso de 
graduação, você foi estimulado a participar de 
alguma entidade de enfermagem?” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelas – Teste de Mann Whitney  
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 156 

Tabela 24  - Resultados do teste estatístico realizado entre os valores das Md obtidas pelos escores das respostas dos enfermeiros e enfermeiros 
chefes, sujeitos deste estudo.   
 
 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9  Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 
Mann-
Wh
U 

 5, 7 3 7 00 itney 445,00 524,00 521,00 382,00 437,00 551,50 669,50 326,50 40 00 603,00 596,00 6 3,00 5 5,50 5 9,50 431,

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,00 ,00 ,01 ,00 ,00 ,02 ,23 ,00 ,00 ,07 ,06 ,17 ,01 ,02 ,00 

Grouping Variable: função 
 
 Item 1 em 17 Item 18 em 19 Ite Item 21 Item 2 Item 23 It   Item 25 It 6 Item 27 8 Item 29 It6 It It m 20 2 em 24 em 2 Item 2 em 30 
Mann-
Whitney 
U 

404,50 2,50 393,00 6,00 389, 382,50 311,00 375,50 408,  427,50 32  540,50 530,50 487,50 309,50 42  33 00  00 8,50

Asymp. 
Sig
tailed)

   . (2-
 

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 ,01 ,00 ,00

Group o 
 
 
 Item 

31 
Item 
32 

Item 
33 

Ite
34

Item 
35 

Item 
36 

em 
7 

Item
38 

Item 
39 

Item 
40 

Item 
41 

Item 
42 

Item 
43 

Item 
44 

em 
5 

Part.ent. 
classe 

It
4

ing Variable: funçã

m 
 

It
3

 

Mann
Whitney 
U 

337,00 584,00 375,00 371,50 327,50 494,00 420,00 468,50 466,00 508,00 377,00 368,50 356,00 394,00 340,00 560,00 
-

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,00 ,03 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,02 

Grou  Va ble: ão ping ria  funç



 

  

 

 

 

 

11.10. APÊNDICE J 
Tabelas – Distancias interquartílicas 
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Item função  Estatística 
 Item 1  enfermeiros Mediana  6,8000 
    Mínimo 1,70 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,30 

  Distância Interquartílica 2,5500   
enfermeiros 
chefes 

  

    Mediana  4,9000 
    Mínimo 1,10 
    Máximo 8,40 
    Distância 7,30 
  Distânci quartílica a Inter 4,5500 
Item 2 enfermeiros Mediana  7,0000 
    Mínimo 2,00 
    Máximo 9,70 
    Distância 7,70 
    Distância Interquartílica 2,9000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,7500 

    Mínimo 1,20 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,80 
    Distância Interquartílica 4,2000 
      
Item 3 enfermeiros Mediana 7,2000 
    Mínimo 

Máximo 
,70 

10,00 
    Distância 9,30 
    Distância Interquartílica 4,1500 
    
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,0000 

    Mínimo 
Máximo 

1,40 
10,00 

    Distância 8,60 
    Distância Interquartílica 4,2500 
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Item 5 enfermeiros Mediana  7,5000 
    Mínimo 1,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,40 
    Distância Interquartílica 3,2500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,5000 

    Mínimo 1,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,90 
    Distância Interquartílica 3,3500 
Item 6 enfermeiros Mediana  6,7000 
    Mínimo 2,14123 
    Máximo 2,00 
    Distância 10,00 
    Distância Interquartílica 8,00 
    Mediana  3,6500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,8500 

    Mínimo 1,60 
    Máximo 9,30 
    Distância 7,70 
    Distância Interquartílica 3,6750 
Item 7 enfermeiros Mediana  5,4000 
    Mínimo 1,70 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,30 
    Distância Interquartílica 3,0000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,1500 

    Mínimo ,80 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,20 
    Distância Interquartílica 3,8500 
      

Itens função   Estatística 
Item 4 enfermeiros Mediana  8,7500 
    Mínimo 3,40 
    Máximo 10,00 
    Distância 6,60 
    Dis quartílica tância Inter 1,9000 
      
  enfermeiros 

che
Me ana  di

fes 7,2000 

    Mínimo 2,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 7,40 
    Dis quartílica tância Inter 3,3000 
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Itens função   Estatística 
Item 8 enfermeiros Mediana  8,5000 
    Mínimo 4,20 
    Máximo 10,00 
    Distância 5,80 
    Distância Interquartílica 1,9000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  6,3000 

    Mínimo 1,50 
    Máximo 9,20 
    Distância 7,70 
    Distância Interquartílica 2,9000 
      
Item 9 enfermeiros Mediana  8,2000 
    Mínimo 2,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,00 
    Distância Interquartílica 3,1000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  6,1000 

    Mínimo 1,20 
    Máximo 9,30 
    Distância 8,10 
    Distância Interquartílica 4,3000 
      
Item 10 enfermeiros Mediana  7,0000 
    Mínimo ,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,90 
    Distância Interquartílica 3,7500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,8000 

    Mínimo 1,00 
    Máximo 9,30 
    Distância 8,30 
    Distância Interquartílica 3,9250 
Item 11 enfermeiros Mediana  6,7000 
    Mínimo ,90 
    Máximo 9,90 
    Distância 9,00 
    Distância Interquartílica 3,6000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,6500 

    Mínimo 1,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,40 
    Distância Interquartílica 4,1500 
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Itens função   Estatística 
Item 12 enfermeiros Mediana  6,6000 
    Mínimo 2,40 
    Máximo 9,90 
    Distância 7,50 
    Distância Interquartílica 3,5500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,4000 

    Mínimo 1,50 
    Máximo 9,40 
    Distância 7,90 
    Distância Interquartílica 4,1000 
      
Item 13 enfermeiros Mediana  7,7000 
    Mínimo 3,00 
    Máximo 9,80 
    Distância 6,80 
    Distância Interquartílica 3,1000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,0000 

    Mínimo 1,30 
    Máximo 9,90 
    Distância 8,60 
    Distância Interquartílica 4,5000 
      
Item 14 enfermeiros Mediana  6,2000 
    Mínimo ,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,70 
    Distância Interquartílica 3,3000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,8000 

    Mínimo 1,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,00 
    Distância Interquartílica 4,4000 
Item 15 enfermeiros Mediana  6,1000 
    Mínimo ,50 
    Máximo 9,40 
    Distância 8,90 
    Distância Interquartílica 2,8500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,3000 

    Mínimo ,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 10,00 
    Distância Interquartílica 3,4000 
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Itens função   Estatística 
Item 16 enfermeiros Mediana  5,2000 
    Mínimo ,60 
    Máximo 9,20 
    Distância 8,60 
    Distância Interquartílica 2,9000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,1000 

    Mínimo ,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 10,00 
    Distância Interquartílica 2,1000 
      
Item 17 enfermeiros Mediana  7,2000 
    Mínimo 2,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 7,40 
    Distância Interquartílica 2,7000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,9000 

    Mínimo ,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,50 
    Distância Interquartílica 3,8000 
Item 18 enfermeiros Mediana  7,1000 
    Mínimo ,70 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,30 
    Distância Interquartílica 2,8500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,6500 

    Mínimo ,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,50 
    Distância Interquartílica 4,2250 
Item 19 enfermeiros Mediana  7,5000 
    Mínimo 1,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,40 
    Distância Interquartílica 3,7000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,5500 

    Mínimo ,50 
    Máximo 9,50 
    Distância 9,00 
    Distância Interquartílica 4,6000 
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Itens função   Estatística 
Item 20 enfermeiros Mediana  7,3000 
    Mínimo ,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,90 
    Distância Interquartílica 4,2000 
      
   

enfermeiros 
chefes 

Mediana   
3,6000 

    Mínimo ,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,50 
    Distância Interquartílica 3,5000 
      
Item 21 enfermeiros Mediana  5,2000 
    Mínimo 1,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,50 
    Distância Interquartílica 2,8500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,1000 

    Mínimo ,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 10,00 
    Distância Interquartílica 4,0000 
Item 22 enfermeiros Mediana  5,6000 
    Mínimo 1,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,50 
    Distância Interquartílica 3,7000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,6500 

    Mínimo ,60 
    Máximo 9,50 
    Distância 8,90 
    Distância Interquartílica 3,1250 
Item 23 enfermeiros Mediana  7,1000 
    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 3,9000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,8000 

    Mínimo ,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,70 
    Distância Interquartílica 4,7000 
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Item função   Estatística 

Item 24 enfermeiros Mediana  8,0000 
    Mínimo 2,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 7,90 
    Distância Interquartílica 2,5500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,8000 

    Mínimo ,40 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,60 
    Distância Interquartílica 5,4000 
      
Item 25 enfermeiros Mediana  5,5000 
    Mínimo ,70 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,30 
    Distância Interquartílica 4,2000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  2,3000 

    Mínimo ,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,70 
    Distância Interquartílica 4,0000 
Item 26 enfermeiros Mediana  6,7000 
    Mínimo 1,90 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,10 
    Distância Interquartílica 3,2000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,4000 

    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 2,9750 
Item 27 enfermeiros Mediana  5,0000 
    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 4,4000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,5000 

    Mínimo ,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,50 
    Distância Interquartílica 2,9000 
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Itens função   Estatística 

Item 28 enfermeiros Mediana  5,5000 
    Mínimo 1,20 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,80 
    Distância Interquartílica 3,3500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,4000 

    Mínimo ,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,50 
    Distância Interquartílica 3,1000 
      
Item 29 enfermeiros Mediana  4,9000 
    Mínimo ,80 
    Máximo 9,90 
    Distância 9,10 
    Distância Interquartílica 3,3250 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,3000 

    Mínimo ,40 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,60 
    Distância Interquartílica 3,4500 
Item 30 enfermeiros Mediana  8,1500 
    Mínimo ,80 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,20 
    Distância Interquartílica 2,7500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,2000 

    Mínimo ,20 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,80 
    Distância Interquartílica 4,7000 
Item 31 enfermeiro Mediana  8,5500 
    Mínimo 3,90 
    Máximo 10,00 
    Distância 6,10 
    Distância Interquartílica 2,1750 
      
  chefe Mediana  5,1000 
    Mínimo ,90 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,10 
    Distância Interquartílica 4,5000 
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Itens função   Estatística 

Item 32 enfermeiros Mediana  5,0000 
    Mínimo ,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,90 
    Distância Interquartílica 4,1000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,7000 

    Mínimo ,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,70 
    Distância Interquartílica 3,3000 
      
Item 33 enfermeiros Mediana  7,8000 
    Mínimo 1,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,90 
    Distância Interquartílica 4,0000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,0000 

    Mínimo ,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,90 
    Distância Interquartílica 4,2500 
Item 34 enfermeiros Mediana  8,9000 
    Mínimo 3,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 7,00 
    Distância Interquartílica 1,8500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  6,5000 

    Mínimo 1,10 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,90 
    Distância Interquartílica 3,6000 
Item 35 enfermeiros Mediana  8,3000 
    Mínimo 1,40 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,60 
    Distância Interquartílica 1,7000 
    
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,7000 

    Mínimo ,70 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,30 
    Distância Interquartílica 3,3000 
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Itens função   Estatística 
Item 36 enfermeiros Mediana  7,5000 
    Mínimo 1,80 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,20 
    Distância Interquartílica 3,2000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,0000 

    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 4,1000 
      
Item 37 enfermeiros Mediana  7,5000 
    Mínimo 1,40 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,60 
    Distância Interquartílica 3,3500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,0000 

    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 2,8000 
Item 38 enfermeiros Mediana  7,4500 
    Mínimo 2,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 7,70 
    Distância Interquartílica 3,5250 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,1000 

    Mínimo ,50 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,50 
    Distância Interquartílica 4,2000 
Item 39 enfermeiros Mediana  7,0000 
    Mínimo 2,20 
    Máximo 9,90 
    Distância 7,70 
    Distância Interquartílica 3,0000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  5,4000 

    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 4,2000 
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Item função  Estatística 

Item 40 enfermeiros Mediana  6,8000 
    Mínimo ,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 10,00 
    Distância Interquartílica 3,8000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,9000 

    Mínimo ,70 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,30 
    Distância Interquartílica 3,7000 
      
Item 41 enfermeiros Mediana  6,8000 
    Mínimo 2,80 
    Máximo 10,00 
    Distância 7,20 
    Distância Interquartílica 3,2000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,8000 

    Mínimo ,60 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,40 
    Distância Interquartílica 3,4000 
Item 42 enfermeiros Mediana  7,1000 
    Mínimo ,00 
    Máximo 9,90 
    Distância 9,90 
    Distância Interquartílica 3,7000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,5500 

    Mínimo ,00 
    Máximo 8,80 
    Distância 8,80 
    Distância Interquartílica 4,0250 
Item 43 enfermeiros Mediana  8,0000 
    Mínimo 1,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 8,70 
    Distância Interquartílica 2,8500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  4,5000 

    Mínimo ,80 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,20 
    Distância Interquartílica 3,9000 
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Itens função  Estatística 

Item 44 enfermeiros Mediana  7,1000 
    Mínimo ,00 
    Máximo 10,00 
    Distância 10,00 
    Distância Interquartílica 4,1500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,0000 

    Mínimo ,20 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,80 
    Distância Interquartílica 4,3000 
      
Item 45 enfermeiros Mediana  7,2000 
    Mínimo ,80 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,20 
    Distância Interquartílica 4,1000 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,0000 

    Mínimo ,40 
    Máximo 9,70 
    Distância 9,30 
    Distância Interquartílica 4,0000 
      
 
Participação em 
entidades de 
classe 

 
enfermeiros 

 
Mediana  5,3000 

    Mínimo ,20 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,80 
    Distância Interquartílica 4,3500 
      
  enfermeiros 

chefes 
Mediana  3,1000 

    Mínimo ,30 
    Máximo 10,00 
    Distância 9,70 
    Distância Interquartílica 3,5000 
      

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.1. ANEXO A 
Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001
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CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 
 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso 
de Graduação em Enfermagem. 

 
 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro 
de 1995, e com fundamento no Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, peça 
indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo 
Senhor Ministro da Educação, em 1º de outubro de 2001,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, a serem observadas na organização curricular das Instituições do 
Sistema de Educação Superior do País. 

 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 

Enfermagem definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 
enfermeiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação 
dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem das Instituições do 
Sistema de Ensino Superior. 

 
Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando 

egresso/profissional: 
I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.   Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 
pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de 
saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região 
de atuação, identificando as dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. Capacitado 
a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 
promotor da saúde integral do ser humano; e 

II - Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação 

Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. 

 
Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 
I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua 
prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de 
saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de 
procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos 
mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 
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responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-
efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 
práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, 
sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 
saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e 
habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 
tecnologias de comunicação e informação; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 
comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 
tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos 
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e 

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de 
saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e 
o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições 
para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 
inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 
cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

 
Art. 5º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 
específicas: 

I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em 
suas expressões e fases evolutivas; 

II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões; 
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os 

perfis epidemiológicos das populações; 
VI – reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema; 

VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da 
mulher, do adulto e do idoso; 

VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar 
situações em constante mudança; 

IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 
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X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 
XI – responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 
integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde. 
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social; 
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, 

quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico; 
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 
XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 
de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência; 

XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 
demandas de saúde; 

XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de 
enfermagem às diferentes demandas dos usuários; 

XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de 

Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de 
atuação profissional; 

XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, 
considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, 
saúde, trabalho e adoecimento; 

XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 
XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente 

desse processo; 
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e 

da assistência à saúde; 
XXX – participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema 

de saúde; 
XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 
XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 

como enfermeiro; e 
XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 

planejamento em saúde. 
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Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da 
saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e 
a qualidade e humanização do atendimento.  

 
Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à 
realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 
enfermagem. Os conteúdos devem contemplar: 

I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 
moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, 
sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo saúde-doença no 
desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem; 

II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões 
da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 
processo saúde-doença; 

III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se: 
a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual 
e coletivo; 

b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a 
assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao 
adolescente, ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os determinantes sócio-
culturais, econômicos e ecológicos do processo saúde-doença, bem como os princípios 
éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem; 

c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração 
do processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem; e  

d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do 
enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem. 

 
§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e 

adquiridos no nível de graduação do enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e 
capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades 
prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do país/região. 

 
§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e 

no enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 
permanente. 

 
Art. 7º Na formação do Enfermeiro, além dos 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 em 
Enfermagem. 

 
Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do 

aluno, em estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 
participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A 
carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por 
cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no 
Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação. 
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Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá 

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 
mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de 
estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; 
programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos 
realizados em outras áreas afins. 

 
Art. 9º O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 
professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  Este projeto 
pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.  

 
Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo 

do Curso de Graduação em Enfermagem para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 
Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, 
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em 
um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

 
§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem deverão 

contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 
 
§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem deve incluir aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a 
inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 
demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 

 

Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Enfermagem deverá ser definida 
pelo respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada 
semestral, sistema de créditos ou modular. 

 
Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. 
 
Art. 13. A Formação de Professores por meio de Licenciatura Plena segue Pareceres e 

Resoluções específicos da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho Nacional de 
Educação.  

 
Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: 
I - a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 
realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 
produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do 
processo saúde-doença; 

II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a 
formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 

III - a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 
IV - os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração 

estudo/trabalho e pluralidade no currículo; 
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V - a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno 
a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o 
saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a 
fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis 
à formação do Enfermeiro; 

VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão 
coletiva e as relações interpessoais; 

VIII - a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 
enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e 

IX - a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em Enfermagem. 
 
Art. 15. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 

propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que deverão ser 
acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 
necessários ao seu aperfeiçoamento. 

 
§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 
 
§ 2º O Curso de Graduação em Enfermagem deverá utilizar metodologias e critérios 

para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 
consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 
pertence. 

 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
Arthur Roquete de Macedo 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.2. ANEXO B 
Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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